
 

 

 

 

 

 

 

 

SETENTA POR CENTO, QUARENTA E NOVE OU DEZ POR CENTO? 

 

Nesta quarta-feira (24/03), em entrevista, o presidente da Corsan disse ter um plano B, caso não 

consiga aprovar a privatização da Companhia ao nível de 70% das ações. O plano B seria 

vender “somente” 49%. 

 

Na verdade, o SINDIÁGUA/RS, sustenta que este plano B é na realidade o plano A, só que 

cercado de uma estratégia. Se na quarta-feira, Barbuti apresenta esta tese, na última segunda 

feira (dois dias antes), os diretores do Sindicato já conversavam sobre isto. Estava muito na cara 

que, para vender 70%, os passos a serem dados pelo Governador são muito difíceis.  

 

Então, eles lançam o “bode na sala” dos 70%, a maioria não aceita e, de modo “muito 

democrático”, com negociações com deputados e prefeitos se aprova 49%. O que na verdade 

era o primeiro objetivo de Barbuti e de Leite. E assim eles conseguem sem esforço o primeiro 

objetivo. Abrir o capital da Corsan e contentar o mercado financeiro que pode financiar a 

campanha de Leite a Presidente da República. 

 

Temos que alertar nossos deputados, prefeitos e vereadores: A venda de 70% ou 40 ou 10% já 

muda o viés social da Corsan. A política tarifária passa a privilegiar a rentabilidade das ações 

compradas por particulares (tal qual é na Petrobras) e não mais o interesse público como é hoje. 

 

Com a venda de ações a Corsan perde a imunidade tributária que é algo em torno de R$ 125 

milhões ao ano. Se você funcionário se entusiasma com quem faz a defesa da venda de 49% em 

vez dos 70%, muito cuidado! Você pode estar dando o machado para o seu carrasco. 
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Entre em contato com o SINDIÁGUA 
Site - sindiaguars.com.br 

Facebook - facebook.com/sindiaguars 

Twitter - twitter.com/sindiagua 

 

      Água... 
é um bem de todos. 
Não pode ter dono! 

Associe-se! 
Nossa força depende de você. 

 (51) 3221-8833 
E-mail - divulgacao@sindiaguars.com.br 

https://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

