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CARTA ABERTA AOS ASSOCIADOS 
 
 
A Associação dos Servidores da Corsan

declarações do Governador do Estad
Estado - Corsan.  Somos parte dessa 
entregaremos sem lutar.  Nossa luta é pela água pública,
São mais de seis mil funcionários afetados diretamente por essa irresponsabilidade.

Nossa luta é pela garantia de manutenção do patrimônio público gaúch
ajudou a conquistar ao longo dos seus 54

Inacreditável que em meio à pandemia,
para evitar a circulação do vírus e
salvar vidas, nosso Governador
perdas irreparáveis em nossas famílias
pessoas desempregadas. Triste e lamentável atitude de um governante que mentiu para se eleger, 
deixando agora exposta a sua verdadeira intenção. 

Estamos na contramão do restante 
tentativas frustradas nas privatizações desse setor fundamental à vida

Mas seguiremos firmes nessa luta em busca das nossas garantias, dos nossos direitos e n
manutenção da Corsan pública, da água pública! 
 

Água não é mercadoria! Água não pode ter dono!  
 

Mais unidos do que nunca
 

Não à privatização da Corsan!
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CARTA ABERTA AOS ASSOCIADOS DA ASCORSAN

ociação dos Servidores da Corsan (ASCORSAN) repudia v
do Estado quanto à privatização da Companhia de Saneamento do 

Somos parte dessa Companhia, somos parte da sua história e jamais a 
entregaremos sem lutar.  Nossa luta é pela água pública, é pela manutenção do nosso emprego. 

mil funcionários afetados diretamente por essa irresponsabilidade.
é pela garantia de manutenção do patrimônio público gaúch

conquistar ao longo dos seus 54 anos.  
Inacreditável que em meio à pandemia, onde a higienização é uma das principais saídas 

para evitar a circulação do vírus e quando todas as lideranças deveriam ter como único objetivo 
overnador nos surpreenda, aproveitando-se deste momento de dor e de 

nossas famílias, para destruir a nossa Corsan e deixar mais de seis mil 
Triste e lamentável atitude de um governante que mentiu para se eleger, 

deixando agora exposta a sua verdadeira intenção.  
Estamos na contramão do restante do mundo que está reestatizando o saneamento após 

tentativas frustradas nas privatizações desse setor fundamental à vida, a nossa sobrevivência
Mas seguiremos firmes nessa luta em busca das nossas garantias, dos nossos direitos e n

ública, da água pública!  

Água não é mercadoria! Água não pode ter dono!   

Mais unidos do que nunca, mostraremos ao povo a força da nossa categoria.

privatização da Corsan! 

 

Adriana Rocha 
Presidenta da Ascorsan 
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DA ASCORSAN 

repudia veementemente as 
panhia de Saneamento do 

, somos parte da sua história e jamais a 
ela manutenção do nosso emprego. 

mil funcionários afetados diretamente por essa irresponsabilidade. 
é pela garantia de manutenção do patrimônio público gaúcho, que a Corsan 

onde a higienização é uma das principais saídas 
todas as lideranças deveriam ter como único objetivo 

se deste momento de dor e de 
a nossa Corsan e deixar mais de seis mil 

Triste e lamentável atitude de um governante que mentiu para se eleger, 

do mundo que está reestatizando o saneamento após 
, a nossa sobrevivência.  

Mas seguiremos firmes nessa luta em busca das nossas garantias, dos nossos direitos e na 

ovo a força da nossa categoria. 


