
ASFEPAM - Nota de repúdio contra a privatização da Corsan 

NOTA DE REPÚDIO À PRIVATIZAÇÃO DA CORSAN

A ASFEPAM –
veemente e incondicional, manifestar
tempo, associa-se às entidades 
ADMINISTRADORES, SINDICATO DOS JORNALISTAS, AAFCORSAN, ASCORSAN, 
AGERCO, ASTECOR, ASTEC
trabalhadores e trabalhadoras da CORSAN

Não é admissível que o Governo do RS continue nesta
públicas como a CORSAN
licitação e liquidação, por valores vis e descabidos. O patrimônio do Estado do RS está 
sendo dilapidado e entregue à iniciativa privada 
promessa de campanha eleitoral, o 
CORSAN. Mas como em outras promessas, era 
oportunidade e para obter vantagens eleitorais.  

Novamente, como em inúmeras questões anteriores, até agora não houve a 
discussão com a sociedade gaúcha. Isto era também outra promessa de campanha, a 
discussão com a população. Mas a discussão não existe.

A sociedade do Rio Grande do Sul não 
que se manifestem em suas redes sociais, nas mídias e nas oportunidades que tiverem
respondendo ao governador que não aceitamos perder nossos serviços públicos

Não podemos deixar que empresas públicas sejam doadas ou 
que a sociedade civil se manifeste. A Constituição Estadual determina que a vendas das 
empresas do Estado do RS tenham plebiscito para 
sociedade e, assim, a tomada de decisão.
alterar as vias legais, neste caso, a
realizado por meio da PEC
CORSAN. Assim, como remete
urgência, ele relega a sociedade e população gaúcha a simples
estes possam discutir e decidir por estas vendas

Os gaúchos não 
suor da nossa população 
foram construídas, cresceram
os governos deixam de investir na evolução e na modernização delas
todo, sucateando as empresas
a venda. Com este sucateamento 
esta razão, precisam ser vendidas
para vencer as crises, que não tem plan
adequada do nosso patrimônio
tem experiência na condução dos bens gaúchos, pessoas estas que não 
tornam-se incapazes de uma gestão coerente e ade

Novas façanhas e novas mentiras? Não, as mesmas façanhas e mesmas 
mentiras.  

Nossa solidariedade aos empregados da C
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NOTA DE REPÚDIO À PRIVATIZAÇÃO DA CORSAN

– Associação dos Servidores da FEPAM vem
veemente e incondicional, manifestar-se contra a privatização da CORSAN

se às entidades como SINDIÁGUA/RS, SINTEC, SENGE, SINDICATO DOS 
ADMINISTRADORES, SINDICATO DOS JORNALISTAS, AAFCORSAN, ASCORSAN, 
AGERCO, ASTECOR, ASTEC e AEC, representativas de todos os setores e todos os 
trabalhadores e trabalhadoras da CORSAN.  

Não é admissível que o Governo do RS continue nesta destruição das empresas 
ORSAN. Anteriormente, já foram a CEEE, a CRM e 

licitação e liquidação, por valores vis e descabidos. O patrimônio do Estado do RS está 
sendo dilapidado e entregue à iniciativa privada e aos que apoiaram o atual governador
promessa de campanha eleitoral, o então candidato deixou claro que não 

Mas como em outras promessas, era mais um discurso somente para a 
para obter vantagens eleitorais.   

omo em inúmeras questões anteriores, até agora não houve a 
discussão com a sociedade gaúcha. Isto era também outra promessa de campanha, a 
discussão com a população. Mas a discussão não existe. Esta é a nova política? 

A sociedade do Rio Grande do Sul não pode ficar calada. Exortamos a todos 
que se manifestem em suas redes sociais, nas mídias e nas oportunidades que tiverem
respondendo ao governador que não aceitamos perder nossos serviços públicos

Não podemos deixar que empresas públicas sejam doadas ou 
que a sociedade civil se manifeste. A Constituição Estadual determina que a vendas das 
empresas do Estado do RS tenham plebiscito para oportunizar a devida discussão na 

tomada de decisão. No entanto, o governador Leite s
s vias legais, neste caso, a Constituição gaúcha, para que o plebiscito não seja 

por meio da PEC-280/2019 que tira a discussão pública para 
remete para Assembleia Legislativa  projetos de lei em regime de 

ga a sociedade e população gaúcha a simples observadores
estes possam discutir e decidir por estas vendas. A quem interessa este 

não querem vender as empresas do nosso Estado
suor da nossa população que resultaram em impostos a partir dos quais
foram construídas, cresceram e serviram aos gaúchos. Na ânsia de vender estas empresas, 
os governos deixam de investir na evolução e na modernização delas 

as empresas, nosso patrimônio, de modo a reduzir o valor delas 
sucateamento o governo alega que as empresas são deficitária

ser vendidas. Deficitários são os governos que não tem 
para vencer as crises, que não tem planejamento adequado, que não fazem a gestão 
adequada do nosso patrimônio e que colocam à frente destas empresas pessoas que não 
tem experiência na condução dos bens gaúchos, pessoas estas que não 

se incapazes de uma gestão coerente e adequada.  

Novas façanhas e novas mentiras? Não, as mesmas façanhas e mesmas 

ossa solidariedade aos empregados da CORSAN. 

março/2021 
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vem a público, de forma 
CORSAN. Ao mesmo 

SENGE, SINDICATO DOS 
ADMINISTRADORES, SINDICATO DOS JORNALISTAS, AAFCORSAN, ASCORSAN, 

AEC, representativas de todos os setores e todos os 

destruição das empresas 
CRM e a Sulgás, todas em 

licitação e liquidação, por valores vis e descabidos. O patrimônio do Estado do RS está 
o atual governador. Em 

deixou claro que não iria privatizar a 
discurso somente para a 

omo em inúmeras questões anteriores, até agora não houve a 
discussão com a sociedade gaúcha. Isto era também outra promessa de campanha, a 

Esta é a nova política?  

pode ficar calada. Exortamos a todos 
que se manifestem em suas redes sociais, nas mídias e nas oportunidades que tiverem, 
respondendo ao governador que não aceitamos perder nossos serviços públicos. 

Não podemos deixar que empresas públicas sejam doadas ou entregues sem 
que a sociedade civil se manifeste. A Constituição Estadual determina que a vendas das 

oportunizar a devida discussão na 
governador Leite sempre insiste em 

para que o plebiscito não seja 
a discussão pública para a venda da 

projetos de lei em regime de 
observadores, sem que 

. A quem interessa este modus operandi?   

nosso Estado, porque foi com o 
r dos quais estas empresas 

a ânsia de vender estas empresas, 
 e do Estado como um 

reduzir o valor delas e facilitar 
ga que as empresas são deficitárias e, por 
são os governos que não tem criatividade 

, que não fazem a gestão 
colocam à frente destas empresas pessoas que não 

tem experiência na condução dos bens gaúchos, pessoas estas que não são do ramo e 

Novas façanhas e novas mentiras? Não, as mesmas façanhas e mesmas 
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