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A PRIVATIZAÇÃO DO SANEAMENTO
CONTINUA A PASSOS LARGOS

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DOS SEUS REPRESENTADOS
E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA CASAN COM A UNIDADE SINDICAL

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCOPOLIS - SINDFAR/SC

Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da CASAN
SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCOPOLIS - SINDFAR/SC

A Intersindical alerta a todos os empregados da CASAN 
que labutam no dia a dia de seu trabalho, para levar 
qualidade de vida e saúde para todos os catarinenses, 
que o ataque para privatizar a água e os serviços de 
coleta de esgoto não cessou, pelo contrário, aumentou 
a pressão dos abutres de plantão.

Mais uma vez o governo federal e o congresso nacional, 
aproveitam-se de forma sorrateira no atual momento 
da pandemia, quando não se tem a mínima condição 
para os debates técnicos e políticos em torno do Proje-
to de Lei 4261/2019, de forma participativa e abran-
gente com todos os entes federativos, entidades do 
setor e com a sociedade organizada.

É neste momento de fragilidade da sociedade que o 
Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, 
pretende pautar esse polêmico PL 4162/2019 no 
senado, projeto esse que literalmente joga no lixo a Lei 
11.445/2007, QUE ESTABELECE O MARCO REGULATÓ-
RIO DO SANEAMENTO NO PAÍS.

Sob o mote de “atualizar” o marco legal do saneamento 
o PL 4162 pretende na verdade viabilizar a privatização 
da água e dos serviços de saneamento, exterminando 
as estatais e as companhias municipais do setor. A 
maioria dos países que privatizaram a água e os servi-
ços de saneamento concluíram que a privatização não 
universaliza os serviços, e o que é pior, onera a popula-
ção com tarifas mais caras. É nesta toada que o presi-
dente da República, Jair Bolsonaro, junto com o presi-
dente do senado, Davi Alcolumbre e o presidente da 
Câmara Federal, Rodrigo Maia pretendem fazer caixa 
�nanceiro visando o lucro fácil com �ns de arrecadação, 
sem se preocuparem com a saúde do povo brasileiro.

Infelizmente o Ministério da Economia se aliou com 
a ABCON, Associação Brasileira das Concessionárias 
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, que 
está fazendo uma divulgação milionária e mentiro-
sa, mostrando o lado bom dessa malfadada privati-
zação, iludindo a população brasileira; e infelizmen-
te é de se lamentar que o nosso povo não está cola-
borando nessa luta do senado.

TODOS JUNTOS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DO SANEAMENTO.
SANEAMENTO É SAÚDE. SAÚDE É VIDA.

A hora é de mobilização de todos os empregados da 
sociedade civil contra a privatização do saneamento. 
Está provado que com gestão pro�ssionalizada nas 
empresas estaduais de saneamento e nas companhias 
municipais é possível levar serviços de saneamento 
com qualidade, gerando saúde para toda a população.

Para se engajar nessa luta acesse a consulta 
do senado e VOTE NÃO contra este projeto que 

pretende privatizar a água, clique aqui.

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=140534

