
EMPREITEIRAS

Gato, aqui não!
Não vamos aceitar que o governo de Goiás venha privatizar a

Saneago, fazendo dela o famoso de desvio de verbagato

pública em favor das grandes empreiteiras

BOLETIM STIUEG - Goiânia, novembro de 2015

Água é vida e não mercadoria! Saneamento e energia são
uma questão de soberania dos Goianos, e do povo
Brasileiro. É preciso que a sociedade Goiana tenha cons-
ciência do mal que está prestes acontecer com a venda da
Celg e ainda da Saneago, está mais que claro que os
interesses dos Governantes não são os nossos interesses.

Não podemos aceitar que a SANEAGO venha a ser sucate-
ada como foi feito com várias empresas desse Estado,
especialmente a Celg, afim de jogar a opinião publica e a
imprensa de forma proposital contra as empresas na
tentativa de justificar a privatização ou entrega dos patri-
mônios essenciais para nossas vidas e para o progresso
desse Estado.

Mais que nunca, a real intenção desse Governo é fazer o
ambiente preparatório para a privatização da nossa água,
é o claro desejo pela sua importância, pelo monopólio
natural que detém.

Há muito tempo o setor de saneamento virou alvo da
cobiça dos grandes empresários que querem ganhar
muito dinheiro e distribuir lucros, patrocinar campanhas
de políticos que se vendem e traem os interesses do povo.

Investir na qualidade de vida do povo não é a intenção,
basta ver o que está acontecendo em Aparecida de
Goiânia, Trindade, Rio Verde e Jatai, onde a Saneago e o
Governo de Goiás já privatizaram e entregaram a admi-
nistração do sistema de esgoto à poderosa Odebrechet.
Dois anos se passaram e esta empresa só arrecadou os
milhões de reais do Goianos sem investir em obras, sem
cumprir o contrato assinado.

As declarações dadas recentemente pelo Presidente da
Saneago Sr José Taveira, em um jornal de grande circula-
ção no Estado,são da mais alta gravidade.Está claro que a
verdadeira intenção é privatizar, sob um falso argumento
de que Goiás um Estado em transformação.Não podemos
deixar que aconteça o mesmo que aconteceu com a
IQUEGO, BEG, e Caixego, pois defendemos a Saneago
como genuíno patrimônio do povo goiano.

NósTrabalhadores e a sociedade não temos o que esperar
para fazer a hora. A hora é agora e temos que ir a luta,
ocupar as ruas e denunciar,fazer as grandes mobilizações
do povo contra esses desmandos e botarmos de uma vez
por todas fim nesse plano de Governo Privatista.
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Contra a privatização das duas maiores

empresas  do povo Goiano:

CELG e SANEAGO

CELG se privatizar vai piorar, vai encarecer

14 horas na porta

do Ed. Eletra

Um governo compromissado com as elites, em lugar de
bem cuidar da empresa pública,funciona para desacredi-
tá-la perante o povo e assim, poder transformá-la em
propriedade de poucos dessa elite,privatizando-a.

Isso transformou o Setor Elétrico Brasileiro,de reconheci-
da eficiência, confiabilidade e modicidade de preços
(quando totalmente público) em um sistema com a preca-
riedade vista nos últimos anos.

De forma semelhante, a Celg, empresa premiada no
passado, passou a degenerar, na medida em que era
internalizado o interesse privado via terceirizações,
acelerando-se a partir de quando o governo pôde nomear
para presidente um autêntico representante do interesse
privado,seguido por gestão do próprio vice-governador.

Agora querem concluir a entrega.Cabem reflexões:

A quem interessa esta jogada?

Quem serão os prejudicados com isso?

À população restará perder seu patrimônio motor históri-
co do desenvolvimento goiano e ainda bancar as dívidas
do processo (FUNAC).

Quanto à qualidade e à modicidade de tarifa, os bueiros
explosivos da Light (RJ),a tarifa mais cara da CHESP (GO)
e as irregularidade e falhas generalizadas da Eletropaulo
(SP), entre tantos outros casos de empresas privadas, não
deixam dúvidas do grande engodo que nos traz esse
pernicioso governo.

Grande ato unificado

Capital e Interior
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