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Companheiros (as), 
CARRASCOS, é esse o adjetivo que devemos 

rotular o Sr. Vinicius Lummertz e outros que 
desejam o fim da CASAN. Este cidadão, enquanto 
presidente da SC PARCERIAS, realizava operações 
para desestabilizar a CASAN e outras empresas 
do governo e, por conseguinte, garantir a pri-
vatização delas. 

Em 2005, o Sr. Vinicius foi mentor de um pro-
jeto que seria encaminhado a Assembleia Legis-
lativa, que propunha a criação de holding, onde 
a CASAN e a CELESC passariam apenas a contro-
lar os sistemas.

Quando estávamos na batalha, em 2009, para 
impedir a municipalização do sistema de Barra 
Velha, através de reuniões, audiência pública e 
panfletagem na cidade, tivemos o conhecimen-
to de que esse senhor, via SC PARCERIAS, estaria 
oferecendo recursos para o município investir 
em saneamento, caso rompesse o contrato com 
a CASAN.

No jornal “Notícias do Dia” (ND online) do dia 
09/01/2014 (clique aqui), o Sr. Vinicius, enquanto 
secretário de turismo, em entrevista, alegou que a 
privatização seria a solução para a falta de água.

Por fim, no dia 31/03/2015, saiu na imprensa es-

VINICIUS LUMMERTZ TENTA SER O CARRASCO 
DA CASAN MAIS UMA VEZ

GOVERNADOR INDICA O CARRASCO VINICIUS LUMMERTZ PARA 
ASSUMIR A CASAN. 

tadual que esse privatista de plantão irá assumir 
a Presidência da CASAN, e pior, com a missão de 
privatizar a Empresa. 

Esta não é a primeira vez que tentam des-
montar a Casan. LHS, COLOMBO e outros já 
tentaram. Graças a resistência e unidade de 
todos os trabalhadores (as) e dos movimentos 
sociais, dentre outros, conseguimos sobreviver 
até os dias de hoje.

Companheiros (as), como estamos vendo 
este Sr. Vinicius Lummertz tenta ser nosso 
carrasco mais uma vez. Há muito tempo quer 
privatizar a CASAN e outras empresas do gover-
no. Não vamos nos calar, vamos mobilizar os tra-
balhadores, os parlamentares e a sociedade, em 
geral, para defender e fortalecer a Companhia. 

Não vai sobrar pedra sobre pedra se esse  
e outros privatistas de plantão assumirem a 
CASAN. 

TODOS UNIDOS EM DEFESA DE UMA CASAN 
PÚBLICA E FORTE!
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