
 

 

 
 

 
 

Barbutti mostra a que veio 

 

O presidente da Corsan está mostrando a cada dia mais a verdadeira face, LIMPAR OS TRILHOS, para a entrega do saneamento 

público ao mercado, afinal foi de lá que ele veio. A limpeza de trilhos é tirando do caminho quem pensa diferente dele, é tirando as 

condições de trabalho dos trabalhadores que querem prestar serviços para a sociedade, não fazendo concursos públicos, enfim, uma 

série de ações que tem somente um único objetivo, manchar a imagem da Companhia com o objetivo de entregar a Corsan, e para isso 

vale qualquer coisa. 

 

Totem 

 

Tecnologia sempre é bom, facilita a vida das pessoas, em tempos de pandemia ajuda no cumprimento de protocolo do distanciamento.  

Em tempos de DESEMPREGO, a saber: A taxa de desocupação (13,8%) no trimestre de maio a julho de 2020 foi a mais alta da série 

histórica iniciada em 2012, associado ao desalento, - um recorde de 5,411 milhões de pessoas em situação de desalento no trimestre 

encerrado em maio, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) iniciada em 2012 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ainda considerando o subemprego,- Subemprego explode no país e atinge 

41%, e ainda olhando para dentro da nossa realidade com falta de pessoal em todos os setores da CIA e no caso do TOTEM de 

atendimento, olhar especialmente para a falta de pessoal ADM.  

 

Nosso sentimento é que melhor seria cumprir o ACORDO COLETIVO e promover CONCURSO PÚBLICO, para preenchimento 

dessas vagas - 320 totens para uso nos 317 municípios atendidos pela companhia (https://www.corsan.com.br/corsan-instala-primeira-

unidade-de-atendimento-inteligente-em-santa-cruz-do-sul-e-assina-parceria-com-a-unisc). Os TOTENS não concorrem com o 

trabalhador, eles extinguem vagas. Outro detalhe que nos chama a atenção, serão feitas reformas nos próprios para que seja possível a 

instalação dessas máquinas, pasmem, temos necessidades mais urgentes, EX: refeitórios, banheiros de gênero, banheiros para usuários 

separado dos trabalhadores, vestiários separados por gênero, casas de cloro, rampas de acesso às pessoas com necessidades especiais, 

e como não falar absurdos, temos USs que em dias de chuva os trabalhsdores não podem permanecer nos locais, pois o número de 

goteiras inviabiliza, temos falta de pasta lubrificante para concerto de redes, nossos colegas estão utilizando DETERGENTE DE 

COZINHA, BANANA PODRE e ATÉ MARGARINA já ouvimos relatos. Mas que venham os TOTENs, precisamos nos 

MODERNIZAR! 

 

Vale lembrar ao presidente de nossa Companhia que apesar da modernização da Corsan, água ainda não se transmite por wi-fi, cano 

não se conserta com um comando de computador, precisa de trabalhadores/as para produzir e manter o sistema funcionando. 

Enquanto alguns dormem e sonham com a próxima maldade, tem servidores da Corsan produzindo e consertando redes para entregar 

o melhor para a sociedade. 

 

Errata 

 

O monitoramento do Covid-19 informado pela Secretaria de Segurança do Trabalhador e enviado na ultima sexta-feira (06/11), no 

Boletim 2131 comunicou um óbito na região Sul, neste caso, informamos que não houve óbito na região registrado para o último 

acompanhamento. 

 

 

Carta Compromisso 

 

Não se esqueça de pressionar seus representantes a assinarem a carta do ONDAS, honrando o compromisso com o saneamento 

público. 

 

https://ondasbrasil.org/eleicoes-adesao-a-carta-compromisso-do-ondas-aos-candidatosas/ 

 

 

NOTA DE FALECIMENTO  

 

É com grande pesar que o SINDIÁGUA/RS comunica o falecimento do colega Romeu Sell, aposentado da cidade de Santo Augusto. 

Romeu faleceu em decorrência de um infarto. 

 

O Sindicato presta suas mais sinceras condolências e solidariedade a todos familiares e amigos. 

 

BOLETIM 2132 

10/11/2020 

Entre em contato com o SINDIÁGUA 
Site - sindiaguars.com.br 

Facebook - facebook.com/sindiaguars 

Twitter - twitter.com/sindiagua 

 

      Água... 
É um bem de todos. 
Não pode ter dono! 

Associe-se! 
Nossa força depende de você. 

 (51) 3221-8833 
E-mail - divulgacao@sindiaguars.com.br 

https://ondasbrasil.org/eleicoes-adesao-a-carta-compromisso-do-ondas-aos-candidatosas/
https://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

