
 

 

 

 

 
 

 

A transparência opaca de Barbuti 

 

Chamou atenção hoje um card que circulou na corsan convidando para um “grande” evento. Era um convite 

para a palestra sobre o Programa de Integridade da Corsan. As palestras teriam a intenção de mostrar como a 

“integridade, a ética e a transparência contribuem para a eficiência na governança e na administração pública” 

 

A abertura do evento seria feita pelo presidente da Corsan, o paulista Barbuti. Uma boa ideia já na abertura do 

evento seria um questionamento de quando é que ele pretende (se pretende) trabalhar na Corsan com esta tal de 

integridade, com a “senhora” ética e, principalmente, com este ser desconhecido na Companhia que é a 

“madame” TRANSPARÊNCIA? 

 

Como é fácil enganar a opinião pública… 

 

O sistema se aparelha com os órgãos públicos, compra com dinheiro público generosos espaços na mídia 

tradicional e nunca aparece nada que possa minimamente manchar ou levantar suspeitas sobre o trabalho dos 

gestores públicos. Prova cabal disso é a farta documentação apresentada à mídia sobre a perda de mais de 

MEIO BILHÃO DE REAIS do PAC e esta mídia sequer publicou alguma coisa. Nem que fosse como uma 

remota suspeita de que poderia haver algo de errado. 

 

E isso até o pseudo baluarte da transparência, senhor Barbuti, sabe que temos razão nesta denúncia do PAC. 

Mas, o ético Barbuti não se permite abrir uma investigação interna, pois isto pode atrapalhar seus objetivos 

obscuros junto à Corsan pública. 

 

Transparência??? Onde??? 

 

Experimente utilizar o Portal da Transparência do governo do estado e perguntar algo polêmico sobre a gestão 

da Corsan. Vocês vão ver o que é a FALTA de transparência. Que transparência há em contratos de R$ 33 

milhões de reais SEM LICITAÇÃO de serviços que, ou não são urgentes, ou temos dentro da Corsan 

profissionais capazes de fazer tal serviço? 

 

Onde está a transparência quando Barbuti coloca para privatização o sistema de água dos municípios da Corsan 

sem debater com prefeitos, vereadores e a sociedade que efetivamente paga a conta? 

E a transparência da PPP que já está em andamento, quando houve? Esteio é a prova. Com mais de 90% de 

cobertura e a ETE já pronta (com dinheiro público) Barbuti pagava página inteira de ZH para dizer que Esteio 

tinha apenas 10% de cobertura. Isto é transparência Barbuti??? 

 

Nem vamos tratar aqui do Compliance na Corsan, pois isto é a maior piada de todas. E, voltamos a insistir, tem 

funcionários da Corsan colaborando com estas palhaçadas. Estejam certos que haverá desemprego em massa na 

Corsan, mas SE DEUS QUISER, vocês que estão ajudando neste plano sórdido de Barbuti também irão para o 

olho da rua. 
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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://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

