
Ética na Gestão Corsan. Da série: Seria cômico se não fosse trágico

Não há dúvidas, o presidente da Corsan “tá se puxando”. Está rompendo barreiras. A barreira do ridículo já se foi há
muito tempo. Como é bom tratar com dinheiro público, não é mesmo?

No Dia Internacional Contra a Corrupção, Barbuti pagou, ou melhor, a Corsan pagou R$ 48,5 mil para o palestrante
Leandro Karnal falar sobre… sim, sobre ética. Sobre corrupção.

Vamos citar aqui alguns fatos:

-  A corsan apurou um prejuízo de R$ 15 milhões em um contrato de manutenção de bombas.  Nada aconteceu aos
envolvidos.
- A Corsan perdeu mais de MEIO BILHÃO de reais, dinheiro de graça do PAC.
- A Corsan contratou empresas privadas para elaborarem projetos para esta verba e não recebeu a mercadoria. Nada
aconteceu a estas empresas, ganharam até um aditivo para facilitar suas vidas.
- O presidente da Corsan ganha menos do que paga de aluguel.
- A Corsan tem hoje, pelo menos é o valor que tivemos conhecimento, mais de R$ 33 milhões em contratos de prestação
de serviço SEM LICITAÇÃO. Valor pode ser maior ainda.
- A Corsan contrata SEM LICITAÇÃO empresas de fora para fazer tarefas de advogados, mesmo tendo 42 advogados
lotados na Sede da Companhia.
- Advogado da Corsan se declara (a si  e aos seus colegas advogados da Corsan) incompetente e assina um parecer
declarando  esta  incompetência  à  Procuradoria  do  Estado.  Se  não  assina,  perde  o  cargo  de  chefia  (que  para  este
funcionário deve ser mais importante que seu emprego)
- A Corsan contrata SEM LICITAÇÃO escritório de advogados para “negociar com prefeitos” depois de ter renovado
mais de 300 contratos (com sucesso) com pessoal próprio.
- A Corsan não diz exatamente o que quer nesta “nova negociação” com os prefeitos.
- A Corsan paga com dinheiro público o BNDES para este ensinar o que ela deve fazer para deixar de ser pública.
- A Corsan muda seu estatuto social para proibir o representante eleito pela categoria no Conselho de Administração de
participar de discussões sobre a categoria que o elegeu, podendo inclusive colocar este conselheiro porta fora de reunião
que trate dos Trabalhadores.
- A Corsan não torna público qual o critério das promoções. Se é que há algum.
- A Corsan orçou a palestra de Karnal (contratado para falar de ética) em R$ 40 mil e acabou pagando R$ 48,5 mil.

E o presidente contrata o Karnal para ele dizer o seguinte: Fonte site da Corsan

“O professor fez comparações entre o ético e aquele cometes crimes para buscar seus objetivos: “o ético pensa e sabe que
terá sua recompensa a médio e longo prazos. Já aquele que vive sem ética, na base do crime, é como o sujeito que se atira
de um avião sem paraquedas. Ele terá dez segundos de liberdade até que a força da gravidade o puxe para o chão,
enquanto o ético tem a segurança de pular do avião de paraquedas”,

“Além disso, afirma que a tendência é o fim da “era do jeitinho e da gambiarra” 

“Entretanto para uma empresa não basta ter os instrumentos da ética, ela deve estar associada a uma técnica eficiente. “O
discurso da ética não pode estar dissociado da prática”, ressaltou,  ao lembrar os casos de corrupção de grandes
empresas que, por ironia, possuíam em suas estruturas códigos de conduta e ética.” grifo nosso.
Sobre este último, a Corsan tem (no papel) esta estrutura de Códigos de conduta e ética. No papel.

Conclusões:

1- Falta paraquedas na Corsan;
2- Karnal não conhecia parte do seu público;
3- Estes R$ 48,5 mil poderiam ser melhor aproveitados.
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      Água...
É um bem de todos.
Não pode ter dono!
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