
 

 

 

 

 
 

 

A trairagem deve ir primeiro 

 

Dentre os mais de 15 contratos SEM LICITAÇÃO do Barbuti (presidente da Corsan) há um que deveria estar 

preocupando o alto escalão da Corsan. E o médio escalão também. A tal da Korn Ferry, de São Paulo, 

contratada sem licitação por R$ 1.145.500,00, é uma empresa especializada em seleção de executivos, ou seja, 

alguém que vai dizer ao Barbuti quais executivos, garimpados no Brasil inteiro, se encaixam na CBS- 

Companhia Barbuti de Saneamento antiga Corsan. 

 

Alento 

 

Se é que dá para tirar alguma coisa boa desta gestão do Barbuti, é que os traíras, funcionários que hoje 

esquentam pareceres altamente duvidosos para propiciar a extinção de mais de 5 mil empregos da Corsan, 

poderão ser (cremos em Deus) os primeiros a serem demitidos. E, pior, talvez Barbuti use o motivo de “falta de 

espírito de corporação” ou “falta de confiança” para mandar estes traíras embora e dar empregos para novos 10 

gestores de fora. 

 

Dúvidas 

 

Parece que já estariam mexendo os pauzinhos para possibilitar a contratação de mais gente de fora da Corsan, 

virando (aí sim) o cabide de emprego que hoje somos muitas vezes acusados. Outra dúvida é, como que Barbuti 

vai convencer seus novos (ou já antigos) pares a ter o mesmo espírito altruísta dele e ganhar bem menos do que 

irão pagar de aluguel em Porto Alegre. 

 

Vejam uma reportagem: 

 

26/08/19 

CA da Petrobras escolhe novo diretor 

 

O Conselho de Administração (CA) da Petrobras apreciará, na quarta-feira (28/8), a indicação do novo diretor 

de Governança & Conformidade, que ocupará a vaga deixada por Rafael Mendes Gomes, no início de julho. 

(…) 

 

O processo de seleção dos indicados ao cargo foi coordenado pela Korn Ferry, empresa que mantém contrato de 

recrutamento com a Petrobras e que vem atuando nos casos de sucessão do alto escalão. Os trabalhos tiveram 

inicio uma semana depois do anúncio da saída de Rafael Gomes, ainda em julho. 

 

Link da Reportagem: https://www.kincaid.com.br/ca-da-petrobras-escolhe-novo-diretor/ 
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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 
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