
COVID-19– Corsan no grupo prioritário da vacina

Na  sexta-feira,  por  problemas  técnicos,  não  foi  possível  enviar  o  ofício  à  Corsan  com  relação  a  COVID-19.
Mas, na manhã desta segunda-feira, 11, o SINDIÁGUA-RS enviou ofício ao Presidente da Companhia solicitando que
seja gestionado junto ao governo a inclusão dos profissionais da Corsan nos grupos prioritários da vacina contra COVID.
O  embasamento  do  pedido  é  exatamente  a  lógica  do  nosso  Trabalho.  Tratamos  com  a  saúde  pública.

Técnicos em Química

Alertamos a todos os colegas de ETA e ETE que os profissionais contratados agora, emergencialmente, NÃO PODEM
ASSUMIR A CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS. Não há esta previsão no edital de contratação. Portanto, para efeito de falta
de pessoal, nada ou quase nada resolveu tal contratação. O presidente da Corsan deve mais esta explicação: Por que não
fez concurso público se a falta de pessoal é oficial? Outra questão que tem que ficar clara é: Se a autorização para esta
contratação emergencial foi por conta da COVID, não deveria ser o número de contratação igual ao número de afastados?

Mais um tema para o Ministério Público do Trabalho esclarecer. E outro tema para o MP averiguar: Quais ações a direção
da Corsan tomou para enfrentar a pandemia, no que diz respeito ao seu quadro de pessoal?

Colegas, fiquem atentos, estamos lutando por concurso público. Não há previsão legal para que nenhum dos Técnicos em 
Química da Corsan façam parte da escala fazendo SOZINHOS a condução dos serviços. Onde houver alguma situação 
assim, nos comuniquem.
Lembrando que todos os profissionais que atuam na Corsan são importantes, mas na luta por concurso público é muito 
importante que cada Trabalhador esteja trabalhando dentro das atribuições para a qual foi contratado.

O último concurso público na Corsan foi na gestão Tarso Genro, de lá para cá, a ideia é terceirizar tudo. Mas o 
SINDIÁGUA/RS cobra e vai cobrar sempre para que tenhamos concurso, valorizando assim o caráter público da 
prestação de serviço em saneamento no RS.

Assédio na Sede da Corsan

Enviamos ofício hoje ao Presidente Barbuti solicitando informações sobre um caso de assédio acontecido na Sede da
Corsan. Segundo informações, TODA a direção da Corsan sabe, o governo sabe e mesmo assim, teriam abafado o caso.
Para resguardar (por enquanto) a pessoa envolvida, não colocaremos seu nome aqui neste boletim. Vamos aguardar a
resposta da Corsan. Caso não venha resposta, tornaremos públicos os documentos que temos.
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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

