
Barbuti Noel

Como é fácil cumprimentar com o chapéu alheio, não é mesmo? Você escolhe a dedo as pessoas que devam ser 
beneficiadas com dinheiro público e simplesmente manda pagar.  Ao mesmo tempo que Barbuti nega o ínfimo 
percentual de 2,46% que nos é devido no Acordo Coletivo da data base de maio de 2020, ele usa dinheiro 
público para, de maneira muito bondosa, privilegiar uma funcionária contratada.

Esta funcionária, que ajuda Barbuti em tudo o que diz respeito à entrega do patrimônio público para a iniciativa 
privada, era até então somente uma assessora especial da presidência. Barbuti mexeu os pauzinhos e conseguiu,
com aprovação de alguns puxa sacos de plantão, a criação de 21 cargos em comissão. Aprovação esta que 
vamos discutir no Ministério Público.
Foi criado para ela o pomposo cargo de “secretária geral de governança corporativa”. Só o nome do cargo já 
deve valer uns R$ 10 mil por mês.

Fato é que a moça passou a receber um salário 60% maior do que recebia antes, ou seja, passou a receber R$ 
15.200,00.

Você acha que é demais? Então, olha só essa:

Não contente com este verdadeiro presente de Papai Noel a esta funcionária contratada, Barbuti ainda 
providenciou que ela recebesse no mês de dezembro um “pequeno valor” de R$ 52.401,65. Valor a título de 
“diferença salarial”. Ou seja, um retroativo. Que, rogamos, não tenha uma segunda parcela em janeiro.
Logicamente já enviamos ofício ao presidente da Corsan solicitando esclarecimentos e também cópia dos 
documentos que embasaram tal pagamento.

O que trazemos aqui neste boletim são os fatos. Há um pagamento de atrasados? Há. E é isto que queremos 
saber: Sob qual fundamento foi realizado este pagamento.

Seja bondoso assim com os Trabalhadores que construíram esta companhia presidente!! Nem precisa ser os 
60%, nos pague só o que é devido que já está de bom tamanho. 

BOLETIM 2154
12/01/2021

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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