
 

 

 

 

 
 

 

 

Assédio na Corsan 

 

Hoje já é dia 15 de janeiro e, embora o prazo seja segunda feira próxima, não recebemos retorno sobre um 

“possível” caso de assédio na Sede da Corsan. Parece que “entre eles” há uma grande proteção. Que se exploda 

o discurso fajuto de “compliance” de “Governança”. Isso aí é só pra inglês ver. Um impulsionamento nas redes 

sociais do print das conversas do assédio talvez demonstre a todos o verdadeiro compliance da gestão Corsan. 

 

SUCORP 

 

A Superintendência de Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Conformidade (SUCORP) é a área 

responsável por propor e acompanhar práticas institucionais de governança corporativa, gestão de riscos e 

conformidade.  

 

Falta de preparo e conhecimento 

 

O cidadão, forasteiro que chefia essa tal de SUCORP foi descobrir o que era Corsan há bem pouco tempo 

quando veio “pinçado” da CAGE. 

 

Diz a lenda que instado a dar sua opinião sobre a necessidade de Concurso Público na Corsan ele teria dado a 

solução: Que a direção da Corsan fizesse um comparativo entre Corsan, Sabesp, Sanepar e Copasa. Para então, 

só a partir daí, embasar um pedido de concurso. 

 

É o fim 

 

Este cidadão por nunca ter ouvido falar de Corsan até ser agraciado com este cargo, será que ele não sabe das 

necessidades da própria Corsan? Ele não sabe que na área comercial, por exemplo, temos serviços pendentes 

ainda de 2017? Ele não sabe do risco iminente de colapso no setor de tratamento por falta de pessoal? Do 

grande número de diárias e horas extras neste setor? 

 

Ele não sabe que em algumas cidades da PPP na região metropolitana a ligação de esgoto (privada) é feita horas 

depois enquanto que a ligação de água chega a demorar dois meses? O chefe da SUCORP não vê risco nisso? 

Ele não sabe da demora em consertos de vazamentos e consequente aumento das perdas de água em muitos 

lugares por falta de pessoal? Desconhece a falta de pessoal nos setores administrativo, operacional? 

 

Com toda esta deficiência que temos DENTRO da Corsan ele entende (do alto do seu conhecimento) que 

precisa ainda comparar com outras Companhias? Se ele acha que não é por falta de pessoal, por que a 

superintendência dele não apontou ainda onde está o furo? Se não sabe identificar os riscos, aliás tarefa para o 

qual ele é pago, ou se sabe mas não tem competência nem coragem para apontá-los, pelo menos que fique 

quieto e não atrapalhe. Onde será que este cidadão anda com a cabeça?  Nós sabemos onde! 

 

PS. Atenção colegas que alimentam os dados da lotação ideal que se encontra na intranet e que afirmam faltar 

um grande número de pessoal na Companhia, este cidadão que não sabe nem por onde anda, está colocando em 

dúvida o trabalho de vocês. 

BOLETIM 2155 

15/01/2021 

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 

https://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

