
 

 

 

 

 
 

 

Técnicos Químicos 

 

Fomos solicitados a fornecer ao Ministério Público do Trabalho (MPT) cópia de escalas onde os gestores da 

Corsan estão colocando os Técnicos Químicos recém contratados já na condução de ETAs ou ETEs sozinhos. 

 

No MPT já tramita o Procedimento Preparatório n° 000176.2021.04.000-2. 

Este procedimento analisa denúncia do SINDIÁGUA/RS de que esta contratação foi realizada de maneira 

irregular. O presidente da Corsan teria lançado o “conto da carochinha” pra cima da Procuradoria Geral do 

Estado (sim, o mesmo órgão fiscalizador onde Barbuti acomodou, obviamente sem segundas intenções, meio 

milhão de reais da Corsan) para que eles acreditassem que a necessidade desta contratação era algo sim, 

emergencial, por fato surgido assim, do nada, e que não haveria outra maneira de suprir a falta de ATAEs. E 

utilizou para isso o Decreto da Pandemia do governo do estado. 

 

Só que o presidente da Corsan sabia desde o final de 2019 (quando não havia pandemia) que faltavam 258 

profissionais nesta área. E, tão somente para dar uma satisfação à opinião pública que poderia cobrar pela falta 

d’água, e esta falta d’água ser por escassez de pessoal, Barbuti inventou esta contratação. Porém se esqueceu de 

colocar nas atribuições destes profissionais recém contratados a tarefa de “Operar a condução do tratamento de 

água, esgoto e lixo, verificando a qualidade da água distribuída e dos efluentes, considerando os padrões 

estabelecidos; 

 

E, - Operar estações de tratamento de água e/ou esgoto, poços, fontes e lixo”; 

 

Conforme o que já consta no edital de contratação dos ATAEs. 

 

Então, qualquer tentativa de colocar estes profissionais na condução dos trabalhos (sozinhos) poderá resultar ao 

gestor a acusação de fomentar o passivo trabalhista da Companhia. Além de desvio da finalidade da 

contratação. 

 

Caros colegas 

 

Informem-nos imediatamente onde houver esta situação em relação aos recém contratados Técnicos Químicos. 

 

Em tempo: 

 

Nada temos contra os profissionais contratados. São pais de família que precisam trabalhar. Mas, o que lutamos 

aqui é por Concurso Público e pela lisura dos atos da gestão Corsan. 
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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

