
 

 

 

 

 
 

 

Presidente da Corsan quer se comunicar com o Trabalhador 

 

Há uma pesquisa de comunicação interna sendo implementada na Corsan. No início do terceiro ano de gestão, o 

presidente Barbuti lembrou que a Companhia que ele comanda, e quer dar cabo, tem pessoas, pais de família, 

que nela trabalham. 

 

Cumpre-nos dizer que, em situação normal, este tipo de pesquisa é sempre bem vinda do ponto de vista de 

organização da gestão. Portanto, nada contra a pesquisa em si. O contexto que é inoportuno. 

Sejamos honestos, fica difícil imaginar que um presidente que encomenda um estudo do BNDES que irá tirar o 

emprego dos trabalhadores (pois privatiza água e esgoto) pode se interessar na opinião exatamente destes 

Trabalhadores que ficarão sem emprego. 

 

Presidente quer saber qual é o pensamento e as dúvidas dos Trabalhadores 

 

O SINDIÁGUA/RS até por dever de ofício está em constante comunicação com boa parte dos Trabalhadores da 

Corsan. Portanto, no sentido de colaborar, vamos transcrever algumas dúvidas e pensamentos que nos chegam: 

 

Primeiro pensamento: O Trabalhador quer trabalhar numa Corsan pública e que esta Companhia não sirva 

apenas de fonte de lucro fácil para empresas privadas contrapondo assim, o interesse do povo gaúcho. 

 

Dúvidas dos Trabalhadores: 

 

1- Por que Barbuti está fazendo caixa com o retroativo do Acordo Coletivo 19/20?  

2- Quando será pago o PPLR de 2020? 

3- Quando teremos concurso público? 

4- Quando teremos um processo decente de Promoção e Ascenção? 

 

Segundo Barbuti, a pesquisa “vai possibilitar que todos se sintam informados adequadamente daquilo que tá se 

pensando, quais são os objetivos (da gestão)”. 

 

Por não frequentar a ponte aérea Porto Alegre - São Paulo, e nem transitar na bolsa de valores, o trabalhador da 

Corsan não conhece o presidente. E, por isto, fica difícil crer que o presidente que quer possibilitar que o 

Trabalhador se sinta informado é o mesmo presidente que gasta R$ 33 milhões em contratos sem licitação, 

contratos altamente duvidosos tanto da sua necessidade quanto na sua formatação. 

 

O mesmo presidente que mantém os processos administrativos destas inexigibilidades de licitação guardados a 

sete chaves é o mesmo que agora quer ser transparente com o Trabalhador? 

 

O mesmo presidente que, supostamente, ao arrepio da lei contrata “emergencialmente” Técnicos Químicos em 

detrimento de concurso público é o mesmo que agora diz que vamos saber dos seus objetivos junto à Corsan? 

 

O presidente que cria, supostamente, ao arrepio da lei mais de 20 Cargos de Confiança por não confiar nos 

Trabalhadores da Sede, é o mesmo que agora, com esta pesquisa, quer valorizar o Trabalhador concursado? 

Fica difícil de crer. 

BOLETIM 2164 

08/02/2021 

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

