
 

 

 

 

 
 

 

Barbuti, involuir te define 

 

Alguma mente brilhante inventou o slogan ufanista para a Corsan: “Evoluir nos define”. 

Para Barbuti e alguns puxa sacos concursados que ainda gravitam em torno do Presidente, a única Corsan que 

evolui é a Corsan rumo à privatização. Aliás, única missão de Barbuti aqui no RS. 

A Corsan que deveria prestar um serviço decente a seus usuários vai de mal a pior. 

 

 

Cachoeirinha e Gravataí 

 

Falta água constantemente neste sistema integrado de abastecimento. Uma obra que poderia resolver boa parte 

dos problemas não sai do papel que é a adutora Vista Alegre. 

 

O que atrasou tanto esta obra? 

 

Pasmem, foi uma simples assinatura do presidente privatista. 

O processo adentrou ao Gabinete da Presidência em 18 de dezembro do ano passado e ele foi assinar quando? 

Somente ontem, 10 de fevereiro de 2021. 

 

Neste meio tempo, o prefeito de Cachoeirinha notificou a Corsan, houve Audiência Pública, o povo só não 

colocou o nome da Corsan na lama por que não havia água para produzir lama. O prefeito de Cachoeirinha foi 

até a Corsan pressionar por uma solução. E Barbuti alí, firme, com o contrato que deveria assinar bem 

escondido sob sua região glútea. 

 

Cara de Pau 

 

Na reportagem sobre a reunião que o prefeito foi cobrar de Barbuti uma solução (dia 18/01), o Presidente, 

sentado sobre o contrato, disse ao jornal: 

 

“– Superar os desafios é uma constante expressa em nosso novo slogan, que é „Evoluir nos define‟. A Corsan 

está se posicionando para executar soluções menos paliativas e mais estruturantes.” 

 

Como paliativa Barbuti? Que estruturante Barbuti? Tu estás sentado sobre um contrato que tu já deveria ter 

assinado há 50 dias, está diante de um prefeito que representa um povo que clama por água e tu vens falar em 

superar desafios? Cadê o respeito com o usuário, com o prefeito, com a Corsan, com o Rio Grande, Barbuti? 

 

Na involução: 

 

O contrato sem licitação, de R$ 14,3 milhões, com o BNDES para privatizar os serviços da Corsan foi um 

relâmpago. Foi montado, analisado, assinado por Barbuti e, NO TERCEIRO DIA, o fornecedor já estava sendo 

convocado. E os puxa sacos concursados continuam lá. Esperam o que das empresas privadas? Não precisam 

responder agora. 

E adoram falar em compliance. Embusteiros! 

 

Obs. Boletim enviado a todos os Deputados, à Casa Civil, ao governo do estado e a jornalistas. 
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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

