
 

 

 

 

 
 

 

 

IPE e Chefias locais no combate ao COVID-19 

 

O SINDIÁGUA/RS entrou em contato com o Instituto de Previdência do Estado – IPE- e obteve a informação 

de que o convênio, mesmo sem contrato, está prorrogado até 01/04/21. O que estamos sem entender é o motivo 

pelo qual a gestão da Corsan não quer renovar este contrato. 

 

 

Qualificação ou capacitação de chefias na Corsan? 

 

Logicamente que toda a generalização é burra, mas salta aos olhos a dificuldade interpretativa de muitos chefes 

da Corsan. Cada vez que sai uma nota, uma orientação, um comunicado da Sede da Corsan que necessite de 

interpretação do chefe local, ou que a nota cite que tais e tais procedimentos ficarão a cargo do bom senso do 

chefe local, é zebra na certa. 

 

Portanto, neste quesito, entendemos que a Corsan deveria fazer urgentemente uma capacitação de chefias, com 

ênfase na interpretação de texto. A qualificação já é outra coisa. 

 

 

COVID-19 

 

Na sexta feira a Gestão Corsan emitiu um Comunicado suspendendo atividades essenciais para o faturamento 

da Companhia. Ora, qual a motivação do Comunicado? Retirar o Trabalhador da rua neste momento de pico da 

pandemia. Aí então, vem o bom senso dos chefes locais e mandam este mesmo Trabalhador para a rua para 

SUBSTITUIR LACRE, para REVISÃO CADASTRAL, para SUBSTITUIR HIDRÔMETRO? 

 

Prezado chefe, se fosse para este Trabalhador estar na rua se oferecendo para o vírus, ele poderia fazer o corte, a 

ligação, a religação ou a leitura. Mas a gestão de Porto Alegre VETOU isso, caro chefe. Então, vem tu, do alto 

da tua inteligência e sabedoria e expõe o teu colega ao risco? Em nome de quê? Do solicitado bom senso é que 

não é. Seria medo de perder a FG? 

 

 

Diz a nota da Corsan: 

 

“Os serviços de leitura e de suspensão do abastecimento por inadimplência não serão executados neste período. 

Os demais serviços comerciais considerados essenciais, permanecem inalterados e devem ser executados.” 

 

Chefe, por favor, leia novamente. Ali cita claramente: SERVIÇOS ESSENCIAIS.  

Serviços essenciais certamente tem relação com aquele em que o usuário possa ficar sem água. Ou ainda, que 

dependa de algum serviço da área comercial para estancar um vazamento ou resolver uma falta de água. Agora, 

substituir lacre? Por favor!!!! 
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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

