
 

 

 

 

 
 

 

 

 

As curiosidades do Barbuti 

 

Tramita o Processo nº 5061523/65.2020.0001 na Comarca de Porto Alegre do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul movido por Roberto Correa Barbuti, atual Diretor Presidente da CORSAN contra Private 

Investimentos Imobiliários. Neste processo fica explícito que o presidente da Corsan paga um aluguel de R$ 33 

mil reais para morar em Porto Alegre. Com gastos de condomínio, muito possivelmente, os gasto apenas com 

moradia do Presidente beiram os R$ 40 mil mensais. Fato que chama a atenção é o valor oficial, que Barbuti 

recebe para trabalhar na capital dos gaúchos. 

 

Somando o salário da Corsan, mais o valor recebido por ser membro do Conselho de Administração da Corsan 

e mais outro “penduricalho” que arranjaram para ele, o Conselho Administrativo da Sulgás, no total líquido 

mensal chega-se a soma de R$ 26.993,55. 

 

Prejuízo 

 

Numa conta bem simples, se tu gasta R$ 40 mil e recebe R$ 27 mil, teu déficit mensal apenas para moradia é de 

R$ 13 mil reais. Se Barbuti ficar os 4 anos no comando da Corsan, chegaremos a um prejuízo do Presidente na 

ordem de R$ 572 mil reais. Ou seja, Barbuti estará doando mais de meio milhão de reais ao povo gaúcho para 

ser presidente da Companhia Riograndense de Saneamento. 

 

Será que ser presidente da Corsan é a realização de um sonho de infância do paulista Barbuti? Ou a 

permanência dele como Presidente da Corsan tem um outro objetivo? 

Se for a segunda hipótese, deve ser um motivo muito forte para justificar todo este prejuízo no bolso de Barbuti. 

 

 

Ministério Público de Contas 

 

Para tentar dirimir estas dúvidas é que o SINDIÁGUA/RS protocolou hoje no MPC um documento solicitando 

um parecer daquele órgão sobre alguma possível irregularidade nesta “filantropia” de Barbuti. 

 

Protocolaremos também no Tribunal de Contas do Estado e na Assembleia Legislativa gaúcha. 
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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

