
 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Leite aumentando o custo da folha salarial da Corsan 

 

O Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda do RS, que hoje é diretor financeiro da Companhia, foi 

trazido para a Corsan para ser um “mandalete de luxo” do paulista Barbuti, notoriamente é contra 

empresa pública, tal qual o seu amo. Quando falamos de luxo é só pelo custo financeiro que ele gera à 

Companhia, nada a ver com algum trabalho desempenhado. 

O atual presidente ser privatista nada traz de novidade, ele foi criado no mercado financeiro e com este 

tem o compromisso de vender a Corsan. Aliás, o presidente mais altruísta que a Companhia já teve. 

Recebe R$ 27 mil de salário e paga R$ 33 de aluguel. Veio para Porto Alegre pagar para trabalhar. Só 

pela causa. 

 

Mas voltando ao galanteador Diretor, sim, ser galanteador é uma faceta que talvez nem os familiares 

conheçam deste funcionário público que é contra a “coisa pública”. 

 

Outra faceta incrível deste “brilhante” funcionário público é uma gratificação mensal que ele ganha no 

valor de R$ 12.450,21 além do salário de 26.655,37. O nome deste mimo que ele recebe lá na 

Secretaria da Fazenda é “Prêmio de Produtividade e Eficiência – PPE”. Claro, hoje quem paga isso aí é 

a Corsan. 

 

O que chama a atenção é o seguinte parágrafo da lei complementar 12.224 que regulamentou este 

pequeno “agrado” dado a  poucos graças ao sacrifício de muitos. Leia: 

 

§ 2o - A metas são trimestrais e de caráter geral para efeito da aferição e o prêmio, para efeito de 

pagamento, é mensal e individual, mediante relatório de atividades individual. 

 

Este cidadão, por uma desgraça, veio parar na Corsan no mês de abril de 2020. 

 

Se o prêmio por produtividade lá na Secretaria da fazenda é apurado trimestralmente, como que ele 

recebe este “valorzinho simbólico” até hoje? A grande pergunta que fica: Qual meta da Secretaria da 

Fazenda este mandalete do altruísta cumpriu a partir de julho de 2020? Ou isto é um “premiozinho” 

vitalício que ele arranjou lá na Fazenda?  

 

Recebendo R$ 38.658,00 mensais da Corsan fica fácil vir vomitar mentiras sobre o salário de R$ 2.146 

de um Agente de Serviços Operacionais. 

 

O fato é 

 

Que moral Eduardo Leite tem para mentir sobre nossos vencimentos perante à opinião pública quando 

traz para nossa folha um estranho que, por ano custa sozinho praticamente R$ 1 MILHÃO! 

Que moral tem o governador para mentir sobre o custo da nossa folha quando ele cria dentro da 

Companhia 21 cargos de confiança (com vistas à privatização) com salários de até R$ 18 mil? 
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      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 
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