
 

 

 

 

 

 

Pinheiro Machado 

 

Enquanto o governador Leite pensa em vender a Corsan, e para isto precisa tirar o direito incluído na 

constituição do estado da população decidir sobre o que fazer com as estatais, o presidente Barbuti da Corsan 

parece que provoca propositalmente os prefeitos dos municípios, quando minimamente não atende os anseios 

das comunidades. Pinheiro Machado é um caso. Barragem que precisa ser feita e não sai do papel, a cada chuva 

a água leva toda a taipa sendo necessário refazer tudo, foi pedido uma visita ao município para buscar uma 

solução para o esgoto existente e nem pra dar atenção ao prefeito o presidente da Corsan se presta. 

 

Agora o descontentamento do Prefeito chegou a outro nível, depois de ir a Porto Alegre e solicitar reunião no 

município com a Corsan e não ser atendido, o mesmo já cogita conversar com a empresa privada de São 

Gabriel para ver opções para o saneamento do município.  Sabemos que o serviço público é o único que, por 

suas características, consegue dar um retorno para os municípios do estado.  

Triste esta vida de privatista. Ignoram os prefeitos para colocá-los contra a Corsan e não precisar fazer os 

investimentos necessários e agora terão que correr atrás destes mesmos prefeitos tentando engambelá-los sobre 

o artigo 14 do Marco Regulatório. 

 

Rio Grande  

 

  Não basta os problemas com o esgoto (o que será tema de outro boletim) o plano de criar um 

descontentamento em toda a sociedade segue firme na gestão da Corsan. Houve um serviço de instalação 

generalizado de hidrômetros pela terceirizada e agora aparecem contas cobrando dois meses de consumo em 

uma fatura, sendo que já havia sido cobrado por média a anterior onde não houve leitura devido a bandeira 

preta. Não precisa dizer o que isto ocasiona nos orçamentos das pessoas e na população em geral que não tem a 

mínima obrigação de entender como isto pode estar ocorrendo. 

 

Não bastasse estarmos em plena pandemia, está sendo realizado corte por diversas equipes, sem a devida 

retaguarda tanto para atendimento presencial como para as próprias religações, levando ao nosso cliente, 

justamente neste momento de disputa da opinião pública, a se revoltar com a nossa companhia e principalmente 

com o trabalhador da cidade que vai realizar o serviço. Tudo caso pensado. Estamos cobrando esclarecimentos 

dos problemas existentes e não podemos considerar que as atividades financeiras sejam maiores do que o 

serviço prestado de saneamento básico de qualidade pela Corsan pública. 

 

Alô Barbuti 

 

Tá certo que quando em Lives ou entrevistas tu “te apertas”, começa a gaguejar de nervoso por não dominar o 

assunto do saneamento tu já sai lá pra outras bandas dizendo que vai responder pela tua gestão apenas, pois 

bem, estes problemas aí são da tua gestão. Ou já que não vai resolver os problemas, pelo menos, tratar com 

respeito os prefeitos que são o poder concedente é o mínimo que a TUA gestão pode fazer. 

 

Acordo Coletivo 

Enquanto isto, o desrespeito da gestão Barbuti com os Trabalhadores segue na “negociação” do Acordo. Hoje 

pela manhã mais uma reunião que levou do nada para lugar nenhum. No final da tarde deve acontecer mais uma 

rodada. Espera-se que com alguma produtividade. 

 

Encontro de Representantes 

Encerrou hoje (sexta) o ciclo de Encontros de Representantes sindicais do SINDIÁGUA/RS. Tratados assuntos 

como ACT, propostas (sic) do Governo e também a questão da privatização. 
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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

