
 

 

 

 

 
 

 

Um corte profundo na Corsan 

 

O serviço de corte e religação na Corsan historicamente foi um problema com as terceirizadas. 

Já houve tempos em que se pagou apenas em uma cidade quase três mil ligações novas sem a 

empreiteira ter realizado o serviço. 

 

Hoje mudou um pouco o foco 

 

Agora este serviço vem sendo usado para colocar a população, a classe política, a imprensa, 

todos contra a Companhia pública Corsan. Na região das Missões (não nos chegou ainda 

informações sobre outras regionais) a empreiteira parece o patrão e a Corsan a contratada. 

Ninguém da Corsan tem ingerência sobre o que a empreiteira está fazendo. Mas as reclamações 

sobre o serviço deles tem que ser enfrentadas por nossos funcionários. 

 

A suspensão do abastecimento sempre foi objeto de uma atenção especial dos nossos 

Trabalhadores. Há que se cuidar da saúde financeira da Companhia? Sim, óbvio. Mas, se somos 

uma empresa pública, se dizemos ter um caráter social, também é verdade que, dentro do 

possível, o lado humano deve ser levado em consideração. 

 

Conta paga  

 

De nada adianta o usuário chegar na Unidade de Saneamento com a conta paga ao final da 

tarde, dizendo que tem criança em casa ou que há uma pessoa que precisa de cuidados e para 

isto a água é importante e que precisa que seja religada ainda naquele dia. 

 

Vai depender de quando a empreiteira vai se dignar a ir lá naquela casa e religar a água, afinal, 

como dizem eles, o prazo para religação é 48 horas. Enquanto isto, o usuário ameaça derrubar a 

porta da Corsan com uma picareta em punho requerendo a religação pois já pagou a conta, 

ameaçando até a integridade física dos colegas. 

 

Já fomos privatizados por acaso? Esta é a grande pergunta. Interessa apenas quantos cortes se 

fez no dia de hoje? Não há uma maneira de colocar o serviço em dia e continuar tendo um olhar 

mais humano para com o usuário? 

 

O SINDIÁGUA/RS está estudando uma ação a ser protocolada no Ministério Público das 

cidades atingidas denunciando este serviço que nestes moldes, não há dúvidas, visa tão somente 

colocar a população contra a Corsan neste momento de debate entre o público e o privado. 

BOLETIM 2217 
02/07/2021 

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

