
 

 

 

 

 

 

 

 
A importância do Google Tradutor 

 

Aos poucos vamos aprendendo como analisar as declarações e documentos apresentados por Barbuti e Eduardo 

Leite nesta tentativa de privatização da Corsan. Por exemplo, no material disponibilizado sobre a 

Regionalização do Saneamento tem uma parte que diz assim:  

Premissas a serem estudadas 

Manutenção dos contratos em andamento, evitando custos e discussões regulatórias e judiciais decorrentes da 

indenização de uma antecipação de término de contrato. 

 

Algum desavisado pode ler esta parte do documento e pensar que o único motivo do governo querer manter os 

atuais contratos é este aí mesmo. Então, resolvemos colocar este texto no Google Tradutor e vejam o que 

apareceu na realidade: 

Premissas a serem estudadas 

Manutenção dos contratos em andamento, obviamente com o aditivo da privatização, para colocarmos uma 

empresa privada no lugar da Companhia pública sem passar por licitação. 

 

Até porque, o único risco de a Corsan perder contratos nos municípios é se insistir neste processo de 

privatização. Vários prefeitos e vereadores já disseram: Se o Governador insistir em privatizar então vamos 

tocar nós mesmos o saneamento aqui no município, ou nós mesmos privatizamos. 

 

Experimentamos colocar outro trecho do material da gestão Corsan no Tradutor:  

Premissas: Promover proximidade viária para permitir compartilhamento dos recursos humanos. 

 

Resposta do google: 

Premissas: 

Fechamento de Unidades de pequeno e médio porte. Piora o serviço, mas aumenta a lucratividade dos 

acionistas privados. 

 

Outro exemplo: 

 

Quando o Presidente da Corsan afirma que já pensa em deixar para o ano que vem (2022), a venda de ações em 

São Paulo, alguém poderia ser induzido a pensar que estão melhorando o estudo sobre modelagem, ou algo 

parecido e, por isto a protelação.  Além da dificuldade temporal de convencer os prefeitos em tempo hábil, 

outro motivo para esta protelação pode ser a falta de um documento chamado “Carta Conforto” do ano de 2018. 

Como a CVM exige este documento dos últimos três anos, falta documentos para esta abertura de capital. Caso 

ele faça em 2022 o documento citado pode ser a partir de 2019. Este documento ele tem, o de 2018, não. 

Este documento é emitido anualmente por consultores contratados. Como em 2018 Barbuti deu um “pé na 

bunda” da contratada, acabou ficando sem este documento. 

 

Conclusão: Os prefeitos terão que saber ler nas entrelinhas o que a gestão da Corsan mostra a eles neste desejo 

pessoal do governador em entregar o saneamento aqui do estado para os amigos parceiros privados. 
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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

