
Unidade 
de Esteio

Mulheres LíderesMulheres LíderesMulheres Líderes
Matéria especial com a Representante da Ascorsan, Vanessa Machado | PÁGINA 16

JOGOS DO SESI 
PÁGINA 2

SINDIÁGUA DE TODAS 
AS LUTAS, DE TODOS NÓS

PÁGINA 5

RESULTADOS DA PESQUISA 
DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

DA CORSAN - PÁGINA 8

BALANÇO SOCIAL
PÁGINAS 10, 11, 12, 13, 14 E 15

PROGRAMA DE 
INTEGRAÇÃO LOCAL

PÁGINA 17 E 18

A PRÁTICA DO ASSÉDIO 
MORAL NAS RELAÇÕES 

DE TRABALHO

PÁGINA 19 E 20 

COMER BEM PARA 
VIVER MELHOR

PÁGINA 20

PARCERIA COM 
O SENGE
PÁGINA 22

N°43 | AGOSTO 2018 | Associação dos Servidores da Corsan                                            GESTÃO INOVADORA - 2016/2018

A ASCORSAN E 
SUA GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 
PÁGINA 9



JOGOS DO SESI

2

OPORTUNIDADE PARA REUNIR 
A TURMA E PRATICAR ESPORTES 

A Ascorsan promove a participação de equipes de 
funcionários da Corsan nos tradicionais Jogos do SESI que 
ocorrem anualmente e em diversas cidades do Estado. É uma 
oportunidade para reunir os colegas e manter práticas 
esportivas. 

Com a cobertura das taxas de inscrição pela Ascorsan, os 
atletas que são sócio podem inclusive acessar diversas 
atividades e equipamentos esportivos no SESI ao logo de toda a 
temporada.

O SESI é uma instituição parceira da Corsan e da Ascorsan, criada em 1° de julho de 1946, e tem como desao desenvolver uma 
educação de excelência voltada para o mundo do trabalho, aumentando a produtividade e promovendo saúde e segurança do 
trabalhador. Com o objetivo de elevação da escolaridade do trabalhador, a rede de escolas do SESI prepara os jovens para o 
ambiente prossional e reforça a formação básica. Ele também conta com programas de promoção de segurança e saúde. 

O SESI oferece, com muitas facilidades, diversas de suas sedes regionais para atividades promovidas pela Ascorsan aos 
empregados, como é o caso das edições das Jornadas Poliesportivas em Canela, Passo Fundo e Montenegro. 

Informe-se entrando em contato com o SESI da sua cidade ou através do e-mail esportes@ascorsan.com.br. 

CONFIRA ALGUMAS ATIVIDADES 
PROPORCIONADAS PELO SESI

Unidade de 
Santa Maria no 
Campeonato de 

Futsal do Sesi

Unidade de 
Passo Fundo no 
Campeonato de 
Futebol do Sesi



Editorial

Queridos/as colegas da Corsan

Mais um ciclo se encerra na Ascorsan. A entidade se 

prepara para o processo eleitoral interno que vai 

renovar os dirigentes ao triênio 2019-2021. Seja qual for 

o resultado desta votação, que virá pela escolha 

soberana do quadro social, acreditamos que o trabalho 

está bem estruturado no sentido de dar continuidade às 

melhorias que foram inauguradas, assim como de 

aproveitar um diagnóstico geral e aprimorar o que for 

preciso. 

Nesta edição do Pingo D'Água estamos mantendo o 

caráter de apresentar os serviços, os benefícios ao 

alcance do sócio. Você pode a partir de agora acessar 

melhor os nossos lançamentos, como o conjunto de 

novas vantagens do convênio com o Senge. O jornal traz 

também matérias e artigos bem bacanas das entidades 

parceiras da Ascorsan. 

Outro conteúdo importante desta edição é um 

encarte com o Balanço Social 2017 com o resultado 

nanceiro, a evolução do patrimônio social, os uxos de 

caixa, bem como as notas explicativas relativas ao 

resultado administrativo-nanceiro obtido no ano 

passado. A Ascorsan, aliás, vem com cuidado projetando 

e trabalhando junto ao seu Conselho Deliberativo o 

planejamento e a execução do orçamento.

É muito graticante este relacionamento alcançado 

com o quadro social, nos diversos canais, aberto e 

direto, construtivo e denidor de parte importante do 

nosso trabalho. Esperamos ter demonstrado de alguma 

forma a capacidade de ouvir a voz que vem das unidades, 

a inquietude dos novos, os valores dos mais experientes 

ou aposentados, de tornar mais percebidos os serviços 

disponíveis e as novas promoções, com resultados 

objetivos, prossionalismo e respeito.

Os tempos de crise foram e estão sendo difíceis, 

porém é preciso promover momentos de integração 

com os funcionários da Corsan, com a Gestão da 

Empresa, num entrosamento com as entidades de base, 

com as empresas fornecedoras, fortalecendo a política 

do bem estar corporativo. A atuação com nosso Corpo 

Dirigente e junto aos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

qualicou nossa governança, os processos e serviços, 

manteve saúde nanceira e credibilidade.

Mesmo com as diculdades e tendo que implantar 

um novo padrão da mensalidade, nosso quadro social foi 

mantido e ampliado. Enm, ao nal, quem ganha é o 

sócio, a sócia.  

Cabe destacar que o trabalho da Ascorsan é 

integrado com seus funcionários e estagiários, sendo 

que a valorização deste ambiente prossional é decisiva 

para o fortalecimento da entidade perante seus sócios.  

Uma boa leitura para vocês, colegas da Corsan. 

Vamos aprimorar cada vez mais este relacionamento.

Muito Obrigado.

MAIS SAÚDE, MAIS LAZER, MAIS BEM ESTAR

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
DA CORSAN - ASCORSAN

Endereço: Av. Júlio de Castilhos, 51 - 9° andar 
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Sempre enfrentamos ciclos de desaos e ameaças em nossa 

área de atuação, o saneamento.

Quando o desao era fornecer água potável, a CORSAN 

empresa pública foi criada com o objetivo de atender a maioria do 

povo Gaúcho. Missão cumprida!

Em seguida, o desao de coletar e tratar esgoto e o interesse 

econômico da iniciativa privada. Com muito trabalho e luta, temos 

enfrentado bravamente. 

Além de empresas brasileiras, o setor de saneamento básico no 

País despertou o interesse de poderosos grupos estrangeiros.

No entanto, os exemplos mostram que o serviço prestado pela 

iniciativa privada no país não conseguiu mostrar-se melhor, 

tampouco mais econômico do que o serviço oferecido pelas 

empresas públicas, como sustentam os defensores da 

privatização. As empresas privadas não demonstram ser mais 

ecientes na prestação dos serviços, e nem conseguem atender 

aos usuários de forma adequada e satisfatória.

Já os exemplos estrangeiros, estão resultando em 

reestatização, provavelmente, pelos mesmos motivos.

Nesse cenário, também temos grandes desaos no Estado.

É crescente a cobrança de investimentos e de compromissos 

rmados

Ÿ Gestão eciente;

Ÿ Políticas públicas mais efetivas;

Ÿ Crescentes demandas dos Municípios, cada vez mais exigentes;

Ÿ Evolução tecnológica;

Ÿ Transparência;

Ÿ Resultados.

O fato é que, para enfrentar esses desaos, precisamos evoluir 

como empresa pública, aumentar a eciência, melhorar o 

desempenho, preparar e aprimorar habilidades para o 

crescimento prossional.

Internamente, precisamos avançar e expandir o foco. Além da 

água, precisamos fortalecer a cultura do aproveitamento dos 

subprodutos do tratamento de esgoto.

É necessário quebrar a resistência interna nas questões de 

educação ambiental, como se isso não fosse obrigação, preservar 

o meio ambiente que nos fornece matéria prima.

Queremos sim um ambiente político favorável, mas também 

temos nossas obrigações internas, aproveitando recursos e 

competências disponíveis. 

Precisamos, juntos e unidos, fortalecer a nossa CORSAN 

PÚBLICA. Com trabalho, eciência e habilidade, vamos continuar 

vencendo os obstáculos que cada ciclo nos apresenta.

Devemos contribuir e exigir políticas públicas que 

impactem de forma positiva no Estado e em cada 

localidade que atendemos.

Nossa principal estratégia: continuar contribuindo 

na melhoria da qualidade de vida dos Gaúchos.

Vida longa para a CORSAN, 

A CORSAN NO CENÁRIO ATUAL
Paulo Berta - COPE PASSO FUNDO

ASCORSAN INVESTE EM EDUCAÇÃO

A rede Universitário atende as seguintes cidades: Bento 
Gonçalves, Bom Jesus, Esteio, Porto Alegre, Guaporé, Taquari, 
Caxias do Sul, São Marcos, Tramandaí e Torres. O desconto 
disponível é de 20%.

O colégio La Salle Dores, localizado em Porto Alegre,  
disponibiliza 10% de desconto. 

O Senac está presente em 
todo o Estado com 15% de 
desconto aos associados.

A faculdade Alcides Maya, 
localizada em Porto Alegre,  
disponibiliza 10% de desconto 
nos cursos técnicos, graduação, 
pós graduação e extensão.

A rede Estácio disponibiliza 40% de desconto nos cursos 
EAD. O convênio é válido acessando o link da parceria: 
inscricoes.estacio.br/parceiro e digitando o código: 18713.

Para mais informações entre em contato pelo WhatsApp  
com o representante Rodrigo Casagrande 51 98510.1522.

Estudantes da Unopar tem 10% de 
desconto em todos os cursos EAD e no 
presencial, localizado em Santa Cruz do 
Sul.
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Com o objetivo de incentivar a todos os sócios, sócias e seus 
dependentes ao estudo, busca de novos desaos e trazer novos 
conhecimentos, a Associação está trazendo parcerias com 
faculdades e escolas em todo o Estado que estejam dispostas a 
oferecer seus cursos com descontos exclusivos aos associados.

Para adquirir o benecio, o sócio deve solicitar para a 
Ascorsan uma Declaração de Sócio e apresentar a mesma na 
rede de ensino que deseja matricular-se junto ao Cartão 
Ascorsan.  



INFORME ESPECIAL SINDIÁGUA/RS

Mobilização durante uma das inúmeras manifestações em defesa da Corsan pública | Foto: Sindiágua

Os trabalhadores e as trabalhadoras da Corsan, a partir de 
1º de agosto de 1985, passaram a estar representados pelo 
SINDIÁGUA. Ao longo destes mais de 30 anos, tivemos muitas 
mobilizações e muitas conquistas de direitos. Neste período, 
greves e manifestações foram deagradas, contribuindo para 
uma maior qualidade de vida, melhor remuneração e 
crescimento da consciência social dos trabalhadores.

Filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e à 
Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), o SINDIÁGUA 
tem em sua marca a defesa pelo saneamento público. Uma 
destas grandes batalhas foi a atuação forte do SINDIÁGUA 
junto à categoria, aos partidos políticos e demais setores 
organizados da sociedade, especialmente junto às 70 maiores 
câmaras de vereadores do Estado, impediu a privatização da 
Corsan durante o governo de Antônio Britto, que terminou por 
vender a CRT e parte da CEEE. 

Este trabalho intenso, somado a atuação corporativa do dia 
a dia através de reuniões de base, de atendimento aos 
trabalhadores e trabalhadoras, de esclarecimentos sobre o 
Acordo Coletivo, já comprova o cumprimento das obrigações 
de uma entidade sindical. Mas o SINDIÁGUA foi além.

O SINDIÁGUA promove um trabalho político junto à 
sociedade gaúcha. Atuando de maneira ecaz em centenas de 
debates que avaliam a eciência da Corsan nos municípios. O 
Sindicato é parte fundamental na defesa da Companhia e na 
renovação de inúmeros contratos de programa entre 
prefeituras e Corsan. Em algumas oportunidades, como em 
Santa Cruz do Sul, os trabalhadores e as trabalhadoras zeram 
mobilizações que se mostraram decisivas para que os contratos 
fossem assinados e a ânsia privatista de alguns prefeitos fosse 
retaliada. 

Há o contexto da quebra de conquistas históricas com a 
reforma Trabalhista e com a tentativa de aprovar a reforma da 
Previdência, o que gera outra pauta permanente de atuação do 
SINDIÁGUA. O governo federal rasgou a CLT, reprime a 
atuação dos sindicatos em defesa dos trabalhadores, dá 

diversas concessões exclusivamente aos patrões, e quer 
repassar aos aposentados todo o decit da previdência. Muitos 
motivos para termos um Sindicato ainda mais rme na defesa 
dos nossos direitos e do nosso Acordo Coletivo de Trabalho.

À nível estadual, projetos do atual governo buscam superar 
sua incompetência através do desmonte das funções públicas. 
Na agenda principal, a extinção da Cientec,TVE, FDRH, FEE, 
Fepagro, FEPPS, FIGTF, FZB, Corag e Metroplan, a imediata 
demissão de servidores destes órgãos vitais para o 
planejamento e desenvolvimento de diversas políticas públicas. 
Neste pacote, o governo do estado inclui a privatização, a 
entrega à grupos privados, de outras áreas estratégicas (CEEE, 
CRM e Sulgás), além de retirar direitos e dicultar a atuação das 
entidades de classe que representam os funcionários públicos 
estaduais.

Atualmente, intensica-se também os movimentos sociais 
para impedir que o maior bem da humanidade, a água, se 
transforme em uma simples mercadoria. E o SINDIÁGUA se 
faz presente nesta luta, mobilizando nossos trabalhadores e 
trabalhadoras, bem como a sociedade, rearmando sua defesa 
pelo saneamento público, se contrapondo a interesses privados 
que querem a venda do Aquífero Guarani e do Sistema 
Aquífero Grande Amazônia (Saga). Há dois aspectos 
fundamentais neste tema: as Parcerias Público-Privadas que são 
uma porta para a privatização; o desmonte dos serviços 
públicos promovidos por governos fraudulentos. 

Fortaleça o SINDIÁGUA e nos ajude na construção de 
políticas que visem a manutenção do saneamento público e a 
defesa dos direitos dos tralhadores e trabalhadoras brasileiros. 
Nossa força depende de você! 

SINDIÁGUA DE TODAS AS LUTAS, DE TODOS NÓS

Nossa força depende de você !!!

Filie-se ao Sindiágua
Entre em contato com o seu Representante 

Sindical ou ligue para (51) 3221 8833
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ASCORSAN PROMOVE JORNADA POLIESPORTIVA 
DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO

O tradicional Torneio de Futsal volta em 2018 integrado à 

Jornada Poliesportiva da Ascorsan. O evento é aberto ao público 

em geral e tem como objetivo atender a todos com atividades 

físicas, recreação, espaço para as crianças e praça de 

alimentação. Assim, além do Futsal promoveremos um grande 

encontro de colegas e familiares para realizar diversas tarefas em 

conjunto. Também serão expostos produtos de parceiros da 

Ascorsan, além de colegas que queiram expor algum trabalho 

artesanal.

Desde fevereiro vem acontecendo reuniões pontuais entre a 

comissão organizadora, os representantes dos times inscritos e 

os funcionários da Ascorsan que estão envolvidos na organização 

geral do evento. Foram 22 times que encaminharam as inscrições 

e garantiram vaga para participarem dos jogos de Futsal. As 

equipes inscritas foram: Canela, Bento, Sede Ranger, Rio Gande, 

Passo Fundo, Planalto, Sarandi, Cruz Alta, Três Passos, Santa 

Maria, Boa Vista, Santa Cruz, Rosário, Alegrete, Surlit-Capão, 

Tramandaí, Viamão, Cachoeirinha, Sitel, Deob/Met, Canoas e 

Mineiros.

A edição deste ano contará com quatro rodadas, sendo a 

primeira no dia 08 de agosto, no Sesi de Canela. No dia 18 de 

agosto é a vez de Passo Fundo ser o antrião e 25 de agosto, em 

Santa Maria. No mês de setembro terão as duas últimas rodadas, 

dias 01 e 15, em Capão da Canoa e Montenegro, 

respectivamente. 

A Ascorsan agradece o apoio dos fornecedores Rotasul e 

Caixa Odonto, do Sindiágua e da Corsan, que são parceiros na 

promoção deste evento.

04/08 - Canela, Bento, 
Sede Ranger e Rio Grande

Chave A - Canela

18/08 - Passo Fundo, Sarandi, 
Cruz Alta, Três Passos e Planalto

Chave B - Passo Fundo 

Chave C - Santa Maria 
25/08 - Santa Maria, Santa Cruz

Rosário, Alegrete e Boa Vista 

01/09 -  Viamão, Tramandaí e Cachoeirinha 

Chave D - Capão da Canoa 

15/09 -  Canoas, Mineiros, Sitel e Deob/Met 

Chave E - Montenegro 

TORNEIO DE FUTEBOL É DISPUTADO 
NO 1° DE MAIO EM PORTO ALEGRE

O último dia 1° de maio estava reservado para a Festa do dia do 
Trabalhador, mas a chuva intermitente impediu a realização do 
evento. Em contato prévio com as equipes, a Ascorsan manteve o 
Torneio de Futebol, e mesmo abaixo de chuva, os times disputaram 
as partidas ao longo de todo o dia.

L i tora l ,  Cachoeir inha,  Sta .  I sabel ,  Passo Fundo e 
Viamão/Alvorada protagonizaram as partidas do dia, com Litoral 
(foto) garantindo o 1° lugar no tornei e Passo Fundo o 2°. Já o 
prêmio de Goleiro Menos Vazado quem levou foi o colega 
Leonardo Runo, do Litoral. E o Goleador foi Israel Diego Martins, 
de Viamão/Alvorada.

Além deste Torneio em Porto Alegre, a Ascorsan também 
apoiou as confraternizações de Rio Grande e Panambi, onde os colegas realizaram um almoço para comemorar a data.

Estavam presentes no evento o presidente da Ascorsan Luiz Henrique Feijó, o presidente do Sindiágua Leandro Almeida e o 
Superintendente do Litoral Aldalcir Rodrigues da Silva. O evento foi organizado pela Ascorsan e contou com o apoio da AAFCorsan, 
do Sindiágua, da Corsan e de parceiros que expuseram seus produtos.

O objetivo dos eventos esportivos da Ascorsan é incentivar o esporte e a integração social aos sócios, seus colegas, amigos e 
familiares. Desta forma, no ano de 2018 a Associação homenageou quatro colegas da Corsan que foram referencia no incentivo do 
esporte dentro da empresa.

Os associados Marcos Alexandre de Oliveira  e Vilson da Silva Escobar,o aposentado Gilberto Boita e o funcionário José Homero 
Finamor Pinto receberam uma homenagem por apoiar e incentivar o esporte ao longo dos anos entre os funcionários.
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Ao falar aos convidados, o presidente empossado se disse honrado com a atribuição de conduzir a gestão da entidade e adiantou parte de 

seu projeto de gestão: o investimento ainda maior no fortalecimento associativo, na união dos aposentados e no acompanhamento atento do 

plano de benefícios da Fundação. “O que me moveu a aceitar esse desao foi justamente a ideia de manter e incrementar nosso convívio 

social, e levar adiante o enfrentamento dos nossos problemas, nossas dúvidas, enm o acompanhamento do nosso plano de benefícios da 

Fundação Corsan. Exercemos, hoje, como entidade, um papel fundamental no controle social do nosso plano, colocando nossas angústias, 

mantendo-nos ativos e atentos a cada detalhe. Nesse sentido pretendo fortalecer o grupo de acompanhamento do plano, pois nossos 

questionamentos à FUNCORSAN, por vezes até duros, são institucionais. O interesse de todos nós é comum”, armou Dall'Acqua.

Desde 1984 a AAFCorsan vem congregando aposentados da Corsan das mais diversas categorias. Além da união associativa, a entidade 

tem por objetivo o acompanhamento atento da gestão do Plano de Benefícios da Fundação Corsan, atuando na garantia e defesa dos direitos 

dos aposentados. Para tanto, em 2014, em parceria com a ASTECOR, criou um grupo de estudos composto por associados e dirigentes que, 

desde então, através de reuniões periódicas, vem acompanhando, debatendo e questionando os resultados e a gestão do plano.

AAFCORSAN TEM NOVA DIRETORIA COM FOCO 
NO FORTALECIMENTO ASSOCIATIVO

Fonte: Ascom AAFCorsan
Crédito Foto: Anne Coutinho

Tomou posse no último dia 10 de julho a nova diretoria da 

Associação dos Aposentados da Fundação Corsan (AAFCorsan), em 

solenidade realizada no auditório da entidade. A cerimônia que deu 

posse a Pedro Dall'Acqua como presidente, contou com a presença do 

Diretor Administrativo da Corsan, Alberto Carlos Paganella, 

dirigentes da Funcorsan, ASTECOR, Ascorsan, AGERCO e Sindiágua. 

Dall'Acqua substitui Carlos Tarci Jacques Piegas, que presidiu a 

AAFCorsan entre 2016 e 2018. Como vice-presidentes, assumem 

Humberto Cabrera Pinheiro e Antônio Francisco M. Mattos.



A Corsan realizou, de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2017, a Pesquisa de Clima Organizacional. O clima de 
uma instituição é a percepção coletiva que as pessoas têm da organização e inuencia diretamente em aspectos 
importantes da dinâmica do trabalho e da empresa – como, por exemplo, o relacionamento entre as pessoas, os 
valores propagados dentro do ambiente de trabalho, a motivação, as atitudes e os comportamentos de cada um de seus 
trabalhadores. 

Uma pesquisa de clima é um eciente instrumento de coleta de dados sobre a percepção dos funcionários em 
relação a esses fatores, contribuindo para que a empresa entenda como seus trabalhadores se sentem fazendo parte 
dela. Desenvolvida pelo Dgesp/Sugep/DA, a pesquisa executada na Companhia teve o objetivo de obter informações 
sobre o nível de satisfação dos empregados da Corsan em relação ao ambiente de trabalho, relacionamento, 
pertencimento e engajamento, remuneração, benefícios, entre outros; bem como basear o desenvolvimento de 
estratégias para melhorias, orientando as ações para focos de insatisfação.

A metodologia de pesquisa adotada incluiu uma abordagem qualitativa e quantitativa utilizando o sistema SESuite. 
Foram aplicadas 83 questões (sendo uma descritiva e 82 de múltipla escolha), que foram respondidas por 1.114 
empregados da Companhia. Os resultados nais foram obtidos a partir de médias ponderadas e comparados aos da 
pesquisa de clima anterior, realizada em 2015. As oportunidades de melhorias foram classicadas com base nas médias 
iguais ou abaixo de 5,3 de cada pergunta.

A pesquisa resultou num índice de satisfação geral de 5,6. Conra a seguir os blocos avaliados e a nota média de 
satisfação atribuída a cada um deles: relacionamento (7,4), imagem da empresa (7,1), trabalho em si (6,8), remuneração 
e benefício (6,0), ambiente físico (5,9), gestão e liderança (5,7), comunicação (5,7), segurança do trabalho (5,5), gerais 
(5,1), gestão do conhecimento (4,1) e reconhecimento e valorização (3,8).

 
Demandas atendidas
 
Na questão descritiva, um dos assuntos mais abordados foi o gestor. Os respondentes manifestaram o desejo de que os gestores 

tenham mais treinamentos, principalmente relativos a como se relacionar com pessoas e equipes, e que haja maior transparência na 
escolha dos gestores, com a denição de requisitos claros de escolha. Quanto a isso, a Sugep está desenvolvendo a proposta do 
Plano de Funções e o Plano de Sucessão. 

Os funcionários também abordaram a avaliação dos gestores, dizendo que não há um canal de comunicação sobre o gestor, nem 
um processo de melhoria dele. A esse respeito, a Sugep está implementando o Programa de Desenvolvimento do Empregado, o 
qual faz parte a Avaliação de Desenvolvimento do Gestor pela Equipe, que estará em ação até o segundo semestre de 2019. Ainda 
em relação aos gestores, os servidores que participaram da pesquisa apontaram que é necessária uma maior proximidade e melhor 
comunicação.

Sobre a Corsan de modo geral, os participantes da pesquisa opinaram que a comunicação da empresa deve melhorar, tanto 
interna como externamente. Eles entendem que a Companhia deve ouvir mais as ideias dos empregados, divulgar mais claramente 
os objetivos da empresa, melhorar a imagem da Corsan com os usuários e que a Sede deve estar mais presente no Interior. Em 
relação a esses apontamentos, a Sugep está desenvolvendo o projeto “Comunicação da Área de Gestão de Pessoas”, no qual foram 
promovidas diversas ações no Interior para divulgar as adequações do Plano e os novos instrumentos de gestão de pessoas, que 
serão implementados nos próximos dois anos. 

Os respondentes também acreditam que deve haver maior integração entre as áreas, com melhoria da articulação entre os 
diferentes setores, descentralização de alguns processos para agilizar o trabalho e unicação do espaço físico da Sede. Em relação ao 
Plano de Cargos e Salários, querem um plano que efetivamente funcione e anseiam por visualizar uma carreira e um crescimento 
dentro da Corsan. Sobre este tema, a readequação do Plano de Cargos e Salários já está em andamento, inclusive com a realização 
de piloto na Unidade de Esteio. 

Também foi apontada a necessidade de melhorias no espaço físico e de prossionalização. Cabe informar que a Sugep está com o 
Programa de Desenvolvimento do Empregado, que suprirá a necessidade de prossionalização e desenvolvimento de todos os 
empregados da Corsan. Sobre o negócio da Companhia, os respondentes gostariam de conhecer mais o assunto e sentem a 
necessidade de campanhas internas e externas sobre meio ambiente.

Após a pesquisa de clima realizada em 2015, foram desenvolvidas as seguintes ações: implantação de programa de gestão de 
conitos no âmbito de toda a Corsan, bem como de Universidade Corporativa; contratação de consultoria especializada para 
revisão e readequação da gestão do conhecimento e do modelo de gestão de pessoas; e curso de formação gerencial (nivelamento).

CONHEÇA OS RESULTADOS DA PESQUISA 
DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

CORSAN

Matéria encaminhada pela Assessoria de 
Comunicação da Corsan



A ASCORSAN E SUA GOVERNANÇA CORPORATIVA

RELACIONAMENTO 
COM O SÓCIO

C o m  u m  n o v o  p a d r ã o  d e 
comunicação e de atendimento ao 
associado e os funcionários sócios em 
potencial, por redes sociais e por 
diversos canais de relacionamento que 
foram remodelados (presencial, e-
mail, visitas locais, apoio a eventos, 
informativos impressos, redes, etc), a 
Ascorsan passou a se apresentar 
melhor seus serviços, trazendo um 
diálogo facilitado e uma interatividade 
que identica melhor as expectativas 
das pessoas em relação aos produtos 
necessários.

CONTROLE ADMINISTRATIVO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

.

CONTROLE FINANCEIRO

Foi preciso inaugurar e padronizar 
procedimentos para a gestão nanceira. Todas 
as decisões que geram custos adicionais passam 
por tomada de decisão de diretoria e 
devidamente registradas. Foi criado o processo 
de cobrança de inadimplentes, de forma a 
promover uma boa negociação interna com 
sócios em débito. O processo de crédito 
pessoal (empréstimos) foi limitado e qualicado 
através do convênio com a Servicoop. E temos 
um olhar cada vez mais rigoroso com relação às 
receitas e despesas, o que envolve não só o 
setor nanceiro, mas demanda cuidados de 
todas as áreas da Ascorsan.

MAIS TECNOLOGIA

A sociedade exige cada vez mais 
das empresas sistemas que facilitem a 
informação e a comunicação, e 
querem exercer maior controle 
d ireto sobre os  serv iços  que 
recebem. A Ascorsan vem se 
adequando a estas exigências com 
uma nova gestão da sua tecnologia de 
TI, facilitando os controles internos e 
a entrega dos produtos, e também 
está se inserindo no e-Social que é um 
sistema único de informações da 
ent idade que passam a  es tar 
disponíveis para todos os controles 
externos e de toda a sociedade. 

Os processos de compras, contratos de serviços e a 
manutenção das áreas de lazer estão em constantes 
melhorias. A Ascorsan passa a observar melhor a qualidade 
dos serviços e a otimização de gastos.

A Associação reformulou seus contratos, através de uma 
relação mais direta e objetiva junto com os fornecedores, 
onde ajustes foram feitos e novos parceiros surgiram. Com 
relação ao quadro de pessoal da Ascorsan, este foi 
reformulado e o pessoal passou a ter um conjunto de deveres 
e garantias, numa visão de valorização prossional, com o 
Acordo Coletivo Ascorsan-Senalba, a gestão compartilhada, 
os treinamentos, as melhorias no ambiente de trabalho.

“Na atual gestão, uma das premissas básicas é atender melhor o associado a partir de um reconhecimento da força de trabalho da 
Ascorsan, funcionários e estagiários, sendo que estes receberam muito bem o desao desta nova governança e são diretamente 
responsáveis por todo o resultado positivo alcançado”, ressalta o presidente Luiz Henrique Feijó.

No atual cenário desta crise severa e continuada, as 
empresas precisam assumir de imediato boas técnicas para 
sobreviver, tomar decisões estratégicas num curto espaço 
de tempo. A partir de um contrato rmado com a Tasch 
Consultoria e Gestão LTDA, a Ascorsan passou a tratar 
melhor de seu desempenho administrativo-nanceiro e 
buscar indicadores para tal. Foi preciso observar a boa 
governança corporativa, ou em outras palavras, por ordem 
na casa.

Hoje, a Ascorsan começa a colher os bons resultados das 
melhorias que foram implantadas e da continuidade destas 
ações, ou seja, de projetos novos que entraram nas rotinas 
da entidade criando e aprimorando os processos, onde 
vamos destacar algumas destas melhorias que ocorrem de 
forma integradas e contribuem com o todo. Estes resultados 
estão diretamente relacionados com o aumento do quadro 
social e a evolução positiva da receita da Ascorsan que são 
uma realidade. 



CNPJ Nº 92.979.426/0001-57                                     
RELATÓRIO DA DIRETORIA                                                   

Senhores (as) Associados (as):

A crescente complexidade do processo administrativo leva 

os gestores a buscarem incansavelmente alternativas para 

superar os desafios encontrados no seu dia-a-dia, a escassez de 

recursos financeiros e os elevados custos para sua captação.  Em 

cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, temos a 

satisfação de apresentar o Balanço Patrimonial, Demonstração 

do Superávit ou Déficit do Exercício, Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Social, Demonstração do Valor 

Adicionado, Demonstrações dos Fluxos de Caixa Método 

Indireto e Notas Explicativas relativas ao exercício findo em 31 

de dezembro de 2017.

Porto Alegre, 30 de Março  de 2018.

Luiz Henrique Feijó Machado
Presidente

Adriana Santos da Rocha
Vice-Presidente

Rafael da Rosa
1º  Tesoureiro

Rosane Soares de Quadros                                                                                                                                                      
2º Tesoureiro

CNPJ Nº 92.979.426/0001-57                                       
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS 

EM 31 DE DEZEMBRO 2017 E 2016
I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

     31/12/2017 31/12/2016

CIRCULANTE 983.132,45 888.524,40

   Disponibilidades 19.887,76 6.603,21

      Caixa 270,45 867,46

      Bancos Conta Corrente 19.617,31 5.735,75

      Bancos Conta Aplicações 0 0

   Créditos 952.638,74 878.304,19

      Associados conta Corrente 3.308.895,01 3.126.303,11

      Compensações e Convênios/Seguros 352.349,54 318.154,92

      Adiantamentos de Seguros                                                                                                        0 0

      (-) Rendimentos a Apropriar -2.708.605,81 -2.566.153,84

   Estoques 1.157,20 3.617,00

   DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE 9.448,75 0

       Iptu Parcelado                                                                    9.448,75 0

 NÃO CIRCULANTE 6.572.995,87 6.470.227,90

   JUROS A INCORRER S/CONTRATOS LP 0 11.430,85

       Juros a Incorrer s/ Contratos LP 0 11.430,85

   DESPESAS EXERCICIO SEGUINTES                                                                  5.702,51 0

       Iptu Parcelado                                                                   5.702,51 0

 Investimentos 112.073,94 93.595,57

      Linhas e Instalações Telefônicas 15.174,84 15.174,84

      Desenvolvimento Programas Aplicativos 53.995,00 45.895,00

      Consórcio Veículos Banrisul                                                                               42.904,10 32.525,73

   Imobilizado 6.455.219,42 6.365.201,48

      Valor Histórico Corrigido 7.066.861,65 6.976.843,71

      (-) Depreciações Acumuladas -611.642,23 -611.642,23

     TOTAL DO ATIVO 7.556.128,32 7.358.752,30

CNPJ Nº 92.979.426/0001-57                                                                      

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

I - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

31/12/2017 31/12/2016

CIRCULANTE 865.209,75 619.949,59

   Credores  por Convênio 422.871,37 196.620,89

   Salários a pagar 0 16.882,37

   Impostos a Recolher/Previdenciário                                     96.056,17 52.523,88

   Contas a Pagar 3.542,38 3.459,50

   Provisão p/Férias e Encargos 41.223,89 50.275,21

   Contratos e Financiamentos Curto Prazo 301.515,94 300.187,74

 NÃO CIRCULANTE 709.877,12 561.524,17

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO    
Contratos Financiamentos     709.877,12 561.524,17

PATRIMÔNIO 5.981.041,45 6.177.278,54

   Patrimônio Social 5.981.041,45 6.177.278,54

     TOTAL DO PASSIVO 7.556.128,32 7.358.752,30

CNPJ Nº 92.979.426/0001-57                                              
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

2017 2016

RECEITAS OPERACIONAIS 2.014.485,81 1.570.055,92

   Contribuições e Mensalidades de Associados 1.797.131,57 1.401.133,41

   Comissões s/Convênios e Adiantamentos /Doações 217.354,24 168.922,51

CUSTOS DE MANUTENÇÃO E INTEGRAÇÃO -852.058,42 -703.298,94

RESULTADO BRUTO   1.162.427,39 866.756,98

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS -1.358.664,48 -1.100.368,93

   Despesas Administrativas -539.233,80 -382.711,30

   Despesas de Pessoal -448.449,32 -430.559,34

   Despesas Encargos S/Folha -200.745,72 -181.433,53

   Despesa Tributária -8.385,67 -18.877,61

   Despesas Financeiras -161.924,12 -86.787,15

   (-) Receitas Financeiras 74,15 0

RESULTADO OPERACIONAL -196.237,09 -233.611,95

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0 -28.751,53

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO -196.237,09 -262.363,48

CNPJ Nº  92.979.426/0001-57
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL

2017 2016

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 6.177.278,54 6.439.642,02

AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 0

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 0 0

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO -196.237,09 -262.363,48

SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO 5.981.041,45 6.177.278,54

CNPJ 92.979.426/0001-57   
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 
IV  DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Balanço Social
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Mês Ano 2017 - R$ Ano 2016- R$

 Janeiro 0 4.312,31

Fevereiro 0 2.600,00

Março 0 4.900,00

Abril 1.000,00 4.000,00

Maio 1.000,00 4.000,00

Junho 0 7.000,00

Julho 1.000,00 10.000,00

Agosto 0 10.007,00

Setembro 0 1.500,00

Outubro 3.000,00 6.500,00

Novembro 0 11.150,00

Dezembro 0 5.000,00

Total 6.000,00 70.969,31

CNPJ 92.979.426/0001-57
V DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 

DEZEMBRO
(valores expressos em reias)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação dos Servidores da CORSAN tem por objetivos 

principais congregar os servidores ativos e inativos da CORSAN 

para a defesa dos interesses comuns; criar e manter dentro do 

possível, serviços de assistência social e lazer, estabelecendo 

convênios com casas comerciais, farmácias, médicos e outros; 

Incrementar e procurar manter a união, o espírito de solidariedade e 

de mútua cooperação entre os associados.

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS   

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com a 
observância das disposições contidas na Lei das Sociedades Por 
Ações, pelas alterações  introduzidas pela   Lei  nº 11.638/07 e 
na Lei 11.941/09.  Os critérios contábeis para o registro das 
operações seguem as práticas contábeis adotadas no Brasil, entre 
os quais destacamos:

Conta Corrente Associados  Corsan /Fundação

Esta conta contempla o saldo de débito em conta corrente dos  
associados  ativos e aposentados. Dentre os associados 
aposentados temos alguns com falta da  autorização de desconto, 
assim como  os em relação aos associados ativos,que possuem 
débitos por falta de margem de desconto na Fundação e Corsan  
em favor da Ascorsan.

Ação de segregar os débitos dos associados  inclusos  na 
situação acima( sem autorização e sem margem ), visando 
promover a quitação de débitos e regularizar a condição de  
associado, cabe destacar que a Ascorsan, após  orientação da 
auditoria financeira que analisou o presente Balanço 
Patrimonial, vai tratar com Conselho Deliberativo.

Adiantamento 

Ascorsan com a finalidade de investimentos em benefícios 
sociais para o quadro social teve uma redução em relação ao 
exercício (2016) na concessão de adiantamento conforme 
demonstrado  abaixo,  buscando soluções de crédito para seu 
quadro social firmou contrato junto a SERVICOOP instituição 
financeira de cooperativa, com juros abaixo de mercado e 
facilitando aquisição de crédito consignado para desconto em 
folha em até 06 (seis) parcelas  com o valor atual limitado na 
concessão de 1.200,00 ( hum mil e duzentos reais ) por associado 
mediante analise de crédito junto Ascorsan e liberação para 
concessão junto a instituição financeira de cooperativa.    

1.162.501,54

Balanço Social

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES  

CONTÁBEIS  E  PRÍNCIPAIS CRITÉRIOS ADOTADOS
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 Depreciações

A Ascorsan optou por não fazer a depreciação do imobilizado 
neste exercício em virtude do valor contábil dos bens serem 
inferiores ao valor de mercado dos mesmos, conforme descrito 
na Nota Explicativa nº 4.

C u s t o s  d e  M a n u t e n ç ã o  Á r e a s  d e  L a z e r  e 
Confraternizações

Entre os principais custos de manutenção áreas lazer e 
confraternizações,  registramos  um aumento   de 21,20% (por 
cento) em relação ao exercício 2016, onde destacam os custos 
com: Colônia de Férias, cisne branco,(hidro-jateamento, e 
pequenas reforma , novo contrato firmado) , novo contrato 
firmado para serviço de portaria e limpeza na hospedaria de 
Porto Alegre(republica), atualização do contrato Assistência 
Funeral ,custos adicionais  Sede Social Porto Alegre ( água e 
portaria) ,transferência data e gastos reprogramado da final do 
campeonato de futsal de 2016 para 2017.

Descrição 2017 – R$ 2016 – R$

Manutenção de Bens e Instalação 601.323,68 520.406,00

Despesas de Confraternização (esporte) 98.684,47 73.972,56

Despesas de  Assistência Funeral 111.901,72 77.385,18

Doações e confraternizações  final ano 40.148,55 31.535,20

Total 852.058,42 703.298,94

 Direitos e Obrigações 

Os créditos vencidos e a vencer foram classificados no  
Circulante e os financiamentos vencíveis após 31/12/2018 no 
Não Circulante.

 Credores Convênios

A conta credores por convênios apresenta um acréscimo 
discriminado abaixo que corresponde a 115% (por cento),onde 
da composição deste saldo 56% ( por cento)   refere-se á  nota 
fiscal   emitida em 26/12/2017   Plano Odontológico Empresa 
Convênios Dentários, e o saldo restante de  44% (por cento)  
trata dos demais convênios  como os lojas Colombo ( aquisições 
moveis e utensílios as unidades ).

Plano  Odontológico Empresa Convênios Dentários 237.985,30

Lojas Colombo 54.732,30

Rota Sul Sistemas  de Segurança Integrado 14.977,29

Uniodonto Federação 4.733,98

 Contratos  Financiamentos Parcelamentos

Operação Crédito Banrisul

Os valores referem-se ás operações de crédito junto ao Banco 
Banrisul em outubro de 2017 , conforme descrito nas tabelas a 
seguir, referente capital de giro no valor de R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais) para recomposição do fluxo de caixa de 
saldo 10 parcelas a pagar,  refere-se á  também outra operação 
de crédito numero 651537 em dezembro de 2017 no valor R$ 
350.000,00(trezentos e cinqüenta mil reais) para quitação de 
operação anterior no valor  de R$ 108.324,38 (cento e oito mil 
trezentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) em 48 
parcelas da seguinte forma 12 parcelas Circulante Curto a 
Prazo e 36 parcelas a Longo Prazo,  sendo este recursos 
destinados para quitação  de obrigações contraídas com 
fornecedores.

Circulante  A  Curto  Prazo

Data Nº Operação Parcela Valor Nominal Valor Total

out/17 Capital Giro 10 4.166,66 41.666,70

dez/17 651537 12 7.291,66 87.500,39

129.167,09

Circulante A Longo Prazo

Data Nº Operação Parcela Valor Nominal Valor Total

dez/17 651537 36 7.291,66 262.499,99

262.499,99

Parcelamento Previdenciário (INSS)

O valor referente a  parcelamento previdenciário de 
outubro  2016 a  agosto de 2017   realizado em outubro de  
2017 junto   a receita federal em 48 parcelas , sendo 15  
parcelas no Circulante a Curto Prazo e 33 parcelas a longo 
Prazo.

Circulante A  Curto Prazo

Data Parcela Valor Nominal Valor Total

out/17 12 2.038,39 24.460,68

Circulante A  Longo Prazo

GMPM Parcela Valor Nominal Valor Total

out/17 33 2.038,39 67.266,91

Parcelamento Impostos Federais

O valor referente a  parcelamento impostos federais 
retidos na fonte sobre tomadores de   serviços da Ascorsan 
(IRRF PJ/PCCS).

Circulante A Curto Prazo

Circulante A Longo Prazo

GMPM Parcela Valor Nominal Valor Total

Jul/2017 IRRF 12 407,92 4.895,04

Jul/2017 PCCS 7 419,67 2.937,87

7.832,91

GMPM Parcela Valor Nominal Valor Total

Jul/2017 IRRF 13 407,92 5.302,96

Estoques

Os estoques de mercadorias da loja Ascorsan foram 
avaliados pelo custo de aquisição, que não supera o valor de 
mercado, para o exercício futuro ASCORSAN está retomando 
os contatos com fornecedores para ativação de novos produtos a 
ser disponibilizado para os associados.

Balanço Social
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Parcelamento IPTU

O valor referente a parcelamento imposto sobre 
propriedade predial e territorial urbana (IPTU) dos imóveis 
conjunto comercial 516 situado na rua marechal Floriano 
Peixoto nº 91  ,Hospedaria Porto Alegre (republica) e  
Conjuntos 801/901 situado na Av. Julio de Castilhos nº 51  
centro em Porto Alegre- RS.  

Circulante A  Curto Prazo

Parcelamento Multa  Susepe

Os valores referem-se multa Susepe junto Procuradoria 
Geral Federal em 30.12.2013 em  120 parcelas sendo 12 
parcelas em Curto  Prazo no valor total de  R$ 77.546,40 , 
mais  atualização monetária

                                                         Circulante A  Curto Prazo

Circulante A Longo Prazo

Data Parcelas Valor Nominal Valor Total

dez/13 58 6.462,20 374.807,26

Parcelamento Custas Processo Susepe

Valore referente execução em setembro de 2017  das 
custas com  processo da SUSEPE referente as divergências 
do plano de seguro de 2013 no valor de R$ 98.380,59 
(noventa oito mil trezentos e oitenta reais e cinqüenta e nove 
centavos), tendo parcelamento judicial  nas seguintes 
condições 30% (por centro) de entrada e saldo e 06 parcelas 
consecutivas  e atualizadas. 

                                                    Circulante A  Curto Prazo

Data Parcelas Valor Nominal Valor Total

set/17 3 11.477,73 34.433,20

Recuperação dos Valores da Multa SUSEPE

Os valores negociados referente a multa da Susepe estão 
sendo cobrando pela assessória jurídica da Ascorsan , com a 
finalidade de recuperação e integração dos valores ao 
Patrimônio Social da ASCORSAN.    

Data Parcelas Valor Nominal Valor Total

dez/13 12 6.462,20 77.546,40

Parcelas  2017 2 6.462,20 12.924,40

90.470,80

NOTA – 3   Demonstrativo Negociação da Multa SUSEPE

Conforme contrato assinado entre Associação dos Servidores da 
Corsan – ASCORSAN e  a Procuradoria Regional Federal da 4º 
Região em 27 de dezembro de 2013, referente  negociação da multa 
SUSEPE  que teve origem em 2008 refere-se problemas na  
administração dos seguros pela ASCORSAN  nas gestões 
a n t e r i o r e s  a o  a n o  d a  a ç ã o  c o n f o r m e  p r o c e s s o  n º 
15414.200327/2004-27, segue abaixo o demonstrativo atual da 
negociação e seus pagamentos saldo atual de (70) parcelas 
nominais de R$ 6.462,20 ( seis mil quatrocentos e sessenta e dois 
reais e vinte centavos ), mais atualização monetária. 

Ano Parcelas Vlr.Nominal Juros/Atualização Vlr.Total ano Saldo inicial Saldo Atual

2013 1 6.462,20 0 6.462,20 775.464,00 769.001,80
2014 12 77.546,40 4.263,34 81.809,74 769.001,80 691.455,40

2015 12 77.546,40 12.998,05 90.544,45 691.455,40 613.909,00
2015 1 6.462,20 836,85 7.299,05 613.909,00 607.446,80

2016 12 77.546,40 21.401,48 98.947,88 607.446,80 529.900,40

2017 12 77.546,40 27.291,13 104.837,53 529.900,40 452.354,00

50 323.110,00 66.790,85 389.900,85

NOTA 4 – IMOBILIZADO
A Ascorsan ao longo dos anos constitui um patrimônio social 

conforme demonstrado abaixo, sendo que esta conta apresenta 
um acréscimo em relação a 2016 uma de variação de 1,27%  (por 
cento), por  aquisições de imobilizados móveis e utensílio para 
diversas unidades conforme solicitações.

Conta
Taxa de Depreciação 

Anual
Saldo em 2017 Saldo em 2016

Móveis e Utensílios - Sede 10% 565.984,67 553.428,42

Móveis e Utensílios - Interior 10% 795.250,17 737.168,97

Prédios Constr. P/Lazer - Interior 4% 626.207,18 614.389,73

Veículos 20% 194.577,31 194.577,31

Máquinas Equip. de Computação 20% 183.194,90 178.311,86

Imóveis – Sedes, Pousada e Hotel 4% 4.686.694,70 4.684.014,70

Terrenos – Interiores p/Lazer -.- 14.952,72 14.952,72

Equipamentos Dentários 10% 0 0

7.066.861,65 6.976.843,71

611.642,23 611.642,23

6.455.219,42 6.365.201,48

Subtotal 

(-) Depreciações Acumuladas 

Valor Residual 

81,0 81,0

Balanço Social
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Mês Valor

Setembro 861,57

Outubro 10.598,23
Novembro 17.249,34

Dezembro 10.534,96

39.244,10

Nota – 6  PRINCIPAIS  FATOS NÃO PROGRAMADOS 
OCORRIDOS NO EXERCÍCIO

Execução em setembro de 2017 das custas do processo 
SUSEPE X ASCORSAN referente a irregularidade com seguro 
em grupo da ASCORSAN, ocorridas em 2013 e  no valor de R$ 
98.380,59  (noventa e oito mil trezentos e oitenta reais e 
cinqüenta e nove centavos),com  parcelamento judicial de 30% 
do valor entrada e saldo em (06) parcelas mais atualização 
monetária.

Transferência da Fase Final do Campeonato de Futsal da 
ASCORSAN com custo de R$ 98.684,47 (noventa e oito mil 
seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), 
para  maio de 2017 em Imbe , com confraternização e premiação 
no Hotel Oasis, com participação de aproximadamente 300 
participantes entre associados, familiares e funcionários, bem 
como gastos da 1º fase deste evento que foram reprogramado 
de 2016 para 2017.

Mesmo num contesto geral de crise econômica, com 
diminuição do poder de compra e das vantagens financeiras dos 
associados, a   Associação dos Servidores da Corsan – 
ASCORSAN, encerra se exercício social de 2017      mantendo 
estável seu quadro social ,resultado de uma melhora 
aproximação junto aos sócios nas suas unidades de trabalho , e 
um melhor processo de comunicação ,bem como de uma 
qualificação das estrutura e funcionamento administrativo da 
entidade. A   Ascorsan aumentou seu Ativo Permanente  em 
1,27% ( por cento) , atendendo aproximadamente mais de 70 
unidades nas suas solicitações de utensílios e materiais para 
ampliação das sedes no interior do estado com custo de 

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos dez dias do mês de maio de dois e dezoito  na sede da 

Associação dos Servidores da Corsan – ASCORSAN, situada 

na av. Júlio de Castilhos, nº 51 – 8º andar Porto Alegre-RS, 

reuniram-se os membros do Conselho Fiscal e a Diretoria 

eleita para exames das contas referente ao exercício de 2017 

(dois mil e dezessete), Milton Henrique do Amaral Leso, 

Anderson Sanches Porto e Miguel Angelo Brayer Martins, 

juntamente com  João Francisco Nunes D' Meida  ( auditor da 

COASA auditoria), após analise e exames que julgaram 

necessário, bem como conhecimento do Parecer dos 

Auditores Independentes que, em resumo, opinou 

favoravelmente sobre as demonstrações contábeis 

analisadas, expressando que representam, adequadamente, a 

posição patrimonial e financeira da ASCORSAN,  

deliberaram por aprovar as contas apresentadas pela diretoria 

do período acima referido, sendo destacado pelo Conselho 

Fiscal a necessidade de abordagem dos seguintes temas:

A) Segregação dos débitos de associados conta corrente, 

identificado os débitos relativos aos associados ativos, 

aposentados e os débitos em cobrança judicial. Para um 

segundo momento identificar os aposentados que 

possuem ou não autorização para desconto junto 

Fundação Corsan.

B) Rever o contrato do plano odontológico, que nos 

últimos anos apresentou um expressivo aumento no  

valor da fatura de pagamento pela ASCORSAN, em 

relação ao efetivamente arrecadado para complemento 

desta obrigação, basicamente em função dos Agregados 

ao Plano Odontológico.

Milton Henrique do Amaral Leso

Conselheiro

Anderson Sanches Porto

 Conselheiro

Miguel Angelo Brayer Martins

 Conselheiro Suplente

Balanço Social

Nota 5 – RECUPERAÇÃO DÉBITOS FICHAS E 
CONVÊNIOS

A após analise das contas de débitos gerados pela 
margem de desconto e débito históricos foi implantado em 
setembro de 2017,  um processo de negociação, 
recuperação dos débitos com a finalidade de reintegração 
dos  sócios inativo/inadimplente com débito junto á 
entidade , sendo que os  primeiros resultados do exercício 
seguem abaixo.  

R$ 69.898,65(sessenta e nove mil oitocentos e noventa e oito 
reais e sessenta e cinco centavos),alem de um conjunto de 
eventos locais que passaram a contar com o apoio 
ASCORSAN( fest ividades,convênios com clubes 
locais,sipat,...) ampliou seus contratos de Convênios e 
parceiras , apensar de todas as dificuldades Ascorsan está 
sempre buscando novos benefícios e produtos para seus 
associados .
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores da ASCORSAN - ASSOCIAÇÃO 

D O S  S E R V I D O R E S  D A  C O M P A N H I A 
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - Porto Alegre-RS

Examinamos as  demonstrações  contábeis  da 
ASCORSAN - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO, 
que compreendem ao Balanço Patrimonial em 31 de 
dezembro de 2017, a respectiva demonstração do superávit 
ou déficit do exercício, demonstração das mutações do 
patrimônio social, demonstração valor adicionado e 
demonstração do fluxo de caixa método indireto, para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as 
demonstrações contábeis

A administração da empresa é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 

Responsábilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 

sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão 
livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis da companhia para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da companhia. 

Luiz Henrique Feijó Machado     Adriana Santos da Rocha
Presidente     Vice- Presidente

Rafael da Rosa Rosane Soares de Quadros

1º Tesoureiro 2º Tesoureiro

Ligia Maria Greniuk Gilberto Larsen Orides

Secretária Suplente Secretário

Marcelo dos Santos Vilante José Francelino Galarça Fialho

Secretário do Interior Suplente Secretário do Interior

Sandro Geovani Radaelli Leonardo Sozin Rufino

Secretário Esporte, Cultura e Lazer Suplente Secretário Esporte,Cultura

Regina Pacheco Silva Vilmar Vieiro Bastos

Secretário da Família e da Integração Suplente Secretário da Família e Int

                                                                    Conselho Fiscal

Milton Henrique do Amaral Leso Carlos Augusto da Cunha Lima

Conselheiro Suplente Conselheiro

Anderson Sanches Porto Miguel Angelo Brayer Martins

Conselheiro Suplente Conselheiro

Felipe Vignol da Silva Ana Marin Rolim Sodré

Conselheiro Suplente Conselheiro

                                                                   Conselho Deliberativo

Joelci Luis da Silva Maciel Edson Silveira Antonini

Conselheiro Região SEDE Conselheiro Região SURFRO

Ivan Silva de Aguiar Adrieli Teila Mogdans
Conselheiro Região SURLIT Conselheira Região SURMET

Leomar da Silva Erasmo Carlos Fortuna

Conselheiro Região SURMIT Conselheiro Região SURPLA

Dion Eliton Valente da Silva

Conselheiro Região SURSUL

Diretoria Executiva Associação 
dos Servidores da Corsan

Claudio Sebastião Canatta - Téc.Contabilidade
CRC-RS 053713/0-8 - CPF/MF 408.011.280-72

Uma auditoria inclui, também, a avaliação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
feitas pelas administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto. Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Opinião:

Em nossa opinião, as demonstração contábeis referidas 
acima apresentam adequadamente, em todos os relevantes, a 
posição patrimonial, e financeira da ASCORSAN - 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMPANHIA 
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO em 31 de dezembro 
de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo coma s 
práticas contábeis aplicáveis às pequenas  e médias empresas. 

Porto Alegre, RS, 17  de Abril de 2018

COASA Auditores e Consultores
Sociedade Simples Ltda.

CRC/RS 002190-09

Balanço Social
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Vanessa começou na Corsan 2014 e tornou-se uma 
incentivadora da integração local na US de Esteio, unidade na 
qual iniciou sua jornada. Como Representante Local da 
Ascorsan ela ajudou a integrar o grupo funcional da localidade 
com atividades de integração. Ao longo desses quatro anos 
foram feitas Sipats integradas com outros setores das empresas, 
trabalhos voltados à reciclagem, de disseminação de 
informações de utilidade publica, como palestras sobre câncer 
de mama e atividades de motivação trabalhando o 
desenvolvimento humano e a importância de olhar para si e 
para os outros.

Também foram desenvolvidos projetos de arrecadação de 
tampinhas plásticas para doação em prol dos decientes físicos, 
que foi estendido a todas as unidades da regional através da 
superintendência. Além disso, também foi desenvolvido 
encontros de integração em datas especiais, como Dia das 
Mães, Dia dos Pais, Dia Internacional da Mulher e festas de nal 
de ano. Vanessa também comenta que todas as atividades que 
foram organizadas eram fora da sua atividade especica, mas 
que trouxeram crescimento prossional e pessoal, além de 
muitos amigos.

Vanessa Machado, 30 anos.
Mãe da Júlia, trabalhadora e mulher. 

MULHERES LÍDERES

Ao ser questionada sobre o que acha da atuação da Ascorsan, Vanessa se mostra 
entusiasmada com o que vem sendo proporcionado. “Termos a Associação oferecendo 
diversas oportunidades e proporcionando atividades e/ou momentos de bem estar aos 
funcionários e seus familiares é parte importante para a vida dos colegas. Poder contar com 
as facilidades e convênios que por vezes contribuem com a organização dos momentos de 
lazer e descanso das famílias, certamente trazem um ganho emocional que se transformam 
em retorno tanto nas relações pessoais, quanto nas prossionais.”

Atualmente, Vanessa foi chamada para trabalhar com Gestão de Pessoas, no 
DEAD SINOS, e a Ascorsan acredita que assim como ela fará um trabalho com 
competência lá, deixa uma grande marca na Unidade de Esteio.

 “Acredito que momentos de integração tanto na 
família quanto com amigos e/ou colegas, aproximam 

as pessoas fazendo com que possamos em meio às 
nossas rotinas tão intensas, designar um tempo para 

desenvolver as relações, nos permitindo o 
sentimento de humanidade.”

“Proporcionar atividades e encontro de 
pessoas muitas vezes dá bastante 
trabalho, exige doação, mas é 
recompensador, pois o sentimento de 
gratidão transborda.”

A Ascorsan presta uma homenagem a todas as 
mulheres que, diante de tantos desaos pessoais e 
no serviço, se dedicam nos coletivos de trabalho e 
alcançam espaços de liderança na empresa.

REPRESENTANTE DA ASCORSAN FAZ TRABALHO 
DE INTEGRAÇÃO COM COLEGAS DA UNIDADE



REFORMAS SEDES LOCAIS

Desde 2016, a Ascorsan vem atendendo melhor as 
demandas das Unidades para reformar espaços de integração 
local. Em 2018, as sedes de Torres, São Sepé e Caçapava do Sul 
foram ou estão sendo reformadas e poderão ser melhor 
utilizadas pelos colegas da Corsan.

TORRES

SÃO SEPÉ

Sede de Torres reformada.

Em São Sepé, churrasqueira reformada 
na sede local para utilização dos funcionários.

A Associação irá continuar atendendo as demandas de 
reformas e melhorias nas sedes locais conforme as necessidades 
das localidades, sempre visando o bem-estar dos associados e 
demais colegas da Corsan.

Novas reformas já estão projetadas, como a nova sede social 
da Surcen e o quiosque em Cachoeira do Sul.

Em Santana da Boa Vista a Ascorsan está concluindo uma 
nova área de lazer. O local irá servir para integração dos colegas 
na cidade e região. 

*Contate o representante local 
de Campinas do Sul para maiores informações.
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Desde o segundo semestre de 2017, a Ascorsan vem qualificando o Programa de Integração Local. Uma das inicia�vas fortes 
neste período foi a programação de produtos adquiridos para as Unidades da Corsan, totalizando 117 eletrodomés�cos entregues 
em todo o Estado e que se deu principalmente através de parceria com a Lojas Colombo.

As cidades atendidas:
 Alegrete, Barra do Quaraí, Barros Cassal, Bento Gonçalves, Butiá, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha (US E 

REGIONAL), Camobi, Campo Bom (US, COP e ETA), Canela (COP), Canoas (CDM, ETA NITEROI, REGIONAL, COP, 

DEOB/MET e US), Capão da Canoa, Capão do Leão, Carazinho, Catuípe, Charqueadas, Cidreira, Cruz Alta, Erechim (ETA 1 e ETA 

2), Farroupilha, Feliz, Frederico Westphalen, Getúlio Vargas, Gramado, Gravataí, Guaíba (COP e ETA), Ibiruba, Igrejinha, Imbé, 

Itaqui, Jaguarão, Lavras do Sul, Marau, Mostardas, Osório (COP), Panambi, Pantano Grande, Parobé, Pedro Osório, Porto Alegre 

(DEHIDRO, SUFAC/DEAL, SUMOP E UNICORSAN), Restinga Seca, Rio Grande (ETA, SEDE LOCAL, COP e USE), Rio Pardo, 

Rosário do Sul (DEOM e SEDE LOCAL), Salto do Jacuí, Santa Cruz do Sul, Santa Isabel (US E COP CECÍLIA), Santa Maria (COP, ETA, 

REGIONAL E USE), Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, Santiago, Santo Ângelo (SEDE LOCAL E REGIONAL), São Francisco de 

Assis, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Soledade (ETA), Taquara (ETA), Taquari (ETA e US), Tramandaí (COP e ETA), Três Coroas (ETA e 

US). Triunfo (SITEL E US), Vacaria e Viamão (SEDE LOCAL e US).

Programa de Integração Local

MAIS 68 LOCALIDADES ATENDIDAS

Outra ação importante que promove a integração local são as Semanas Internas de Prevenção de Acidentes (SIPAT) que têm 
o respaldo da Corsan através da SUGEP/DESMT. 

A Ascorsan passou a apoiar as Sipats em todo o Estado, com recursos, brindes e palestras. No primeiro semestre de 2018 as 

Sipats de Alegrete (21 a 24/05), Passo Fundo (14 a 18/05), Montenegro (04 a 08/06) e Sede (12 a 16/03) tiveram o apoio da 

Associação em sua programação. 

A Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (SIPAT), tem como objetivo trazer aos funcionários palestras e atividades 

de conscientização sobre as condições de trabalho e melhor relacionamento com os colegas. As atividades funcionam durante o 

expediente e é aberta a todos que quiserem participar. 

Em 2017 a Ascorsan também participou das atividades em cidades como Rio Grande e Taquara. 

PRESENÇA NAS SIPATS 

Ainda para este 
ano, a Ascorsan 
já confirmou o 
apoio para as 
SIPAT de Osório, 
Santa Maria, Ijuí 
e Taquara.  

Sipat SedeSipat Passo Fundo

E VEM MAIS
POR AI!
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“Esta é outra oportunidade que �vemos para colocar a Associação de forma obje�va à serviço do sócio em sua cidade, 
atendendo às necessidades e às demandas que são definidas nas equipes de trabalho, quer por uma visita da Ascorsan ou através de 
solicitação do representante local”, destaca Luiz Henrique Feijó, presidente da Ascorsan.    



A PRÁTICA DE ASSÉDIO MORAL 
NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

O assédio moral ao longo dos anos vem se tornando assunto 

cada vez mais debatido em nossa sociedade - seja dentro do 

ambiente jurídico, dentro das empresas, bem como entre os 

próprios trabalhadores,intencionando compreender a razão 

pela qual tal prática se faz tão presente, nas relações de 

trabalho. 
No presente texto, pretende-se elucidar as formas de 

assédio moral, suas consequências e as medidas a serem 
adotadas para minimizar ou evitar essa situação. 

Imperioso compreender inicialmente, o conceito de assédio 
moral trazido por Sérgio Pinto Martins:

O assédio moral é a conduta ilícita do  
empregador ou seus prepostos, por ação ou 
omissão, por dolo ou culpa, de forma repetitiva e 
geralmente prolongada, de natureza psicológica, 
causando ofensa à dignidade, à personalidade e à 
integridade do trabalhador. Causa humilhação e 
constrangimentos ao trabalhador. Implica guerra 
de nervos ao trabalhador que é perseguido por 
alguém. O trabalhador ca exposto a situações 
humilhantes e constrangedoras durante a jornada 
de trabalho e no exercício de suas funções. 

Veja-se que a conduta do assediador deve ser repetitiva, ou 
seja, não é caracterizada como assédio moral uma situação 
isolada, que ocorra de forma eventual, ainda que o trabalhador 
possa sentir-se ofendido em decorrência desta situação, 
somente poderá ser considerado assédio moral o caso em que 
o empregado sofra de forma reiterada o assédio.

O assédio moral possui três formas diferentes: vertical 
descendente, vertical ascendente e horizontal. A 
primeira hipótese é a mais comum nas relações de 
trabalho, em que o assédio ocorre de cima para baixo, ou 
seja, o superior hierárquico assedia seu empregado. Já na 
segunda hipótese – vertical ascendente, o assédio ocorre 
de baixo para cima, caso em que o empregado, ou grupo 
de empregados, pratica o assédio contra um superior 
hierárquico. Por m, há a hipótese de assédio moral 
horizontal, que ocorre entre os empregados de mesmo 
nível hierárquico. Salienta-se, que neste caso, se a 
empresa tiver ciência da situação, e não tomar nenhuma 
atitude, será conivente com o assédio praticado, e, 
portanto, também deve ser responsabi l izada 
juridicamente.

Nesse sentido, pode-se trazer como exemplos de assédio 
moral, as seguintes situações: humilhações, ofensas, críticas 

habituaisao trabalho, controlar, limitando o horário de 
alimentação e utilização do banheiro, criar boatos visando 
macular a sua imagem, retirar as atividades do empregado 
(esvaziamento de funções), impedir o crescimento do 
empregado na empresa, dentre outros. 

Diante de tal contexto, importante se analisar quais são as 
consequências para a vítima do assédio moral, as quais 
normalmente resultam no prejuízo a saúde física e 
psicológica. Segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde, do ano de 2003, a maior 
parte dos trabalhadores vítimas de assédio 
moral, sofrem de transtornos mentais, 
tais como depressão, insônia, pânicos 
e  f o b i a s ,  e  d o e n ç a s  c o m o 
hipertensão arterial, taquicardia, 
gastrites, dentre outros. 

Quanto aos transtornos mentais relacionados ao trabalho, 
cumpre informar que em diversos casos o empregado vítima do 
assédio moral acaba se tornando inapto ao trabalho, uma vez 
que se esgota sua capacidade psicológica para suportar a 
situação de assédio, o que pode ensejar o afastamento do 
trabalho, por auxílio-doença acidentário (espécie 91). Todavia, 
na maior parte dos casos, a Previdência Social não reconhece 
espontaneamente que o afastamento do empregado é de 
caráter acidentário, razão pela qual é necessário o ajuizamento 
de ação judicial a m de obter o referido reconhecimento. 

No aspecto, cabe ainda destacar que de acordo com os 
danos do INSS, os transtornos mentais ocupam a terceira 
posição entre as causas de afastamento do trabalho. Ainda, 
segundo estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS), no 
ano de 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do 
mundo. 

No que tange as estatísticas referente aos casos de assédio 
moral no trabalho, conforme pesquisa realizada pelo site 
vagas.com, mais de 52% dos prossionais brasileiros já 
sofreram assédio moral no seu ambiente de trabalho, sendo 
que nestes casos 84% das situações foram praticadas 
pelascheas das vítimas.  Na mesma pesquisa, 39,4% dos 
empregados vítimas de assédio não realizaram denúncia ou 
medida judicial, por medo de perder o emprego.Além disso, 
segundo o Ministério da Saúde, um processo por assédio moral 
é registrado a cada 55 horas.. 

Nesse mesmo sentido, deve-se mencionar que uma das 
espécies de assédio moral mais frequente, é o assédio sexual, 
que ocorre na maior parte das vezes com as funcionárias 
mulheres. Segundo dados da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), no mundo, 52% das mulheres já sofreram 
assédio sexual no ambiente de trabalho. 

Diante de tal contexto, questiona-se: o que a vítima pode 
fazer para tentar combater o assédio moral? A resposta para tal 

Por Priscila Freitas Matheus Menegat e Thassia Menotti de Souza Araujo, 
advogadas do escritório  Castro, Osório, Pedrassani e Advogados Associados. 
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COMER BEM PARA 
VIVER MELHOR

Camila Franceschi | Nutricionista

Militante do Movimento dos Pequenos Agricultores

A base de nossa alimentação tornou-se reduzida, e 
praticamente encontramos em todos os produtos os mesmos 
ingredientes (sal, açúcar, gorduras) em doses muito mais elevadas 
do que nos produtos em in natura. A inversão dos hábitos 
alimentares, os altos índices de contaminação por agrotóxicos, a 
redução do consumo de alimentos frescos e saudáveis e o 
sedentarismo reetem em dados alarmantes de sobrepeso, 
obesidade, doenças crônicas, alergias alimentares, intolerâncias, 
depressões e até mesmo casos de câncer registrados pelo 
sistema público de saúde.

Em nome desta banalização de tudo, incluindo o ser humano, 
o Brasil hoje é recordista no consumo de agrotóxicos. O dossiê 
produzido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva em 2015 
traz um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde e 
elencam vários estudos sobre a ingestão diária de veneno que 
assola a população. Esses dados demonstram os grandes 
impactos a saúde, a médio e longo prazo, e não só a ela, mas 
também ao solo e aos agroecossistemas. A não utilização de 
insumos químicos na produção, contribui para a preservação da 
biodiversidade alimentar e a produção de alimentos mais 
saudáveis nutricionalmente, pois mantêm os nutrientes 
naturalmente contidos no alimento e seu sabor característico.

Uma alimentação diversicada possibilita uma disponibilidade 
elevada de micronutrientes (vitaminas e minerais) benécos a 
saúde. Eleva a qualidade alimentar, e, com informações técnicas 
de aproveitamento integral dos alimentos possibilita a 
conservação em forma de geleias, chimias, conservas, compotas 
e embutidos artesanais, utilizam-se de recursos locais para a 
dieta, produtos com valores nutricionais superiores aos 
adquiridos externamente, como por exemplo, o açúcar mascavo 
em relação ao açúcar cristal, totalmente desprovido de 
micronutrientes (ferro, ácido fólico, cálcio, zinco). 

Existem hoje pesquisas que alertam sobre o modelo 
convencional de produção de alimentos que os tornam malécos 
a saúde. Pesquisa realizada pela University Rutgers de Nova 
Jersey- USA apresentou uma tabela comparativa com feijão 
convencional e feijão orgânico em termos nutricionais. As 
quantidades de micronutrientes encontradas no feijão orgânico 
em comparação ao convencional foram majoritariamente 
superiores. Isto demonstra a importância da autonomia alimentar 
e da produção de alimentos nutritivos e seguros capazes de 
fortalecer nosso sistema imunológico promovendo saúde. 

A associação de práticas agroecológicas/orgânicas que 
respeitem o ecossistema, a cultura, os tempos da natureza, 
fortalecendo mercado locais, feiras, vendas diretas para a 
produção e comercialização dos alimentos, constroem-se 
cadeias de sustentabilidade entre natureza, produtores e 
consumidores. Mas principalmente promove autonomia e 
segurança alimentar as famílias produtoras e consumidoras, 
tornando as refeições cada vez mais ricas nutritivamente.  

Preservar o meio ambiente em que vivemos e nossa saúde é 
um compromisso ético que devemos ter para com o mundo e as 
gerações futuras. Somos seres transformadores e políticos, 
nossas escolhas estão diretamente ligadas a forma de mundo que 
queremos conquistar. Escolha comer com qualidade e saúde, 
alimentos saudáveis, nutritivos e da época.

questionamento não é fácil e especíca, uma vez  que cada caso 
é diferente de outro, contudo, há algumas medidas que podem 
ser tomadas, como: (i) anotar com detalhes as humilhações 
sofridas; (ii) tentar evitar conversar sozinho, sem testemunhas, 
com o assediador; (iii) tentar registrar por escrito as conversas 
com o assediador; (iv) gravar as conversar com o assediador. 

Além disso, o empregado vítima de assédio moral pode 
procurar assistência no sindicato de sua categoria, nas 
Comissões Internas de Acidente de Trabalho (CIPA), no 
Ministério do Trabalho e Emprego ou no Ministério Público do 
Trabalho, e, ainda, consultar um advogado caso pretenda tirar 
dúvidas ou ajuizar uma ação judicial postulando indenização por 
assédio moral.

Ressalta-se que até o presente momento não há uma lei 
especíca que regulamente as questões relacionados ao assédio 
moral, contudo, existem diversas normas que pretendem 
assegurar a integridade psicológica do trabalhador, buscando 
punir o sujeito que cometa qualquer conduta que vise ofende-la. 

No aspecto, cabe salientar que a Constituição Federal em 
seu artigo 1º, estabelece como um dos fundamentos da 
República Brasileira, “a dignidade da pessoa humana”. Já o artigo 
5º, da mesma Constituição, dispõe no inciso X, que são 
invioláveis a honra e imagem das pessoas. . Percebe-se que a 
conduta de assédio moral justamente acaba por violar os 
referidos artigos.

Ainda, os artigos 186 e 927 do Código Civil, asseguram que 
no caso de conduta ilícita que viole direito de outra pessoa, será 
obrigado a reparar tal situação. Ademais, há a convenção n. 155 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que em seu 
artigo 3º estabelece o termo saúde relacionado ao trabalho, que 
abrange não só as questões relacionadas a integridade física dos 
trabalhadores, mas também a sua integridade psicológica.

Por m, até novembro do ano passado não 
existiam parâmetros para a xação da 

indenização por dano moral (no qual o 
assédio moral está incluído), todavia, a 
partir de tal data entrou em vigor a Lei 

n. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a 
qual classica a ofensa sofrida pela vítima 

como de natureza leve, média e grave, bem como, estabelece 
no artigo 223-G, parágrafo 1º, que dependendo do grau da 
ofensa o pagamento da indenização ocorrerá pelo salário do 
ofendido até o limite de 50 vezes o último salário da vítima. 
Contudo, a constitucionalidade de xação de valores limitados 
para indenização é questionável, podendo ensejar indenizações 
distintas do que limita a nova lei.

Portanto, diante do acima exposto, é possível perceberque o 
assédio moral se trata de fenômeno inserido em nossa 
sociedade atual, contudo, não se pode tolerar que tal situação se 
torne ordinária nas relações de trabalho, devendo existir 
militância efetiva dos trabalhadores no combate ao assédio 
moral, juntamente com as empresas – com a implementação de 
medidas de conscientização entre os seus empregados, a m de 
que se possa erradicar, ou ao menos amenizar, os casos de 
assédio nas organizações. 

aGORA É LEI
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É muito importante para nós cada 
momento da sua vida, por esse 
motivo a Global presta um serviço 
de extrema importância para os 
associados da Ascorsan.
A Assitência Funeral da Global 

funcina 24 horas e tem agilidade e 
qualidade nos atendimentos prestados.

COMO FAÇO PARA 
ADQUIRIR O PLANO?

Acesse o site da Ascorsan (www.ascorsan.com.br) e 
baixe o formulãrio de adesão, preencha e encaminhe 
para a Associação.



EDUCAÇÃO

Descontos em universidades como: 10% 
nos cursos de graduação e pós-graduação e 
qualicação da UNILASSALLE, de Caxias do 
Sul, 10% nos cursos de pós-graduação, MBA’s e 
cursos de extensão na IMED, em Porto Alegre e 
Passo Fundo, 10% em pós-graduação e cursos 
de extensão na PUC, em Porto Alegre, entre 
outras. Também estão disponíveis 10% de 
desconto para cursos em EAD, na UNINTER. 
Escolas de idiomas como a Wizard e a 
Comunicatte Idiomas disponibilizam 30% e 
10% de desconto cada uma.

PARCERIA COM SENGE TRAZ 
NOVOS BENEFÍCIOS PARA A ASCORSAN

O sócio deve entrar em contato com a Ascorsan e 
solicitar uma “declaração de sócio”. Após ter em mãos 
este documento e estar em dia com a Associação, ele deve 
ir até a sede do Senge, em Porto Alegre, e fazer a adesão 
do benefício. Sócios que residem no interior devem fazer 
as tratativas do convênio com a Ascorsan e o Senge 
através dos e-mails convenios@ascorsan.com.br e 
atendimento@senge.org.br.

A Ascorsan e o Senge fecharam parceria 
na última sexta-feira (13), com uma 
reunião na sede do Sindicato dos 
Engenheiros, onde o presidente da 
Ascorsan Luiz Henrique Feijó, e o 
presidente do Sindicato Alexandre 
Wollmann, assinaram o contrato que da 
acesso aos sócios da Ascorsan a todos os 
benefícios oferecidos pelo Senge, incluindo 
descontos em instituições de ensino, plano 
com a Unimed e odonto. 

Sócios terão acesso aos convênios do 
Senge através da Ascorsan.

Como faço para adquirir o benecio? Quais documentos preciso 
apresentar ao Senge?

Ÿ Declaração de sócio (fornecida pela Ascorsan)
Ÿ RG e CPF
Ÿ Carteira prossional
Ÿ Comprovante de residência.

Importante:

Ÿ  Além da documentação o sócio deverá efetuar o pagamento de R$ 51,50 anualmente para ter direito aos benefícios;
Ÿ As inclusões são sempre feitas até o dia 10 de cada mês para que começa a vigorar no mês seguinte. Adesões realizadas após esta 

data serão incluídas no período do dia 1° a 10 do mês seguinte. No mesmo período o Senge conta com a presença de consultores 
da Unimed para esclarecer dúvidas referente às carências e coberturas do plano de saúde;

Ÿ Os sócios conveniados podem aderir aos benefícios e incluir como dependentes cônjuges e lhos de até 23 anos incompletos.

BENEFICIOS DISPONIBILIZADOS (Convênios rmados até o momento)

SAÚDE

Estão disponíveis os seguintes 
planos: Plano de Saúde SENGE 
Un imed ,  P l ano  Senge  SENGE 
Uniodonto, SENGE Previdência, 
Emergências Médicas e SENGE 
Seguros, com valores especiais para o 
associado. As farmácias São João 
também oferecem desconto para 
compra de medicamentos: 10% em 
medicamentos de origem e 22% em 
genéricos.

LAZER

A Vinícola Campos de Cima, em 
Itaqui, oferece ao associado desconto 
de 10% em todos os pedidos e frete 
gratuito em compras acima de R$ 
500,00. O código de desconto deve 
ser solicitado no atendimento do 
Senge e deve ser informado na loja 
virtual para receber automaticamente 
o abatimento no pedido.

22



Nome do associado

R$ 300,00

R$ 900,00

A distribuição do cartão aconteceu entre 
os meses de setembro e outubro de 
2016. Ele foi encaminhado para todos os 
sócios do Estado. Caso você não tenha 
recebido ou tenha se associado depois 
deste período, verique com o 
Representante Local da sua unidade se o cartão não 
está guardado. Em caso de não econtrar, entre em 
contato com a Ascorsan pelo telefone (51) 3275.8088 ou 
pelo e-mail convenios@ascorsan.com.br.

NÃO RECEBI MEU CARTÃO 
ASCORSAN, E AGORA?

BAIXE O 
APLICATIVO 
TECBIZ 
ASSOCIADO 
GRÁTIS NO 
SEU CELULAR.

PROMOÇÕES REALIZADAS PELA ASCORSAN

Débora da Silva Rodrigues
Júlio de castilhos

 

   Carmem Beatriz Albrecht da Silva
Dom Pedrito

Promoção do Dia das Mães

    Valéria Cassal Costa
Montenegro

 

Bolão da Copa

Adilson Leite
Rosáro do Sul

    Douglas Bedinoto
Santana da Boa Vista

 Luciana Pereira
    Rio Grande

Andrei Bianchetti  
Bento Gonçalves

Aline Rosa 
Porto Alegre



Assinatura: ___,_____________ de 2018

FORMULÁRIO DE ADESÃO

Autorizo os descontos em favor da Ascorsan na folha de pagamento da Corsan ou da Funcorsan.
Os benecios divulgados no verso (Plano odontológico, funeral etc.) poderão exigir novo e expecíco cadastro.

Nome:

Matrícula:                                                       Lotação: 

Telefone:                                                            E-mail:

Endereço:                                                        Bairro:

Cidade:                                                           CEP:

ASCORSAN

Preencha este formulário de adesão que consta abaixo, remeta via malote 
para a SURH ou entregue diretamente na Ascorsan. Você pode encaminhar por 
e-mail ascorsan@ascorsan.com.br ou por malote a proposta abaixo. 

Aposentado assistido 
pela Funcorsan: 

Solicite a alteração cadastral 
na Fundação autorizando o 

desconto de mensalidade em 
favor da Ascorsan. 

COMO FAÇO PARA SER SÓCIO?

VANTAGENS DE SER
   SÓCIO DA ASCORSAN

Ÿ Plano Odontológico, Plano de Saúde Complementar, Assistência Funeral, Instituições de 
Ensino;

Ÿ Descontos e pagamentos facilitados em uma rede de estabelecimentos e entidades 
credenciadas; 

Ÿ Utiliza com exclusividade e com preços reduzidos hospedarias e sedes sociais da Ascorsan;
Ÿ Apoio para integração local (Sipats, festividades, produtos e reformas);
Ÿ Estadia gratuita em Porto Alegre para tratamento de saúde de familiar.

www.ascorsan.com.br
51 3275.8050/8088 | ascorsan@ascorsan.com.br

Ascorsan

@ Ascorsan
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