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ELEIÇÃO

Trabalhadores da Cohidro elegem
seus representantes no Conselho

R

ealizado na segunda-feira,
30, a eleição de representante no Conselho de
Administração da Cohidro definiu a
Chapa 1 como vencedora do pleito.
A apuração dos votos da urna fixa da sede e da urna itinerante,
que percorreu os perímetros de
Lagarto, Itabaiana, Tobias Barreto
e Canindé do São Francisco, aconteceu na sede do sindicato e o resultado pode ser conferido no quadro ao lado.
Agora, a lista tríplice segue para
apreciação do governador Jackson
Barreto, que escolherá o nome do
representante dos trabalhadores
no Conselho de Administração.

DESO

Acordo Coletivo
é prorrogado
Informamos aos companheiros e companheiras da Deso
que a direção da Companhia está analisando a pauta do
Acordo Coletivo de Trabalho
2017/2018, mas ainda não chegou a uma contraproposta para
apresentar à categoria.
Diante disso, por solicitação
do Sindisan, foi assinada a prorrogação do atual ACT, na segunda-feira (30), entre as direções do sindicato e da Deso.
Assim que a empresa enviar
uma contraproposta, vamos
convocar uma assembleia da
categoria para avaliar e deliberar sobre a mesma.

CHAPA 1: Augusto César Rocha Barros / José Erlito Franca Feitosa / Luiz Roberto Moura Santos
CHAPA 2: Antônio José do Nascimento / José Albuquerque Cunha / Pedro Américo dos Santos

Abertas as inscrições para eleição dos
Representantes Sindicais. Confira o edital:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Deliberativo do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e
Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Sergipe – SINDISAN, no
uso das atribuições que lhe confere os Estatutos da Entidade, faz saber da realização das
eleições para Representante Sindical para o mandato 2017/2020, conforme previsto
no Estatuto do SINDISAN. Fica a partir da data da publicação deste edital aberto o prazo
de 15 (quinze) dias para inscrições de candidaturas para as representações abaixo. O registro das candidaturas, a entrega da documentação e esclarecimentos sobre o processo
eleitoral serão feitos na sede do SINDISAN, localizada na Rua Marechal Deodoro, nº
1024, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju-SE. Terminado o prazo de registro de candidaturas,
será publicada a relação dos candidatos inscritos em cada base de representação, a data
e os locais de realização das eleições.
DESO:
- Sede (2 representantes)
- Distrito Norte (1 representante)
- Distrito Sul (1 representante)
- SUES (1 representante)
- Estações (1 repesentante)
- Regional Norte (2 representantes)
- Regional Sul (2 representantes)
- Regional Sertão (2 representantes)
- Regional Centro-Oeste (2 representante)

COHIDRO:
- Sede (1 representante)
- Regional Itabaiana (1 representante)
- Regional Lagarto (1 representante)
. Regional Canindé (1 representante)
SAAEs:
- Capela (1 representante)
- São Cristóvão (1 representante)
- Estância (2 representante)

Aracaju (SE), 31 de Outubro de 2017.
Silvio Ricardo deSá
Diretor Presidente

Terça-feira, 31 de outubro de 2017

PAGANDO O GOLPE

Com leilão do Pré-Sal, Temer entregou o
futuro do Brasil a empresas estrangeiras
C
om duas horas de atraso, o leilão
de lotes do Pré-Sal brasileiro foi realizado e o total arrecadado – R$
6,15 bilhões – foi abaixo até dos R$ 7,75 bilhões que o próprio governo golpista, entreguista e ilegítimo de Michel Temer previa. Na manhã da sexta-feira (27), a AGU
(Advocacia Geral da União) derrubou a liminar do Juiz Federal de Manaus, Ricardo
Sales, que havia suspendido o leilão de dois lotes do Pré-Sal na noite desta quintafeira (26), alegando, para isso, risco de prejuízo ao patrimônio público pelo lance inicial, considerado baixo.
Para José Maria, coordenador geral da
FUP (Federação Única dos Petroleiros), a
liminar do juiz do Amazonas demonstrou
que nem todo o Judiciário está omisso
com relação ao futuro do país, mas, infelizmente, tem muitas autoridades coniventes com a entrega ‘completa’ do patrimônio nacional.
“É triste ver o Brasil doando o petróleo
a um centavo a grandes empresas internacionais. Nossa soberania está indo para o ralo, junto com nossos empregos e o
desenvolvimento do país”, falou.
O presidente Nacional da CUT, Vagner
Freitas, também lamentou profundamente a derrubada da liminar do juiz do
Amazonas e o resultado do leilão. Para
ele, "a entrega do Pré-Sal, patrimônio do
povo brasileiro, para grupos internacionais a um centavo o litro, é mais um crime do
governo ilegítimo de Temer contra o Brasil
e contra os brasileiros".
O valor pretendido com a venda pelo
governo de R$ 7,75 bilhões, não alcançado no leilão, é importante ressaltar, representa pouco mais da metade do bônus de
licitação do campo de Libra (entregue na
primeira rodada de licitações), denuncia a
FUP. O valor de Libra foi de R$ 15 bilhões
e não há, segundo o juiz que pedia a suspensão do leilão, “justificativa plausível para que os valores sejam tão baixos e tão lesivos ao patrimônio público”.
E nem o valor irrisório para tamanha riqueza, o governo conseguiu, o que para
Vagner “é um acinte e só acontece porque
estamos vivendo um período tenebroso
de desrespeito ao Estado de direito”.
“Ao invés de ser investigado e punido

por seus crimes de corrupção, o ilegítimo
continua livre para vender as nossas riquezas naturais a preço de banana, prejudicando a classe trabalhadora e os mais
pobres que seriam os mais beneficiados
com melhorias na saúde e na educação
com milhões de reais dos royalties", completou o presidente da CUT.
O petroleiro e secretário nacional de
Comunicação da CUT, Roni Barbosa, também criticou a cobertura da imprensa que
a imprensa faz sobre o leilão. Segundo
ele, a entrega do pré- sal é um crime que a
sociedade jamais perdoará.
“É lastimável que um tema tão importante para o povo seja tratado de forma distorcida, com informações apenas sobre o
bônus que as multinacionais pagarão. Por
que não fazem matérias dizendo quanto a
sociedade brasileira vai perder em renúncia fiscal? Estamos falando em perdas de
mais de 1 trilhão de reais! ”, afirma Roni.
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