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Vitória dos trabalhadores!
GOVERNO RECUA DA PRIVATIZAÇÃO DA DESO

F

oram dois anos de muita luta, mobilizações e campanhas nas ruas e em
todo o estado de Sergipe contra a privatização da Deso. Todo o esforço do
SINDISAN foi recompensado na última segunda-feira, 26/2, quando o governador
Jackson Barreto esteve na sede da
Companhia para assinar ofício à
Superintendência de Desestatização do
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), rescindindo
o contrato do Governo do Estado com o
banco para a realização dos estudos de viabilidade técnica e econômica com vistas a
uma possível privatização da Deso, por via
direta ou por Parcerias Públicas de
Investimento (PPI).
Diante de um auditório lotado por trabalhadores, o governador assinou o documento e repassou ao diretor-presidente da
Companhia, Carlos Melo, para que fosse
imediatamente encaminhado ao BNDES,
pondo fim, ao menos neste governo, ao projeto de entregar a Deso ao capital privado.
Presente à solenidade, o presidente do
SINDISAN, Sílvio Sá, agradeceu às inúmeras entidades sindicais, religiosas e dos movimentos sociais organizados que apoiaram
a luta em defesa da Deso pública, e destacou o trabalho de mobilização social e dos
trabalhadores, feito pelo sindicato ao longo
dos últimos anos, contra a privatização da
Companhia, levando esse tema para ser discutido nos espaços legislativos e públicos,
como também com parlamentares dos três
níveis – federal, estadual e municipal.
“Participamos, incansavelmente, de audiências públicas, atos, manifestações, debates na mídia, em escolas, associações de
moradores e de agricultores rurais; estivemos
em mais de 60 câmaras municipais em todo o
estado e também na Assembleia Legislativa,
onde foi realizada a maior audiência pública
da história daquela Casa, em defesa da Deso
como empresa pública que presta serviços
de relevância social a toda sociedade”, destacou Sílivo Sá, fazendo um alerta.
“Apesar desta vitória, não podemos baixar a guarda, até porque está nascendo
uma Medida Provisória do governo federal,

dando poderes
aos municípios
para, mesmo antes do término
dos contratos de
concessão, abrir
edital de concorrência pública para novas concessões; ou seja, para abrir espaços
para a iniciativa
privada entrar.
Portanto, temos
que continuar
com a nossa luta”, reforçou o sindicalista.

5Na sede da Companhia, Jackson Barreto assinou ofício ao BNDES

VITÓRIA
O presidente da CUT-SE, Rubens
Marques, o Dudu, destacou que a vitória
do SINDISAN e dos trabalhadores será muito comemorada no Dia Mundial da Água
(22). "O recuo do governador Jackson
Barreto, no momento em que se caminhava para a privatização da Deso, é reflexo
da luta intensa do movimento sindical e social que debateu este tema intensamente,
explicando os prejuízos que esta privatização traria para Sergipe. O recuo é uma vitória dos trabalhadores e do povo sergipano", afirmou Dudu.
Funcionário da Deso há 10 anos, lotado atualmente no Sertão, Paulo Henrique
comemorou a decisão do Governo de não
mais privatizar a Companhia. Para ele, a
assinatura concretizando o fim do processo de estudos junto ao BNDES foi uma vitória e trouxe alívio para os trabalhadores,
que estavam preocupados com o futuro da
Deso em mãos privadas.
Paulo enalteceu o trabalho e a luta do
SINDISAN contra a privatização da
Companhia. “O sindicato fez a sua parte,
mobilizou a categoria, mobilizou a população, dialogou com parlamentares, e é preciso reconhecer que tudo isso também ajudou para que o governador viesse aqui assinar essa rescisão. Agora é cobrar do

Governo do Estado mais investimentos para que nós, trabalhadores da Deso, possamos prestar melhores serviços para a sociedade. Não estamos aqui só para defender nossos empregos, mas para trabalhar
e fazer uma empresa cada dia melhor”, afirmou Paulo Henrique.

5Presidente Sílvio Sá destacou ações
Sindisan contra a privatização da Deso
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NÃO PRIVATIZAÇÃO

Parlamentares
parabenizam
ações de luta
do Sindicato
A vitória do SINDISAN e dos trabalhadores na luta contra a privatização da
Deso, com o recuo do Governo Jackson,
foi destacada por vários parlamentares,
nas três esferas.
Na Assembleia Legislativa, a deputada
Ana Lúcia (PT) enfatizou o papel do
Sindisan e da CUT na organização dos trabalhadores durante todo o processo. "Foi
um período de muitas incertezas para os trabalhadores da Deso e da Cohidro, porém, toda essa mobilização possibilitou um bom diálogo com a sociedade, que entendeu o papel
estratégico da Deso enquanto empresa pública e fez com que o governo recuasse da
sua intenção, que era a de vender esse patrimônio dos sergipanos", disse Ana Lúcia.
A deputada está propondo que seja elaborado no Parlamento, de forma conjunta,
um Projeto de Lei que garanta que qualquer
processo de privatização de órgãos estaduais passem, obrigatoriamente, por um referendo da população. "Vamos iniciar os diálogos com os demais deputados para a construção coletiva desse Projeto de Lei, para
que dessa forma a Assembleia atenda os anseios da população, pois nada impede que
essa ideia da privatização volte em 2019 ou
depois", ressaltou Ana Lúcia.
Na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Iran Barbosa (PT) parabenizou o
SINDISAN pela mobilização que conseguiu
fazer na sociedade sergipana em torno do tema privatização da água e da Deso, esclarecendo parlamentares e o povo sobre os riscos de se vender a Companhia. "O sindicato
cumpriu com o seu papel e está de parabéns
toda a sua direção. O governo só recuou porque houve intensa mobilização dos trabalhadores e da sociedade", colocou.
O também vereador por Aracaju Américo
de Deus (Rede) parabenizou o sindicato pelas ações. "A Deso é um patrimônio do povo
sergipano, que tem muitos serviços prestados à população e que ainda tem muito a
prestar. Parabéns ao SINDISAN pela luta incansável e pela vitória, que beneficia os trabalhadores e a população, especialmente a
mais pobre", disse.

DIA DA MULHER

Todo apoio às pautas e
às lutas da mulheres

N

o dia 8 de Março, comemora-se
o Dia Internacional da Mulher.
Esta edição do nosso ÁGUA
QUENTE foi impresso todo em tons lilases numa justa homenagem à todas as
mulheres e para trazer não um dia de reflexão, mas um dia entre 365 dias de reflexões cotidianas sobre o papel fundamental que as mulheres representam na
nossa sociedade, papel este nem sempre
valorizado como deveria.
As mulheres, com muita luta, de figuras
secundárias, passaram a ter extrema importância na sociedade atual, onde exercem cada vez mais papéis de protagonistas,
embora ainda sofram com as heranças históricas do sistema social patriarcalista em
seu dia a dia. Com o tempo, graças às lutas
promovidas, a mulher vem conseguindo aumentar o seu espaço nas estruturas sociais,
abandonando a figura de mera dona de casa e assumindo postos de trabalho, cargos
importantes em empresas e governos e em
estruturas hierárquicas menos submissas.
Apesar de uma maior presença no mercado de trabalho, ainda há uma desigualdade no que se refere aos diferentes gêneros. A mulher, em muitos perfis familiares,
acumula tanto as funções trabalhistas
quanto as domésticas e até as maternas, ficando, muitas vezes, sobrecarregada.
Além disso, o número de mulheres ocu-

pando cargos de nível superior nas empresas ainda é menor, embora elas constituam a maioria apta no mercado de trabalho. E por falar em trabalho, o salário da
mulher ainda é proporcionalmente menor
do que o dos homens na sociedade atual,
fator que fica ainda mais crítico quando
nos referimos às mulheres negras.
Nos cargos políticos, apesar de termos
superado o fato de nunca ter havido uma
presidente mulher no Brasil – e também em
outros países da América Latina, tais como
Argentina e Chile –, ainda é desigual a comparação entre mulheres e homens nos cargos executivos, legislativos e judiciários.
Nas eleições de 2014, apenas 10% dos
candidatos eleitos eram mulheres. Embora
esse número seja melhor que nas eleições
anteriores, ele ainda é muito baixo. Além
disso, cinco estados (AL, ES, MT, PB e SE)
não elegeram sequer uma mulher para um
dos cargos de deputados federais.
É por essa desigualdade ainda latente,
fruto de um passado que deixou marcas na
atualidade – em que a mulher era vista apenas para a reprodução e como um complemento do homem –, que surge a necessidade de lutar pelos direitos femininos.
O SINDISAN parabeniza todas as mulheres, em especial, as trabalhadoras urbanitárias de todo o Brasil, e se compromete no apoio às suas lutas e pautas!

[Veja mais na pág. 3]

“Libertei mil escravos. Podia ter libertado outros mil se eles
soubessem que eram escravos”
( Harriet Tubman )
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DENÚNCIA

Transformadores e motores estão
abandonados na Estação da Ibura
A
Direção do SINDISAN esteve,
recentemente, na Estação da
Ibura, onde, infelizmente, deparou-se com dezenas de motores e
transformadores novos e seminovos,
de diversas potências, jogados ao léu,
expostos a sol e a chuva, se deteriorando com o tempo. Mesmo sabendo
que esses equipamentos são robustos
e projetados para trabalhar sob regimes severos, caso fossem armazenados de maneira correta, certamente aumentaria a sua vida útil, trazendo resultados e economia para a nossa
Deso, já que se trata de equipamentos
caríssimos.
Pelo que se viu, esta falta de zelo
com a coisa pública parece estar virando rotina em alguns setores da
Companhia. Não cremos, de forma alguma, que algum diretor na Deso, responsável pelo armazenamento daquele material, possa alegar que não se
dispões de espaço físico adequado para alojar aqueles equipamentos, pois

no próprio
Almoxarifado
Central existem
diversos espaços ociosos que
poderiam está
sendo usados
para esta finalidade.
No momento
atual, onde se fala muito de uma
pretensa crise e
toda a população está de olho
no trabalho desenvolvido pela
Deso, esse desprezo por máquinas com valo- 5 Transformadores caríssimos, abandonados e expostos ao tempo
res médio de 15
A qualquer pessoa de bom senso
mil reais e que poderiam ser utilizados
de forma imediata, jamais poderiam es- que presencie cena semelhante, fataltar nesta situação, jogadas no meio do mente julgará como um ato de irresponsabilidade com a coisa pública.
mato, sem proteção alguma.

ASC realizará
eleição para a
sua diretoria

5O deputado federal João Daniel (PT), que desde o início somou-se à luta em defesa da
Deso como empresa pública servindo ao povo sergipano, também parabenizou o
SINDISAN pela mobilização contra a privatização da Companhia. Na Câmara Federal, o
parlamentar parabenizou também os trabalhadores da Deso e registrou a decisão do
Governo do Estado de retirar a Companhia do Programa de Desestatização do BNDES.

No próximo dia 12, acontece a
eleição para a nova Diretoria
Executiva da Associação dos
Servidores da Cohidro - ASC - para
o biênio 2018/2020. A eleição será
realizada em conformidade com o
Capítulo XIII do Estatuto da ASC.
A contagem dos votos será no
dia 13 de março, a partir das 8h00,
na sala de reuniões do Conselho
de Administração da Cohidro. Já a
posse da diretoria eleita será no dia
02 de abril de 2018, às 8h00, na sede da Associação.

“É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do
homem, somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta.”
( Simone de Beauvoir )
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DENÚNCIA II

Espertalhões estão lesando a Deso
A
lguns funcionários, usando da esperteza e querendo levar vantagens, estão fazendo da Deso um bico para
manter as suas atividades paralelas. E como
seria isto? Geralmente, esses funcionários
espertalhões, que trabalham em regime de
escala, quando chega no seu dia de plantão,
eles simplesmente pagam a um colega de escala para que cumpra o seu serviço, ficando
nesta situação durante meses, alguns, como
ficamos sabendo, já há anos. Isso tudo, burlando até mesmo o nosso Acordo Coletivo,
que trata das permutas legais.
E o pior é que esses espertos encontram cúmplices para essa irregularidade,
gente interessada em aumentar os seus
rendimentos no final do mês. Chega a ter
até confusão para ver quem mais tira o plantão do sujeito. Agora, pasmem, toda essa irregularidade acontece aos olhos e à conivência da chefia imediata.
Já alertamos diversos companheiros
dos riscos de se cometer esse tipo de irregularidade, porém, a ganância de alguns fazem com que isso persista. Em Aracaju, temos casos clássicos desta natureza.
Enquanto a Deso cumpre e paga todos os
direitos assegurados por lei e pelo Acordo
Coletivo, infelizmente, alguns espertalhões
teimam em lesar a Companhia.

NOTA

FNU/CNU parabeniza o Sindisan e trabalhadores
pela vitória contra a privatização da DESO
FNU/CNU parabeniza o Sindisan – Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do
Estado de Sergipe.
As diretorias da FNU – Federação Nacional dos Urbanitários – e da CNU –
Confederação Nacional dos Urbanitários – parabenizam toda a equipe,
diretores e funcionários do Sindisan pelo esforço incomensurável na luta
contra a privatização da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO – e
que, agora, é revertido em vitória, com o anúncio do governador do Estado de
Sergipe, Jackson Barreto, declinando da intenção de privatizar a empresa.
A FNU/CNU parabeniza também os trabalhadores da DESO que, ao lado
do Sindisan, foram verdadeiros guerreiros para salvaguardar a DESO em
todas as batalhas até a conquista desta vitória. E saibam que, por essa
dedicação, transformam seu sindicato em referência nacional na luta pela
defesa do saneamento público, sublimando a premissa que água e
saneamento são direitos e não mercadorias.
Parabéns pela conquista!
Pedro Blois - Presidente da FNU
Paulo Tarso - Presidente da CNU

Governo sacrifica
servidores da Cohidro
Mais uma maldade do
Governo do Estado, que há mais
de cinco anos não reajusta o salário dos servidores públicos. Este
mesmo governo decretou que durante dois anos os servidores não
terão seus salários reajustados e
que as empresas do Estado precisam reduzir a folha de pagamento para se adequarem.
Mas com tantos meios de redução de gastos do governo, entre
os quais inúmeros CC’s, quem
vai pagar são os servidores efetivos. E na Cohidro, o pessoal da
sede é quem vai pagar mais caro,
pois terão sua prorrogação de expediente reduzida para 50%.

5O Senador Eduardo Amorim, do PSDB, procurou a direção do SINDISAN para
parabenizar o sindicato pelas ações que levaram ao recuo do Governo do Estado da
sua pretensão de privatizar a Deso. Amorim, que também se posicionou contrário à
venda da Companhia, externou a sua defesa para que a Deso continue sempre como
estatal e prestando bons serviços ao povo sergipano. Esperamos que ele siga assim!
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