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SARAMÉM

Nem água salgada chega nas torneiras

O

Povoado Saramém e outros
próximos, por três dias ficaram
sem água salgada nas torneiras. Isso mesmo que você leu: água salgada nas torneiras, pois é o que chega
para os moradores quando há fornecimento regular do serviço. Há muito tempo que a água que vem chegando nas residências daqueles povoados é totalmente imprópria para o consumo humano, mal servindo para banho.
Há vários anos o SINDISAN vinha

alertando a direção da DESO que todo
o sistema local poderia entrar em colapso. Foi o que aconteceu. A pergunta
que fica é: por que providências não foram tomadas?
É bom lembrar que, por conta dessa falta de atitude da Companhia, hoje
se paga uma diária altíssima de R$
600,00 por caminhão-pipa para levar
água potável à população. Ou seja,
vem saindo mais salgado para DESO
que a água local.

((( EDITORIAL )))

Trabalhador precisa votar com consciência… de classe!

N

o dia 7 de outubro, a população
sergipana e brasileira irá às urnas
mais uma vez, agora para definir
quem serão os seus representantes nos
governos federal e estadual, Câmara
Federal, Senado e Assembleia Legislativa
nos próximos quatro anos.
O momento será decisivo para o país e
para o estado de Sergipe. Os eleitores, em
especial, os trabalhadores, decidirão qual
os modelos de governo e de políticas
públicas que querem, se esta que aí está,
de Estado mínimo, submisso, voltado para
os interesses do grande capital e dos mais
ricos, ou de um Estado forte, soberano e
atuando para gerar empregos, distribuir
renda e diminuir as desigualdades.
Apesar do descrédito atual com a
classe política, devemos ter em mente
que, para garantir um futuro melhor para
esta e as próximas gerações, precisamos
votar com consciência de classe e
sensatez. O Brasil e Sergipe vivem um dos
momentos mais difíceis da história
recente, fruto do golpe parlamentarjurídico-midiático que, em 2016, tirou do
poder a presidenta Dilma Rousseff, sem
que tivesse cometido crime algum, para
deixar um fantoche em seu lugar: o vice
golpista Michel Temer, do P(MDB).
E objetivo do golpe todos estão

sentindo na pele: retirada de direitos dos
trabalhadores e dos mais pobres,
aumento desenfreado do custo de vida,
arrocho na população para fazer reservar
de caixa e pagar juros da dívida, o país de
joelhos frente aos Estados Unidos e a
entrega de todo o nosso patrimônio
estadual e natural a preço de banana.
Os trabalhadores precisam ficar
atentos! Muitos dos candidatos que
disputam hoje cargos eletivos, financiados
por grandes empresários e latifundiários,
fortes grupos econômicos e também
religiosos, apoiaram e apoiam o golpe.
Muitos deles agora batem à porta do
trabalhador para pedir cinicamente voto,
tendo apoiado também os ataques aos
direitos trabalhistas e sociais, e são a favor
da terceirização irrestrita e da
precarização da mão de obra; defendem a
privatização das nossas estatais e de
setores estratégicos, como o de petróleo e
saneamento, o que atingirá,
consequentemente, a nossa DESO e
SAAE’s. E privatização de estatais todo
mundo sabe o que significa: demissão em
massa de trabalhadores, como aconteceu
com a antiga Energipe, hoje Energisa.
Portanto, antes de escolher seu
candidato, procure conhecê-lo e saber de
que lado ele está: a favor ou contra o

trabalhador; e como votaram nos projetos
que estão destruindo o país e retirando os
seus direitos e o das gerações futuras. Um
bom caminho é pesquisar a fundo na
internet, que hoje é um dos meios de
comunicação que mais facilitam a busca
dessas informações.
Na hora de escolher o candidato, o
eleitor não pode se deixar enganar com
mensagens genéricas ou promessas
mirabolantes. O trabalhador consciente
deve ter discernimento e votar em
candidatos que sejam “Ficha Limpa”, não
sejam financiados pelo grande capital e
nem tenham problemas na Justiça; como
também, devem expurgar da vida pública
candidatos que representem o retrocesso,
defendendo, por exemplo, a volta da
ditadura militar; a inferioridade da
mulher, inclusive nas relações de trabalho;
entre outras pautas conservadoras .
Seja para presidente, senador(a),
deputado(a) federal, governador(a) ou
deputado(a) estadual, escolha alguém
com propostas concretas, humanistas e
em prol do desenvolvimento do país, do
estado e das cidades, com um olhar para
todos, e não para interesses pessoais ou
de quem lhes financiou a campanha.
Seja consciente! Só merece o seu voto
quem defende e luta pelos seus direitos!
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DESO

Chapa 1 vence eleição para
representante no Conselho

N

os dias 26 e 27 últimos, foi
realizada a eleição para representante dos trabalhadores no Conselho de
Administração da DESO. Durante
os dois dias, a eleição transcorreu
de forma tranquila.
Com a apuração, que foi realizada na sede do sindicato, na tarde
do dia 27, verificou-se que a eleição foi muito disputada, e após a finalização da contagem dos votos,
foi declarada vitoriosa a Chapa 1,
composta pelos companheiros
Raimundo José Cardoso Filho,
Aécio Ferreira da Silva e Joe Igor
de Oliveira.
Agora, essa lista tríplice será en- 5VOTAÇÃO | Eleição transcorreu de forma tranquila em todas as urnas, nos dois dias
viada para o governador do Estado
escolher um dos nomes. Isso aconConfira o resultado da eleição:
Parabéns às três chapas contecerá após o término das eleições correntes, e agora é aguardar a esou ficará para o próximo governo.
CHAPA 01 - 456 votos (39%)
colha do companheiro que será o
O SINDISAN agradece a partici- representante dos trabalhadores
CHAPA 02 - 280 votos (24%)
pação dos 1.175 companheiros e no Conselho de Administração da
CHAPA 03 - 403 votos (34%)
companheiras votantes nesta elei- DESO para lá defender os interesção, que fortaleceram, assim, os fó- ses históricos e imediatos de toda
8 votos brancos (0,7%)
runs deliberativos do sindicato.
29 votos nulos (2,5%)
a categoria.

PERMUTA
O c o m p a n h e i r o
G E N I LT O N FA R I A S D A
SILVA, matrícula 36702,
cargo de ASSISTENTE DE
GESTÃO OPERACIONAL I,
lotado em Propriá e
trabalhando na equipe de
Pitometria da Regional
Norte, deseja conseguir uma
transferência para Aracaju ou
Grande Aracaju. Contato:
9.9657-8047

5No último dia 24 de setembro, foi realizada uma assembleia com os trabalhadores
da Cohidro, na garagem da Companhia, para tratar do Acordo Coletivo de Trabalho de
2018. Sobre o andamento das negociações, informamos que continuamos
aguardando a assinatura do ACT, onde 90% das reivindicações dos trabalhadores
foram atendidas, como a incorporação de rubricas ao contracheque.
Continuaremos na luta pelo reajuste salarial da categoria, já que estamos penando
há mais de quatro anos sem qualquer reajuste, sequer a reposição inflacionária.

Obs: o Sindicato não
interfere em permutas,
apenas disponibiliza os
espaço do seu boletim para
que os companheiros
exponham o seu desejo de
trocar de lotação.
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ACT DESO

Assembleia discutirá
cláusulas econômicas
N
o próximo dia 13 de outubro, o
SINDISAN estará realizando
uma Assembleia Extraordinária
(leia o edital abaixo) para tratar exclusivamente das Cláusulas Econômicas
do Acordo Coletivo de Trabalho da
DESO - 2017/2019.
Isso porque o atual ACT tem a validade por dois anos e, de acordo com a
sua Cláusula Segunda, parágrafo primeiro, somente as cláusulas econômicas serão objeto de discussão em ne-

gociação anualmente na data-base da
categoria. As demais cláusulas do ACT
estão automaticamente asseguradas.
Em tempos de crise e de ataques
aos direitos conquistados duramente
pelos trabalhadores, este dispositivo
garante as conquistas dos servidores
da DESO. Independente do governante que virá a assumir o Estado depois
de 1º de janeiro, teremos todas as cláusulas do nosso ACT garantidas até o
próximo ano.

EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDISAN - Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do
Estado de Sergipe, na forma prevista no seu Estatuto, convoca
todos os trabalhadores da DESO para, em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada às 9 horas, no dia 13 de outubro
de 2018, em sua sede, localizada à Rua Marechal Deodoro,
1024, bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, para deliberarem
sobre a seguinte pauta:
1) Informes;
2) Discussão sobre as Cláusulas Econômicas do Acordo
Coletivo de Trabalho da Deso - 2017/2019;
4) O que ocorrer.
Sílvio Sá
Diretor-presidente
Aracaju/SE, 03 de outubro de 2018.
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(((RÁPIDAS)))
º SEM EXAMES MÈDICOS
Uma terceirizada da DESO na
área de Transporte está há anos
sem efetuar o exame médico periódico obrigatório dos seus funcionários. E isso sobre os olhos complacentes da DESO. E, segundo informações que chegaram ao sindicato,
essa mesma “gata” paga diária a seus motoristas de míseros R$ 17,00
– paga, na marra, uma quentinha e
um cafezinho. E o pior, o trabalhador
tem que, na verdade, pagar do bolso para depois ser reembolsado, sabe-se lá quando! Repetimos, tudo isso correndo à revelia da DESO, que
não acompanha essas gatas e nem
exige tratamento digno aos seus funcionários terceirizados.

º FALTANDO ÁGUA?
Embora a DESO seja uma companhia pública de abastecimento
de água, tem unidades da
Companhia onde os seus próprios
funcionários não contam com um
bebedouro, com água filtrada e gelada, para saciarem a sua sede e
dos usuários que vão a procura de
atendimento. Este é o caso da loja
de atendimento da cidade de
Pacatuba. Alô, DESO, pode isso?

º REPRESENTANTE SINDICAL
O SINDISAN informa toda a categoria que, por motivo de renúncia
do Representante Sindical da
Regional Metropolitana e para cumprir o Estatuto da entidade, faz-se
necessário a realização de uma nova eleição para preenchimento da
vaga em aberto. No próximo Água
Quente, estaremos lançando o edital de inscrições de nomes para mais esta eleição. Aguardem.

º OUVIDOS DE MERCADOR
Depois de denunciarmos a falta
de internet na Estação de
Tratamento do Poxim , na R-0 e galpão, aqui no Água Quente, assimcomo também o defeito no portão
eletrônico do Distrito Norte, até agora a direção da DESO não deu a minima importância para os dois fatos denunciados pelo sindicato.
Estão fazendo ouvido de mercador, como diz o jargão popular.
Nunca é demais lembrar que os dois problemas prejudicam sobremaneira o bom desempenho das funções de quem trabalha nesses locais, com o agravante, no caso do
Distrito Norte, de trata-se de questão de segurança.
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SUCATEAMENTO

Unidades da DESO passam por vistoria,
mas o que está faltando mesmo é reforma

P

or todo canto do estado onde a
direção do SINDISAN passa,
em suas visitas às regionais,
com muita facilidade se encontra com
uma equipe de técnicos da DESO fazendo, segundo eles, "levantamento"
das condições estruturais das estações de tratamento de água e dos escritórios da Companhia, a fim de que
se possa fazer um planejamento de
como se dará uma possível reforma
dessas unidades.
É bom lembrar que tem unidades da
DESO onde já encontramos por diversas vezes, no mesmo local, essa mesma equipe técnica fazendo esses levantamentos; mas reformas, que é o que realmente se precisa fazer urgentemente,
não se iniciam de forma alguma.
Estão postergando isso, não se sabe por qual razão, e levando risco desnecessários aos trabalhadores e à população. Existem unidades que apresentam condições de risco sério, como, por exemplo, o reservatório suspenso de Santana do São Francisco
(confira na foto), que apresenta grande quantidade de desagregação do
concreto, com a ferragem já estando
toda exposta. Urge a recuperação
dessas unidades onde os problemas
são mais críticos!

5Deterioração do cimento é visível, já aparecendo toda a estrutura de metal na caixa
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