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NOVAS LUTAS

Diretoria eleita no último pleito
toma posse em noite festiva
O

s companheiros e companheiras
da Chapa 1 – União e Seriedade,
eleita no pleito realizado nos dias
10 e 11 de junho deste ano, tomaram posse para comandar as ações do SINDISAN
no triênio 2014/2017.
A posse aconteceu na noite da última
sexta-feira, 15/8, em solenidade realizada
na sede do sindicato, e que contou com as
presenças dos diretores eleitos e dos seus
familiares, da presidenta do Sindeletro-CE
e dirigente da Federação Nacional dos
Urbanitários – FNU, Francisca Zilnete; de
Edmilson Pires, Geraldo Moraes e Gilton
Santos, dirigentes do Sindae-BA; Luís
Moura, do Dieese; Lana Iara, representando a Advocacia Operária; Plínio
Pugliese, da Central Única dos
Trabalhadores; dirigentes de vários sindicatos, a exemplo do Sinditic, Sindiprev,
Stase e Sinergia; além de familiares e
amigos da diretoria eleita e de trabalhadores da DESO, SAAEs e Cohidro.
Saudando a diretoria eleita, Luís Moura,
do Dieese, enalteceu o trabalhou da atual diretoria, lembrando que mesmo num cenário
difícil, conquistou-se avanços importantes
para a categoria nos acordos coletivos, ainda que na Cohidro tenha havido problemas
pela intransigência do governo. “Quero render as minhas homenagens a diretoria

que toma posse e parabenizar também os
companheiros que não continuaram, porque a luta sindical é um trabalho difícil. É
importante dizer isso porque nem todo
mundo compreende. Desejo todo sucesso à nova gestão”, colocou o economista.
Falando em nome das mulheres sindicalistas e também em nome da direção da
FNU, a companheira Zilnete destacou a
importância de se reforçar cada vez mais a
presença das mulheres nos sindicatos, e
enalteceu a presença da base na solenidade de posse. “Sindicato somos todos
nós juntos, trabalhadores da base e direção. E a base está aqui presente, o que é
muito importante”, disse, parabenizando
à atual e a nova gestão do sindicato.
Também saudaram a diretoria que tomou posse e desejaram sucesso na gestão os companheiros Vitório, primeiro presidente do SINDISAN, e Peito de Aço, representando os trabalhadores aposentados, assim como a advogada Lana Iara e o
diretor da CUT, Plínio Pugliese.
GESTÃO CONTINUADA
O presidente Sérgio Passos, falando
em nome de toda a atual direção e também da nova diretoria, agradeceu á categoria pela recondução da gestão que se iniciou na oposição em 2008, resultando na

Presidente Sérgio Passos fala em nome da diretoria que
tomou posse. À direita, a diretoria que vai comandar
as ações do sindicato durante os próximos três anos.

eleição da chapa em 2011. “Vamos manter
o trabalho de diálogo permanente com a
base, visitando os locais de trabalho, dialogando com os trabalhadores, vendo as
suas necessidades, reivindicando melhores condições de trabalho e melhores
salários. Vamos manter e ampliar essa
atuação, que deu certo e que foi reconhecido pela categoria”, explicou.
O presidente reeleito também apontou
a importância da continuidade da gestão
com renovação. “Sempre procuramos
apresentar novos nomes, de companheiros mais jovens que chegam para dar uma
oxigenada no sindicato. Destaco também
o trabalho de formação política constante
que fazemos para fortalecer as concepções político-ideológicas dos nossos dirigentes. Vamos continuar insistindo na formação sindical com conteúdo classista e
com a teoria marxista como norte”, afirmou Passos.
HOMENAGEM
Momento de grande emoção, antes de
dar posse à nova diretoria, foi respeitado
um minuto de silêncio em homenagem ao
companheiro Josias da Luz Carvalho, que
faleceu no sábado 9/8, numa acidente de
trabalho, ao mergulhar para fazer a manutenção da Captação de Rachuelo.
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Marajás: na DESO
Era uma vez uma importante tem funcionários
Estação de Tratamento de Água requisitados a
‘peso de ouro’
DENÚNCIA

D

ando continuidade à série “abandonos de patrimônio pela
DESO”, trazemos aqui para o
ÁGUA QUENTE fotos e fatos sobre o
que um dia já foi uma importante
Estação de Tratamento de Água para a
toda região da Barra dos Coqueiros.
Vamos aos fatos: com a construção
da Ponte Aracaju-Barra, a água consumida pelos moradores provém do R-0,
depois vai ao R-2, reservatório localizado no Bairro Palestina, onde, por gravidade, cruza o Rio Sergipe através da nova ponte, levando a água já tratada aos
reservatórios elevados localizados na
Barra dos Coqueiros.
Com esse novo processo, a antiga
ETA-Barra foi desativada, junto com todos os seus equipamentos. O que já foi
uma Estação, hoje só se vê o retrato do

abandono. Uma área tão extensa e com
localização privilegiada, totalmente entregue às baratas e aos delinquentes de
toda espécie.
Acreditamos que tal área poderia
ter algum aproveitamento para a
DESO, pois é uma região de praia, ao
lado da Capital, e deve, ou deveria representar algo mais que não fosse simplesmente uma Estação desativada,
sem qualquer chance de algum tipo de
utilização racional.
Lembramos que esta mesma área,
apesar de contar há alguns dias com o
uso de cadeados nos portões, é frequentemente “visitada” por moradores de uma
invasão localizada nas cercanias, inclusive com crianças subindo nos reservatórios ainda existentes no terreno. Pedimos
explicações e providências urgentes.

Temos informações que tem na
DESO funcionário requisitado que no
mês de férias a companhia repassou
para o órgão a que pertence o dito cujo, mais de R$ 100 mil reais. Este fato causou revolta em muitos companheiros. A DESO paga autos salários
e gratificação, tendo em seu quadro
de funcionários pessoas com capacidade comprovada.
Num passado não muito distante,
a DESO tinha superávit mensal de
quase R$ 1 milhão de reais, havia
prestação de contas mensais de suas
unidades de negócios, avaliando o desempenho e a causa que motivou a redução e ou o aumento da arrecadação. Nessa mesma época foram comprados vários computadores e também foi renovada a frota de veículos
da companhia.
Hoje na DESO vários computadores e impressoras estão quebrados e
os veículos, em sua maioria, são terceirizados. Vários companheiros, para não ficarem parados, usam o seu
próprio computador.
Outras informações de companheiros dão conta de que, mensalmente, a DESO paga em torno de R$
50 mil reais a outros dois funcionários requisitados.

NOTA DE PESAR
Toda a Diretoria do SINDISAN lamenta profundamente a morte do
companheiro Josias da Luz
Carvalho, que faleceu no dia 09/08,
quando fazia manutenção na
Capitação de Riachuelo. Josias era
lotado na Regional Centro-Oeste,
na Equipe de Manutenção. Era sempre muito participativo e presente
nas assembleias do sindicato.
Lamentamos também a morte
do companheiro José Roberto de
Jesus, motorista da DESO, que estava internado há cerca de 20 no São
Lucas e faleceu no último sábado,
16/08.
Nossos sentimentos às famílias
dos dois companheiros.
Mais um patrimônio da DESO completamente abandonada e mal aproveitado
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ACORDO COLETIVO - DESO

Assembleia defina pauta de negociação
No último dia 09 de agosto, foi realizada a assembleia geral para elaboração da pauta de reivindicações dos
trabalhadores da DESO para o
Acordo Coletivo 2014/2015. Na ocasião, além de elaborar o documento reivindicatório, a categoria elegeu as
principais bandeiras de luta para esta
campanha salarial.
De acordo com a decisão da assembleia, o turno corrido é a prioridade absoluta este ano. Veja como ficaram algumas das cláusulas do documento a ser entregue à DESO:
Reposição da inflação, mais um
ganho real de 10%; Cartão
Alimentação no valor de R$ 1 mil reais; Programa Alimentação para todos
os empregados; Auxílio Educação no
valor de R$ 500 reais, com a ampliação da cobertura até o ensino fundamental completo; Prêmioaposentadoria de R$ 100 mil; ampliação das folgas nas escalas de revezamento e aumento no valor das horas-extras; e mais ampliação da concessão do adicional de campo.
Agora é ir à luta, companheiros!

Em Campo do Brito, terreno da DESO, num ponto bastante privilegiado (no
trevo de acesso a Macambira), foi invadido há um bom tempo. O fato foi
denunciado aqui no ÁGUA QUENTE e a companhia não tomou qualquer
providência para reaver o patrimônio. Como se não bastasse tamanho
descaso, o espaço agora serve para propaganda eleitoral de um candidato!

COHIDRO

Servidores estão
sendo obrigados a
adiarem sua férias
por pura politicagem
Cinco servidores da COHIDRO tiveram que suspender suas férias para
atender à direção da empresa.
Quando é para pagar o que é de direito
do servidor a empresa descumpre até
a CLT, deixando de pagar o 1/3 das férias; mas para trabalhar em campanhas
eleitoreiras, os servidores têm que se
submeter a suspender as suas férias!
Foi feito um documento prorrogando as férias para tirar somente no mês
de novembro. Lógico, depois das eleições. A empresa colocou no esquecimento o pagamento das licençasprêmio, que desde julho de 2014 não
vêm pagas. E é só enrolação pra cima
dos servidores.
Companheiros e companheiras que
têm direito à indenização e querem receber, procurem seus direitos! Não fiquem
de braços cruzados! Vamos pedir esse
direito na Justiça para que a direção da
empresa lembre o que a CLT determina
e a Justiça faça cumprir!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eleição para o Representante dos
Empregados no Conselho da Deso
O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e
Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Sergipe –
SINDISAN, através da comissão eleitoral eleita em Assembléia, e na
forma do seu Estatuto e em conformidade com o regulamento
eleitoral aprovado em Assembléia, faz saber sobre a realização das
eleições para Representante dos Empregados da DESO no
Conselho de Administração da empresa, previsto nos Acordos
Coletivos de Trabalho firmados entre DESO e SINDISAN, bem como
os Estatutos Sociais da DESO e Lei n° 2.608 de 27 de janeiro de 1987,
para mandato de dois anos. Fica a partir da data da publicação deste
edital aberto o prazo de 15 (quinze) dias para inscrições de chapas
tríplices. Durante o período de registro de candidaturas, o Sindicato
funcionará nos dias úteis, das 8 às 17, em sua sede situada na Rua
Marechal Deodoro, 1024 – Aracaju-SE, para atender os
interessados, prestar esclarecimentos sobre o processo eleitoral e
receber a documentação para registro de candidaturas. Terminando
o prazo de registro, serão publicados a relação de chapas inscritas, o
período e os locais de realização das eleições.
Aracaju (SE), 19 de Agosto de 2014
Comissão Eleitoral
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A VERDADE

TRAIÇÃO

Concurso da DESO só se realizou Tem ‘amigo da onça’
graças a ação do SINDISAN no MPF querendo demissão

A

direção do SINDISAN dá as boas-vindas aos companheiros e companheiras
que entraram na DESO no último concurso e estão sendo chamados para iniciarem as suas atividades na Regional do Sertão. Os próximos a serem chamados serão para a Regional Sul, segundo informou a DESO. O chamado dos novos concursados será feito por etapas, pois não há ainda estrutura para efetivar todos os companheiros de uma só vez.
O SINDISAN esclarece a toda a categoria que o concurso foi uma vitória do sindicato. Ele só foi realizado graças a uma ação junto a Ministério Público Federal, diferentemente do que andam dizendo por aí, que foi uma ação do Ministério Público
Estadual junto ao SINDISAN.
Para provar, abaixo colocamos a ata da audiência com o MPF, em 7 de fevereiro
de 2012. Foi essa ação que deu início ao processo que culminou com a realização do
concurso. Verdade seja dita!

dos aposentados

Ficamos sabendo, por alguns companheiros, que uma pessoa no Setor
Jurídico da DESO anda tentando ver a
possibilidade jurídica da companhia demitir todos os aposentados. Fica duas perguntas: essa pessoa não vai se aposentar
um dia? E se não se aposentou, já está
próxima a sua aposentadoria?
Para as pessoas que têm este tipo de
pensamento, vamos lembrar que estes
companheiros e companheiras, muitos
com mais de 40 anos de DESO – entraram quando ainda era Departamento –,
construíram esta companhia, que nos
anos 70 foi considerada uma das melhores companhias de saneamento do Brasil.
O tempo passou e a qualidade do serviço
caiu muito, mas não por culpa dos trabalhadores, mas pelos governos que passaram e o atual, que se utiliza da DESO para defender interesses outros.
E estes companheiros aposentados,
em várias unidades da DESO, são ainda a
linha de frente, com dedicação e amor a
companhia, que é um patrimônio do povo
sergipano. A situação não esta pior por causa destes bravos companheiros, que deve ser respeitados por todos. Eles não têm
culpa por não existir um plano de complementação de aposentadoria. Se a DESO
deseja rescindir o contrato dos mesmos,
tem que lhe dar tudo o que eles têm direito
e mais o reconhecimento e o agradecimento pelo trabalho e o amor dedicados à
companhia por todos esses anos.
A posição do SINDISAN é bem clara: é
de defesa dos companheiros e não vamos
permitir que eles sejam tratados como material descartável.
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