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PANDEMIA

SINDISAN se reúne com direção da DESO
para tratar de demandas da categoria

N

a tarde do último dia 22, membros
da direção do SINDISAN estiveram reunidos com o diretorpresidente da DESO, Carlos Melo, e com
o diretor administrativo, Ricardo Simões,
para levar demandas da categoria e pedir
esclarecimentos, em função da
Resolução de Diretoria Executiva (RDE)
Nº 014/2020.
Em princípio, Carlos Melo falou das dificuldades em honrar com a folha de pagamento do mês de abril, em função da queda na arrecadação em torno de 23%, e
com a expectativa dos próximos meses.
Em seguida, a direção do SINDISAN solicitou a prorrogação da adesão à Cláusula
de Incentivo ao Desligamento de
Aposentados, mas não obteve sucesso
no pleito, ficando mantida a data firmada
no Acordo Coletivo de Trabalho, 30 de
abril de 2020.
A direção da DESO informou que tem
recebido vários vídeos de funcionários
desgastando a imagem da própria
Companhia e que medidas administrativas seriam tomadas. Mas passou também
uma boa notícia, de que a DESO vai substituir três quilômetros da Adutora do
Semiárido, em Porto da Folha, pleito sempre defendido pelo sindicato.
Ta m b é m f o i i n f o r m a d o q u e a
Companhia está trabalhando desde o
Decreto governamental de Calamidade
Pública do dia 18 de março, por causa do
coronavírus, com pouco mais de 1.200 funcionários. E com relação à última RDE
(014/2020), Carlos Melo afirmou que apenas está adequando medidas administrativas, seguindo à risca os pontos do
Decreto do Governo e que, semanalmente, novos ajustes poderão ser feitos.
Sobre as compensações de quem está
afastados por estar no grupo de risco, a direção da DESO afirmou não ver nenhuma
dificuldade em decidir em conjunto com o
sindicato. Carlos Melo pediu calma e tranquilidade a todos os trabalhadores da
Companhia e que, no momento oportuno,
todas as pendências ou dificuldades serão resolvidas.
Quanto à manutenção da jornada reduzida, o SINDISAN apresentou defesa
jurídica propondo a sua continuidade,
porque não houve alteração da situação
que justificou essa redução, e conforme

já escrito, quanto maior é a jornada, maior
a exposição dos empregados que estarão a arriscar à saúde e a própria vida.
O d i r e t o r presidente da DESO
disse que já manteve
uma semana a mais,
em discordância com
do Decreto Estadual,
que já havia sido alterado na semana anterior, e que na discussão interna com os demais diretores, todos afirmaram que estavam tendo dificuldades no andamento dos
serviços. Carlos Melo disse que, ainda assim, faria nova análise.
Ao término da reunião, explicou que to-

das as sextas-feiras, novas Resoluções
de Diretoria Executiva seriam definidas a
partir do desenrolar do avanço ou retrocesso da pandemia da Covid-19 e das decisões do governo estadual.
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VANDALISMO

Furto de cabos de energia paralisa
captação de água em duas unidades

P

or falta de vigilância e também de
policiamento mais ostensivo, meliantes têm entrado em algumas unidades de captação de água da DESO e furtado cabos da rede elétrica, ocasionando
a paralisação operacional das mesmas.
Em menos de 15 dias, foram dois casos registrados.
O primeiro caso aconteceu no dia 15/4,
no sistema de captação Dionísio Machado,
em Lagarto, onde os meliantes entraram e
furtaram vários cabos de energia. A ação criminosa afetou em 50% o Sistema de
Abastecimento de Água Integrado
Piauitinga, responsável pelo abastecimento de cerca de 170 mil pessoas nas cidades
de Lagarto, Simão Dias e Riachão do
Dantas e seus respectivos povoados.
Está em andamento a ampliação da
Adutora do Piauitinga, mas até a sua conclusão, a DESO enfrenta dificuldades para
abastecer toda a população com o sistema
antigo, criado para atender um quantitativo
muito menor de pessoas do que a atual população da região. A situação só piora quando ocorrem ações criminosas como essa.
Já no final da tarde para a noite do dia
27/4, um outro grupo de meliantes furtou vários cabos de energia na Captação do
Jacarecica, ocasionando a paralisação do
sistema, afetando Areia Branca, Itabaiana e
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5Cabos foram levados em um carrinho de mão e depois abandonados com a chegada da polícia
o povoado Rio das Pedras. Ao avistarem a
aproximação da polícia que rondava o local,
os meliantes, que carregavam os cabeamentos furtados em um carrinho de mão, largaram tudo e fugiram.

Infelizmente, com a falta de vigilância
nas captações, certamente outros furtos
ocorrerão. É só uma questão de tempo. A
menos que a DESO implemente uma ação
de vigilância permanente nessas áreas.

COHIDRO

Comunidades rurais recebem novo sistema de abastecimento
Com o trabalho realizado pela
Companhia de Desenvolvimento
de Recursos Hídricos e Irrigação
de Sergipe - Cohidro, o fornecimento de água passou a ser realidade para cerca de 230 famílias da
zona rural do Centro-Sul sergipano que vivem nas comunidades
Laje Grande e Lagoas, em
Riachão do Dantas; e Apertado de
Pedras, em Simão Dias.
A Cohidro concluiu as obras de
instalação dos novos sistemas de
abastecimento com poços perfura-

dos e recuperados pela
Companhia naquela área rural.
Os reservatórios de 5 mil litros
foram adquiridos pela Cohidro através de convênio com a Secretaria
de Estado da Inclusão e
Assistência Social – SEIAS. Houve
ainda a contrapartida das prefeituras municipais, na construção de
tubulação e das bases para as caixas d’água.
Em período de pandemia do coronavírus, é preciso destacar que
a conclusão da obra foi fundamen-

tal para a população beneficiada,
graças ao apoio da SEIAS, que possibilitou a aquisição de 170 bombas, 110 reservatórios, 25.000 conexões e 12.600m de tubos. Além
disso, através do Funcep (Fundo
Estadual de Combate e
Erradicação da Pobreza), a secretaria possibilitou à Cohidro mais
de R$ 1 milhão para a aquisição
dos reservatórios e outros materiais para a instalação de poços.
(Com informações da Cohidro)
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