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m vídeo que vem circulando pe-

Ulas redes sociais, gravado no 
município de Areia Branca, faz 

críticas à instalação de um filtro, em 
estrutura de ferro, que será utilizado 
para melhoria da qualidade da água 
naquele município. O vídeo aponta 
problemas na instalação desse filtro, 
como a base mal nivelada e parafu-
sos para prender a estrutura gigan-
tesca ao solo simplesmente faltando, 
além de uma das pernas da estrutura 
apresentar sinais de empeno.

O que se pode conferir de todo o 
alvoroço e as críticas gerados no ví-
deo são fruto da falta de fiscalização 
da DESO sobre as obras de reforma 
e construção de suas unidades, exe-
cutadas por empresas terceirizadas.

A estrutura ainda não está devida-
mente instalada e nem sendo utiliza-
da, mas ao ser colocada nas depen-
dências da ETA de Areia Branca, não 
foi observada a necessidade de fe-
char o local que foi aberto para dar 
passagem à estrutura, o que permitiu 
o acesso de terceiros à área, a exem-
plo dos que gravaram o vídeo; além 
de configurar um risco ao operador de 
plantão, por conta de assaltos.

Espera-se mais da DESO neste 
sentido, até para evitar essas mani-
festações de descontentamento, por 
par te  da  popu lação,  con t ra  a 
Companhia, por obras supostamen-
te mal-executadas. Obviamente, o 
desgaste recai sobre a Companhia, 
não sobre a empresa terceirizada. 

((( AREIA BRANCA )))

Por falta de fiscalização, obras mal-executadas
por terceirizadas prejudicam a imagem da DESO

SAÚDE | Deso disponibiliza apenas um médico 
para a realização dos exames periódicos 

5O filtro (ao centro) foi instalado de forma
 incompleta e área ficou totalmente exposta

Contamos com a sua presença!

Silvio Ricardo de Sá
Presidente do Sindisan

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O SINDISAN, em conformidade com o seu Estatuto, convoca 
todos os trabalhadores e trabalhadoras do SAAE de Estância para 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 04 de fevereiro 
de 2022, com primeira chamada, às 7h00, e a segunda, meia hora 
depois, às 7h30, em sua sede, à rua Leopoldo R. Nascimento, n° 127, 
bairro Centro, em Estância, para deliberarem sobre os seguintes 
pontos de pauta:

1. Informes;
2. Construção da Pauta do Acordo Coletivo de Trabalho 2022;
3. Representação Sindical junto ao MTE.

Alguns companheiros da base têm 
questionado a razão que levou a 
DESO a concentrar a realização dos 
exames periódicos apenas em um mé-
dico, que presta seus serviços em uma 
clínica privada,  na capital sergipana.

O questionamento se faz necessá-
rio em função de ser de conhecimento 
de todos que a companhia dispõe de 
um corpo médico para atender os seus 
1.445 empregados. E fica evidente 
que, para atender esse enorme contin-
gente de trabalhadores, um médico 
apenas não dará conta do recado.
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ltimamente muitos funcionários 

Uda DESO vêm correndo contra 
o tempo para fazerem um curso 

de conduta e disciplina, cujo prazo já 
está se findando.

Não obstante todo esse interesse 
da empresa de que seus trabalhado-
res estejam inteirados de suas práti-
cas e como estas ordens afetam suas 
relações laborais, há muitos casos 
alarmantes de condutas inadequadas 
nos ambientes de trabalho, sobre os 
quais a empresa tem feito vistas gros-
sas, ignorando, inclusive a necessida-
de de medidas disciplinares, a partir 
da abertura de Inquérito Adminis-

trativo interno.
Existem ainda as situações que são 

levadas adiante e aquelas ignoradas 
por alguns gestores para não terem que 
administrar sanções a alguns protegi-
dos. A necessidade de observação da 
conduta que precisa ter cada trabalha-
dor em seu ambiente de trabalho deve 
partir de si mesmo, obviamente; mas ig-
norar certas práticas erradas de um ou 
outro trabalhador fica aquém do que se 
espera dos gestores da empresa.

O sindicato está sempre recebendo 
denúncias relacionadas a assédio mo-
ral por parte de gestores, alguns que, 
de forma indiscriminada, fazem imposi-

ções sem considerar as condições de 
trabalho; como há relatos também de 
trabalhadores que agem como se esti-
vessem acima de qualquer código ou re-
gulamento, destratando outros colegas 
de trabalho, inclusive com ameaças.

O SINDISAN tem buscado mediar 
algumas situações, sempre com o pro-
pósito de que a melhor medida para o 
trabalhador e também para a empresa 
seja tomada e prevaleça. E em relação 
a práticas abusivas de um colega con-
tra o outro, esperamos que os gesto-
res não ignorem essas situações – co-
mo já aconteceu –, para evitar a perpe-
tuação do desrespeito.

NA DESO

É preciso apurar denúncias e tomar 
medidas contra condutas inadequadas

O ano de 2022 ainda será muito difícil 
para os trabalhadores brasileiros. 
Estaremos ainda sob a batuta do governo 
privatista de plantão, que seguirá gerenci-
ando os interesses do grande capital, dos 
banqueiros, das multinacionais e nunca, 
mas nunca mesmo, os interesses da clas-
se trabalhadora. Eles seguirão retirando di-
reitos e ameaçando as conquistas que ain-
da restam. Não há outro caminho para os 
trabalhadores senão fortalecer os seus sin-
dicatos, instrumentos de enfrentamento e 
de luta coletiva contra as políticas que ata-
cam e destroem direitos. 

É como diz aquela máxima: “andorinha 
só não faz verão”. E, certamente, para os 
trabalhadores e trabalhadoras do sanea-

mento, o desafio de barrar o projeto de pri-
vatização das companhias públicas do se-
tor seguirá este ano. E não tem milagre: é ir 
para o enfrentamento mesmo. E não se faz 
luta sem recursos.

Neste sentido, na assembleia dos tra-
balhadores da DESO realizada no dia 
27/11/2021, foi aprovada pela maioria dos 
presentes a contribuição assistencial de 
3% sobre o salário-base em três parcelas 
(1% a cada mês), a serem pagas a partir do 
mês de maio. O fim do Imposto Sindical, 
embora fosse uma reivindicação das cen-
trais sindicais, retirou parte do poder de fo-
go dos sindicatos combativos, que dispu-
nham desse imposto para manter as suas 
atividades de luta, como o SINDISAN, que 

sempre fez uso desse recurso dos traba-
lhadores para fortalecer o sindicato, na luta 
contra a privatização e contra a retirada de 
direitos da categoria, bem como em apoio a 
outras entidades de classe e à luta geral da 
classe trabalhadora.

Certo é que trabalhador que se opõe 
à Contribuição Assistencial faz o jogo 
dos patrões e dos governos de plantão, 
que querem nos destruir, além de estar 
dando um tiro no próprio pé. A garantia 
do emprego, da renda, dos direitos con-
quistados e a campanha contra a privati-
zação das companhias de saneamento 
exigirão recursos. Se não são os traba-
lhadores a financiarem a sua própria lu-
ta, não serão os patrões que o farão!

REFLEXÃO

Contribuição assistencial é essencial para a luta

Imagem: Pixabay
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Conforme determinação estatutária e reforçando o princípio da transparência, abaixo estamos di-
vulgando a Previsão Orçamentária do SINDISAN para o Exercício Fiscal de 2022, aprovada por maio-
ria, em Assembleia Geral Ordinária realizada na sede do sindicato, no dia 18 de dezembro de 2021. 
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o dia 13 de dezembro de 2021, 

Nfoi feita a assembleia de cons-
trução da pauta para o Acordo 

Coletivo de Trabalho de 2022 dos tra-
balhadores e trabalhadoras da 
Cohidro, na sede da Companhia. Na 
assembleia, a categoria acompanhou 
atentamente a leitura da pauta e com 
várias explicações feitas pelos diri-
gentes do SINDISAN sobre algumas 
cláusulas, a mesma foi aprovada.

Dando continuidade a esse traba-
lho, foram feitas  assembleias tam-
bém nos perímetros: a primeira (dia 
14/12) foi no Perímetro Califórnia; em 
Canindé de São Francisco; em segui-
da (dia15), foi no Perímetro Piauí, na 

cidade de Lagarto; e, por último (di-
a16), foi realizada assembleia em 
Itabaiana, onde abrangeu os traba-
lhadores dos perímetros da Ribeira e 
Jacarecica I. Em todas essas assem-
bleias, a pauta para o  ACT de  2022 
foi aprovada.

Já no dia 5 de janeiro deste ano, a 
direção do SINDISAN reuniu-se com 
a direção da Cohidro para tratar de as-
suntos pendentes sobre os retroati-
vos dos  Dissídios Coletivos de 2013, 
2014 e 2015, na qual a direção da 
Companhia  deixou bem claro que to-
dos os processos dos servidores, em 
andamento, só serão pagos através 
da Justiça. Então, que assim seja!

ACT/COHIDRO

Assembleias aconteceram
na sede e nos Perímetros

Um dos nossos companhei-
ros fez um breve relato sobre a si-
tuação que vivem os trabalhado-
res da DESO no município de 
Pedra Mole. Devido as constan-
tes falta de água na região, parte 
da população vem sendo incita-
da a ir para cima dos trabalhado-
res que estão na linha de frente, 
isso por orquestração de alguém 
que vem culpabilizando (sem ra-
zão ou provas) esses compa-
nheiros pela situação. 

Recentemente, já teve usuário 
cortando a mangueira da linha 
que abastecia o carro-pipa, além 
de puxar manifestação e fazer 
ameaças, fazendo com que os tra-
balhadores se dirijam para o seu 
local de trabalho preocupados 
com a sua integridade física. 

O que tem causado revolta 
nesses companheiros é que 
eles estão sozinhos, abandona-
dos, sem apoio dos gestores da 
DESO que não garantem a segu-
rança do seu pessoal. Será que 
uma vida vale menos que a man-
gueira de um carro-pipa? Pois 
para essa mangueira teve que 
ser feito Boletim de Ocorrência 
(BO), mas nenhuma resposta 
chega sobre as ameaças feitas 
aos trabalhadores.

O SINDISAN vem alertar a di-
retoria da DESO sobre essa 
questão e cobrar apoio a esses e 
a outros companheiros que pas-
sam pela mesma situação. É pre-
ciso garantir a integridade física 
desses trabalhadores e cobrar 
dos  ó rgãos  de  Segu rança 
Pública ações efetivas para in-
vestigar e punir quem ameaça a 
vida daqueles que estão pres-
tando serviços à população e ten-
tando minimizar o problema da 
falta de água, sem ter nenhuma 
culpa sobre isso. É preciso atuar 
imediatamente, antes que uma 
tragédia aconteça.

PEDRA MOLE

Trabalhador tem
a vida ameaçada
por um usuário

< Assembleia na sede da Cohidro < Assembleia em Canindé de S.F. 

< Assembleia em Lagarto < Assembleia em Itabaiana

< Reunião com a direção da Cohidro 
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