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O pessoal terceirizado pode ser libe-
rado no mesmo horário dos demais, fi-
cando a cargo do gestor decidir sobre 
essa questão. Quanto ao sobreaviso, fi-
ca estabelecido o que diz o Acordo 
Coletivo de Trabalho.

Em relação ao turno alternado, ou 
dois turnos para diminuir a quantidade 

de pessoal em salas, o diretor de 
Gestão Corporativa, Ricardo Pereira 
Simões apresentou dados que de-
monstram já há uma baixa de funcioná-
rios muito significativa, em função do 
afastamento dos que se enquadram 
em grupos de risco. Há setores que tive-
ram mais da metade dos funcionários 
dispensados e pessoal que foi removi-
do para salas vazias. Contudo, o sindi-
cato insistiu nos dias alternados, fican-
do para análise da direção da DESO.

iante da pandemia do novo coro-

Dnavírus (Covid-19) e tendo em vis-
ta a posição do SINDISAN frente 

à Resolução da Diretoria Executiva da 
DESO nº 08/2020, foi realizada uma reu-
nião da direção do SINDISAN com a 
Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) 
da DESO, que aconteceu no dia 25/3. Na 
oportunidade, foram elencadas as de-
mandas dos trabalhadores e trabalhado-
ras da Companhia para enfrentamento 
do problema, como:

✓E q u i p a m e n t o s  d e  P r o t e ç ã o 

Individual (EPIs);

✓ Turno alternado;

✓ Higienização pessoal e coletiva;

✓ Horário de trabalho do pessoal da 

Operacional e terceirizados;
✓ Sobreaviso.

Quanto aos EPIs, já foi realizada 
compra de materiais como luvas e bo-
tas. A falta de máscaras e álcool em gel 
se dá pela ausência desses produtos 
no mercado, mas a empresa tem ainda 
uma quantidade mínima de álcool em 
gel sendo fornecida. Sabonete líquido 
deve estar sendo distribuído para higi-
enização das mãos.

O  h o r á r i o  d o  p e s s o a l  d a 
Operacional também poderá ser flexi-
bilizado. Isso ficou de ser levado ao di-

retor de Operações. De antemão, o 
SINDISAN informou à direção da 
DESO as queixas dos trabalhadores 
quanto à diminuição na demanda para 
os serviços de manutenção de rede, 
não justificando a presença de todas 
as equipes à tarde.

A direção do SINDISAN agradece 
pelo diálogo constante junto ao dire-
tor de Gestão Corportativa da DESO 
e todo o esforço que vem sendo feito 
para atender os pleitos dos trabalha-
dores, no anseio de que todos pos-
sam desenvolver suas atividades 
com o risco mínimo possível de contá-
gio do Covid-19, e que a Companhia 
possa continuar prestando seus ser-
viços a toda sociedade sergipana.
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CORONAVÍRUS

Para enfrentar pandemia, SINDISAN
leva pauta dos trabalhadores à DESO

No último dia 30/03, a direção 
do SINDISAN encaminhou, via e-
mail, ao diretor-superintendente 
José Dor iva ldo  A lmeida  dos 
San tos ,  a  Pau ta  do  Aco rdo 
C o l e t i v o  d e  T r a b a l h o  p a r a 
2020/2022 dos trabalhadores e 

t r a b a l h a d o r a s  d o  S A A E  d e 
Estância, cuja data base é 1º de 
maio. O sindicato aguarda o agen-
damento de uma reunião para ini-
ciar as negociações dos pleitos 
da categoria com a direção do 
SAAE. Esperamos para breve.

SAAE de Estância: sindicato aguarda reunião
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ENFRENTAMENTO

(Com informações da RBA)

Para o comitê, são imprescindíveis 
no combate à doença o distanciamen-
to social, a coordenação das ações en-
tre os estados, a integração das co-
missões e grupos locais que estudam 
o tema, a integração dos bancos de 
dados de universidades públicas. 
Ações práticas como alternativas pa-
ra a testagem em massa de viajantes 
que chegam ao Nordeste via aeropor-
tos, estradas e portos também são es-
tudadas, assim como a proteção dos 

profissionais de 
saúde que es-
tão na linha de 
frente.

Os nove estados do Nordeste parti-
cipam da iniciativa: Bahia, Maranhão, 
Piauí, Ceará, Alagoas, Sergipe, 
Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 
Norte. No último boletim divulgado pelo 
Ministério da Saúde, nesta terça, o 
Nordeste aparece como a segunda re-
gião com maior número de casos no pa-
ís, 875 (15%), atrás apenas do 
Sudeste, com 3.406 casos (60%).

Segundo o governador da Bahia, 
Rui Costa, presidente do comitê, a ide-
ia é promover o alinhamento das polí-
ticas da região com as soluções mais 
avançadas utilizadas por países com 
mais experiência no trato da Covid-
19. “A melhor forma de vencer esta 
guerra e salvar vidas é com ciência e 
inteligência”, disse o governador nas 
redes sociais.

O médico Maurício Barreto, com-
ponente do grupo, criou a rede 
Covida, que integra as secretarias 
de Ciência e Tecnologia e de Saúde 
dos estados do NE, além de bancos 
de dados das universidades com in-
formações do mundo inteiro.

L
ançado na última segunda-feira 
(30), o Comitê Científico do 
Consórcio Nordeste realizou 

sua primeira videoconferência. O obje-
tivo do grupo – coordenado pelo neu-
rocientista Miguel Nicolelis e pelo físi-
co e ex-minist ro de Ciência e 
Tecnologia Sérgio Rezende – é auxili-
ar os nove governadores da região 
Nordeste a estabelecer cientifica-
mente as ações para combater a pan-
demia de coronavírus na região.

O consórcio 

também estabeleceu como prioridade 
a instalação de uma “sala de situa-
ção”, uma espécie de quartel-general 
de combate ao coronavírus, na sede 
do governo da Bahia. No local serão 
discutidas ações de cooperação naci-
onal e internacional no enfrentamento 
da doença. 

O comitê tem como alguns dos 
principais desafios a compreensão 
das limitações enfrentadas pelos go-
vernos no mundo, como a falta de in-
sumos, materiais e equipamentos; a 
criação de alternativas viáveis para 
a entrega de materiais; a disponibili-
zação de leitos de terapia intensiva e 
a implementação de hospitais emer-
genciais.

Governadores do Nordeste se unem 
para o combate ao coronavírus

Adutora do Semiárido volta a
romper e a causar problemas

5Esse filme já está mais que batido e queimando todo o trabalho de 
fortalecimento da imagem da DESO na Regional Sertão. Mais uma vez, a 
Adutora do Semiárido se rompeu, no dia 29/3, na cidade de Porto Folha, 
ocasionando a interrupção do fornecimento, causando prejuízos à uma 
rádio local e muita reclamação por parte da população, que já apelidou a 
mesma de "Adutora de Isopor",  tantas as vezes que já rompeu. E como 
se parecesse brincadeira, dois dias depois (31), estourou de novo, no 
mesmo trecho! Infelizmente, quem sofre com isso é a DESO e seus 
trabalhadores, que tomam pancadas na imprensa todo santo dia!
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