Ofício nº. 181 / 2016
Goiânia, 15 de setembro de 2016
Ilustríssimo Senhor Promotor do Ministério Publico Federal no Estado de Goiás
DR. MARCIO LUCIO AVELAR
A Diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
URBANAS NO ESTADO DE GOIÁS – STIUEG, Entidade Sindical representante dos
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas na base territorial de Goiás, manifesta total apoio
as investigações em curso pelo Ministério Público Federal que desencadeou a operação
Decantação realizada pela Policia Federal, na empresa Saneago S/A. Acreditamos que
as apurações realmente sejam profundas não poupando a matiz partidária ou cargo
ocupado no Estado. Isso se torna necessário para que não se coloque na vala comum
da suspeição os mais de cinco mil funcionários, que honrosamente trabalham nesta
empresa. O STIUEG, já havia encaminhado oficio o Ministério Publico Estadual sobre
possíveis irregularidades, inclusive da investigada SANEFER. Protocolamos
representações junto AGU (Advocacia Geral da União), sobre a licitação das
subdelegações dos serviços de esgotamento sanitário, em que a também investigada na
operação lavajato, Odebrecht, foi à vencedora. (anexo)
Precisamos separar o joio do trigo e este momento é extraordinariamente
profícuo. Os trabalhadores e suas famílias, como toda a coletividade, sofreram com os
supostos desvios, pois obras de saneamento deixarão de chegar até os seus lares. A
Saneago é uma empresa importante e necessária. Sua cinqüentenária historia como
publica e de qualidade, não merece a nódoa do desmando administrativo. A Saneago
pertence ao povo do Estado de Goiás. A sociedade exige que os fatos sejam
rigorosamente apurados com os responsáveis punidos e o dinheiro desviado devolvido.
Não queremos acreditar que a celebre declaração de Rui Barbosa, no século
passado, ainda prospere. Em sua famosa oratória Rui Barbosa diz. “De tanto ver triunfar
as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto
ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da
virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto”. O STIUEG acredita e
propaga a justiça e tem certeza que este egrégio Ministério Publico Federal não medira
esforços na elucidação dos fatos. Demonstrando para a sociedade que a honra, a
virtude, a honestidade e a justiça prevalecerão, mesmo contra a vontade de uma
pequena minoria.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
João Maria de Oliveira

1º Diretor Administrativo

