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DISPUTA ELEITORAL

Eleição para direção do
Sindisan terá duas chapas

oi encerrado, na tarde da segundafeira, dia 19, o prazo para a inscrição
de chapas para a eleição da
Diretoria, Conselho Fiscal e respectivos
Suplentes do SINDISAN, para o triênio
2017/2020, pleito que está marcado para

acontecer nos dias 12 e 13 de julho próximo, conforme Edital publicado na íntegra,
pela Comissão Eleitoral, na sede do
Sindicato, nos principais locais de trabalho
e, também, um extrato no Jornal Correio de
Sergipe, em sua edição do dia 02 de junho
de 2017.
Para a eleição, duas chapas foram
inscritas dentro do prazo: a Chapa 1 Unidade e Luta, da atual direção do
SINDISAN e que terá à frente o companheiro Silvio Sá; e a Chapa 2 - Renovar
de Verdade, encabeçada por Eduardo
Barbosa de Oliveira.
De acordo com a Comissão Eleitoral,
em caso de empate entre as duas chapas na eleição dos dias 12 e 13, ou caso
não seja atingido o quórum necessário,
será realizada nova eleição nos dias 19 e
20 de julho, nos mesmos horários e locais da primeira votação.

Chapa 1 – UNIDADE E LUTA

Chapa 2 – RENOVAR DE VERDADE

Diretoria Executiva:
Presidente: Silvio Sá
Secretário-Geral: Sérgio Passos
Dir. Adm. e Finanças: Iara Nascimento
Dir. Estudos Socioeconômicos: José Rafael
Dir. Assuntos Jurídicos: Cosme Nascimento
Dir. Com. e Rel. Intersindical: Neemias Amâncio
Dir. Cultura: Márcio Glairton
Dir. Formação: Jorge Tupinambá
Dir. Seg. Saúde Trabalhador: Durval de Jesus
Dir. Ass. Prev. e Aposentados: Rilda Ferreira

Diretoria Executiva:
Presidente: Eduardo Barbosa de Oliveira
Secretário-Geral: Ardilles Souza Ferreira
Dir. Adm. e Finanças: Givanilde dos Santos
Dir. Estudos Socioeconômicos: Marcus Lázaro
Dir. Assuntos Jurídicos: Ricardo Vasconcelos
Dir. Com. e Rel. Intersind.: Maria Aparecida Mota
Dir. Cultura: Herberto Messias Santos
Dir. Formação: Joel Silva Lima
Dir. Seg. Saúde Trabalh.: José Cecílio Batalha
Dir.Ass.Prev.eAposentados:MariozandosSantos

Suplentes da Direção:
José Edson Barreto, Nataniel Barros, Joe Igor,
Genivaldo Farias, Edil Soares, Edigean Aquino,
Francisco Almeida, Luciano Silva Santos, Maria
Nivalda Santos, Sérgio Manhães.

Suplentes da Direção:
Alan Barreto Fontes, André Luiz Oliveira,
Claudenice Nascimento, Cláudia Regina ,
Franklin Matias da Silva, Geraldo Miranda,
Josenaldo Moraes, Luciano Costa Macedo,
Maria Cristina Silva, Waldson de Aragão.

F

Conselho Fiscal - Titulares:
Edson Alemão, Israel Alves, João Wilton.
Suplência do Conselho Fiscal:
Acácia Maria Gomes, Paulo Rogério, Wendell
Santos Leite.

Conselho Fiscal - Titulares:
Jorge Wilson, Galdêncio Valério, Mário Leo.
Suplência do Conselho Fiscal:
Ivan Leandro, Maria Eliana, Waltenes da Silva.

CONTRA GOLPE

Reforma Trabalhista
sofre derrota em
comissão do Senado
Abaixo,
as nominatas
duas chapas:
Em um
resultado das
surpreendente, a Comissão de Assuntos Sociais
do Senado Federal rejeitou o relatório da reforma trabalhista elaborado
por Ricardo Ferraço (PSDB) por 10
votos a 9, na terça-feira 20.
O resultado foi aplaudido e comemorado com gritos de "fora
Temer" por senadores de oposição.
Não se trata, porém, do fim da tramitação da polêmica proposta.
Agora, o PLC 38/2017 será discutido na Comissão de Constituição e
Justiça e depois seguirá para o plenário do Senado.
O neotucano Eduardo Amorim
(PSBD-SE), que migrou recentemente do PSC para a sigla, deu voto contrário à matéria, apesar de
pertencer à base do governo. Já a
ausência do senador Sérgio
Petecão (PSD-AC) abriu caminho
para que seu suplente, Otto Alencar
(PSD-BA) votasse contra a reforma. Hélio José (PDMB) também posicionou-se contrariamente.
Veja como votaram os senadores:
Ângela Portela (PDT) - Não
Humberto Costa (PT) - Não
Paulo Paim (PT) - Não
Paulo Rocha (PT) - Não
Regina Sousa (PT) - Não
Eduardo Amorim (PSDB) - Não
Hélio José (PMDB) - Não
Lídice da Mata (PSB) - Não
Randolfe Rodrigues (REDE) - Não
Otto Alencar (PSD) - Não
Waldermir Moka (PMDB) - Sim
Elmano Férrer (PMDB) - Sim
Airton Sandoval (PMDB) - Sim
Cidinho Santos (PR) - Sim
Vicentinho Alves (PR) - Sim
Dalirio Beber (PSDB) - Sim
Flexa Ribeiro (PSDB) - Sim
Ricardo Ferraço (PSDB) - Sim
Ana Amélia (PP) - Sim
(Com informações da CartaCapital)
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SAAE

Programa 'Águas de Sergipe'
assegura aquisição de 6 mil
hidrômetros para São Cristóvão

O

Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE) de São Cristóvão
estará recebendo 6 mil hidrômetros para instalação em residências do
município. Os aparelhos, que vão ajudar
a melhorar a arrecadação do SAAE e diminuir as ligações clandestinas, além de melhorar a distribuição da água, foram assegurados pela parceria com a Companhia
de Saneamento de Sergipe (Deso) e a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
dos Recursos Hídricos (Semarh), através
do programa “Águas de Sergipe”. O convênio foi acertado no último dia 16.
Para o secretário Olivier Chagas, da
Semarh, o investimento contribuirá para
evitar o desperdício de água. “A Semarh,
em parceria com a Deso, está colaborando com a Prefeitura de São Cristóvão
com o intuito de fazer um maior controle
da água. Com os hidrômetros, não have-

rá desperdícios e isso contribuirá com o
meio ambiente, já que estamos falando
de um bem cada vez mais escasso, que
é a água”.
A notícia deixou o prefeito Marcos
Santana satisfeito. “O secretário nos chamou para dar essa notícia importante para o povo de São Cristóvão, visando recuperar também a capacidade do
SAAE, que fornece água para o Centro
Histórico da Cidade. Uma das questões
que precisávamos solucionar era medir
a água fornecida. Hoje, poucas casas
dessa área têm hidrômetro e isso não somente gera um prejuízo financeiro, mas
principalmente do ponto de vista ambiental. As pessoas, quando têm água suficiente e sem medição, acabam desperdiçando”, afirmou o prefeito.
(Com informações da ASN)

SAAE II

Trabalhadores ainda
aguardam reajuste
Estamos quase no final do mês de
junho e a direção do SAAE de São
Cristóvão ainda não enviou a sua contraproposta à pauta de reivindicações
dos trabalhadores da Autarquia ao
SINDISAN. São trabalhadores que
vêm sofrendo há muito anos com o arrocho nos seus salários e com perda
de direitos. Em 2009, os trabalhadores
do SAAE não tiveram os seus salários
reajustados. Em 2010, conseguiu-se o
reajuste, no entanto, ele só foi pago em
janeiro de 2011. De lá para cá, entra
ano e sai ano e não se fala em reajuste.
E são esses trabalhadores que dão
tudo de si pelo SAAE. Hoje a Autarquia
tem somente 17 servidores efetivos,
sendo três deles liberados para outros
órgãos. No total, são 29 trabalhadores.
No início de junho a direção do SAAE
começou a fazer recadastramento,
mas o documento apresentado tratava
os trabalhadores como se fossem servidores da Prefeitura.
O documento foi entregue à
Assessoria Jurídica do SINDISAN
para que fosse feita uma análise e
corrigido o equívoco, o que foi prontamente feito. Assim, o representante do Sindicato junto aos trabalhadores entregou o documento com sugestões de modificações ao Diretor
do SAAE. Mas até o momento, não
houve resposta da direção.

COHIDRO

5Na terça-feira, 20, o presidente do SINDISAN, Sérgio Passos, recebeu, na
Sociedade Médica de Sergipe (Somese), a premiação da XXII Edição do Prêmio
VIP, do jornal O Coerente, como uma "Instituição de Destaque de Sergipe" pelo
desempenho do sindicato em 2016. Quem luta de verdade, a sociedade reconhece!

>>> PERMUTA <<<
O companheiro Irandir de Jesus Dantas, que é Assistente de Gestão
Operacional 1, lotado no Distrito Sul (setor de água), Região
Metropolitana de Aracaju, está interessando em realizar permuta com algum companheiro lotado em Poço Verde. Interessados devem ligar para o
celular (79) 9.9898-6573.

Licença-prêmio: para
receber, trabalhador
precisa aderir à ação
Um importante aviso jurídico aos
companheiros e companheiras servidores da Cohidro. Para ter direito a receber os ganhos da Ação relativa às licenças-prêmio, o trabalhador/a deve aderir
à ação. Caso contrário, a Companhia
não irá pagar.
Muitos já aderiram, porém, há uma
parcela significativa de trabalhadores
que ainda não fizeram a necessária adesão formal. Quem ainda não fez o procedimento, pode procurar as companheiras Rilda Ferreira ou Acácia Gomes e resolver a pendência.
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BAIXA VAZÃO

Velho Chico terá uso restrito
e afeta estados de SE, BA e AL

A

resolução da Agência Nacional de
Água (ANA) é um prelúdio do que
estar para vir, caso continuem as
condições adversas de chuvas ao longo
da Bacia do Rio São Francisco. Com
apenas 12,8% do seu volume útil de
água, o lago da Barragem de
Sobradinho, que regula todo o sistema
hidrelétrico das barragens que formam
o complexo de Paulo Afonso e Xingó, de
onde são gerados 60% da energia que
abastece a região Nordeste, caminha
para o volume morto.
Em decorrência disso, a ANA proibiu
que todas as captações de água ao longo
do rio, desde a sua nascente em Minas
Gerais até a sua foz, entre os estados de
Alagoas e Sergipe, sejam suspensas em
um dia da semana, o que já a começou a
ser feito desde o último dia 20. Somente a
água destinada ao abastecimento da população e de animais poderá ser retirada
neste dia. Com isso, todos os projetos de irrigação e, sejam de pivôs ou de bombeamento direto da calha do rio ficam proibidos, o que, segundo a ANA, permitirá
uma economia de 40 metros cúbicos por
segundo de água.
Conforme nota da sua Assessoria de
Comunicação da ANA, a medida denominada ” Dia do Rio” vai ser aplicada para todos os usos, menos para consumo humano e dessedentação animal. Objetivo é
preservar o estoque de água armazenado
nos reservatórios e evitar que Sobradinho
alcance o Volume Morto antes do início do
período chuvoso, em dezembro.
Segundo a nota emitida anteriormente,
a própria agência trabalha com um possível cenário de que Sobradinho chegue ao
Volume Morto, quando não é possível a geração de energia a partir do uso da barra-

gem, ainda em agosto deste ano. A medida inclui retiradas para todos os usos, dos
perímetros de irrigação, mesmo que sejam oriundas de volumes de água reservados previamente.
As restrições ao uso das águas do Rio
São Francisco vão vigorar até 30 de novembro, quando se espera a chegada das
chuvas ao longo da bacia. A regra vale para aquelas captações que ainda não estejam submetidas a regras mais restritivas
de uso e caso não haja uma melhoria significativa nos níveis de aguados reservatórios do São Francisco, as restrições serão prorrogadas.
VAZÃO JÁ REDUZIDA
Para tentar evitar que o Lago de
Sobradinho chegue ao volume morto antes da chegada do período das chuvas, a
Agência Nacional de Água já reduziu a
sua vazão de água em mais de 50% do final do ano passado até agora. O lago funciona como uma grande caixa d‘água, onde são armazenadas toda a água que segue em direção aos complexos hidrelétricos de Itaparica, Paulo Afonso e Xingó, de
onde saem mais der 60% de toda a energia que abastece a Região Nordeste.
Atualmente chega ao lago um volume
médio de 500 metros cúbicos de água por
segundo, e sai pelos vertedouros 600
m³/s, gerando um déficit de 100 metros cúbicos de água à cada segundo. No último
dia 11 o lago estava com 12,92% do seu volume útil de água e no dia 13 esse volume
tinha caído para 12,86%. No mesmo período do ano passado o Lago de
Sobradinho estava com 22,70% do seu
volume útil de água.
(Com informações da Tribuna da Bahia)

RECURSOS

Adutora do São
Francisco terá
R$ 4,97 milhões
O abastecimento de água da
grande Aracaju está garantido pelos próximos 20 anos. Na segunda-feira, 19, o Governo Federal repassou mais R$ 4,97 milhões para
finalização da obra de ampliação
da Adutora do São Francisco. O repasse atende ao pleito do governo
de Sergipe junto ao Ministério da
Integração, a fim de assegurar a
oferta de água de qualidade para a
população sergipana. A liberação
soma-se a outra, de R$ 10 milhões, que foi realizada no dia 9/6.
A adutora do São Francisco
contempla não só a capital sergipana, como os municípios de
Barra dos Coqueiros, São
Cristóvão, Nossa Senhora do
Socorro e Malhada dos Bois. Os
serviços de ampliação foram iniciados em novembro do ano passado e são realizados por meio de
convênio com o governo federal
no valor de R$ 127.748.027,41,
com contrapartida estadual de R$
12.774.802,74. A obra possui 1/3
de sua extensão executada e, atualmente, uma equipe de 50 pessoas trabalha no local, entre operários e técnicos.
Com o novo repasse do
Ministério da Integração Nacional,
os recursos da União destinados
ao empreendimento, neste mês,
somaram R$ 14,97 milhões. Parte
do sistema já está em operação e,
com isso, o abastecimento da capital sergipana foi assegurado, evitando o regime de racionamento
na cidade.
(Com informações da ASN)

5O lago de Sobradinho já apresenta um déficit de 100 metros cúbicos de água por segundo
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EM BRASÍLIA

Entidades populares lançam comitê do
Fórum Alternativo Mundial da Água

N

o dia 9 de junho, aconteceu o lançamento do comitê do Fórum
Alternativo Mundial da Água
(FAMA), em Brasília. O evento contou
com palestra do relator especial da
ONU para o direito humano à água, professor Leo Heller. Diversos grupos e entidades lotaram o auditório da UnB.
Essa mobilização já garantiu um resultado importante: o compromisso do
governo do Distrito Federal de apoiar o
grande evento que será realizado em
março de 2018, em Brasília, quando
cerca de 5 mil pessoas do Brasil e do
exterior debaterão a água como direito
e não como mercadoria.
De acordo com o documento intitulado 'Chamamento aos Povos para o
Fórum Alternativo Mundial da Água
2018', o evento tem como objetivos ser
democrático, transparente, participativo, descentralizado e acessível.
O fórum também terá a função de
discutir problemas relacionados à
água e ao saneamento, como direito
fundamental, nas suas mais variadas
interfaces, em busca de soluções que
representem sustentabilidade e segurança hídrica para os seres humanos e

a manutenção da vida na Terra.
Além de sensibilizar e mobilizar a
população sobre o tema e a problemática da água e do saneamento, empreendendo amplo debate público em todo o País por meio de seminários, aulas públicas, oficinas, atividades culturais, atos ecumênicos e outros, bem como, desenvolver um processo de sensibilização visando ainda colocar o debate de forma permanente na agenda
da sociedade e reforçar a luta contra a
mercantilização da água.
Um trecho importante do 'Chamamento aos Povos para o Fórum
Alternativo' foi lido por Neudicleia
Neres, do Movimento dos Atingidos
por Barragens (MAB).
“Coletivamente rejeitamos o controle das empresas privadas sobre o
patrimônio natural que é a água. Como
cidadãos, sindicatos, organizações humanitárias e de defesa do meio ambiente, entendemos ser nosso dever e
obrigação protestar contra a apropriação do mercado sobre um direito humano fundamental.”
(Com informações da FNU e Mídia Ninja,)

PARAR TUDO

Centrais sindicais
chamam nova greve
para o dia 30/06
Diante do avanço das reformas
Trabalhista e Previdenciária, que retiram direitos históricos dos trabalhadores brasileiros, no Congresso
Nacional e das negociatas do governo golpista e ilegítimo de Michel
Temer para conseguir a aprovação
das propostas, dirigentes das principais centrais sindicais se reuniram,
em São Paulo, no último dia 5 de junho, e indicaram o dia 30/6 como
Greve Geral em todo o país.
A expectativa diante do agravamento da crise no governo corrupto de Temer é de que o movimento
supere a Greve Geral do dia 28/5,
que levou mais de 40 milhões de
pessoas às ruas em todo o Brasil.
O SINDISAN estará chamando
uma assembleia para discutir e referendar a Greve Geral, que deve,
também, engrossar o coro do ‘Fora Temer’ e ‘Diretas Já’.

5Edson Aparecido (à mesa), assessor de Saneamento da FNU, esteve no lançamento do Comitê do FAMA
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