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FIQUE LIGADO

SINDISAN abre inscrições para eleição
dos seus representantes sindicais

O Edital de Convocação (confira ao la-
do) e o cronograma das eleições já foram 
definidos pelo Conselho Deliberativo do 
sindicato, em reunião realizada no último 
sábado (30/1), em sua sede.

 Ficou deliberado que, nesta eleição, 
os representantes sindicais da DESO, 
nas regionais, serão eleitos por núcleos, 
assim como a realização geral do pleito 
deverá ocorrer em dias diferentes. As da-
tas serão divulgadas no próximo edital.

 SINDISAN abriu inscrições para 

Oos trabalhadores e trabalhadoras 
da DESO, COHIDRO e SAAEs de 

São Cristóvão, Capela e Estância que de-
se ja rem conco r re r  a  vagas  pa ra 
Representante Sindical, com mandato de 
2021 a 2023. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O registro das candidaturas, a entrega da documentação e esclarecimentos 
sobre o processo eleitoral serão feitos na sede do SINDISAN, localizada na Rua 
Marechal Deodoro, 1024, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju-SE. Terminado o prazo 
de registro de candidaturas, será publicada a relação dos candidatos inscritos 
em cada base de representação, a data e os locais de realização das eleições.

O Conselho Deliberativo do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 
Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de 
Sergipe – SINDISAN, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da 
Entidade, faz saber da realização das eleições para Representante Sindical para 
o mandato 2021/2023, conforme previsto no Estatuto do SINDISAN. Fica, a 
partir da data da publicação deste edital, aberto o prazo de 15 (quinze) dias 
para inscrições de candidaturas para as representações abaixo. 

Núcleo Frei Paulo - 1 representante

Núcleo de  Lourdes - 1 representante

Núcleo Itaporanga - 1 representante

Estações - 1 representante

Núcleo da Sede - 1 representantes

Núcleo Distrito Sul - 1 representante

REGIONAL SERTÃO 

Núcleo Salgado - 1 representante

Núcleo Distrito Norte - 1 representante

DESO:

Núcleo Lagarto - 1 representante

Núcleo Umbaúba - 1 representante

Núcleo Graccho Cardoso -1 representante

Núcleo Porto da Folha - 1 representante
Núcleo de Glória - 1 representante

Núcleo SUES  -1 representante

REGIONAL SUL 

Núcleo Tobias Barreto - 1 representante
COHIDRO:

Capela - 1 representante

Núcleo de Dores - 1 representante

São Cristóvão - 1 representante

Regional Lagarto - 1 representante

Núcleo de  Itabaiana - 1 representante

REGIONAL NORTE 

REGIONAL CENTRO-OESTE 

SAAEs:

Estância - 1 representante

Núcleo de Neópolis - 1 representante

Sede - 1 representante

Núcleo de Propriá - 1 representante

Núcleo de Maruim - 1 representante

Regional Itabaiana - 1 representante

Regional Canindé - 1 representante

Aracaju (SE), 04 de fevereiro de 2021.

Silvio Ricardo de Sá
Diretor Presidente

 A DESO tem disponibilizado o e-mail 
planodesaude@deso-se.com.br para 
que os assegurados possam enviar as suas 
reclamações. Mensalmente, a DGC se reúne 
com a diretoria da ASSEC para levar os pro-
blemas encaminhados e cobrar soluções.

No dia 22/1, a pedido da direção do 
SINDISAN, houve uma reunião com a diretoria 
da DESO, na qual participaram o presidente 
Carlos Melo e o diretor de Gestão Corporativa, 
Ricardo Pereira, para tratar das várias reclama-
ções dos trabalhadores quanto ao plano de saú-
de da ASSEC, como prazos longos para exa-
mes simples ou de alta complexidade; valores 
cobrados por especialidades dentro da urgên-
cia; e a cobrança indevida na mensalidade aos 
segurados que saem de férias ou recebem ou-
tras verbas indenizatórias.

A direção da DESO reputou como pertinen-
tes as reclamações e assegurou que a ASSEC 
precisa atender a todos, com qualidade e den-
tro dos valores acordados. Ficou ajustado, ain-
da, que os problemas pontuais com a ASSEC 
podem ser encaminhados pelo sindicato e que 
verbas indenizatórias não podem gerar au-
mentos na mensalidade.

ASSEC

Sindicato cobra
soluções à DESO
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PLANEJAMENTO

Ao final das discussões, os gru-
pos de trabalho elaboram discutiram 
e elaboram um Plano de Lutas para 
os próximos três anos e também um 
planejamento das tarefas imediatas 
e a serem postas em práticas pelo 
sindicato.

“Sabemos que enfrentaremos um 

ano muito difícil para a classe traba-
lhadora como um todo, que já vem so-
frendo bastante não só com a pande-
mia, mas com as políticas de ataques 
aos nossos direitos e desmonte dos 
serviços públicos, além das privatiza-
ções, que nos afetam diretamen-
t e " , e x p l i c o u  o  p r e s i d e n t e  d o 
SINDISAN, Silvio Sá.

 "Portanto, estamos num novo mo-
mento da nossa ges-
tão e precisamos 
analisar melhor a 
conjuntura e plane-
jar muito bem as 
nossas ações daqui 
para frente. Foi o 
que fizemos neste 
nosso planejamen-
to, contanto com o 
apoio do economis-
ta Luís Moura, que 
nos ajudou bastan-
te nas reflexões e 
na elaboração do 
nosso  P lano  de 
Lutas”, concluiu.

O planejamento foi sistematizado 
em etapas, com análise da conjuntura 
nacional e estadual, e discussão so-
bre três tópicos considerados funda-
mentais para enfrentar os desafios 
dos próximos anos: privatização do 
setor de saneamento; finanças e co-
municação sindical. 

N
o último dia 16/1, a direção do 
SINDISAN esteve reunida, no 
auditório da Central Única 

dos Trabalhadores de Sergipe 
(CUT/SE), para fazer o seu planeja-
mento para a gestão 2020-2023, sob 
monitoria e facilitação do economis-
ta Luís Moura e participação do jor-
nalista George Washington Silva, e 
seguindo todos os protocolos sanitá-
rios de prevenção à Covid-19.

Mirando os novos desafios, sindicato
planeja suas ações para 2020-2023

5Planejamento foi realizado
 no  auditório da CUT e contou
 com o apoio de Luis Moura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Eleição para o Representante dos Empregados
no Conselho de Administração da COHIDRO

Aracaju (SE), 04 de fevereiro de 2021.

COMISSÃO ELEITORAL

O Sindicato dos Trabalhadores na Industria da Purificação de Água e 
em Serviços de Esgoto do Estado de Sergipe - SINDISAN, na forma do 
seu Estatuto e em conformidade com o regulamento eleitoral aprovado 
em Assembleia, faz saber sobre a realização das eleições para 
Representante dos Empregados da COHIDRO no Conselho de 
Administração da Empresa, conforme Lei nº 2.608 de 27 janeiro de 
1987, para mandato de dois anos. Entre os dias 8 e 22 de fevereiro do 
corrente ano, ficam abertas as inscrições das chapas tríplices. 
Durante o período de inscrições, o Sindicato estará aberto nos dias 
úteis, das 7:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, em sua sede, situada na 
Rua Marechal Deodoro, 1024, em Aracaju (SE), para atender os 
interessados, prestar esclarecimentos sobre o processo eleitoral e 
receber a documentação para registro de candidaturas. Terminando o 
prazo de registro, será publicada a relação de chapas inscritas, a data e 
os locais de realização das eleições.Com a definição dos cargos da mesa di-

retora tanto da Câmara quanto do Senado, 
os vetos devem ser apreciados em breve. É 
preciso cobrar a votação e pressionar depu-
tados e senadores de Sergipe para que vo-
tem pela derrubada dos vetos, sob risco de 
vermos a DESO e os SAAEs  privatizados.

Um dos vetos mais polêmicos da Lei do 
Saneamento é ao artigo 16. Ao vetar esse 
artigo, Bolsonaro colocou em risco direto as 
empresas estaduais de saneamento e es-
se veto precisa ser derrubado.

Com a indefinição de quem comandaria 
o Senado e a Câmara Federal, o 
Congresso Nacional empurrou com a barri-
ga a apreciação dos vetos a trechos da Lei 
14.026/2020 sancionada pelo presidente 
Bolsonaro em 15 de julho de 2020 e que al-
terou o Marco Legal do Saneamento.

SANEAMENTO

Congresso precisa
derrubar os vetos
presidenciais
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((( REFLEXÃO )))

Contribuição Assistencial: um
reforço para as nossas lutas

Na última assembleia dos traba-
lhadores da DESO, foi aprovada a 
Contribuição Assistencial de 3% so-
bre o salário-base em três parcelas 
(1% a cada mês), a partir de março 
próximo. O fim do Imposto Sindical, 
embora fosse uma reivindicação das 
centrais sindicais, pegou muitos sin-
dicatos de surpresa. Por um lado, 
acabou com muitos sindicatos cria-
dos somente para se beneficiar do tri-
buto. Por outro, muitos sindicatos 
combativos foram também pegos de 

surpresa, pois dispunham 
desse valor para man-

ter as suas ativida-
des de luta, co-

m o  o 
S I N D I S A N , 
que sempre 
fez uso do refe-
rido imposto 
na luta contra 
a privatização 
e contra a reti-
rada de direi-
tos da catego-
ria, bem como 
em apoio a ou-

tras entidades 
de classe e à luta 

geral da classe tra-
balhadora. 

Como sentenciou o grande Karl 
Marx, “A emancipação da classe 
trabalhadora será obra da própria 
luta”. Avante e venceremos!

Trabalhador que é contra a 
Contribuição Assistencial faz o jogo 
dos patrões e dos governos de plan-
tão, que querem nos destruir. Está 
dando um tiro no próprio pé, porque 
fortalecer a luta em defesa dos seus 
direitos depende de um sindicato for-
te e com recursos para financiar essa 
luta. A garantia de emprego, de ren-
da, de direitos conquistados e contra 
as privatizações da água e da DESO  
exigirá recursos. Se não são os tra-
balhadores a financiarem a sua pró-
pria luta, quem financiará? 

Os trabalhadores e trabalhadoras 
da DESO junto com o SINDISAN con-
quistaram, com unidade e 
muita luta ao longo de 
anos, vários avan-
ços para a cate-
goria, especial-
mente entre os 
anos 80 e 90, 
em plena glo-
balização, neo-
liberalismo e 
privatizações 
– tal qual o mo-
mento que es-
tamos vivendo 
a g o r a . 
A n u ê n i o , 
PCCS, adiciona-
i s  d e  I n s a l u -
b r i d a d e  e 
Periculosidade, entre outras con-
quistas importantes, foram lutas do 
sindicato junto com a categoria.

Hoje, o governo de plantão – que 
está aí para gerenciar os interesses 
dos patrões, dos bancos, das multi-
nacionais e do grande capital, não da 
classe trabalhadora – está retirando 
os direitos dos trabalhadores e amea-

çando as conquistas que ainda res-
tam. Não há outro caminho para os 
trabalhadores senão fortalecer os se-
us sindicatos, instrumentos de en-
frentamento e de luta coletiva. 
Andorinha só não faz verão. 

Como só o trabalho produz valor 
– o resto é exploração e especulação 
financeira – e quem trabalha é o tra-
balhador, os governos, sempre alia-
dos e a serviço do capital, dos capita-
listas e dos patrões, fazem de tudo 
para reduzir o valor da força de traba-
lho, cortando salários e retirando dire-
itos que os trabalhadores conquis-
tam com muita luta.

Vivemos numa sociedade de 
classes de interesses antagônicos: 
uma classe detém os meios de pro-
dução e a outra classe vende a sua 
força de trabalho. Mas é esta última 
que produz toda a riqueza gerada 
pela sociedade.

Graças à contribuição extra dos 
trabalhadores – mesmo com o 
Imposto Sindical, o Acordo Coletivo 
previa a Taxa Assistencial de 5% do 
salário-base – o SINDISAN comprou 
sua sede própria, carro de som, gráfi-
ca etc. E foi com esse financiamento 
dos trabalhadores que o sindicato 
cresceu e se tornou referência de or-
ganização e de luta.

VISITAS

A vereadora demonstrou a impor-
tância da discussão do tema ‘privatiza-
ção’ na Câmara de Vereadores da 
Capital e o compromisso de defender o 
setor público de saneamento, a DESO, 
a COHIDRO e os SAAEs enquanto em-
presas públicas, além de apoiar o 
SINDISAN nas suas reivindicações.

Linda Brasil, embora manifestamen-
te defensora das causas LGBTQI+, sem-
pre esteve presente nas lutas da classe 
trabalhadora e nas reivindicações das di-
versas categorias no estado de Sergipe. 

O SINDISAN agradece o apoio da 
vereadora Linda Brasil, na certeza de 
que essa parceria contribuirá na luta dos 
trabalhadores do setor de saneamento 
e para o bem-estar do povo aracajuano!

No dia 21/1, numa conversa por via 
remota solicitada pela vereadora de 
Aracaju Linda Brasil, a parlamentar do 
Psol colocou sua ‘mandata’ à disposi-
ção do SINDISAN, num apoio necessá-
rio nestes últimos tempos, em que se fa-
la de privatização do setor de sanea-
mento sem levar à população o conheci-
mento sobre os riscos existentes e os im-
pactos negativos para os que mais ne-
cessitam.

Linda também está disponibilizando 
ao povo aracajuano um espaço demo-
crático com o seu mandato, o que contri-
bui para uma ‘mandata’ em que todos e 
todas podem ser ouvidos. 

APOIO

Linda Brasil e sua
‘mandata’ popular

Sindicato esteve
com as bases em
todas as Regionais

Entre o acolhimento de demandas e a 
socialização de informações de interes-
se da categoria, os dirigentes do sindica-
to distribuíram o calendário de 2021 do 
SINDISAN e também debateram sobre a 
i m p o r t â n c i a  d a  C o n t r i b u i ç ã o 
Assistencial para a luta contra a privati-
zação do setor de saneamento, coletan-
do assinaturas para o desconto.

Num esforço de estar próximo às ba-
ses, dialogando e levando informações 
aos trabalhadores e trabalhadoras, diri-
gentes do SINDISAN têm percorrido, 
desde o início do ano, as unidades da 
DESO em todo o estado, passado por to-
das as Regionais do interior e também 
na Região Metropolitana.
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 Dia Nacional do Aposentado e da 

OAposentada passou. É comemo-
rado anualmente no dia 24 janeiro. 

Mas é sempre importante destacar a data 
que homenageia os trabalhadores e tra-
balhadoras  que dedicaram suas vidas ao 
trabalho e, quando se aposentam, pas-
sam a receber o justo direito do benefício 
da aposentadoria.

Mas quando se aposenta, o profissional 
passa a ser inválido? Jamais. Quando go-
zando de boa saúde e energia e, em se tra-
tando da sua função, tendo acumulado 
enormes conhecimentos técnicos, eles ain-
da podem ser extremamente importantes 

para a empresa e para a sociedade.

Mas em certas funções e postos estra-
tégicos que exigem muito conhecimento 
acumulado, a (re)contratação de um pro-
fissional mais experiente, muitas vezes, é 
mais produtivo para a empresa, que pode 

aproveitar melhor esse trabalhador que 
se aposentou, mas que ainda tem como 
ser útil e contribuir, até mesmo para poder 
passar o seu vasto conhecimento aos ma-
is jovens que chegam.

Portanto, o aposentado e a aposenta-
da que permanecem na empresa – ou que 
são recontratados – devem ser valoriza-
dos e respeitados. Seus conhecimentos e 
contribuições são extremamente valiosos 
e não significa que ele está ‘ocupando’ o 
lugar de alguém, mas colaborando no 
crescimento da empresa e agregando ex-
pertise aos trabalhadores mais novos.

É preciso compreender que a renova-
ção da mão de obra é importante e que 
uma nova geração de trabalhadores que se 
formou e se qualificou para os serviços a 
que se dispõem, precisam de espaço para 
exercer suas tarefas laborais. Manter o ple-
no emprego é fundamental para fazer girar 
a economia e para dar oportunidades de 
crescimento e de vida aos mais jovens.

Aposentado sim. Inativo, nunca!

HOMENAGEM

Quem se aposenta pode continuar 
a contribuir muito com a empresa

5Lastimável a situação de total abandono do escritório da DESO em Brejo Grande, que pode até ser ocupado por alguma família 
sem teto, que já circundam o local, segundo relato de vizinhos. O escritório está fechado desde 2015 e os clientes que precisam de 
algum serviço têm que se deslocar até a cidade de Ilha das Flores para terem atendimento. É preciso uma recuperação da unidade!
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