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REPRESENTANTE

A Representante Sindical eleição para 
acontecerá de 22 a 26 de março de 2021 
(ver as datas por local no edital ao lado), 
das 08h00 às 17h00. Os votos serão cole-
tados em urnas instaladas na sede da 
DESO e da COHIDRO, e também por ur-
nas coletoras de votos itinerantes, que per-
correrão as demais unidades.

assado o prazo de cinco dias para im-

Ppugnações, a Comissão Eleitoral 
que conduz a eleição para 

Representante Sindical por local de traba-
lho, com mandato de 2021 a 2023, homolo-
gou os nomes dos candidatos da DESO, da 
Cohidro e dos SAAEs de São Cristóvão, 
Capela e Estância inscritos para concorre-
rem às vagas existentes. Em alguns núcle-
os não houve inscrição de candidato.

Portanto, é importante a participação 
dos companheiros e companheiras da 
DESO, Cohidro e SAAEs na eleição dos 
seus representantes sindicais. Coloquem 
na agenda!

Nomes e datas
foram definidos
para a eleição

EDITAL DE ELEIÇÃO

Aracaju (SE), 11 de março de 2021.
A Comissão Eleitoral

No mês dedicado à luta das mulhe-
res, o SINDISAN prestou a sua homena-
gem às bravas guerreiras que todos os di-
as batalham em busca de igualdade, res-
peito, justiça, dignidade e pelo fim de to-
do tipo de violência, em especial, pelo 
fim do feminicídio.

O sindicato, além de fazer postagem 
em suas redes sociais alusivas à data, 
também divulgou em seu site, que este 
mês ficará em tons de lilás para homena-
gear todas as mulheres. Confira visitando 
o endereço www.sindisan.org.br.

Não basta parabenizar as mulheres pe-
lo seu dia. É preciso ações concretas de 
empoderamento e fortalecimento das lu-
tas femininas, todos os dias e em todos os 
espaços. O SINDISAN apoia essas lutas 
na busca por uma sociedade onde ho-
mens e mulheres sejam livres e iguais!

MULHERES

Sindisan presta
sua homenagem

A Comissão Eleitoral, no uso das suas atribuições, faz saber que não houve 
impugnação a candidaturas registradas para eleição de Representante Sindical 
por local de trabalho, mandato de 2021 a 2023, constantes no edital publicado 
em 04 de março de 2021, no boletim Água Quente edição nº 1.238. Determina, 
portanto, que a eleição será realizada no período de 22 a 26 de março de 2021, 
das 08h00 às 17h00, por meio de mesa coletora de votos instalada na sede da 
DESO e COHIDRO e de urnas coletoras de votos itinerantes que percorrerão as 
demais unidades, com trajeto previamente definido por esta Comissão até o 
término do percurso, de acordo com as datas fixadas abaixo.

- Paulo R. P. dos Santos (Paulo Mancha)

Sede  - 22/03/2021

Itabaiana  - 22/03/2021

- Roberval Almeida Carvalho 

COHIDRO

Canindé do S. Francisco  - 22/03/2021
- José Ailson M. da Silva

Núcleo de  Itabaiana - 23/03/2021

Núcleo da Sede - 22/03/2021

- Roberto Costa das N. Aragão

Núcleo do Distrito Sul  - 22/03/2021

- Marcelo José dos Santos

- José Alberto de Oliveira Filho

- José Fabiano A. dos Santos
Estações/ETA - 22/03/2021
- Jadiel Pereira Souza (Cigano)

DESO

 - Jose Milton Oliveira Júnior

- Gedeão Lima Do Nascimento

- Antônio Armando Da Rocha
Lagarto - 22/03/2021
- Edmilson Costa De Oliveira

Núcleo SUES/ETE - 22/03/2021

SAAE de São Cristóvão - 22/03/2021
- Michel Franklin Santos Melo

DESO - REGIONAL CENTRO-OESTE

- Claudenice N. Silva Santos
Núcleo de Maruim - 23/03/2021 
- Sérgio da Silva Rocha 

DESO - REGIONAL SERTÃO 
Núcleo de Frei Paulo - 24/03/2021

 - Ulisses Guarani Neto

Núcleo Graccho Cardoso  - 24/03/2021
- José Carlos Aragão
Núcleo de Lourdes - 24/03/2021
- Luiz Carlos de Souza
Núcleo de Glória - 24/03/2021 
- Artilis Max Ferreira dos Santos 
Núcleo de Porto da Folha  - 24/03/2021
- Ronaldo Gomes Melo

Núcleo de Neópolis  - 25/03/2021

SAAE de Capela - 25/03/2021
- Adriano da Silva

Núcleo de Propriá - 25/03/2021
- Elber Vinicius R. Santos

DESO - REGIONAL NORTE 

- Ricardo Oliveira dos Santos
Núcleo de Dores - 25/03/2021
- Fabio Barreto Santana 

- Antônio Alexandre de Matos 

SAAE Estância - 26/03/2021
- Cristiano De Jesus Santos

- Rodrigo Cardoso F. Oliveira
Núcleo de Tobias Barreto - 26/03/2021

DESO - REGIONAL SUL 

Núcleo de Umbaúba - 26/03/2021

Núcleo de Lagarto - 26/03/2021

- Valdiclei Oliva Santos

- Reigs C. Fagundes do Nascimento

- Aguinelo Moreira Da Silva

RUA MARECHAL DEODORO, nº 1024 -- ARACAJU/SE -- CEP: 49055-400 -- TEL. (079) 3214-3650



ÁGUA QUENTE é o boletim de comunicação interna do SINDISAN, voltado para os trabalhadores da Deso, Cohidro e SAAEs, produzido sob 
responsabilidade da Direção do Sindicato. Presidente: Silvio Ricardo de Sá | Diretor de Comunicação e de Relações Sindicais: Rafael Barros 
| Jornalista responsável e diagramador: George W. Silva (DRT/SE nº 859 ) | E-mail para envio de matérias ou denúncias: sindisan.se@gmail.com 
| Colabore enviando textos, críticas  e sugestões. Entre em contato com o Sindicato:  (79) 3214-3650. | Tiragem: 2.000 exemplares.

Quinta-feira, 11 de março de 2021.2

LAGARTO

Ambulância da 
DESO não atendeu
uma trabalhadora

Questionada, a DESO informou que irá 
providenciar uma ambulância para as regi-
onais. Mas a pergunta que fica é: até lá, es-
sa ambulância existente é de toda a 
Companhia ou é particular da sede? 

Na semana passada, uma companhei-
ra de Lagarto foi acometida pela covid-19, 
tendo solicitado a ambulância da DESO 
para conduzi-la a Aracaju. Foi-lhe, então, 
informado que tal procedimento não seria 
possível, pois iria desguarnecer a sede da 
Companhia, na Capital. 

Com a negativa, companheiros de 
Lagarto tiveram que acionar o SAMU para 
socorrê-la até um hospital de Aracaju.

A Comissão Eleitoral da eleição para Representante dos 
Trabalhadores no Conselho de Administração da Companhia de 
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe – 
Cohidro faz saber que a chapa abaixo descrita está apta para o pleito, 
que será realizado no dia 22 de março de 2021, das 7h00 às 13h00, 
com urna fixada na sede da Companhia e urnas de coleta de votos 
itinerantes, que percorrerão as demais unidades, em trajeto 
previamente estabelecido . 

EDITAL DE ELEIÇÃO

Aracaju (SE), 11 de março de 2021.
 

A Comissão Eleitoral

- Alberto Santos Melo
- Genivalda Silveira Santos
- Márcia Santos Vasconcelos 

O balanço nos estados também identifi-
cou um total de 70.764 novos casos de infec-
ção. Isso, sem contar a subnotificação, admi-
tida por todas as autoridades sanitária envol-
vidas. Com isso, 11.122.429 brasileiros já fo-
ram contaminadas com a covid-19.

O Brasil é, desde janeiro, o epicentro da 
pandemia de covid-19. Segundo com mais 
mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, o 

país vive um cenário oposto ao mundo. Os 
demais países da comunidade internacional 
assistem a uma grande redução de casos e 
mortos desde o início do ano. Resultados ex-
pressivos foram observados na Europa, com 
a adoção de “lockdown” intensivo e também 
com o avanço das respectivas campanhas 
de vacinação.

O
 surto de covid-19 segue descontro-
lado em franca tendência de cresci-
mento no Brasil. No último dia 9, o pa-

ís voltou a bater seu próprio recorde mortos 
em um período de 24 horas, com 1.972 víti-
mas notificadas ao Conselho Nacional dos 
Secretários de Saúde (Conass). Com os no-
vos números, o país chega 268.370 vidas cei-
fadas pelo coronavírus desde o início da pan-
demia, em março.

Os sistemas de saúde das cidades brasi-
leiras seguem em colapso – ou já muito pró-
ximos dele – há mais de uma semana. A de-
manda não atendida por leitos hospitalares 
já faz com que brasileiros morram sem terem 

recebido nenhum atendimento médico. No 
Paraná, por exemplo, no fim de semana, 989 
pessoas aguardavam na fila por uma vaga 
para tratar de covid-19, sendo 519 com ne-
cessidade imediata de UTI. O cenário dra-
mático se repete em boa parte do restante do 
país.

As médias móveis diárias de novos ca-
sos e mortes, calculadas com base nos últi-
mos sete dias, seguem em ascensão acele-
rada, e estão em seu ápice, superando o piro 
momento da pandemia, entre julho e agosto 
do ano passado.

4Leia mais em: bit.ly/3vfsWIm

SAÚDE

Brasil tem recorde de mortes por covid-19
em 24 horas. Pandemia avança sem controle
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