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O
SINDISAN ajuizou Dissídio 
Coletivo no Tribunal Regional do 
Trabalho da 20ª Região buscando 

o reajuste salarial do ano de 2016 dos tra-
balhadores da COHIDRO, uma vez que 
as tratativas extrajudiciais não obtiveram 
sucesso. O processo foi protocolado sob o 
número DC 0000444-55.2020.5.20.0000. 

Na primeira audiência, em 26 de janeiro 
de 2021, a COHIDRO manifestou interesse 
em conciliar, mas informou que precisa de 
autorização do Crafi para apresentação de 
proposta, razão pela qual solicitou a sus-
pensão do processo por 90 dias, e o sindi-
cato concordou.

Ocorre que os 90 dias se passaram e ne-
nhuma proposta formal de acordo foi apre-
sentada, razão pela qual o processo voltou 
ao seu curso regular.

Mais uma vez, agora em 12 de maio des-
te ano, a COHIDRO entrou em contato com 
o jurídico do SINDISAN para solicitar a nova 

suspensão do processo, 
porque as tratativas extra-
judiciais estavam “andan-
do”, mas ainda não se ti-
nha uma proposta formali-
zada para apresentar, pois 
faltava uma conversa da di-
retoria da empresa com o 
secretário da Fazenda do 
Estado e com o governa-
dor do Estado. Informou 
também que na proposta 
seriam incluídos, também, 
os passivos trabalhistas 
dos dissídios de 2013, 
2014 e 2015, que já têm de-
cisão judicial favorável. 

Sendo assim, em mais uma demonstra-
ção de que o sindicato tem interesse em 
equacionar o pagamento aos empregados 
da COHIDRO aceitou a suspensão do pro-
cesso, que foi deferida por 30 dias. Mas, de 

novo, o prazo acabou e nenhuma proposta 
foi apresentada.

Sendo assim, o SINDISAN, através da 
sua assessoria jurídica, ingressou com 
Dissídio Coletivo para buscar o reajuste sa-
larial do ano de 2016.

COHIDRO

SINDISAN entra com novo Díssídio Coletivo
para buscar reajuste salarial de 2016 

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e 
Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de 
Sergipe – SINDISAN, em conformidade com seu Estatuto, 
convoca todos os filiados quites com as suas obrigações 
estatutárias da COHIDRO, DESO e SAAE’s de CAPELA, 
ESTÂNCIA e SÃO CRISTÓVÃO para uma Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 10 de julho de 2021, às 8h30, 
em primeira chamada, e às 9hs, em segunda chamada, em 
sua sede, à rua Marechal Deodoro, n° 1024, bairro Getúlio 
Vargas, em Aracaju, para deliberarem sobre os seguintes 
pontos de pauta:

1. Informes;
2. Prestação de Contas do Exercício de 2020;
3. Eleger os Delegados para participar da 16ª Plenária 

Estadual da CUT-SE.

Aracaju/SE, 22 de junho de 2021.

A Direção

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Em defesa da vacina para todos, do au-
xílio emergencial no valor de R$ 600 até o 
fim da pandemia, contra a reforma admi-
nistrativa e contra as privatizações, 
Sergipe foi às ruas contra o desgoverno 
de Bolsonaro. Além de Aracaju, acontece-
ram atos pelo ‘Fora Bolsonaro’ em Capela 
e Itabaiana. Na capital sergipana, cerca 
de 6 mil pessoas tomaram as ruas do 
Centro. O SINDISAN se fez presente.

MANIFESTAÇÃO

6 mil nas ruas de 
Aracaju contra 0
governo federal
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Em mais um duro golpe contra o povo 
brasileiro e a toque de caixa, a Câmara apro-
vou, na segunda-feira (21), por 258 votos a 
favor e 136 contra, a Medida Provisória 
1031/21, que abre caminho para a privatiza-
ção do sistema Eletrobras, a maior empresa 
de energia elétrica da América Latina. 

Com a aprovação da MP, os consumido-
res podem preparar o bolso. Ao contrário do 
discurso de bancos e grandes corporações 
privadas que estão de olho na lucratividade 
do setor elétrico, a venda da Eletrobras re-
sultará em contas de luz até 25% mais caras 
e mais poluição ao meio ambiente, com o au-
mento do uso de termoelétricas .

Dos deputados sergipanos, Bosco 
Costa e Valdevan Noventa, ambos do PL, 
votaram a favor; Laércio Oliveira (PP) votou 
contrário e os demais estavam ausentes.

LUZ MAIS CARA

Eletrobras: Câmara
aprova privatização 

s aposentados e pensionistas pelo 

OINSS (Regime Geral de Previdência 
Social) precisam fazer a prova de vi-

da todos os anos. Com isso, o INSS fica sa-
bendo quem está vivo e continua depositan-
do o benefício correspondente normalmente.

Se você ainda não fez sua prova de vida 
este ano, poderá fazê-la pelo celular. Assim 
você fica em casa e se protege da possibili-
dade de contaminação pelo coronavírus. 
Basta entrar na loja de aplicativos do seu celu-
lar e baixar os app “Meu INSS” e “Gov.br”. 

Ou, caso deseje, você pode fazer a pro-
va de vida normalmente em uma agência 
do banco que você recebe o benefício.

Caso você tenha ficado com alguma 
dúvida, ligue para o número 135 ou aces-
se o Meu INSS (pelo aplicativo ou pelo site 
gov.br/meuinss).

Mesmo assim, quem tiver dificuldades, 
pode procurar auxílio da assessoria jurídi-
ca do SINDISAN, às quartas-feiras, no pe-
ríodo da tarde.

INFORME

Aposentados pelo INSS devem realizar prova 
de vida para continuar recebendo benefício

Confira os resultados das Eleições para Representantes Sindicais 
no triênio 2021/2023, realizadas entre os dias 1º e 17 de junho de 
2021, na sede e demais unidades da DESO em todo o estado.

RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA REPRESENTANTE SINDICAL

http://gov.br/meuinss
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