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Chapa 1 - Resistência e União 
Urbanitária vence as eleições do 

Sintius com 58% dos votos válidos
A Chapa 1 – Resistência e 

União Urbanitária foi a gran-
de vencedora das eleições para 
a Diretoria do Sindicato dos 
Urbanitários (Sintius), reali-
zadas nos dias 8 e 9 deste mês, 
ao conquistar 58,4% dos votos 
válidos coletados nas 17 mesas 
receptoras da Baixada Santista 
e do Vale do Ribeira.

Formado por vários diri-
gentes da atual gestão da en-
tidade, o grupo liderado pelo 
atual secretário de Assuntos 
Previdenciários/Assistencial, 
Jair Álvaro da Silva, ganhou a 
disputa contra a chapa 4 – Luta 
Urbanitária por 508 votos a 362. 
Foram contabilizados ainda 188 
sufrágios em branco e 26 nulos.

A apuração ocorreu no au-
ditório da sede da instituição, 
em Santos, e durou cerca de 
15 horas. As eleições transcor-
reram de forma tranquila em 
todos os locais de votação da 
Baixada Santista e do Vale do 
Ribeira. Também não foram 
registrados problemas durante 
a contagem dos sufrágios.

Os 1.163 trabalhadores da 
ativa e aposentados associados 
que participaram do pleito de-
ram um verdadeiro exemplo 
de cidadania ao comparecerem 
às urnas em bom número para 
decidir os rumos do Sintius 
para o próximo quadriênio.

Conselho Fiscal
Para o Conselho Fiscal do 

Sintius, a chapa 1, ligada ao 
grupo encabeçado por Jair, foi 
a mais votada pela categoria, 

ao conquistar 545 sufrágios. 
A segunda colocada nessa 

disputa foi a chapa 4, que ob-
teve o apoio de 402 associados. 
Foram registrados ainda 34 vo-
tos em branco e outros 34 nu-
los.

A posse dos novos inte-
grantes da Diretoria Plena e do 
Conselho Fiscal será no último 
dia da atual gestão.

O mandato terá duração de 
quatro anos e começará no dia 
1º de dezembro deste ano.

Thabata Guerreiro

Por decisão da Junta Eleitoral, a apuração dos votos foi presidida pelo companheiro 
Eduardo Annunciato, o Chicão, que preside o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo
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Novo marco legal do Saneamento 
deve ser votado na Câmara até

a primeira semana de novembro
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O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), esteve no último 
dia 15, em São Paulo, para par-
ticipar do evento Estadão Em-
presas Mais e foi enfático ao 
dizer que uma das prioridades 
da pauta da Casa é aprovar o 
novo marco regulatório do Sa-
neamento do País - o Projeto 
de Lei 3.261/2019. 

“A gente espera votar essa 
proposta ainda no mês de ou-
tubro ou na primeira semana 
de novembro, bem como os 
projetos de parcerias público-
-privadas e da lei de conces-
sões, modernizando a nossa 
legislação”, afirmou.

No mesmo dia, a Câmara 
dos Deputados promoveu um 
grande debate sobre esse tema. 
Durante o encontro, especialis-
tas e representantes de entida-
des ligada ao setor trouxeram 
informações qualificadas aos 

parlamentares para demons-
trar que as medidas propostas 
buscam apenas abrir as portas 
para a privatização do setor e 
precarizar o serviço oferecido 
aos brasileiros.

O texto do relator dessa 
proposta, o deputado federal 
Geninho Zuliani (DEM-SP), 
abre caminho para a privatiza-
ção de companhias públicas de 
saneamento e passa a tratar o 
acesso à água como mercado-
ria e não como um direito fun-
damental do cidadão.

O representante da Federa-
ção Nacional dos Urbanitários 

(FNU) nesse evento, Edson 
Aparecido da Silva, foi enfático 
ao criticar o projeto de lei. 

“Rejeitem o texto já na co-
missão, sob pena de entrarem 
para a história como aqueles 
que, sob o argumento de bus-
car a universalização do aces-
so aos serviços de saneamento 
básico, contribuíram para am-
pliar a desigualdade regional 
e a exclusão dos mais pobres”, 
ressaltou.

O desrespeito à organiza-
ção e à autonomia dos estados 
e municípios e a instabilidade 
jurídica, gerando a paralisação 
de investimentos no setor são 
alguns dos problemas previs-
tos, caso o texto seja aprovado.

Outra triste constatação é 
o aumento abusivo das tarifas 
nas cidades do Brasil e do ex-
terior onde o serviço foi priva-
tizado, o que gerou a insatisfa-
ção da comunidade. 


