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A  diretoria do Sindiagua vai realizar no Clube Gresse (Av. Borges de Melo, 1881) a partir 

próximo dia 17 de setembro uma festa em das 18:30h. Todos estão convidados.

comemoração aos 27 anos de fundação da Transporte dos trabalhadores

entidade. O encontro vai reunir funcionários, Os trabalhadores que desejarem, pode ir à 

terceirizados, estagiários, colaboradores e festa em um dos quatro ônibus disponibilizados 

aposentados. “São 27 anos de uma trajetória de pelo Sindiagua. Os veículos partirão para o 

muitas lutas e conquistas importantes. A festa Clube Gresse às 18h dos seguintes locais: 

será um momento de celebrar e integrar os Cagece Conjunto Ceará, Cagece Aldeota, 

trabalhadores que fazem parte dessa rica Cagece José Walter e Cagece Pici.

história”, afirma Jadson Sarto, coordenador O retorno dos ônibus está previsto para as 

geral do Sindiagua. 23:30h e obedecerá os seguintes itinerários:

Na ocasião, será realizada a entrega da ROTEIRO 1: Gresse – Terminal Parangaba / 

premiação aos vencedores do Campeonato de Terminal Antônio Bezerra

Futebol Society do Sindiagua. Haverá uma ROTEIRO 2: Gresse – Terminal de Messejana / 

mostra de artes plásticas com sorteio de um Siqueira / Lagoa

quadro do artista Bandeira Lima (Bezerra), ROTEIRO 3: Gresse – Terminal Conj. Ceará / 

além de outros brindes. O evento acontece no Cagece Pici

Sindiagua comemora 27 anos de fundação

Equipes Sede e Aldeota vencem Campeonato
de Futebol Society do Sindiagua

Após 50 jogos, chegou ao fim o Campeonato A competição foi realizada em parceria com 

de Futebol Society do Sindiagua. O último dia a Federação Cearense de Futebol Society e 

de disputa dos jogos finais aconteceu no dia 1º contou com a participação de 22 times e mais 

de setembro, no Pici. Na categoria veteranos de 280 jogadores, entre funcionários e terceiri-

(acima de 40 anos), os times vencedores foram: zados da Cagece. A entrega da premiação aos 

Sede (campeão), Vovozela (vice) e Gemea times campeões será realizada no próximo dia 

(terceiro lugar). Já na categoria aberto (até 40 17, durante a festa de comemoração dos 27 

anos), as equipes vencedoras foram: Aldeota anos do Sindiagua, que acontecerá no Clube 

(campeão), Hidro H2O (vice) e José Walter Gresse, em Fortaleza. Todos estão convidados 

(terceiro lugar). para participar deste importante momento.



Filiado:

Foi realizada no dia 2 de setembro a segunda serão pagos na folha de setembro, retroativos a 

rodada de negociação envolvendo o Sindiagua e a agosto. 

diretoria da Cogerh. Durante a reunião, foi definido Foi apresentada pela Cogerh a proposta de reajus-

que até dezembro deste ano será elaborada e encami- te salarial e do vale-alimentação de acordo com o 

nhada à Seplag proposta de implantação do PCR da INPC do período. Quanto ao reajuste por titularidade, 

categoria. A elaboração da proposta contará com a a Cogerh ficou de levar a proposta para discutir no 

participação efetiva de membros da diretoria do Conselho de Administração da empresa até o dia 17 de 

Sindiagua. setembro. O Sindiagua aguarda o agendamento da 

Outras importantes definições foram a implanta- próxima reunião para definir o fechamento das 

ção do reembolso de medicamentos no valor de até propostas.

R$500,00 mensais para os trabalhadores que necessi-

tam de medicamentos de uso contínuo e o aumento do 

valor do auxílio-creche que passou para R$300,00. 

Nesta última cláusula, a idade do beneficiado aumen-

tou para 14 anos.

Ainda na reunião foi acertado que os reajustes 

relativos às promoções por tempo e desempenho 

CAMPANHA SALARIAL

No dia 27 de agosto, os trabalhadores da SAAEC 

aprovaram em assembléia geral a pauta de reivindica-

ções da campanha salarial deste ano. A assembléia 

contou com boa participação dos trabalhadores, com 

destaque para o funcionário aposentado Luis de 

Castro, considerado um dos grandes responsáveis por 

levar o Sindiagua à SAAEC.

O Sindiagua espera que, tão logo receba a pauta, a 

diretoria da SAAEC dê início às negociações.

Realizada 2ª reunião de negociação da Cogerh

Trabalhadores da
SAAEC aprovam pauta
de reivindicações

A Cagece está impedindo 12 funcionários de partici-

par de qualquer competição esportiva organizada pela 

empresa por um período de 1 ano. A decisão foi tomada 

no final de 2009 devido aos funcionários, que inscreve-

ram um time no 1º torneio de futebol organizado pela 

empresa, não terem comparecido aos jogos. O 

Sindiagua considera a medida arbitrária e pede que seja 

revista, a partir de um diálogo com os próprios trabalha-

dores. O sindicato entende que as competições esporti-

vas têm como objetivo promover a integração, o lazer e 

a saúde dos trabalhadores. A exclusão dos funcionários 

contraria o propósito das atividades esportivas da 

empresa.

Servidores impedidos de
participar de competições
esportivas da Cagece

É com pesar que comunicamos o falecimento 

de Antônio Alves do Vale, aposentado da Cagece, e 

Luis Mendes, do SAAE de Ipu.

O Sindiagua lamenta também a perda dos 

servidores da SAAEC em Crato, Laura Virginia S. 

Mota e Philipe Rodrigues Vieira de Oliveira, 

falecidos em acidente no dia 29 de julho último. O 

Sindiagua enviou os diretores Wilson Gomes dos 

Santos e José Flávio da Rocha ao município para 

prestar solidariedade aos amigos e familiares 

destes funcionários que são exemplos de força e 

dedicação para toda a categoria.

NOTA DE SOLIDARIEDADE


