CAMPANHA SALARIAL

Após os diretores do Sindiagua
percorrerem todas as unidades da
Cagece na capital e interior desde
fevereiro deste ano, as sugestões
vindas dos trabalhadores da
Cagece foram encaminhadas para a
discussão e aprovação em assembléia geral, que aconteceu no dia
nove de abril na sede da entidade.
Durante a assembléia os presentes tiveram a oportunidade de
debater e aprimorar as várias propostas
vindas das reuniões nos locais de trabalho e
também novas propostas apresentadas
durante a assembléia. O momento foi
bastante participativo e ao final foi aprovada a pauta composta de 36 cláusulas,
que serão discutidas nas reuniões de negociação.
O Sindiagua já há alguns anos coloca em
sua pauta de campanha salarial não somente cláusulas financeiras, mas também

algumas cláusulas de responsabilidade
social e aquelas relacionadas com a saúde
do trabalhador, demonstrando que está
atento e comprometido com estas importantes questões que afetam a vida do
trabalhador.
A pauta completa da Campanha Salarial
2010 já está disponível no site do Sindiagua
e brevemente será divulgada em um jornal
específico. Saiba mais informações sobre a
campanha neste informativo.

A direção do Sindiagua informa que a
pauta aprovada em assembléia geral dia 9
de abril, foi enviada ao presidente da
Cagece no dia 22 de abril. O próximo
passo é aguardar que a Cagece forme sua
comissão de negociação e programe com

Mesmo após várias tentativas de
negociação da Pauta de Reivindicações
dos trabalhadores do SAAE de Icó com a
direção do SAAE e com o poder executivo
local, não houve avanços e o impasse
continua. A pauta foi protocolada na
empresa em julho do ano passado e ainda
não foi reajustado o salário dos
servidores.
Foi tomada uma decisão em Assembléia
Geral realizada na Estação de Tratamento
de Água de Icó, que esgotado todo o
processo de negociação com a diretoria do
SAAE, o Sindiagua procuraria o Ministério
Público local para intermediar nas
negociações. O que foi feito em visita
realizada no último dia 22, os
representantes do sindicato Jadson Sarto,
Carlos Sá e o advogado Dr. Vilmar Pereira.

brevidade as reuniões de negociação da
campanha salarial.
O Sindiagua informa que ainda não
protocolou a pauta na SRTE-CE porque os
trabalhadores estão em greve.

O Sindiagua através de sua Assessoria
Jurídica protocolou um ofício na Secretaria
da Promotoria do Ministério Público de Icó,
como também entrou na justiça local com o
pedido de Execução de Sentença com
relação ao Plano de Saúde, que era um
direito garantido dos trabalhadores e foi
retirado pela administração do SAAE.
Com um acordo feito na justiça o SAAE se
comprometeu a pagar a dívida do Plano de
Saúde e retornar este benefício para os
trabalhadores. Estamos aguardando
providências da justiça para que os
trabalhadores do SAAE de Icó tenham seus
direitos garantidos e que a direção do SAAE
se sensibilize e reajuste o salário dos
servidores que há dois anos estão sem a
reposição das perdas em seus salários.

Aconteceu no último dia 12 de abril
reunião entre o Sindiagua e o presidente
da Cagece. Participaram da reunião pelo
sindicato o Coordenador Geral do
Sindiagua, Jadson Sarto e os diretores
Sergio Novais, Haroldo Ribeiro e Antonio
de Oliveira.
Durante a reunião, a diretoria do
Sindiagua cobrou do presidente um
posicionamento acerca dos vários
processos administrativos pendentes na
empresa há vários meses, alguns há um

O Conselho de Representantes do
Sindiagua, que estatutariamente é
composto pelos delegados sindicais,
diretoria e conselho fiscal, se reuniu nos
dias oito e nove de abril, no auditório da
sede do sindicato, para discutir e
encaminhar as várias demandas dos
trabalhadores da Cagece, Cogerh, SAAE's
e SAEC, dentre outros.
No primeiro dia da reunião, o

ano. Dentre os inúmeros processos
pendentes, citamos aqui o processo
referente ao divisor das horas extras, o qual
o sindicato já está inclusive preparando
uma ação para entrar na justiça.
Na oportunidade os representantes do
sindicato solicitaram que a comissão de
negociação da Campanha Salarial tivesse
poderes e objetividade nas negociações, no
sentido de agilizar o processo de
negociação.

Coordenador Geral do Sindiagua Jadson
Sarto e o Prof. Serafim Ferraz, repassaram
os informes sobre o andamento do
planejamento do sindicato para os
próximos três anos.
Serafim também apresentou o modelo
de Plano de Cargos que o Sindiagua irá
propor para alguns SAAE's onde já está em
andamento o acordo para elaboração e
implantação dos Planos.

Foi aprovada no dia 12/04 em
Assembléia Extraordinária, a Pauta de
Reivindicações dos Servidores do SAAE
de Sobral. A assembléia contou com
uma participação efetiva da categoria.

A partir da próxima semana o
Sindiagua distribuirá para os
trabalhadores da Cagece na capital e
no interior uma cartilha sobre como
otimizar o plano de saúde. A cartilha
apresenta sugestões para um bom uso
do plano, visando melhorar a qualidade
da assistência prestada.
A idéia é que com um conhecimento
mais aprofundado sobre o plano os
trabalhadores possam adquirir o hábito
de usar seus serviços não por doença,
mas por prevenção.

No dia seguinte a pauta foi protocolada
na direção da Autarquia Municipal, onde a
direção do SAAE realizou uma análise e já
marcou a primeira reunião para discussão
das cláusulas. Será no dia 27/04 às 16
horas na sala da presidência.

O Sindiagua informa que sua
Assessoria Jurídica encerrou o prazo
de atendimento referente ao Plano
de Cargos e Remuneração (PCR).
Todos os trabalhadores que se
dirigiram ao sindicato dentro do
prazo terão suas demandas
atendidas.

É com pesar que o Sindiagua comunica o
falecimento de Expedito José de Castro,
funcionário da UNBAC- Pacujá; Carlos Augusto
Barbosa, funcionário da Cagece - PICI e
Delegado Sindical; Maria Teresa de Lima, mãe
de Laécio Ferreira de Lima, funcionário do
SAAE - Iguatu; e Maria Freires de Azevedo,
avó de Roberta Azevedo Menezes da GCONT.
Aos familiares e amigos, nossa solidariedade.
A direção
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