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CONGRESSO

SINDICATO COMEÇA OS
PREPARATIVOS PARA O VII CONTRAEC

O

VII Congresso dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente
do Ceará
(Contraec), conforme determina o estatuto do
Sindiagua, é promovido a cada três anos, por isso a diretoria da
entidade já está iniciando os preparativos visando à realização desse evento
que é o fórum máximo deliberativo da categoria.
A previsão é de que o VII Contraec aconteça na primeira quinzena de
dezembro próximo, com dias e local ainda por serem definidos. Tão logo o
cronograma de atividades seja elaborado, o Sindiagua fará divulgação,
incluindo a abertura do período de inscrição de candidatos a delegados.
Atualmente, o Sindiagua já está fazendo o mapeamento do número
de vagas para delegado por cada local de trabalho. De acordo com o que prevê
o estatuto, no Congresso têm direito a voz e voto delegados eleitos na
proporção de um para cada 25 associados ou na fração igual ou superior a 12,
sendo delegados natos os membros da Diretoria Plena da entidade e o
Conselho Fiscal.

DEBATES E PALESTRAS
Dentre os temas que farão parte dos debates e palestras do
Congresso, deverão ser enfocados ajustes e alterações estatutárias,
assuntos relevantes na área do saneamento ou de natureza política de
âmbito nacional ou local, bem como referentes às peculariedades das
categorias de trabalhadores que o Sindiagua representa.
Em breve, a entidade fará a divulgação mais detalhada sobre o
cronograma do evento e sobre o processo eleitoral dos delegados.
AGUARDEM!

Diretoria
Plena
aprovará
regimento
Em cumprimento
ao artigo 13 do
estatuto do
Sindicato, amanhã
(sexta-feira, dia
17) acontecerá no
auditório da
entidade, a reunião
da Diretoria Plena,
que foi convocada
para discutir e
aprovar o
regimento VII
Congresso dos
Trabalhadores em
Água , Esgoto e
Meio Ambiente
do Ceará ( VII
Contraec), que
ficará ad
referedum da
plenária do
congresso.
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COGERH

Firmado ACT 2008/
2009 e prevê avanços
Acaba de ser assinado o Acordo Coletivo de Trabalho
2008/2009 dos trabalhadores da Companhia de Gestão de
Recursos Hídricos (Cogerh), que garante reajuste de 8,28%
retroativo a primeiro de julho.
O ACT mantém o Plano de Saúde para os trabalhadores
integralmente pago pela Companhia (para titulares e
dependentes). Também definiu o fornecimento de 22 valealimentação no valor de R$ 20,00 cada, bem como, o
Adiantamento de férias, caso o empregado solicite, agora
poderá ser reembolsável em 10 parcelas iguais.
Fazem parte, ainda, do ACT:
* Licença paternidade de 15 dias;
* Auxílio Creche no valor de R$ 200,00
* Manutenção da Gratificação por Titularidade, conforme
o curso de pós-graduação reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC), sendo 5% para especialização, 7,5% para
mestrado e 10% para doutorado.
O acordo garante, também, a implantação da Mesa de
Negociação Permanente.

Em breve o ACT na homepage do Sindiagua.

SAAEC

Assembléia aprova Pauta
de Reivindicação
Reunidos em Assembléia Geral,
convocada pelo Sindiagua, os
trabalhadores da Sociedade
Anônima de Água e Esgoto do
Crato (SAAEC), no dia 1 de outubro,
discutiram e aprovaram a Pauta de
Reivindicação da campanha salarial
deste ano. Dentre outros itens, a
Pauta prevê:
* Reajuste de 13%;
* Piso de dois salários mínimos;
* Fornecimento de Cesta
Natalina de meio salário mínimo;
* Garantia de implantação de
Plano de Saúde até junho/2009.
A Assembléia contou com a
presença significativa da categoria,

estando presentes pelo
Sindiagua os diretores
Francisco de Assis e Linaide
Crispim.
A pauta de reivindicações
já foi protocolada junto a
empresa, no entanto, estamos
aguardando o início das
negociações, que deverá
começar com uma mediação
nos próximos dias,
na
Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego.
A categoria, portanto,
deve se manter mobilizada e
informada de todas as etapas
das negociações.

Novo Site
Como parte das comemorações
do aniversário de 25 anos do
Sindiagua, a diretoria da
entidade está providenciando a
elaboração de um novo site
para o endereço eletrônico
www.sindiagua.org.br. Assim,
dentro em breve os
trabalhadores do saneamento
ambiental irão dispor de uma
homepage mais moderna,
atraente e que permite maior
interatividade com a direção do
Sindiagua.
No site, o trabalhador poderá
acessar as publicações feitas
pela entidade, bem como, ter
acesso aos Acordos Coletivos
de Trabalho (ACTs) atuais
firmados com a Cagece,
Cogerh e a Saaec e, ainda, leis
nacionais e ao estatuto da
entidade, dentre outros
assuntos. Também, através do
site, será disponibilizado uma
série de links para serem
acessados, tais como: Cagece,
Saae´s, Cogerh, Sindicatos,
Centrais Sindicais.

NOTA DE PESAR
Registramos, com tristeza, o
falecimento da senhora Maria
Anayde Espíndola Freira, mãe
do funcionário da CageceGavião e ex-diretor do
Sindiagua, Régis Espíndola. A
missa de sétima dia aconteceu
no dia 30 do mês passado, na
Igreja Nossa do Carmo,
reunindo familiares e amigos.

