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CONGRESSO

TERMINA HOJE PRAZO DE INSCRIÇÃO DE
DELEGADOS AO VII CONTRAEC
Termina hoje o prazo de inscrição para candidato
a delegado do VII Congresso dos Trabalhadores em
Água, Esgoto e Meio Ambiente do Ceará (Contraec),
que o Sindiagua promoverá nos dias 4, 5 e 6 de dezembro.
A eleição para delegados está marcada para o
período de 10 a 19 do próximo mês, em Fortaleza; e de
10 a 21 de novembro no interior. O estatuto do Sindiagua
prevê que os delegados do congresso da categoria têm
direito a voz e voto, são 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.

LOCAL DO CONGRESSO
O local de realização do VII Contraec está
definido: será na Fazenda Hotel Vale do Juá, em Guaiúba,
município da Região Metropolitana localizado a cerca de
60 quilômetros de Fortaleza (posteriormente será
divulgado croquis para se chegar ao local do evento).
Conforme o estatuto do Sindiagua, o Contraec é
promovido a cada três anos e é o fórum máximo deliberativo
da categoria e, além de traçar metas para os três anos
vindouros, discute temas relevantes para a categoria, tais
como saneamento, conjuntura política e terceirização.

Não esqueça
A inscrição para delegado pode ser
feita no Sindicato, pessoalmente ou por
telefone (3254.4097/8831.4434
9987.1766) ou, ainda, com o diretor da
entidade no local de trabalho.
ATÉ HOJE!
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SINDICATO LANÇA NOVO SITE
A partir de hoje, o
Sindiagua lança seu novo
site, mantendo porém o
mesmo endereço eletrônico:
www.sindiagua.org.br. A
iniciativa faz parte das
comemorações
do
aniversário de 25 anos da
entidade, possibilitando aos
trabalhadores o acesso a uma

homepage mais moderna,
atraente e que permite
maior inte-ratividade com
a direção do Sindicato. O
site tráz as publicações
feitas pela entidade, os
Acordos Coletivos de
Trabalho (ACTs) e demais
assuntos e links de
interesse da categoria.

ANO 25

Nº45

-

31/10/2008 -

MENP

Metas da PLR estão
sendo alcançadas?
Visando discutir e buscar solução
para diversos assuntos de interesse
dos trabalhadores da Cagece, o
Sindiagua solicitou e está aguardando
definição sobre a data de realização
de reunião da Mesa de Negociação
Permanente (MENP).
Dentre os assuntos, que a
diretoria do Sindicato pretende
apresentar para debate com os
representantes da empresa constam o
acompanhamento de metas
estabelecidas para o pagamento aos
cagecianos da Participação dos
Lucros e Resultados (PLR), em março
do próximo ano. Vale lembrar que o
atendimento dessas metas serve de
base para cálculo da PLR.
A realização de concurso
público na Cagece, que se encontra
emperrado, será outro tema a ser
levado pela entidade para a MENP,
bem como as pendências relativas
ao pagamento das diferenças das
horas extras nas unidades de
negócios da Companhia no interior
cearense, dentre outros de interesse
da categoria.
Água é tema de seminário
internacional
O Seminário Internacional
“Governança da Água e Bacia
Hidrográfica e os ecossistemas”
será realizado pela Cogerh,
Sohidra e Funceme nos dias 5, 6
e 7 de novembro em Fortaleza.
Dentre os temas em debate,
destavam-se: Ciência e Política
na Governança da Água: A
Articulação Institucional; A Visão
Estratégica; A Construção dos
Planos de Bacia;
e
A
governança da água em cenário
de mudanças climáticas. O evento
contará com a presença de
diretores do Sindicato.

FONES: 3254.4097 / 8831.4434 / 9987.1766

PROTESTO CONTRA TERCEIRIZAÇÃO
NO SAAE DE SOBRAL
A abertura de processo licitatório
para a terceirização de serviços de corte
e religação de água do Saae de Sobral
motivou protesto realizado no último dia
24 de outubro pelo Sindiagua. Em frente
ao prédio da autarquia, com as
presenças de servidores do Saae, o
coordenador-geral do Sindiagua, Jessé
Pimentel, o diretor Carlos Sá e outras
lideranças de sindicatos com atuação no
município, protestaram contra a iniciativa
de contratar, por um período de 12
meses, uma empresa prestadora de
serviço para executar uma atividade fim
do Saae. O valor a ser desembolsado
dos cofres públicos chegaria a R$
325.000,00 e a medida, denunciaram os
representantes sindicais, conta com a
aprovação do Prefeito Municipal.
O protesto incluiu, ainda,
entrevistas sobre o assunto em

emissoras de rádio local e
distribuição de nota com a
comunidade, atividade que
coincidiu com a passagem do
prefeito, Leônidas Cristino, e do
governador Cid Gomes no Beco do
Cotovelo. Os sindicalistas também
reforçaram a necessidade de o
presidente da Câmara Municipal,
Hermenegildo Neto, realizar
audiência pública para discutir
amplamente
a
questão.
Ressaltando que as contratações
realizadas pelo Saae de Sobral de
empresas para exercer atividades
fins da autarquia, é alvo de ação
civil pública movida pela
P rocuradoria Regional do
Trabalho - Oficio de Sobral,
garantindo a realização do
Concurso Público.

Campanha Salarial SAAEC
Reivindicações em negociação
Com data-base em novembro, os
trabalhadores
da
Saaec
encontram-se em campanha
salarial, sendo que no último dia
27, segunda-feira passada,
aconteceu a primeira reunião de
negociação com a empresa para
discutir as reivindicações da
categoria. A reunião contou com
a participação do coordenadorgeral do Sindiagua, Jessé Pimentel,
do diretor da entidade Antônio
Domingos e do advogado
Francisco Bacurau; da parte da
empresa participaram o diretor
administrativo Jeferson Teles e o
advogado Clauver Barreto.
Na oportunidade, foi discutida a
Pauta de Reivindicação, que

consta de 12 itens. Desta vez, a
Pauta, aprovada pelos
trabalhadores, traz alterações
de valores e percentuais do
acordo coletivo (ACT) vigente.
Ao se posicionar durante a
reunião, a Saaec propôs
conceder a inflação integral dos
últimos 12 meses acrescida de
1%, bem como alterar o valelanche de R$ 1,70 para R$ 1,90.
A próxima negociação está
prevista para o dia 3 de
novembro, quando a direção da
empresa deverá se posicionar
sobre a reivindicação dos
empregados de implantação de
um Plano de Saúde subsidiado
pela Saaec.

