
Festa marca aniversário
da entidade

Em clima de muita alegria e confraternização, os 
25 anos de existência de nossa entidade foram 
comemorados na noite do dia 14 de agosto com 

a grande festa que a direção do Sindiagua preparou para 
todos os seus associados no Clube da Caixa Econômica 
(CEF), em Messejana.

Animada pelo conjunto musical Jorge Lima, a festa 
dos 25 anos contou com uma vasta programação e a am-
pla participação da categoria. Além de jantar com mú-
sica ao vivo, foram homenageados na data alguns dos 
inúmeros companheiros que se destacaram em serviços 
prestados à entidade e aos trabalhadores do saneamento 
ao longo desses 25 anos. 
KITS - Na oportunidade, também, houve a apresentação 
de vídeo mostrando os momentos mais significativos ao 

longo desse período, entrega de troféus aos vencedo-
res do Torneio de futebol, além da distribuição com os 
associados de kits, contendo camisa, boné, caneta e o 
Acordo Coletivo de Trabalho dos funcionários da Cage-
ce. Ainda durante todo este mês de setembro, os direto-
res do Sindicato estão concluindo a entrega dos kits nos 
locais de trabalho.

Mas, antes de tudo, a noite foi de comemorações e de 
recordações dessa rica história de lutas e conquistas do 
Sindiagua nesse um quarto de século. Juntos, diretores 
da entidade e filiados reviveram essa trajetória e uni-
ram forças para os desafios futuros, na certeza de que o 

fortalecimento da entidade e o sucesso nas campanhas 
em prol da categoria vieram e continuaram a vir como 
frutos dessa coesão.

Além da descontração e da alegria dos presentes, um dos momentos 
marcantes na festa dos 25 anos do Sindiagua aconteceu durante a 

apresentação do Coral das Águas, que é composto por 25 participantes, entre 
trabalhadores da Cagece e pessoas da sociedade civil. No aniversário da 
entidade, o coral cantou o poupurri Aquarela do Brasil, Isso aqui o que é e 
O que Canta, além dos sambas Conversa de Botequim e Jura.

Coral das Águas

PRONUNCIAMENTOS 
dos líderes sindicais 
e daqueles que vêm 
contribuindo com a 

construção dessa história de 
luta enfocaram momentos 

inesquecíveis nesses 25 anos 
e ratificaram que as lutas da 

entidade foram 
muito além do 

corporativismo.
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Nosso Sindiagua está 
mais maduro e acaba de 

completar um quarto de século. 

Muitas histórias para contar, 
muitas lutas para relembrar e, 
sobretudo, muito o que festejar, 
não só no passado como no 
presente.

E foi justamente esse sentimento 
que predominou entre os 
presentes à grande festa que 
marcou os 25 anos do Sindiagua, 
realizada na Clube da Caixa 
Econômica Federal (CEF), no 
dia 14 de agosto último.

A festa foi preparada, 
especialmente, para todos os 
associados da entidade e teve 
uma vasta programação, com 
a finalidade de assinalar uma 

data tão especial para todos 
nós, direção do Sindiagua e 
a categoria que representa, 
os trabalhadores da Cagece, 
Cogerh, Saae’s e Saaec.

Esta edição desta Folha 
Sindiagua é temática, portanto 
alusiva à data e se propõe, 
sobretudo, a mostrar os melhores 
e mais importantes momentos 
dessas comemorações. Até 
porque estão de parabéns todos 
aqueles que fizeram e ainda 

fazem parte dessa rica trajetória 
e, com certeza, muito ainda têm 
a realizar. 

Assim, as comemorações 
representam uma oportunidade 
de rever a história, com seus 
erros e acertos, mas sobretudo 
com ensinamentos para o futuro. 

Um desses ensinamentos, talvez 
até o mais significativo, é a 

constatação de que a força da 
nossa categoria vem da nossa 
unidade e coesão. E é dessa 
forma que nos preparamos para 
os próximos anos.
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Editorial

O sentimento do dever cumpri-
do. Essa foi a tônica do dis-

curso do coordenador-geral do Sin-
diagua, Jessé Pimentel, na festa dos 
25 anos da entidade, no Clube da 
Clube da Caixa Econômica (CEF), 
em Messejana, na noite dia 14 de 
agosto. 

Jessé lembrou ser oriundo do 
Serviço Autônomo de Água e Es-
goto (Saae) de Quixeramobim e que 
assumiu a direção da entidade cons-
ciente da missão de conduzir o Sin-
diagua e lutar por melhorias para os 
trabalhadores do saneamento. Con-
fessou ter encontrado dificuldades, 

mas que vem buscando enfrentar os 
desafios, “com a cabeça erguida”, 

desenvolvendo esforços para que 
o Sindicato trilhe no caminho cer-
to. Por último, ressaltou sua alegria 
em participar, juntamente com toda 

a categoria, das comemorações alu-
sivas aos 25 anos, que também es-
tão se desenvolvendo no Interior do 
Estado.  

              CONQUISTAS 

A noite foi marcada, ainda, pelos 
pronunciamentos de diversos per-
sonagens sem os quais o Sindiagua 
não seria o que é hoje. Personagens 
que não só ajudaram a fundar a enti-
dade como atuaram de forma deter-
minante para as conquistas alcança-
das para a categoria e ao sucesso de 
campanhas desenvolvidas pelo Sin-
diagua em defesa da água como um 
bem público e por uma sociedade 
mais justa e democrática.

Sérgio Novais, o primeiro pre-
sidente da entidade, e os ex-coor-
denadores Paulo Pequeno e João 
Viana, e, também, o ex-presidente 

e secretário-geral, Lula Morais, re-
cordaram um pouco da história dos 
25 anos do Sindicato, que vai muito 
além do corporativismo. 

Paulo Pequeno frisou sua preo-
cupação com os desafios futuros e 

com a luta contra a privatização da 
água e contra as ameaças das elites 
de tomar a Prefeitura de Fortaleza, 
nas próximas eleições. Sérgio No-
vais ressaltou a construção “con-
junta’’ que representa o Sindiagua, 
lembrou os muitos embates para 
garantir melhores condições de tra-
balho aos filiados e, sobretudo, en-
fatizou que “o momento é comemo-
rar e, principalmente, unir forças”. 

João Viana e Lula Morais citaram a 
combatividade do Sindicato e o pa-
pel que representa participação da 
categoria nessa trajetória de con-
quistas.

Festejo revive a história de um Sindicato combativo
A festa dos 25 anos da entidade teve momentos inesquecíveis. Alegria e a descontração predominaram no clube da CEF. A programaç
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O Sindiagua nasceu em 8 de julho de 1983, inicialmente 
como associação pré-sindical, com o objetivo de reverter 

a situação de desrespeito aos trabalhadores que imperava, na-
quela época, na Cagece. Hoje, representa cerca de 1.500 traba-
lhadores da Cagece, Saae’s, Cogerh e Saaec.

A vasta programação para assinalar a data começou pelo 
Interior do Estado. No dia 25 de julho, aconteceu a confra-
ternização em Sobral, na AABB e contando com a presença 
dos trabalhadores dos Saae’s daquele município, de Granja e 
de Itapajé, e ainda dos cagecianos da unidade de Negócio de 
Sobral. 

Também para festejar a data com os companheiros do Inte-
rior, a entidade promoveu almoço com música ao vivo no Cra-
to, no Itayterra Clube, com os trabalhadores lotados na Saaec e 
na Unidade de Negócios da Cagece de Juazeiro do Norte, além 
de seus familiares.

A importância dos 25 anos 
de existência do Sindia-

gua foi amplamente reconhe-
cida pela classe política e pelo 
movimento sindical cearense. 
Tanto é assim que a direção da 
entidade recebeu votos de con-
gratulações do líder do PC do 
B na Assembléia Legislativa, 
deputado Lula Morais, e da de-

putada Raquel Marques (PT), 
e também do vereador Mário 
Hélio (PMN).

Além disso, a festa de ani-
versário na CEF contou  com a 
presença de representantes de 
outros sindicatos, tais como do 
Sindicato dos Gráficos, Mova-

se e da Central dos Tra-balha-
dores do Brasil (CTB).

A rica trajetória de luta do 
Sindiagua teve início no 

período da redemocratização 
do Brasil, quando o movimen-
to sindical ganhava força na 
defesa da garantia dos direitos 
dos trabalhadores brasileiros. 
O Sindiágua ajudou a alcan-
çar importantes conquistas a 
favor da categoria, impedindo 
várias tentativas de opressão 
aos empregados da Cagece, 
ressaltou Sérgio Novais, em 
artigo publicado no Jornal O 
Povo, no dia 11 de agosto. 

O Sindiagua também lutou 
pela defesa da água como um 
bem público. Foi uma das pri-
meiras organizações sociais 
da América Latina a combater 
o avanço do neoliberalismo 
e a onda de privatização em 
nosso continente. “A luta con-
tra a privatização significou 

uma luta a favor da soberania 
e da vida’’, enfatizou.

Na noite do dia 14, o Sindiagua homenageou alguns dos 
inúmeros companheiros que se destacaram em serviços 

prestados à entidade e aos trabalhadores do saneamento ao 
longo desses 25 anos. Na oportunidade, receberam a co-
menda alusiva à data:

ABELARDO ARAÚJO OSÓRIO 
(CAGECE) 

ADEMIR BARROS COELHO 
(CAGECE)

SÉRGIO NOVAIS 
(CAGECE)

ANTÔNIO BELARMINO
(CAGECE)

ANTÔNIO DE OLIVEIRA
(CAGECE)

ANTÔNIO PRAXEDES BERTO 
(CAGECE)   

DAGMAR SOARES 

(CAGECE)

EISENHOWER B. DE MELO 
(CAGECE)

FCO.DE ASSIS FÉLIX
(CANTOR - CAGECE)

FCO. TIMÓTEO DE SOUSA  
(SAAE - NOVA RUSSAS)

JADSON  PONTES 

(CAGECE)

JOÃO ALVES VIANA 
(CAGECE)

LULA MORAIS 

(CAGECE)

LUIS DE CASTRO E SILVA 
(APOSENTADO DA SAAEC)

MARIA DA PAZ (PAIZINHA)
(CAGECE)

PAULO PEQUENO 

(CAGECE)

RAIMUNDO JOSÉ DE MOURA 
(SAAE-RUSSAS)

ANTÔNIO BATISTA (SAAEC) 

(HOMENAGEM PÓSTUMA)

Festejo revive a história de um Sindicato combativo
25 anos em 

defesa da água

Entidade recebe votos 
de congratulações

Sindiagua homenageia
colaboradores

A festa dos 25 anos da entidade teve momentos inesquecíveis. Alegria e a descontração predominaram no clube da CEF. A programação incluiu a homenagem àqueles que contribuíram com a entidade e os trabalhadores

INTERIOR

Comemorações também em Sobral e Crato
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HomepageCartilha

Adescontração e alegria tomaram conta da festa dos 25 anos do Sindiagua, no Clube da 
CEF, durante a entrega de troféus aos vencedores do Torneio de Futebol Society. O time  

José Walter sagrou-se campeão e o Gelet foi o segundo colocado nas competições. Coube aos 
atuais diretores do Sindiagua e às lideranças que já integraram a direção da entidade fazer a 
entrega de troféus aos representantes dos times.

O torneio foi promovido pela entidade como parte da programação alusiva ao aniversário do 
Sindicato visando oferecer uma opção de lazer e de confraternização para a categoria. As com-
petições contaram com a participação dos funcionários da Cagece e terceirizados e aconteceram 
no Racha Society, em Messejana.

Com o objetivo de resga-
tar a história da criação 

da entidade, os embates, 
desafios e as conquistas ao 
longo desses 25, a diretoria 
do Sindiagua solicitou à As-
sessoria de Imprensa uma 
cartilha alusiva à data. Além 
dos textos, a publicação trará 
fotos e ilustrações mostran-
do os momentos relevantes 
dessa trajetória de luta e 
combatividade. Aguarde!

Ao completar um quarto 
de século vida, o Sin-

diagua trará outra novidade 
no setor de imprensa: a cria-
ção de uma nova homepage. 
A página na Internet, que está 
sendo produzida, será mais 
moderna, mais arejada e tra-
rá links que permitam uma 
maior interatividade com a 
categoria com a direção do 
Sindicato.

A passagem dos 25 anos do Sindiagua foi citada na 
imprensa cearense. O primeiro fac-símile acima mostra 

notícia publicada no Jornal Diário do Nordeste no próprio 
dia 14 de agosto. O segundo fac-símile refere-se à matéria 
divulgada pela Assessoria de Imprensa na qual o coorde-
nador-geral fala não apenas dos festejos, mas também da 

luta por melhorias nas condições de vida e de trabalho dos 
servidores dos Saae’s e Saaec. No Caderno Regional do 
DN, Jessé Pimentel alerta, ainda, para a necessidade da 

garantia da prestação de serviço de saneamento qualidade 
à comunidade e de universalização da água.

A morte do diretor do Sindiagua e servidor do Saae de Iguatu, Carlos Venício, 

entristeceu a todos. Na festa do dia 14 a entidade homenageou, in memoriam, 

o companheiro. Segue texto lido naquela noite:

Neste momento histórico em que festejamos o aniversário de 25 anos do 
Sindiagua, a categoria e mais, especialmente, os trabalhadores do Saae de 

Iguatu foram surpreendidos com uma triste notícia: a morte do companheiro 
Carlos Vinício Militão de Souza.

 Atuante, alegre e jovem, Carlos Venício faleceu na madrugada do dia 8 
de mês de agosto.  E, como todos os outros diretores da entidade, estava com-
pletamente envolvido na preparação das comemorações alusivas ao aniversário 
desse um quarto de século da entidade. Tanto é que uma de suas últimas ações 
como sindicalista foi assinar o convite do Sindiagua para que os servidores do 
Saae participassem de festejos programados para o dia 8, na cidade de Iguatu. 
Porém, quis o destino que, naquela data, ele se ausentasse de nosso convívio.

Operador de sistema e servidor do Saae de Iguatu há 16 anos, casado e pai 
de três filhos, Carlos Venício tinha apenas 35 anos e uma intensa participação 

no Sindiagua. Vinha de outras diretorias e na atual gestão ocupava o cargo 

de titular do Conselho 
Fiscal. 

Com o poema Ami-

go do Peito os colegas 
do Saae prestaram a 
última homenagem 
a Carlos Venício. 
Hoje, todos nós que 
fazemos o Sindiagua – diretoria e 
filiados – também o homenageamos e ratificamos 

que nesta noite festiva, as sementes que ele plantou – de amor, so-
lidariedade e de determinação em defesa dos trabalhadores – continuarão a 
germinar. Mas sempre com a firmeza e a alegria, que eram traços de sua per-
sonalidade.

Sindicato presta homenagem
a Carlos Venício

Jornal divulga
comemorações

Em clima 

de alegria, 

diretores e 

ex-diretores 

do Sindicato 

entregaram 

troféus aos 

vencedores

elho 

AmiAmi--AmiAmiAmiAmi

as 
a 

a – diretoria e 
m o homenageamos e ratificamos 

tes le planto  de

Vencedores de torneio
recebem troféu
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