SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO CEARÁ

22/01/2009

CAGECE PENALIZA TRABALHADORES QUE
RECEBEM ADICIONAL NOTURNO HÁ OITO ANOS

U

ma decisão arbitrária, por parte da Cagece,
tomou de surpresa a diretoria do Sindiagua. A
Cagece, a partir da folha deste mês de janeiro,
reduzirá o valor do adicional noturno de seus trabalhadores,
passando de 120% para 20% do valor da hora normal.
A medida, segundo defende a Cagece, irá corrigir
um erro no pagamento do adicional noturno que vinha
sendo pago para os trabalhadores desde agosto de 2000.
O erro foi observado nos últimos seis meses e Assessoria
Jurídica da Cagece vinha trabalhando para corrigir o novo
cálculo, sem, no entanto, comunicar ao Sindiagua.
Na última segunda-feira, dia 19, o coordenador
geral do Sindiagua, Jessé Pimentel e o diretor
administrativo, Antônio Oliveira, acompanhados de
assessoria jurídica, estiveram reunidos com o diretor de
Gestão Empresarial da Cagece, Carlos Alberto Jucá, a
fim de minimizar o problema da drástica redução na folha
dos trabalhadores da Cagece que desempenham funções
noturnas.
Neste encontro, os diretores do Sindiagua buscaram
uma espécie de escalonamento para que a cada mês esta
redução fosse realizada de uma forma proporcional até
chegar aos 20% previstos. Porém, a busca da negociação
foi em vão.
O diretor da Cagece, Carlos Alberto Jucá, foi
enfático alegando, inclusive que o assunto foi tema discutido
em Redir (Reunião de Diretoria). Ele acrescentou que
não poderia atender ao Sindiagua e na folha deste mês de
janeiro o cálculo correto do adicional noturno já seria
aplicado, ou seja os 20% em cima da hora normal.

Cagece esconde o fato do Sindiagua

O erro no cálculo do valor do adicional noturno
dos trabalhadores da Cagece já havia sido observado
há mais de seis meses pela Companhia de Água e
Esgoto do Ceará. Porém, alguns trabalhadores
denunciaram, na época, que estava havendo um erro
naquele cálculo, sem no entanto a Cagece tomar uma
providência.
No entanto, a Cagece escondeu o fato do
Sindiagua, só tornado o fato público agora no mês em
que a redução já será aplicada na folha do trabalhador.
É de lamentar o fato da Cagece ter passado
despercebida sobre este grave erro no cálculo do valor
do adicional noturno, visto que acarretará um grande
transtorno para o trabalhador que desde agosto de 2000
vem recebendo em seu salário o valor do adicional
vigente. É de lamentar também o fato da Cagece ter
escondido do Sindiagua este fato tão grave que mexe
no bolso do trabalhador.

Sindiagua irá entrar com ação judicial
O Sindiagua já recomendou à sua Assessoria
Jurídica os estudos necessários para viabilizar uma ação
judicial em relação à drástica redução no valor do
adicional noturno dos trabalhadores da Cagece. Para
tanto é necessário que o trabalhador da Companhia de
Água e Esgotos do Ceará, assim que estiver em mãos
com o contracheque e nele apresentar a redução deste
valor, contate o Sindiagua para que assim possa dar
entrada nesta ação. Informações: (85) 3254.4097.

Reunião do Conselho de Representantes nesta sexta-feira, dia 23

Será realizada nesta sexta-feira, dia 23, a partir das 8h30, na sede do Sindiagua, uma reunião do Conselho
de Representantes, que é uma instituição estatutária composta pela diretoria plena, conselho fiscal e os delegados
sindicais. Um dos principais assuntos da reunião será a criação de uma pauta inicial visando o acordo coletivo
2009-2010. A terceira fase da construção coletiva do Pacto das Águas também estará em discussão.
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Recursos Hídricos

PACTO DAS ÁGUAS ENTRA
NA TERCEIRA FASE

A Elaboração do Plano Estratégico dos Recursos
Hídricos que consiste na Terceira Fase de criação do
Pacto das Águas entra em curso a partir deste mês de
janeiro. Nesta fase do Pacto das Águas, projeto que
tem a coordenação executiva de Eudoro Santana, as
ações em pautas são as discussões e estabelecimentos
de compromissos com diálogos na esfera municipal,
regional (Bacia Hidrográfica) e estadual, em busca da
definição e aprovação do Plano Estratégico dos
Recursos Hídricos.
O Pacto das Águas tem como objetivo construir
de forma conjunta e participativa um conhecimento sobre
a realidade dos recursos hídricos do Ceará, que seja
resultado de todas as formas de conhecimento, quer seja
do homem do campo e da cidade, do industrial, do
intelectual, do ambientalista, enfim de toda a sociedade.
O Pacto das Águas pretende identificar propostas
de como superar os desafios identificados e estabelecer
compromissos que cada cidadão, comunidade,
município, órgão do poder público estadual e federal e
organizações da sociedade civil podem assumir, para
reverter este cenário e garantir água em quantidade e
qualidade para a atual e futuras gerações.
A discussão do Pacto das Águas tem se pautado
em quatro eixos temáticos: água para beber; convivência
com o sem-árido; água e desenvolvimento e Sistema
Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos.
A construção do Pacto das Águas está
acontecendo em três fases ou etapas: A 1ª fase teve início
em novembro de 2007 e consistiu numa proposta
metodológica para a construção do Pacto. Na etapa
seguinte, de março a outubro de 2008, houve a
composição do cenário atual dos Recursos Hídricos. E
agora nesta terceira fase será trabalhado o Plano
Estratégico de Recursos Hídricos que inclui o
compromisso dos atores envolvidos, sejam nas esferas
municipal e estadual.

Eleições do Sindiagua em março
Em março próximo, teremos eleições para a
diretoria plena e conselho fiscal do Sindiagua. Em
breve mais informações sobre o processo eleitoral.

Imposto Sindical sofrerá
alteração no mês de março

A partir do próximo mês de março o imposto
sindical sofrerá alterações. Mediante a instrução
normativa Nº 01, do Ministério de Estado do
Trabalho e Emprego, a cobrança da contribuição
sindical será estendida a todos os servidores e
empregados públicos das três esferas de governo,
indiferente de regidos ou não pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT). O desconto dos servidores
será referente a um dia de trabalho no mês de março.
O artigo 1º da Instrução Normativa aponta que
“Os órgãos da administração pública federal, estadual
e municipal, direta e indireta, deverão recolher a
contribuição sindical prevista no artigo 578, da CLT,
de todos os servidores e empregados públicos”.
Portanto, a partir de agora, todas as autarquias
municipais que não faziam o referido desconto terão
que proceder com a cobrança.
A título de esclarecimento – Do montante do
imposto sindical arrecadado, 60% são destinados às
entidades sindicais; 10% para as centrais sindicais;
10% para o Ministério do Trabalho; 15% para a
Federação e 5% para a Confederação.
Lembrete: Aos trabalhadores que optarem
por pagar o boleto de sua entidade profissional deverá
apresentar ao setor de pessoal em tempo hábil, no
intuito de evitar o desconto a ser feito pela empresa.

Cagece atrasa salários em Russas
Os servidores do SAAE de Russas que são
cedidos à Cagece por força da concessão, vem
amargando atrasos nos pagamentos dos salários. A
segunda quinzena de dezembro de 2008 até ontem
não havia sido creditada.

Salário mínimo terá reajuste de
12,04% em fevereiro

A partir do próximo dia 1º de fevereiro, o
salário mínimo vai valer R$ 465,00. O novo valor,
que respeita o acordo firmado entre o governo
federal, a Central Única dos Trabalhadores (CUT)
e as demais centrais sindicais no final de 2007, está
garantido apesar das pressões políticas que o
Executivo vem sofrendo para frear o salário. Com o
novo valor, o mínimo tem um reajuste de 12,04%.

