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SINDIAGUA QUER RENOVAR
CONTRATO COM UNIMED
Em busca de dar continuidade à utilização do
plano de saúde da Unimed Fortaleza, o coordenador
geral do Sindiagua, Jessé Pimentel e o diretor
administrativo do Sindicato, Antônio Oliveira, estiveram,
na última quarta-feira, dia 28, reunidos na Unimed
Fortaleza com o diretor comercial da cooperativa de
saúde, Francisco José Mota, o assessor da diretoria
comercial, Xavier Freitas e o gestor executivo, Jarbas
Studart, além da gerente do contrato Unimed/Sindiagua,
Sandra Luna e a gerente de pessoal da Cagece, Josy
Amaral. O contrato que o Sindiagua celebrou com a
Unimed Fortaleza, por força de decisão judicial, em
setembro de 2006 para vigorar por 30 meses, será
concluído agora em março. Por este motivo, o Sindiagua
vem buscando junto à Unimed a renovação deste
contrato, visto que é de interesse da categoria.
A cooperativa de saúde, no entanto, por meio
de sua diretoria, sustenta a necessidade de um
realinhamento dos preços cobrados, declarando que até
o mês de dezembro acumulou um prejuízo na ordem de
R$ 3,4 milhões, considerando uma sinistralidade, ou seja
o percentual de uso do plano por parte dos usuários que
chegou a 113%, quando a meta atuarial defendida pela
Unimed é de 80%.
Por este motivo, a Unimed está apresentando a
necessidade de um reajuste do valor para em torno de
65%. Também é defendida pela cooperativa de saúde a
instituição da cobrança do plano por meio de dez faixas
de idade, resultando em valores diferenciados, no qual

Diretores do Sindiagua em reunião com representantes da Unimed

o menor valor seria de R$ 72,47 para até 18 anos,
chegando a R$ 396,57, para acima de 59 anos de
idade, na modalidade Multiplan Enfermaria.
O Sindiagua registrou a imporância da
renovação, no entanto ponderou que a Unimed
reavaliasse o valor a ser cobrado de forma a não
onerar demasidamente o bolso do trabalhador, já que
ele arca com parte das despesas com os dependentes.
Foi solicitado a cooperativa de saúde que oficializasse
ao Sindicato as condições de renovação do contrato.
REAJUSTE – A Unimed informou que
somente agora em fevereiro aplicará um reajuste de
5,45% no valor cobrado no contrato com o
Sindiagua, retroativo a outubro de 2008. Passando
o contrato de Multiplan Enfermaria, que atualmente
é de R$ 101,10, para R$ 106,61. Já o Multiplan
Apartamento, vai de R$ 136,48 para R$ 143,92.

Eleições Sindiagua - 23 a 27 de março
As eleições para a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto
e Meio Ambiente do Ceará (Sindiagua) serão realizadas nos próximos dias 23 a 27
de março. A data foi aprovada, de forma democrática, na Reunião do Conselho de
Representantes do Sindiagua, que aconteceu no último dia 23 de janeiro. O
Conselho de Representantes é formado pela diretoria plena do Sindicato, conselho
fiscal e os delegados sindicais. O edital para as eleições do Sindiagua deverá ser
lançado no próximo dia 2 de fevereiro.

ENCARTE

Neste boletim, confira
encarte com prestação
de contas dos meses de
novembro e dezembro
de 2008, acompanhado
de parecer do Conselho
Fiscal.

Visite nosso site: www.sindiagua.org.br / e-mail: sindiagua@fortalnet.com.br
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REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
CONTOU COM AMPLA PARTICIPAÇÃO

O Conselhode Representantes compareceu à reunião presidida pelo coordenador do Sindiagua, Jessé Pimentel

Com a participação de cerca 52
trabalhadores da água e esgoto do Ceará,
foi realizada, no último dia 23, a Reunião
do Conselho de Representantes, que é
formado pela diretoria plena do Sindiagua,
conselho fiscal e os delegados sindicais,
que atuam na Cagece, nos SAAEs e na
SAAEC. Durante o encontro, houve a
apresentação de um DVD sobre o Pacto
das Águas; a entrega de comendas; foram
empossados novos delegados sindicais em
substituição aos titulares que foram
transferidos de seus locais de trabalho de
origem. Tomaram posse como delegados
sindicais, Marco Antônio Monteiro da UNBBJ (Russas) e Rui Basílio Gonçalves, da
UN-BCL (Itapipoca).
Houve também a aprovação, por
maioria absoluta, do calendário eleitoral
para as eleições do Sindiagua, que
acontecerão em março e a discussão de
uma pauta inicial para a campanha salarial
2009/2010 dos trabalhadores da Cagece.

A reunião foi um momento para
os representantes do Sindiagua
apresentarem denúncias de terceirações
na Cagece, problemas com planos de
saúde em alguns SAAEs e mostrar a
indignação em relação à redução do
adicional noturno na Cagece.
Pacto das Águas - O programa
que irá traçar uma radiografia sobre a
realidade dos recursos hídricos do
Ceará conta com um amplo apoio da
Cogerh e também dos Comitês de
Bacias do Estado, através da atuação
de membros do Conselho de
Representantes do Sindiagua como, por
exemplo, Maurício Barbosa, vicepresidente da Bacia do Salgado;
Raimundo Pereira do Carmo (SAAE
Boa Viagem) que atua no Comitê de
Bacia do Banabuiú e Laércio de Oliveira
Lima (SAAE Quixelô), que desempenha
a função de conselheiro da Bacia do Alto
Jaguaribe.

Sindiagua entrega comendas a homenageados

O diretor do Sindiagua, Antônio Oliveira, entrega
a placa para Paulo Ernandes de Souza

Dando continuidade às
homenagens dos 25 anos do Sindiagua,
durante a reunião do Conseho de
Representantes houve a entrega de
comendas a pessoas que tiveram uma
forte atuação ao longo dos 25 anos de
existência da entidade. Receberam a
comenda em forma de placa
comemorativa: Carlos Augusto Barbosa,
Carlos Anselmo e Silva, Régis Espíndola
Freire e Paulo Ernandes de Souza.

Campanha salarial
2009/2010
Uma pauta inicial para a
campanha salarial 2009/2010
dos trabalhadores da
Cagece, cuja data base será
em maio, já começou a ser
traçada.
Dentre
as
reivindicações apontadas
destacam-se:
- Revisão das gratificações e
do Plano de Cargos e
Carreiras;
-Incorporação
das
gratificações
- Auxílio-educação até o
Ensino Médio.
- Concurso Público;
-Descongelamento do
anuênio.

Redução do
adicional noturno
O Sindiagua alerta aos
trabalhadores que tiveram o
adicional noturno reduzido de
120% para 20% da hora
normal, que não assinem um
documento referente à esta
redução que está sendo
apresentado pela Cagece,
pois o assunto será discutido
em âmbito judicial.

Problemas com
o Hapvida
Os servidores do SAAE de
Limoeiro do Norte estão
insatisfeitos com o plano de
saúde Hapvida. O motivo é
que há poucos médicos
credenciados a este plano de
saúde no município e eles só
atendem
casos
de
emergência. Consultas e
exames não estão sendo
permitidos.

