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De acordo com a deliberação do Conselho de
Representantes do  Sindiagua,  em reunião que aconteceu
no dia 23 de janeiro deste ano,  foi lançado, no último
dia 2, o Edital de Convocação
para as Eleições do Sindiagua,
publicado no caderno
Classificados do jornal Diário
do Nordeste.

Conforme prevê o
estatuto da entidade, as
eleições para a renovação da
Diretoria Plena e Conselho
Fiscal acontecem a cada  três
anos. Este ano, o pleito  acontecerá no período de 23 a
27 de março, em Fortaleza e nas cidades do interior.
O prazo final para as inscrições das chapas vai até o

    ELEIÇÕES DO SINDIAGUA EM MARÇO 

Visite nosso site: www.sindiagua.org.br  /  e-mail: sindiagua@fortalnet.com.br

• Dia 20/02 - Data final de inscrições das chapas
•Dia 6/03 - Impugnação de chapas ou
candidaturas
• Dias 23 a 27/03 - Eleições em Fortalaeza e no
Interior do Estado.

Orgulhamo-nos de nunca, mas nunca
mesmo, termos sido desmentidos pelos
acontecimentos. Baseados, em tais garantias, é
que nos sentimos autorizados a opinar que a cada
vez mais se impõe a necessidade de se manter
um Sindiagua unificado e democrático e
sabiamente equilibrado.

O nosso Sindiagua visa sempre defender e
proteger a pessoa e os bens de cada associado
com toda a força comum, porque uma vez
superadas as forças individuais, só o poder da
coletividade poderá atender às reivindicações da
categoria.

Os dirigentes de um sindicato nada mais são
do que os representantes da suprema vontade
geral, responsabilizando-se pela manutenção da

entidade como uma corporação que ganha a força
da unidade com o poder somado de cada
membro, como parte indivisível do corpo e,
portanto, quanto mais unido, mais gigantesco!

Buscamos, então, um pacto fundamental
por uma igualdade moral que, mesmo sendo
desiguais na força ou no gênio, todos se tornem
iguais por convenção e direito. E que a categoria
permaneça cada vez mais forte e unida, para
permitir que as forças da estabilidade social ajam,
evitando a desorganização e as mudanças a esmo.

Devemos, portanto, nos manter cada vez
mais agregados e, dentro do possível, numerosos
para continuarmos pessoas livres e progressistas,
amparados por uma Entidade já ampla e
exaustivamente reconhecida que é o Sindiagua.

Para reflexão...

Edital publicado

próximo dia 20. Já a impugnação de chapas ou
candidaturas pode ser feito até o dia 6 de março.

Vale lembrar que, conforme deliberado no VII
Contraec, o mandato da
nova Diretoria Plena  e do
Conselho Fiscal concluirá
em outubro de 2012.
Portanto, cabe a cada
trabalhador e trabalhadora
da Cagece, SAAEs,
SAAEC e Cogerh,  refletir
sobre este  importante
momento do Sindiagua, um

sindicato atuante que ao longo de seus 25 anos de
existência defende, com garra, os interesses individuais
e coletivos dos trabalhadores.

Calendário eleitoral



ANO 25  Nº 03   04 DE FEVEREIRO DE  2009 - TEL: 3254.4097/8831.4434/9987.1766

SINDIAGUA PARTICIPA DE
AUDIÊNCIA EM IGUATU

Nesta quinta-feira, dia 5, a Promotoria de Justiça
de Iguatu promove uma audiência com o propósito de
discutir sobre as perdas salariais dos trabalhadores do
SAAE daquele município.

A audiência será realizada em função de uma
denúncia que o Sindiagua formalizou em 2006, junto à
Procuradoria Regional de Trabalho (PRT-7ª  Região em
Fortaleza), no qual o Sindicato denunciava dez municípios,
operados pelos  SAAEs, que não estavam  repondo as
perdas salariais. Após algumas audiências na PRT, a
Procuradoria remeteu o processo para ser discutido na
Promotoria de Justiça, sediada em Iguatu.

 Convocada pelo promotor de Justiça de Iguatu,
Eberth Gregório, a audiência  contará com a participação
de representantes da Procuradoria Geral do Município,
da direção do SAAE  e Sindiágua, representado pelo
coordenador geral  Jessé Pimentel e o diretor regional
Francisco Lopes.

O Sindiagua espera nesta audiência que haja uma
posição favorável do município de Iguatu para rever as
perdas salariais dos trabalhadores do SAAE, que em
números de hoje alcançam percentual em torno de 16,24%.

TRABALHADOR JÁ PODE
PEDIR RESTITUIÇÃO

Os trabalhadores que pagaram imposto sobre a
venda das férias desde 2006 vão ter o dinheiro restituído.
A Receita Federal  está orientando a esses trabalhadores
que refaçam a declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte, enviando uma nova declaração como
retificadora.

O site da Receita (www.receita.federal.gov.br)
apresenta os programas de declaração dos anos
anteriores. No entanto, a Receita ainda não normatizou
os procedimentos desta devolução.

Abono pecuniário de férias

Filiações em Morada Nova

COGERH abre licitação para
contratação de plano de saúde

Acontece hoje, dia 4, através do Pregão
Eletrônico do Banco do Brasil, a licitação para a
contratação da prestadora de serviços médicos dos
servidores da Cogerh.  A licitação prevê a contratação
de uma empresa que atue em âmbito nacional e que
atenda às especificações do termo de referência do
edital.  Atualmente, a empresa mantém contrato com
a Unimed Fortaleza, que vencerá em breve, motivo
pelo qual a licitação está acontecendo. O benefício
está garantido na cláusula 4ª  do Acordo Coletivo
2008/2009, firmado entre Sindiagua e Cogerh, no qual
está assegurado que a Companhia custeará 100% do
plano de saúde dos funcionários e seus dependentes.

O Sindiagua recebeu 32 novas filiações. Trata-
se  dos servidores recém contratados pelo SAAE
através de concurso público, e que agora fazem parte
de nossa entidade sindical. Os companheiros são
muitos bem-vindos e chegam para reforçar a entidade
sindical, com o propósito de colaborar em defesa  da
categoria e dos trabalhadores do SAAE de Morada
Nova.

O Sindiagua se solidariza com o Sindicato dos
Vigilantes e repudia o ato criminoso e de vandalismo
que aconteceu na sede daquele sindicato no último dia
26 de janeiro, quando a entrada da sede do sindicato
ficou parcialmente destruída após um incêndio, cuja
causa ainda é desconhecida.Fazemos coro aos
sindicatos e outras entidades que também repudiam o
ato criminoso e cobram da Justiça que encontrem logo
os verdadeiros culpados.

Fórum Social Mundial
O Fórum Social Mundial, realizado de 27 de

janeiro a  1º  de fevereiro deste ano, reuniu cerca de
100 mil pessoas na cidade de Belém (PA). Além da
crise financeira que assola o mundo, o Fórum debateu
também sobre a crise ambiental e de segurança
alimentar.

Ato criminoso no Sindicato
dos Vigilantes

DECLARAÇÃO 2008
No preenchimento da Declaração do Imposto de

Renda Retido na Fonte (Dirf) e do Comprovante de
Rendimentos Pagos  relativos ao calendário de 2008,
os valores pagos a títulos de abonos pecuniários de férias
deverão ser informados na subficha “Rendimentos
Isentos”. Ja  o “Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRF), relativo a esse abono pecuniário, deverá ser
informado na subficha “Rendimentos Tributáveis”,
juntamente com o IRF relativo aos demais rendimentos
pagos no mesmo período.


