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CAMPANHA SALARIAL 2009

ASSEMBLÉIA APROVA PAUTA
DE REIVINDICAÇÃO
A Pauta de Reivindicações dos cagecianos foi amplamente discutida com a categoria e aprovada em Assembléia
Geral realizada no último dia 17, no auditório do Sindiagua, contando com um número expressivo de
trabalhadores. Na segunda-feira, a entidade enviou a pauta (que contém um total de 37 cláusulas) para a
direção da Cagece e para a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE).
É fundamental que os cagecianos acompanhem as negociações e participem de todas as atividades da
Campanha Salarial. Mobilização ainda é o item prioritário nesta luta.
Na Pauta de Reivindicações já é possível destacar:
* REAJUSTE - A Cagece reajustará os
salários de seus empregados, no percentual
de 34,07% correspondente à defasagem
salarial acumulada entre maio/1999 a abril/
2009, tendo como índice o INPC/IBGE;
* VALE -ALIMENTAÇÃO - Os
trabalhadores reivindicam 30 valesalimentação por mês, no valor, cada um, de
R$28,00 a todos os empregados;
* VALE -LANCHE - A empresa deverá
conceder a todos os seus empregados valelanche, no valor, cada um, de R$ 7,00;
* AUXÍLIO MORADIA / AUXILIO
TRANSFERÊNCIA - A Cagece fixará o

valor único de R$ 600,00, a ser pago
como Auxílio Moradia, durante todo o
período que o empregado permanecer
transferido.
* GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO
A empresa pagará a gratificação sobre
o salário base, a título de incentivo a
titulação e desenvolvimento funcional,
aos empregados com doutorado
(gratificação de 25%), mestrado (20%),
curso de especialização (15%),
graduação (10%) e ensino médio (5%),
devendo os cursos serem autorizados e
reconhecidos pelo MEC.

Nomes
indicados para
as negociações
A Assembléia Geral
indicou os trabalhadores
da base Sávio Capistrano,
Lúcio Sampaio, Regina
Célia, Nilton Mourão e
Fátima Rocha para
também participarem do
processo de negociação
na Campanha Salarial da
Cagece deste ano.

Sindicato distribuirá novas carteiras aos filiados
A partir desta semana, o Sindiagua estará
distribuindo uma nova carteira aos seus filiados, como
parte das iniciativas que assinalam os 25 anos da entidade.
A nova carteira do associado será em poliéster e terá um
layout moderno e atraente. O documento trará
informações como nome completo, CPF, data de
nascimento e de filiação do sócio, ou seja o trabalhador
da Cagece, Cogerh, Saae e Saaec.

Com validade de cinco anos, a carteira no futuro
poderá ser utilizada para o acesso de benefícios em
possíveis convênios que o Sindiagua vier a firmar para
os trabalhadores que representa.
Com o lançamento da carteira foi instituída um nova
matrícula sindical, gerada observando-se a data de filiação
à entidade. A confecção do documento é fruto do
aprimoramento do sistema de informatização do Sindiagua.

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

Servidores têm os
salários reajustados
em 20%
Os servidores do Saae de Pedra Branca acabam de
conquistar 20% de reajuste salarial, em vigor desde o dia
primeiro do mês de março. Os servidores desta autarquia
já tiveram cinco reajustes do ano de 1997 até agora,
acumulando o percentual de 98,66%.
Contudo, como em igual período a inflação
acumulada chegou a 112,48%, os salários dos
trabalhadores do Saae ainda apresentam uma perda da
ordem de 6,96%.
Para as conquistas já alcançadas foi determinante a
forma unida como os servidores encaminham suas lutas,
bem como a participação do Sindiagua. Tanto que o
coordenador geral do Sindiagua, Jessé Pimentel, esteve
em fevereiro último reunido com o superintendente da
autarquia quando enfocou a questão da defasagem salarial.
É preciso, ainda, ressaltar o empenho do prefeito
do município Antônio Góis, reeleito em 2008 e que tem
mostrado sensibilidade com as causas dos servidores do
Saae por ocasião dos reajustes anuais.

prestando
contas

Nesta edição, a Diretoria do Sindicato está
distribuindo anexo, a prestação de contas do
trimestre Janeiro, Fevereiro e Março/2009,
acompanhado de parecer do Conselho Fiscal.

NOTA DE PESAR
O Sindiagua registra, com tristeza, o falecimento
de familiares de trabalhadores da unidade da Cagece
em Juazeiro. As mortes, ocorridas neste mês de abril,
foram das senhoras Eliza Alves Soares (mãe de
Angelúcia Soares Nepomuceno), Maria José da
Conceição (mãe de Antônio Ferreira de Oliveira), Eliza
Maria de Morais (mãe de José Humberto de Freitas) e
Dorothea Augusta Fernandes Correia (mãe de Antônio
de Pádua Fernandes). Aos familiares desses filiados, a
entidade presta solidariedade.

CASA BRASIL CUBA

Sindicalistas participarão
de Curso de Formação
em Havana
Em Fortaleza, anualmente a instituição Casa de
Amizade Brasil Cuba promove a ida de uma caravana
a Cuba, que inclui trabalhadores, sindicalistas e
profissionais em geral. O objetivo é conhecer a
realidade política e cultural daquele país.
Segundo o fundador da Casa, Antônio Ibiapino
da Silva, também integrante da Associação José
Martins (considerado libertador de Cuba) essas
viagens buscam estimular a defesa e a solidariedade
ao povo cubano, e ainda aos ideais de Fidel Castro,
Ché Guevara, Célia Sanchez, Aide Santamaria, dentre
outros revolucionários.
Lembra que Cuba é um país pequeno e vive sob
o julgo do imperialismo norte-americano, daí a
importância dessa visita que coincidirá com a
participação da caravana marcha que acontecerá em
1º de Maio, Dia do Trabalhador, em Havana.
´´ Somente de Cuba estarão presentes na marcha
dois milhões de trabalhadores, além das
representações de cerca de 170 países de todo o
mundo’’, disse Ibiapino, adiantando que este será mais
um encontro internacional contra a globalização
econômica.
Dois companheiros do Sindiagua já participaram
dessas caravanas: João Viana e Ednaldo Dantas,
ambos da Cagece e contando com a colaboração
financeira da entidade. Agora, será a vez do atual
coordenador-geral da entidade, Jessé Pimentel, que
se ausentará pro 15 dias da entidade.
COMITÊ DE DEFESA REVOLUCIONÁRIO
Juntamente com os demais integrantes da
caravana, Jessé participará de um Curso de Formação
Política na Escola de Quadros Sindicais Lazaro Peña,
em Laliza (Havana), visita aos centros históricos e a
um CDR (Comitê de Defesa Revolucionário).
Além de compartilhar com a luta e ideais
socialistas do povo cubano, a viagem propiciará um
maior embasamento e formação
Eleiçõpolítica aos
integrantes da caravana, comentou Ibiapino.

