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Acarteira antiga dos usuários da Unimed
perdeu a validade ontem. Os diretores da
entidade já foram aos locais de trabalho

para entregar as novas carteiras aos cagecianos
lotados na Capital, que passa a valer a partir de hoje,
11 de maio. Para o interior do Estado, a entidade
enviou as carteiras aos diretores regionais do
Sindicato, que ficaram encarregados da
distribuição do documento aos trabalhadores.

NOVAS CARTEIRAS TÊM
VALIDADE A PARTIR HOJE

UNIMED

O trabalhador da Cagece titular do Plano de Saúde Unimed, que
optar pela modalidade Enfermaria, tem o valor da mensalidade pago
integralmente pela empresa. Esta conquista está garantida no Acordo

Coletivo. O funcionário que optar pela modalidade Apartamento pagará a
diferença entre as duas modalidades (Enfermaria e Apartamento). Segue

abaixo a tabela com os valores conforme faixas salariais:

Titular não paga Plano Enfermaria

A Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego no Ceará
(SRTE/CE), através de ofício
encaminhado ao Sindiagua, marcou
data da reunião de mediação com
o Sindiagua e Cagece para o
próximo dia 26, visando discutir a
Campanha Salarial dos cagecianos.
A diretoria da entidade, considerando
a data muito distante, entrou em
contato com a  Superintendência para
antecipar a reunião. No dia 8, os
diretores Jadson Sarto e Antônio de
Oliveira foram à sede da SRTE/CE
e conseguiram a antecipação da
reunião para o dia 13, quarta-feira as
10h. A expectativa da entidade é de
que processo seja iniciado e a Cagece
demonstre interesse em contribuir
com as negociações.

REUNIÃO DE MEDIAÇÃO

SERÁ NO DIA 13EXECUTIVA TRAÇA METAS
 PARA A ENTIDADE

Faixa Salarial
S.M. - R$ 465,00 Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
Até 5 S.M. 0,00 54,10 30,92 85,02
De 5 a 6 S.M. 0,00 54,10 46,37 100,47
De 6 a 7 S.M. 0,00 54,10 54,10 108,20
De 7 a 8 S.M. 0,00 54,10 61,83 115,93
De 8 a 9 S.M. 0,00 54,10 69,56 123,66
De 9 a 15 S.M. 0,00 54,10 77,29 131,39
De 15 a 20 S.M. 0,00 54,10 85,02 139,12
De 20 a 25 S.M. 0,00 54,10 92,75 146,85
Acima de 25 S.M. 0,00 54,10 100,48 154,58

Custo para o Empregado - Plano de Saúde Maio 2009
Por Empregado Por Dependente

 

O Sindicato lembra, ainda, aos aposentados
que compareçam à sede da entidade a fim de receber
sua carteira nova de usuário da Unimed. Ressalta-
se, também, que o contrato entre o Sindiagua e
Unimed, foi renovado trazendo novas conquistas
para a categoria. Na renovação do  novo contrato,
os valores das modalidades Enfermaria e
Apartamento passaram para R$ 154,58 e R$
208,68, respectivamente.

Fonte: CAGECE
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Eleiçõ

 A Secretaria de Aposentados da atual gestão
do Sindiagua tem como meta investir no resgate do
aposentado à vida sindical.  Assim, a proposta é
estimular o aposentado a participar de  um “conselho
adjunto”, propiciando sua maior atuação em atividades
implementadas pela entidade.

Essa atuação pode ser desenvolvida em
conjunto com a Secretaria de Aposentados e os
Delegados Sindicais de Base. Nessa política para o
aposentado dessa gestão merecem destaque:

* Manter a luta pela manutenção da paridade entre
ativos e aposentados;
* Respeitar e garantir o cumprimento do Estatuto
do Idoso;
* Promover a inserção dos aposentados na vida
sindical;
* Estimular a criação da interação dos Aposentados
e Pensionistas com os Ativos.

O conselho adjunto pautará o seu desempenho
pelos seguintes princípios:

CIDADANIA

Participação  política  do
aposentado será estimulada

a) O de pleno respeito às
leis e à Justiça;
b) Da não discriminação
racial, política ou
religiosa;
c) De apoio e
participação às atividades
de desenvolvimento do
ensino, da pesquisa e da
extensão, em particular
no âmbito das
Companhias de

Saneamento de Água e
Esgoto do Ceará;
d) da manutenção do
“status” do aposentado
nas mesmas condições
de quando em atividade;
e) Da não discriminação
do aposentado em
relação aos benefícios e
direitos dos demais
sindicalizados do
sindiagua.

Nota publicada, no último dia 6, na Coluna Egídio
Serpa, no Diário do Nordeste, lembra que há quatro anos a
Construtora Marquise ganhou licitação para operar os
serviços de água e esgoto de Maracanaú e que a Cagece, a
responsável pelos serviços, contestou na Justiça o processo
licitatório. Com o impasse, o prefeito Roberto Pessoa estuda a
criação de uma empresa municipal para cuidar do saneamento
básico.  O jornalista reproduz, ainda, o argumento do prefeito
de que Maracanaú pretende ser, na copa do Mundo em 2014,
local de treinamento das seleções que jogarão em Fortaleza,
mas que para isso a ´´cidade precisa estar 100% saneada’’.
Nós, do Sindiagua, lembramos ao ilustre chefe do Executivo
que a Cagece, através de seus empregados, é a empresa com
mais experiência e competência para continuar operando os
serviços de água e esgoto do Município e atingir a meta.

PARA REFLETIR

Sempre temos algo para melhorar embora
demos mais importância às reclamações.

Estratégias para Campanha
Salarial dos trabalhadores da

Cagece e liberações de
diretores para a entidade,

constaram na primeira reunião
da nova Diretoria Executiva
ocorrida na noite da última

quinta na sede do Sindiagua.
Já a primeira reunião da

Diretoria Plena será nos
próximos dias 14 e 15.

Executiva avalia
campanha SINDIAGUA

PRESTA

SOLIDARIEDADE
AOS PROFESSORES

DA REDE ESTADUAL

EM GREVE EM

DEFESA DA

PROGRESSÃO
HORIZONTAL

Na quarta-feira passada, a Receita Federal divulgou
no Diário da União instrução normativa com as regas para
a devolução do Imposto de Renda da Pessoa Física cobrado
de forma indevida sobre a venda de férias, no período de
2004 e 2007. Com isso, o trabalhador contribuinte terá de
apresentar, individual-mente, a declaração retificadora.

Em cada ano, é necessário incluir no valor isento o
total pago e retirá-lo do item valor tributário. Quanto a
2008, a Receita já autorizou o desconto do tributo na própria
declaração do IRPF de 2008, entregue este ano. Na Cagece,
a gerente da Gepes, Josestenne Bezerra disponibilizará a
documentação necessária para isso, conforme informou aos
dirigentes do Sindiagua, Jadson Sarto e Antônio de Oliveira.

Divulgadas regras para devolução
de IR sobre férias vendidas

Profisssionalismo
e experiência


