
SCS - Quadra 06 - Bloco “A” 110 - Edifício Arnaldo Vilares - 7º andar - CEP 70300-968 - Telefone: 3226-7036 – CGC 00.718.346/0001-20 - E-mail: urbanitarios@stiudf.org.br - Homepage: http://www.stiudf.org.br

INFORME STIU NOTÍCIAS EXTRA - CEB - NÚMERO 3/2010 - 19 DE FEVEREIRO DE 2010www.stiudf.org.br

E
m reunião extraordi-
nária realizada na úl-
tima terça-feira, 12.02, 
o Conselho Deliberati-

vo exonerou Haroaldo Brasil de 
Carvalho do cargo de presiden-
te da Faceb. Para o seu lugar foi 
nomeada Maria Éster da Costa 
Campos, que responderá ainda 
pela Diretoria de Benefícios até 
a posse do novo diretor, previs-
ta no estatuto da Fundação pa-
ra ocorrer em até 30 dias.

O Conselho Deliberativo 
aprovou ainda a recomenda-
ção ao Conselho Fiscal para 
que o órgão promova uma au-
ditoria nas contas da Faceb, in-
ciando-se pelo mês de janeiro 
de 2009.

Na avaliação do Sindicato, a 
decisão do Conselho Delibera-
tivo da Faceb, embora tenha 
sofrido um atraso devido à pos-
tura arbitrária e unilateral de seu 
presidente – que há uma sema-
na “bancou” a permanência de 
Haroaldo à frente da Fundação 
–, acabou correspondendo às 
expectativas dos trabalhadores 
e das trabalhadoras da CEB, 
que já vinham demonstrando 
insatisfação e intranquilidade 
em relação ao ex-presidente 
da Faceb desde novembro de 
2009, quando veio a público o 
suposto esquema de corrupção 
no governo Arruda. 

Para a categoria, agora é o 
momento de mudar efetiva-

mente a atual lógica de go-
vernança na Faceb. Chega 
de apadrinhamentos e no-
meações por conveniência 
política! Os dirigentes da Fa-
ceb devem ter a experiência 
e o preparo técnico adequa-
dos às exigências do cargo. 
E mais: metade dos recur-
sos garantidores dos planos 
administrados pela Faceb 
é aportada pelos trabalha-
dores, não sendo justo que 
estes não participem do pro-
cesso de escolha dos mem-
bros da diretoria.

Essa é mais uma luta históri-
ca da nossa categoria. Está na 
hora de nos mobilizarmos para 
torná-la vitoriosa.

conselho deliberativo 
exonera presidente da faceb

pccs
Foi agendada reunião com a CEB nos dias 22.02 (segunda-feira) e 25.02 (quinta-fei-
ra), para tratar do enquadramento salarial no PCCS. O Sindicato dará informes sobre 
o que foi discutido.


