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O
s t rabalhadores 
receberão no final 
de abril a parcela 

r e s t a n t e  p e l a  s u a 
Participação nos Lucros (PL) 
da Copasa. 

Em 2016, a empresa apu-
rou um “Lucro Líquido” de R$ 
434.772.500,75 ficando pro-
gramado o pagamento aos 
t r a b a l h a d o r e s  d e  R $ 
23.097.289,10, consideran-
do o Índice de Desempenho 

Individual (IDI) de 85%.  
D e s s e  v a l o r ,  R $ 
9.633.501,60 foram anteci-
pados no ano passado, fican-
do para o final de abril/2017 a 
d i f e r e n ç a  d e  R $ 
13.463.787,50.

O valor linear a ser pago   
estará próximo de R$ 1 mil, 

lembrando que haverá varia-
ções para cada trabalhador 
ao considerarmos a situação 
individual de horas extras, 
licenças e outros.

Devemos lembrar que neste 
ano recebemos uma PL que 
representa o franco processo 
de recuperação da empresa, 
que saiu de um prejuízo finan-
ceiro de 2015 de cerca de R$ 
11,592 milhões para um lucro 
líquido de R$ 434.772.500,75.

 SINDÁGUA entregou a Pauta de 

OReivindicações da categoria à Copasa 
no último dia 31 de Março. No ofício 

que encaminhou o documento, o Sindicato 
solicitou o gesto formal da empresa da “garan-
tia da data-base” em 1º de maio, para que as 
negociações possam ocorrer sem atropelos e 
os impactos do eventual acordo sejam retroati-

vos.
Ressaltamos ainda o “espírito democrático 

e o nosso firme propósito de estabelecimento 
de negociações com respeito, de forma pacifi-
ca ordeira, compatibilizando os interesses dos 
trabalhadores e da empresa”, para se chegar à 
celebração de um Acordo Coletivo de Trabalho 
que satisfaça a todos.

CLÁUSULAS INSTITUCIONAIS:

01. Garantir a Data Base em 1º maio, 
assegurando retroatividade de todas as 
reivindicações não efetivadas até a data 
de 30 de abril do ano de 2017;

02. Incorporação da remuneração 
variável – nos termos da clausula do 
acordo coletivo;

03. Garantia de emprego;
04. Manutenção das conquistas 

anteriores, naquilo que não contradizer 
com o presente acordo;

05. Eleger entre os empregados, um 
r e p r e s e n t a n t e  n o  C o n s e l h o  d e 
Administração da COPASA. 

06. Indicação de um representante dos 
trabalhadores para o cargo de diretor 
executivo para o plano de previdência 
complementar da Libertas, 

07. Encerrar as TERCEIRIZAÇÕES 
com contratações de empresas de 

terceiros para desempenhar as ativida-
des fins da empresa, através de termo de 
ajuste de conduta com intermediação do 
Ministério Público do Trabalho;

08. Reposição das vagas abertas pelo 
PDVI e PDV e cargos vagos, dando 
prioridade para o processo de seleção 
interna, valorizando os profissionais da 
casa, bem como a convocação dos 
aprovados no concurso público.



CLÁUSULAS ECONÔMICAS:

09. Destinação de percentual de 
2%(dois por cento) sobre a folha de 
pagamento para que sejam realizados 
os acertos de desvios, progressões e 
promoções para ajuste do PCCS, bem 
como para serem cumpridas as avalia-
ções de desempenho realizadas e não 
efetivadas;

10. Recompor os salários de seus 
empregados pela inflação medida pelo 
INPC, calculada entre os meses de 
maio de 2016 a 30 de abril de 2017;

11. Aplicar aos salários, depois de 
reajustados, o percentual de 5%(cinco 
por cento) de ganho real, fundamenta-
dos nos resultados da empresa;

12. Que o lucro (PL) distribuído aos 
trabalhadores seja de 25% equivalente 
ao percentual distribuído aos acionis-
tas.

13. Revisão da politica de pagamento 
do quinquênio, alterando o percentual 
para 3% nos primeiros cinco anos de 
trabalho na COPASA, excluindo o 
limite do teto.

CLÁUSULAS DE POLÍTICAS 
DE RECURSOS HUMANOS:

14. Para os empregados escalados 
nas liberalidades em emendas de 
feriados, que suas horas trabalhadas 
sejam computadas/pagas como hora 
extra (finais de semana);

15. Revisão nos cargos de Leituristas 
e atendentes administrativos, promo-
vendo uma equiparação salarial entre 
os atendentes comerciais e conjugando 
com a redução da jornada de trabalho.

16. Rever as carreiras de técnicos da 
COPASA, estabelecendo a faixa inicial 
de salario em R$ 3.845,91, equivalente 
à tabela atual da faixa IX. Refazendo a 
carreira dos técnicos estagnados em 
função da politica de portes, extinguir a 
contratação de técnicos provisionados 
sem formação técnica.

17. Promover o enquadramento dos 
oficiais eletromecânicos do interior 
que exercem as funções dos técnicos.

18. Pagar as anuidades dos conselhos 
regionais – CRQ  como ocorre para os 
técnicos provisionados.  

19. Pagamento de adicionais devidos 
de insalubridade e Periculosidade aos 
técnicos que atuam no âmbito das 
atividades de água e esgotos e dos 
técnicos de segurança do trabalho, 
conforme periciado e constatado pela 
DVSS, no ano de 2015.

20.  Instituir comissão paritária para 

estudos de questões de saúde e segu-
rança no trabalho, envolvendo atuali-
zações e revisão de equipamentos de 
proteção coletiva e individual, nas 
diversas atividades e processos da 
empresa;

21. Definir gratificação a titulo de 
Penosidade para os serviços externos;

22.  Prêmio mot ivacional  por 
condução de veículos seja reajustado 
em 50% e pagamento a todos credenci-
ados, independentes de RUV;

23. Férias de 30 dias uteis e que o 
parcelamento do pagamento das férias 
(acordo vigente Cláusula 22 – 
Parágrafo 3º) por opção do empregado 
seja descontado sem considerar a 
margem do saldo consignado; 

24. Liberação dos empregados para 
renovação da CNH – com abono do 
ponto do dia e com o pagamento dos 
custos com a nova habilitação com 
exames exigidos psicotécnico e 
toxicológico;

CLÁUSULAS DE BENEFÍCIOS:

25.  Correção de todos os benefícios 
constantes do Acordo Coletivo 
anterior, pagos pela empresa pelo 
dobro do INPC, apurado no período de 
01 de maio de 2016 a 30 de abril de 
2017;

26. Pagamento do ticket e cesta 
básica no 13º salario;

27. COPASA assumir o pagamento 
integral do plano da Libertas (ambas 
partes),de todos os trabalhadores 
afastados por doença, enquanto 
perdurar o afastamento;

28. Manutenção do pagamento do 
plano de saúde para os empregados 
afastados por doença ou acidente, 
manter o subsidio como se estivesse na 
ativa;

29.   Equiparar o valor do auxilio 
creche, concedido às empregadas e  
empregados, igualando os valores 
pagos aos filhos na idade de 2 anos a 
todos os filhos até a idade de 7 anos, 
bem como  a manutenção do valor para 
os períodos de afastamentos, quando é 
mais necessário um auxiliar para o 
acompanhamento dos filhos; 

30. Reeditar as gratificações por 
tempo de serviço de 15, 20, 25 e 35 
anos de trabalho, com o pagamento de 
1 (uma) remuneração como premiação;

31. Extensão do direito a Cesta de 
Natal para todos os empregados da 
COPASA; 

32. Flexibilização da liberação no dia 
do aniversário para dia anterior ou 

posterior no caso de cair no feriado ou 
final de semana;

33. Manter a cesta básica, durante 
todo o período de afastamento médico 
do empregado (a);

34. Implantação do Vale Cultura para 
beneficiar os empregados e dependen-
tes.

35. Vale transporte para todos os 
funcionários sem ônus;

36. I m p l a n t a ç ã o  d o  V a l e 
Combustível para os empregados que 
não utilizam o Vale Transporte, ou os 
que assim desejarem.

37. Reajustar os valores da alimenta-
ção em viagem a serviço da empresa, 
nos mesmos valores dos tickets pagos 
aos trabalhadores da COPASA;

38. Ampliar a contribuição da 
COPASA  para o plano de saúde 
de 100%( cem por cento), para minimi-
zar os altos custos do plano para grande 
parte dos participantes de menores 
salários e ampliação do subsidio aos 
aposentados, mantendo a cobrança 
apenas da coparticipação dos procedi-
mentos médicos.

39. Estudar correção dos valores da 
gratificação para dirigir veículos da 
empresa para os condutores com 
exigências de habilitação de categorias 
C,D,E e operadores de maquinas 
pesadas;

40. Revisão da carreira dos técnicos 
da empresa, promovendo uma equipa-
ração salarial e criando carreira 
especifica de todos os técnicos;

41. Revisão da politica de exames 
periódicos, com liberação de guias sem 
ônus para exames necessários;

42. Unificação das  escalas  de 
revezamento na empresa, em cumpri-
mento as exigências legais;

43. Liberação de verbas para curso 
de graduação e pós-graduação para 
todos os trabalhadores.

  
CLÁUSULAS ORGANIZAÇÃO 

SINDICAL:

44. Liberação de 10(dez) Dirigentes 
Sindicais pela empresa para prestação 
de serviços a entidade sindical com 
ônus totais pela empresa;

45. L ibe ração  dos  Di r igen tes 
Sindicais de Base, em 40 horas 
mensais, para visitas, acompanhamen-
to e palestras junto aos trabalhadores 
nas diversas localidades de sua 
representação 
na COPASA.

Fique atento! Esta é a hora de garantirmos 
nossos direitos e salários dignos. ´


