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Homenagem
em Curvelo
Os companheiros
da cidade de
Curvelo fizeram
uma homenagem
ao Sindicato e à
unidade da categoria pelo vitorioso movimento Companheiros em Curvelo
durante as negociações do recente acordo
coletivo. Os trabalhadores entregaram ao vicepresidente do Sindágua-MG, Helvécio Becatini,
uma placa comemorativa, em que ressaltam o
empenho na defesa dos direitos da categoria. Na
placa, os companheiros afirmam ao diretor: “São
nos momentos de luta que descobrimos os nossos
verdadeiros amigos e você provou mais uma vez
que sempre poderemos contar com o seu apoio
e sua amizade. Saiba que você também sempre
poderá contar com o apoio, a amizade e o nosso
reconhecimento. Companheiros de Curvelo”

V Sipat da
Região Norte
Entre os dias 27 e 29 de agosto, aconteceu em
Janaúba a V Semana Interna de Acidentes no Trabalho da Região Norte de Minas Gerais, que reuniu
cerca de 250 trabalhadores das empresas EPAMIG,
EMBRAPA E COPASA.
O Sindágua-MG participou do evento com os
diretores José Barbosa (DTJB), Adair José (BH), que
promoveram reunião na base, e o companheiro do
Departamento dos Aposentados do Sindágua–
DEAPES, Pier Giorgio Senesi, convidado para
palestrar sobre “Segurança e Acidente do Trabalho”. Pier, que foi coordenador geral de CIPA durante
vários anos, afirma que as pessoas se preocupam
muito com os direitos trabalhistas, enquanto deveriam ficar mais atentos na maneira de realizar seu trabalho sem provocar acidentes.
A iniciativa objetiva despertar o interesse dos
participantes sobre a segurança no ambiente de trabalho e formas de evitar acidentes, além de esclarecer
sobre as leis de segurança do trabalho (NR – Normas
Regulamentadoras e NRR – Normas
Regulamentadoras Rurais).

Sindicato avalia ações
Durante os dias
25 e 26 de setembro,
a Diretoria Plena do
SINDÁGUA-MG
esteve reunida em
Belo Horizonte para
debater questões de
interesse da categoria, entre elas: GDI,
PCCS, vencimento
das concessões da
Copasa, saneamento,
reforma trabalhista e
sindical (leia matériJosé Maria, propostas de trabalho e unidade durante reunião da Diretoria Plena
as sobre os dois últimos assuntos nas páginas 4 e 5).
recursos disponíveis na ação contra o desconAs reuniões da Plena são de extrema im- to dos dias parados;
portância, pois reúnem todos os diretores do
- Sensibilizar a categoria e a população
Sindágua-MG, com o objetivo de comparti- em geral sobre a importância do saneamento
lhar as informações, avaliar as políticas do sin- público;
dicato e estreitar os laços entre os trabalha- Promover ações que visem a melhoria
dores. Esses momentos contribuem para o das condições de trabalho e capacitação para
fortalecimento da nossa luta, aprimoramento a categoria;
dos nossos trabalhos e troca do maior núme- Acompanhar a reformulação do PCCS;
ro possível de informações sobre as deman- Organizar um seminário sobre saneadas da categoria.
mento em parceria com a Frente Estadual pelo
Diante dos debates promovidos na última Saneamento Ambiental – FESA;
reunião, os diretores decidiram tomar algu- Divulgar amplamente a Eleição para Demas medidas:
legado Sindical
- O Sindicato manterá o estudo sobre as
- Participar das discussões sobre as Reavaliações do GDI;
formas Trabalhista, Sindical e Previdenciária
- O departamento jurídico usará todos os e de todos os fóruns sobre saneamento.

IMPLANTAÇÃO DA GDI

COPASA NÃO DEFINE PCCS

Permanecem confusos os critérios
para definição das metas que estipularão o percentual da GDI nas mais diversas unidades da empresa.

Soluções de emergência atendem somente parte das demandas relativas à
movimentação de pessoal, necessárias
ao bom funcionamento da empresa.

PÁGINA 03

Eleição para Delegados Sindicais
A diretoria do SINDÁGUA-MG está preparando para os próximos dias
a eleição para delegados sindicais e, com isso, pretende ampliar a sua linha
de atuação nas bases.
Já está circulando um jornal específico com todas as informações sobre
as eleições. ERRATA: Neste jornal foi publicado, indevidamente, que o
candidato a delegado sindical não pode concorrer a cargos nas próximas
eleições municipais. Para ser candidato basta ser sindicalizado há no mínimo seis meses. Em caso de dúvidas, procure o diretor de base da sua
região ou entre em contato com o sindicato.

Acompanhe as datas da eleição:
INSCRIÇÕES – de 1º a 10 de outubro de 2003.
CAMPANHA ELEITORAL – de 20 a 31 de outubro de 2003.
ELEIÇÕES – dias 3, 4 e 5 de novembro de 2003.
RESULTADO DAS ELEIÇÕES – dia 7 de novembro de 2003.

PÁGINA 02

Às Mulheres Copasianas
O Sindágua estará realizando eleições para delegado(a)s sindicais em todo
o Estado de Minas Gerais. Nós, mulheres copasianas, precisamos neste momento fortalecer a nossa luta e a nossa representatividade. Para isto, precisamos nos unir para trazer a força feminina para dentro do sindicato.
Você, Mulher, que no dia a dia é mãe, é companheira, é batalhadora, é
solidária, é amiga... precisamos de você aqui no sindicato. Organize uma reunião com as mulheres do seu distrito ou seção, escolha entre vocês uma para
ser candidata à Delegada Sindical e façam campanha para elegê-la. Contamos
com você!!! Caso precise de orientação ou ajuda, entre em contato com a
Secretaria de Mulheres do Sindágua – SEMSI.
Vamos eleger várias mulheres e mostrar que “SOMOS MUITAS E
MUITOS SÃO OS NOSSOS SONHOS”.
Tânia Mara de Almeida — Coordenadora da SEMSI

