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Audiência Pública no auditório da Copasa

Assembléia Legislativa debate
a terceirização no saneamento
Quem assistiu ao debate sobre a “Terceirização no
Saneamento”, acontecido no auditório da Copasa no último
dia 12 de novembro, não ficou com nenhuma dúvida em
condenar serviços públicos essenciais, como os da Copasa,
nas mãos de terceiros.
O debate, promovido pela Comissão de, Trabalho, da
Previdência e da Ação Social da Assembléia Legislativa de
Minas, sob a coordenação da Deputada Marília Campos (PT)
conseguiu o consenso nos depoimentos de receio e condenação
de iniciativas terceirizantes de atividades fins da empresa.
Apenas a parte diretamente interessada nas terceirizações, o
Sicepot, não pôde ser ouvido, por não ter enviado qualquer
representante ao evento.
Marília Campos alertou para a necessária mobilização no
próximo ano, quando será discutida a reforma trabalhista no
Congresso Nacional, momento em que a sociedade deverá tomar posicionamento em relação aos projetos de flexibilização
dos direitos dos trabalhadores. A regulamentação da terceirização de serviços será tema crucial nestes debates, sobretudo
para a aplicação em serviços públicos. A Deputada lembra que a terceirização, entendida na sua criação como uma saída para
a crise, passou a instrumento de pressão contra direitos sociais do trabalhador, precarizando as condições de trabalho, sendo
um dos principais fatores para a ocorrência do sub-emprego. LEIA MAIS NA PÁGINA 5

Comissão busca informações
sobre o PCCS
No dia 21 de novembro, a comissão do
PCCS do SINDÁGUA reuniu-se com a Superintendente de Recursos Humanos, Lúcia
Aguiar Garcia. Na reunião a comissão repassou as preocupações e todas as dúvidas dos
trabalhadores enviadas ao sindicato. Até o
momento, o SINDÁGUA não teve acesso à
nova estrutura do PCCS da empresa.
Na próxima semana será publicado um boletim específico sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
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Campanha de Solidariedade
Trabalhadores serão reembolsados em janeiro
Os companheiros que tiveram descontos dos
dias parados acima de 24 horas (três dias) devem
fornecer aos diretores do seu sindicato os dados
da sua conta bancária e cópia dos contra-cheques
de junho, julho, agosto de setembro de 2003, para
identificarmos os descontos. Os documentos devem ser enviados ao SINDÁGUA até o dia 30 de
dezembro, pois a devolução, que deve variar em
torno de 15% do total descontado, será depositada
no dia 20 de janeiro de 2004. Aqueles que ainda
quiserem contribuir poderão fazê-lo até o dia 09
de janeiro de 2004.

