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COPASA COMEÇA A SER
DIVIDIDA EM AÇÕES
EMPRESA ABRE PROCESSO DE VENDA E TOMA TODOS OS CUIDADOS PARA VALORIZAR SEUS PAPÉIS
modernos". Investidores que aderirem como
acionistas na empresa buscarão inevitalmente
o lucro. A universalização do saneamento e
longevidade dos subsídios cruzados para
salvar municípios pobres podem ficar
seriamente comprometidos.
Os trabalhadores discutem ainda a
possibilidade de comprarem ações, tornandose acionistas e podendo ganhar o estatus de
co-gestores com participação nos conselhos
de administração e fiscal. Acompanhe os
debates. PÁGINA 2

Uma explanação para o corpo gerencial da
empresa sobre a possibilidade de compra de
ações causou muito burburinho na última
semana. A frase de efeito que circulava junto
ao auditório era inacreditável: "você pode ser
dono da Copasa".
Esta mesma empresa que nos sustenta
com o nosso trabalho e que é sinônimo de
vida com saúde para a população de Minas
está sendo vendida aos pedaços. Este é um
ensaio decisivo a caminho da privatização,
para muitos, sinal irreversível dos "tempos

CONFIRA O PROCESSO DE VOT
AÇÃO
VOTAÇÃO
Este é um momento decisivo
para a organização dos trabalhadores através do Sindicato. Cada companheiro deve responsavelmente
cumprir seu direito de eleger os representantes legítimos na condução
das lutas da categoria. A eleição também deve ser considerada uma
oportunidade de reflexão sobre os
acertos e os erros de nossa organização, para apresentarmos plataformas de trabalho, críticas e sugestões para que tenhamos um Sindicato representativo.
Chamamos a atenção dos trabalhadores para a importância de votar. Temos apenas uma chapa registrada na disputa eleitoral, mas devemos alcançar quorum qualificado,
sob pena de ser necessária outra
votação até consagrar as exigências do Estatuto do SINDÁGUA.
Participe da eleição. Com a unidade dos tabalhadores sairemos fortalecidos para a Campanha Salarial
que já se aproxima, além de nos prepararmos melhor para os grandes
desafios que a reorganização administrativa da Copasa passa a exigir.
Vote por um sindicato forte.

Quorum mínimo

Votos em urnas

Para o processo eleitoral ter validade é necessário que haja um mínimo de 5.068 votantes.
Faça a sua parte! Participe e
exerça seu direito de eleger os representantes da categoria.

As localidades com mais de 80
votantes terão urnas fixas (veja ao
lado lista dos locais das urnas). A
votação nas urnas acontecem nos
dias 15, 16 e 17 de fevereiro, no horário de 8 às 17 horas.

Votos por correspondência

Votos em trânsito

Os votos por correspondência
devem ser devolvidos para o
SINDÁGUA até o dia 13 de fevereiro, por malote ou pelo correio (não
é necessário selar).

Os eleitores que estiverem fora
do seu local de trabalho nos dias
15, 16 e 17 de fevereiro devem votar em separado na urna mais próxima.

MAIS INFORMAÇÕES
A Junta Eleitoral encontra-se à disposição na sede
do SINDÁGUA-MG para tirar dúvidas e esclarecer
os eleitores sobre o processo eleitoral. Telefones:
(31) 3297-7227 / 9108-4237 / 0800-319110.

O seu voto é fundamental, não
deixe que ninguém o convença do
contrário. Não deixe de votar!

URNAS FIXAS

RESUMO DE VOTANTES
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Ações sociais para uma empresa
de serviços públicos essenciais
A venda de ações da Copasa chegou a um ponto irreversível. O SINDÁGUA cumpriu seu papel, cobrando da
direção da empresa, da Assembléia Legislativa e dos gestores governamentais, a responsabilidade social pela venda de ações de uma empresa
de serviços públicos, que desenvolve atividade essencial à
saúde da população, serviço
este que é tratado de maneira
especial pela própria Constituição Federal e também pela
Constituição de Minas.
O Sindicato não tem nenhuma restrição ao desenvolvimento da Copasa. Ao contrário, somos favoráveis ao
crescimento da empresa, para
que ela se torne auto-sustentável e possa atender cada vez
mais pessoas em todo o Estado. A preocupação do SINDÁGUA é exatamente preservar a Copasa como um patrimônio social e público, que
garanta ao povo amplo acesso ao saneamento ambiental
e serviços sanitários adequados.
As ações da Copasa começam a ser negociadas e já
aparecerem diversos interessados. Podendo incluir entre
eles, investidores estrangeiros
dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, locais visitados pela direção da empresa para divulgar a venda de
ações da companhia.
Não se pode negar que a
venda de ações coloca em risco o controle da Copasa,
como já aconteceu com a
Cemig. Hoje a empresa vende 25% de suas ações, podendo aumentar esta porcentagem dependendo da aceitação do mercado, chegando
até a 34%. Do total de ações
oferecidas, apenas 2% poderão ser compradas pelos tra-

balhadores, que fazem parte da
“Oferta de Varejo”, que totalizam 10% das ações em oferta
e são destinadas a pequenos
investidores (investimentos até
300 mil reais). O restante, mais
da metade das ações colocadas à venda, faz parte da “Oferta Institucional”, destinada a
grandes investidores (investimentos superiores a 300 mil reais), pessoas físicas ou jurídicas, inclusive estrangeiros.

Cabe ao sindicato e também aos cidadãos mineiros
acompanhar de perto a venda
das ações da Copasa, cobrar
transparência no processo e
investigar se o dinheiro arrecado será investido no cumprimento da missão da empresa:
a universalização do saneamento. É preciso lutar para que
a companhia mantenha resguardados os interesses sociais do povo de Minas e prote-

gidas as comunidades carentes através dos subsídios cruzados, e também garantir ao
Estado o controle pleno, mas
democrático e transparente, da
administração da empresa, de
forma que a sociedade não
seja penalizada com cortes de
serviços ou por práticas de tarifas exorbitantes, como insinuou matéria em jornal belorizontino da semana passada.

Comprar ou não comprar ações?

O

SINDÁGUA procurou a Copasa e a
corretora responsável pela venda de
ações da empresa para que o prazo de compra fosse estendido, de forma que os
trabalhadores tivessem mais tempo para decidir se era ou não vantajoso comprar ações da
empresa. Infelizmente, as datas são definidas
pela Comissão de Valores Mobiliários e não puderam ser alteradas, as reservas de ações deverão ser feitas até o dia 2 de fevereiro.
Após várias discussões no sindicato, com a
participação de nomes importantes na “História
da Copasa”, foram apontadas eventuais vantagens ou riscos para os trabalhadores na compra de ações, discutindo ainda alternativas que
devem ser buscadas para condições mais favoráveis à iniciativa da categoria.

Pontos positivos
· a participação dos trabalhadores como acionistas
da empresa, independentemente do número de ações,
pode permitir a participação nas assembléias de acionistas, acompanhando os resultados e exigindo transparência administrativa;
· aquisição com deságio de 10% sobre o valor de
oferta de mercado;
· expectativa de lucro a médio e longo prazo, com a
valorização das ações da Copasa na bolsa de valores;
· a aquisição de ações pode acontecer através de
recursos dos próprios trabalhadores dentro da Copasa,
sem juros e correção monetária, podendo utilizar-se
do pagamento da Participação nos Lucros;
· possibilidade de formação do clube de acionistas,
que pode ser constituído junto a outros investidores,
permitindo aos trabalhadores requerer a participação
na assembléia de acionistas e no Conselho de Administração;
· possibilidade de acompanhar todos os investimentos, despesas e balanços financeiros da Copasa pela
Bovespa, tornando as informações mais transparentes.

DECISÃO CUIDADOSA
O Sindicato alerta que a decisão de comprar ações é individual, cabe exclusivamente
a cada trabalhador decidir se este é ou não o
melhor investimento para o seu dinheiro. Antes da compra, é preciso que cada um avalie
suas condições financeiras, seus compromissos e todos os riscos envolvendo o investimento em ações. Também é importante que
a pessoa tenha em mente o valor que pretende investir, pois, como outro investimento qualquer, o indicado é que se invistam apenas os
recursos que estão sobrando.
O mercado de ações envolve riscos e a
decisão não pode ser emocional, deve ser
feita de forma cuidadosa e colocando na balança os riscos e benefícios do investimento.

Pontos negativos
· investir em ações, independente da empresa, envolve um
grau de risco, por ser um investimento em renda variável;
· o valor das ações, ou seja, o seu preço de compra e
venda sofre mudanças constantes, de acordo com os resultados da economia do país e do mundo (risco de mercado);
· as ações da Copasa podem ser desvalorizadas por vários
fatores, como alteração na legislação, problemas com concessão, algum acidente ou fato relevante etc.;
· ações são investimentos que estão sujeitos a taxas administrativas e cobrança de imposto de renda sobre o rendimento;
· ações são investimentos para médio e longo prazo, para
quem pretende investir por um curto prazo existem outros
investimentos mais indicados;
· por ser uma empresa pública, a Copasa depende das
decisões do governo, que podem influenciar diretamente no
valor das ações;
· o preço das ações da Copasa está estimado na faixa de
R$19,50 a R$23,50;
· comprar ações da Copasa não garante que o trabalhador
não possa ser demitido.
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