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Enfrentamos a mais longa 
greve da história desta ca-

tegoria, com os mais baixos e 
variados ataques do governo, 
da mídia e, principalmente, da 
direção da Empresa, composta 
por três empregados do quadro, 

e alguns gestores “capitães do 
mato”.

E mais importante do que a 
conquista financeira foi a con-
quista política: um alto grau de 
mobilização e adesão, coragem 
para denunciar, disposição para 

participar da luta e construir a 
unidade... O resultado mais sig-
nificativo foi a reestruturação da 
força desta categoria. Se não nos 
abatemos desta vez, seguiremos 
firmes e com mais força para os 
próximos desafios!

PRIMEIRAMENTE, PARABÉNS A TODAS
 AS LUTADORAS E LUTADORES!
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VITÓRIA! VALE A PENA LUTAR E SE UNIR!
No  d i a  1 2 / 0 8 ,  e n -

q u a n t o  a  g r e v e 
completava 89 dias, a cate-
goria vibrou nos piquetes 
com a decisão favorável 
da Justiça em relação ao 
movimento. Por unanimi-
dade, os desembargado-
res rebateram a sanha da 
direção da Empresa e do 

g o v e r n o  d e  i m p o r  u m a 
derrota  aos  trabalhado -
res. De tarde, em histórica 
assembleia,  guerreiros e 
g u e r re i r a s  vo t a r a m  p o r 
encerrar  a  maior  e  mais 
vitoriosa greve da Caesb. 
Com poder de compra re-
posto retroativamente e 
abono de metade dos dias 

parados (restante ainda 
a negociar),  todos foram 
mais aliviados para suas 
casas e famílias. Mas cer-
tos de que a luta continua: 
pelo fim das perseguições 
e de todo tipo de ataque 
que está vindo contra os 
trabalhadores pelos go-
vernos de plantão.

“LU TA R, M A N T E R E  CO N Q U I S TA R!!! ! ! !”



O Sindágua já recebeu denúncias de 
que alguns gestores estão pres-

sionando trabalhadores a reporem dias 
de greve, de forma unilateral e inconse-
quente. Não há nenhuma orientação do 
Sindágua no sentido de compensar dias 
sem a devida negociação com o Sindi-
cato! Vejamos os termos do acórdão do 
TRT:“...determinar o abono de metade dos 
dias não trabalhados, com a compensação 
dos demais, esta de acordo com negocia-
ção entre os litigantes...”

Assim, a COMPENSAÇÃO dos dias de 
greve será efetuada nos termos definidos 
entre o Sindicato e a Empresa. Nenhum 
gestor poderá pressionar qualquer tra-
balhadora até que sejam negociados os 
termos da compensação.

Fiquem atentos a esse respeito e 
comuniquem seu Sindicato sobre qual-
quer ordem, principalmente não escrita, 
que não estiver em conformidade com 
o acórdão e as orientações sindicais. Há 
vários relatos de ordens verbais vindas 

da direção da Empresa, e replicadas por 
alguns gestores, destoantes das normas e 
legislação e que causarão assédios e uma 
série de transtornos, ilegalidades e até 
crimes, serão apuradas e denunciadas.

É importante que todas e todos, com 
ou sem função, observem essa orientação 
para manter a unidade e coesão e evitar 
responder por irregularidades originadas 
da direção da Caesb, que se utiliza do 
instrumento de coação para não assumir 
seus erros.

COMPENSAÇÃO DOS DIAS PARADOS: ENTENDA!

No dia 17/08, a Assessoria de Pla-
nejamento, Regulação e Moderni-

zação Empresarial convidou a categoria 
para a Apresentação sobre Base de 
Ativos Regulatória – Desafios para os 
próximos anos, que ocorria na Sede, 
ministrada por Noberto Levin, presidente 
da Organização Levin do Brasil, “empresa 
especializada em levantamento e avalia-
ção da base de ativos e gestão de ativos”. 

O que o informativo não mencionou 
é que essa Organização é também “espe-

cializada” em processos de privatização. 
Em seu site vemos várias referências a 
isso: a empresa informa que trabalha com 
“água”, “setor público”, e que suas ativida-
des incluem “Serviços para Renovação ou 
Final das Concessões”. 

Entre os clientes que comentam no 
site está a ETAPA EP – Equador, empresa 
pública de saneamento de capital aberto. 
São muito preocupantes as entidades 
“técnicas” de diálogo e referência da 
empresa. 

No ano passado, a Caesb foi anfitriã de 
um encontro de empresas de saneamen-
to para estimular a promoção de PPPs, 
embora não tenha, descaradamente, 
assumido o que estava explícito na pro-
gramação do evento. Chegou-se ao cú-
mulo de receber políticos como Alckmin, 
em meio a uma gravíssima crise hídrica 
cuja responsabilidade é da Sabesp, como 
dizem especialistas, além de presidentes 
de estatais envolvidos em corrupção. A 
categoria está de olho!

Na contramão do que afirma 
o atual presidente, as per-

seguições ocorrem sim na Caesb. 
No fim de dezembro de 2014, o fa-
migerado presidente em exercício, 
Oto Silvério, tentou, num prazo de 
24 horas, criar uma comissão espe-
cial para apurar condutas durante 
a data-base daquele ano, mesmo 
sendo aquela greve considerada 
legal e não abusiva pelo Tribunal 
– um total atropelo que não foi 
aceito pelo Sindicato e a comissão 
não saiu do papel. 

O ano de 2015 começou sem 
nenhum Processo Administrativo 
Disciplinar(PAD). Porém, ao con-
trário do que Luduvice afirmou em 
sua posse, no dia 5 de janeiro do 
ano passado – que não seria coni-
vente com práticas persecutórias 
–, o atual presidente deu início 

a oito processos administrativos 
para perseguir quem lutou em 
greve.

Luduvice insiste em dizer que 
os processos já  existiam.  Mas 
quem abre e inicia os trabalhos 
em um PAD é a Comissão Perma-
nente de Processo Administrativo 
Disciplinar(CPPAD). E como esses 
processos poderiam já estar aber-
tos se o antigo presidente tentou 
fazê-los numa comissão especial 
que nunca existiu?

E mesmo que já estivessem em 
andamento, o presidente estaria 
dando continuidade a eles, numa 
descarada perseguição assim 
como faz ao não retirar os Inqué-
ritos de Apuração de Falta Grave 
contra mais de metade da Direção 
Executiva do Sindicato à época. 

Por tanto,olho vivo com as 

convocações da controladoria 
da Caesb, que é bem utilizada 
para  perseguir  camaradas  de 
luta. Qualquer trabalhadora e/
ou trabalhador convocado a 
comparecer à controladoria de-
verá comunicar imediatamente 
ao Sindicato!  E ninguém deve 
assinar nada antes de consultar o 
advogado e obter esclarecimentos 
jurídicos, pois esse foi o primeiro 
passo dado pela direção da Em-
presa para abrir os PADs da greve 
de 2014. 

N ã o  a ce i t are m os  n e nhuma 
retaliação a quem lutou contra 
todas as sujeiras praticadas antes e 
durante a greve pelo presidente e 
seus seguidores. A categoria já fez 
sua maior greve da história contra 
perseguições e a luta continua 
depois dessa vitoriosa paralisação!

OLHO VIVO: SEM PERSEGUIÇÃO
TODOS UNIDOS NESTE PÓS-GREVE

CAESB CONVIDA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL COM SERVIÇOS 
SUSPEITOS PARA O SANEAMENTO PÚBLICO


