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Boletim 374 – 04 de dezembro de 2017

MAIS DE 1.200 TRABALHADORES VOTARAM 
E CHAPA 01 FOI ELEITA COM 95% DOS VOTOS

informaSindicato dos trabalhadores na Indústria de Purificação e Distribuição de 
Água e em Seviços de Esgotos no Distrito Federal

Graças à participação 
da categoria nas elei-
ções do Conselho Fis-

cal e da Comissão de Ética 
– Triênio 2018/2021 – do Sindá-
gua-DF, o quórum previsto no 
Estatuto foi atingido, mesmo 
com chapa única no pleito. 
Foram coletados 1.248 votos, 
com 1.190 votos na Chapa 01, 
48 votos em branco e 10 nulos.

Agradecemos aos traba-
lhadores que atenderam ao 
chamado do Sindicato, evi-
tando assim que o processo 
fosse repetido, e especialmente 
àqueles que se dedicaram nos 

locais de trabalho a mobilizar a 
categoria e aos que atuaram na 
coordenação do pleito eleitoral.

O Conselho Fiscal terá a 
seguinte constituição: 

Dominga Maia de Freitas, 
Ercília Ramos Ribeiro Moreno, 
Marcos Vinícius Gama da Silva, 
Vilmar Junior Delfino e Marx 
Bruno dos Santos.

Já a Comissão de Ética será 
formada por: 

Aline Neves Katalato, Eliel 
Marcos de Souza, Maria Goreth 
G. Nóbrega, Valeriano de Castro 
Júnior e Wellington Marques 
Barros.

Enquanto se sacrificam para 
reverter a crise hídrica cau-
sada por anos de má ges-

tão, os trabalhadores do quadro e 
terceirizados têm visto suas condi-
ções de trabalho piorar.

O Sindágua-DF tem recebido  
numerosas reclamações quanto às 
condições de trabalho na Empresa. 
Temos nos reunido com a Caesb 
a fim cobrar medidas necessárias 
para combater a precarização do 
trabalho. Onde necessário, vamos 
agir com mais firmeza e construir 
frentes de luta em defesa do tra-
balhador. 

Vejamos alguns dos casos gritan-
tes que têm acontecido debaixo do 
nariz da gestão que pretende "mo-
dernizar" as relações de trabalho.

Corte e religação na Caesb: 
Muito trabalho, muito risco, 

pouco reconhecimento

Mesmo alcançando altas taxas 
de produtividade, a área de corte 
e religação – assim como as áreas  
do caça-gato, hidrosanitária, fisca-
lização,  manutenção industrial etc. 
–  não têm tido o reconhecimento 
merecido, como a equiparação 
salarial/correção do PCCS há mui-
to exigida. Ameaças, agressões 
verbais e até assaltos fazem parte 
do cotidiano desses trabalhadores 
essenciais e de muita luta na hora 
de defender a categoria.  

Estações de Tratamento 
de Esgoto: Sucateamento 
de longo prazo e violência 

crescente

As ETEs têm um longo histórico 
de sucateamento, o qual resulta 
em acidentes graves de trabalho 
e danos ambientais incalculáveis 
(vide as várias multas à Caesb). 

Mas, no dia 26 de novembro, a 
insegurança dos trabalhadores 
ganhou um novo patamar quan-
do um deles foi assaltado em 
pleno refeitório da Melchior. 

Assédio moral e sexual no 
trabalho

Recentemente fizemos um 
ato na ETE Norte para coibir o 
assédio moral praticado pela 
chefia daquela unidade. Porém, 
agora têm chegado ao Sindicato 
denúncias de assédio sexual na 
Empresa, prática infelizmente 
muito comum em nossa socieda-
de machista.

Precisamos debater a forma 
de agir e combater tal realidade! 
Colabore com o Sindicato com 
mais denúncias e propostas para 
os próximos passos da luta.

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NA CAESB

 A P U R A Ç Ã O  D O S  V O TO S

CHAPA 01

NULOS

BRANCOS

Precisamos nos unir e resistir! É nossa vida e saúde que estão em jogo! 



Desde quando a Caesb retomou o PDV – Pro-
grama de Desligamento Voluntário – em 
2013, já houve perda para a categoria de 

mais de 250 trabalhadores. Muitos esperam ansio-
samente pelo PDV, mas é importante ressaltar que 
essa foi uma medida tomada pela Empresa visando 
à redução de seus custos com pessoal. Ou seja, pre-
cisa ser discutida coletivamente, pois diz respeito a 
toda a categoria.

À época, o Relatório da Superintendência de 
Gestão de Pessoas apontava economia para a 
Empresa de R$ 234 milhões apenas até 2019, com 
início da economia já no primeiro ano do programa, 
considerando-se a adesão de 239 trabalhadores. O 
referido Relatório sugere que o “PDV seja uma prática 
constante, regulamentada, o que contribuiria com a 
renovação do quadro e redução das despesas com 
pessoal”.

Mais de 300 trabalhadores estavam inscritos no 
novo PDV quando a direção da Empresa resolveu 
suspender o Programa, sob a alegação de que pre-
cisava aguardar a tramitação do projeto de lei sobre 
o abate de teto, embora não houvesse nenhum 
impedimento legal. Tanto é que jamais foi aplicado 
abate de teto na Caesb. 

Todavia, vendo a expectativa e o interesse dos 
trabalhadores, a direção da Caesb informou que soli-
citou ao GDF autorização para fazer o desligamento 
dos trabalhadores já inscritos no PDV. Porém, em sua 
resposta o governo teria  solicitado “ajustes” (para 
pior) no Programa.

Em reunião realizada no SIA, no último dia 17/11, 
diversos trabalhadores assinaram espontaneamente 
um abaixo-assinado solicitando a manutenção das 
regras do PDV, e deixaram claro que essa é uma con-
dição essencial para que as adesões sejam mantidas. 

Os incentivos do PDV abrangem os seguintes itens: 
a) Verbas rescisórias previstas na CLT; b) 38% do FGTS 
para fins rescisórios, pagos em até 12 parcelas men-
sais (a legislação prevê 40%); c) Plano de Saúde do 
empregado e de seu cônjuge por 5 anos; e d) Prêmio 
Financeiro Temporário (PFT) equivalente a cerca de 
85% da remuneração fixa, pago durante 5 anos.

O Sindágua-DF acredita que o debate sobre esse 
ponto deve ser feito junto com outras bandeiras 
históricas da categoria, como a valorização dos 
aposentados e a realização de concursos públicos. 
Caso contrário, o PDV será só mais um mecanismo 
da Empresa e do governo para enxugar custos com 
a categoria.

Trabalhadores exigem manutenção 
das regras do PDV para aderir ao Programa

Fonte: Anexo 9 do Relatório do Grupo de Trabalho da DT 203/2014 -  Contribuições para a Melhoria da Gestão Empresarial da Caesb. Página 40.

Mesmo em um contexto de forte perseguição 
por parte dos governos e patrões, os tra-

balhadores da CEB e do Metrô do DF entraram em 
greve por melhores condições de vida e trabalho.  
O movimento da CEB já terminou, arrancando a 
manutenção do ACT, um abono pecuniário e a re-
cuperação parcial da inflação em alguns benefícios 
e salários. Lá, há vários anos certos cargos não rece-
bem reajuste da inflação, sem falar na terceirização 
e privatização avançadas. Isso gerou o caldo para a 
luta se radicalizar. Os trabalhadores terão que com-
pensar metade dos dias de greve, a outra metade 
será abonada. 

No Metrô-DF, cujo sindicato faz firme luta contra 
a privatização e por concurso público, os trabalha-
dores exigem o pagamento do reajuste inflacionário 
previsto no ACT de 2015. O reajuste estava suspenso 

em razão de o GDF ter atingido o limite da Lei de 

Responsabilidade (LRF). O governo já saiu do limite, 
mas deu calote no reajuste, assim como fez com 
outras 32 categorias de servidores públicos.

Um duro enfrentamento tem acontecido há vários 
dias, com o governo tentando pôr a população con-
tra os trabalhadores, chefias assumindo direção dos 
trens e ameaçando a segurança de todos, e há até 
mesmo fechamento de estações por parte da pró-
pria empresa (lockout) etc. Além do cumprimento 
do ACT 2015, a categoria também reivindica a 
convocação dos concursados há vários anos. Os 
trabalhadores do Metrô/DF já tiveram dias corta-
dos nesta luta, mas mesmo assim resistem com 
coragem para fazer o necessário enfrentamento.

Força e solidariedade 
aos trabalhadores que lutam!

Duas Greves Balançam o Distrito Federal

Trabalhadores da CEB e do Metrô se levantam e partem para o enfrentamento

PRAZO  A CURTO PRAZO A MÉDIO PRAZO A LONGO PRAZO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CUSTO SE ATIVOS - 239 11 70 77 86 95 87 -- -- -- -- -- -- -- -- --

CUSTO PELO PDV – 239 08 45 34 35 37 32 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ECONÔMIA (R$ Milhões)
% da arrecadação

-3 -24 -43 -51 -58 -55 -- -- -- -- -- -- -- -- --

-0,2% -1,7% -2,8% -3,0% -3,2% -2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%


