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Mesmo podendo convocar concursados, Companhia amplia contratos terceirizados 

 Há tempos o Sindágua-DF vem
denunciando ações de alguns gestores
em direção à privatização da Empresa
por meio da terceirização. Estas ações
estão sendo intensificadas nas últimas
semanas e caminham para deixar a
população desassistida, como já é
possível constatar em Brazlândia, onde
o escritório será fechado no próximo
dia 10, e no Núcleo Bandeirante, que
teve os agendamentos suspensos
devido à falta de vistoriantes, que
inclusive estão sendo transferidos por
determinação da superintendência.
  E mais, localidades como Santa Maria e
Samambaia já foram fechadas por surto
de contaminação do COVID-19. 
  O desmonte da Caesb é extremamente
preocupante, ainda mais pela
precarização e enxugamento do quadro
sem reposição; de forma irresponsável. 
 A área comercial será reduzida em mais
de 50 trabalhadores(as); no meio
ambiente serão mais de 10
trabalhadores(as), sendo que no RH está
faltando funcionários até para o
fechamento da folha de pagamento. 

  Em contrassenso de contratar novos trabalhadores(as), capacitados
e aprovados em concurso público, a Companhia está com
estagiários sobrecarregados nas execuções em diversas áreas, como
manutenção e operação.   
 É óbvio que toda essa situação tem desmotivado os(as) 
 trabalhadores(as) dessas áreas, seja por excesso de trabalho devido
à falta de quadro efetivo, seja por estarem sem atividades para
realizar enquanto assistem ao fechamento de suas unidades sob a
alegação de falta de pessoal. Ao mesmo tempo, a Caesb libera
trabalhadores(as) dessas unidades para a SSA. Ou seja, está havendo
uma contradição que, no fim das contas, prejudica tanto os(as)
trabalhadores(as) quanto à população.
   Por conta do TAC, o último concurso está vigente e existe lista de
espera e cadastro reserva para novas contratações, como o caso
dos agentes de suporte (GSN). No entanto, alguns gestores trazem
para dentro de nossa empresa o Cavalo de Tróia da terceirização.
Isto coloca toda a existência da Caesb Pública em risco, pois coloca
trabalhadores(as) terceirizados extremamente precarizados, com
salários rebaixados e, por vezes, em condições desumanas de
trabalho em detrimento de profissionais concursados.
  O Sindicato reafirma a necessidade de combatermos com toda a
nossa força e união essa política de desmonte da Caesb, pois a
tendência, se nada for feito, é que ela se estenda a toda a
Companhia, facilitando o caminho para a privatização, assim como
foi na CEB. Portanto, convocamos todos e todas para participarem
das reuniões setoriais a fim de discutirmos data-base, terceirização
e desmonte das áreas.
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