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O Sindágua-DF realizou, na semana de 26 a 31 de julho,
assembleias regionais com o objetivo de dar sequência à
discussão de questões tratadas na última data-base –
plano de saúde, subsídio aos aposentados e luta contra a
terceirização. 

PAUTAS:

Informes

Plano de saúde 

Comissão do ACT 2021-2023

Subsídio aos aposentados

Terceirização e  desmonte da força
de trabalho na Caesb

Essas são as principais pautas que
estão na íntegra em nosso boletim

informativo de Agosto/2021
 



O DESMONTE!
A Caesb sempre prestou com excelência os
serviços de vistoria comercial, com
trabalhadores próprios e capacitados; porém,
recentemente anunciou a retirada dos
vistoriantes do setor, para ampliar a
terceirização. O desrespeito não poupou nem
trabalhadores com longa experiência na área.

O serviço de leitura de hidrômetro já é
terceirizado, e neste ano a Empresa incluiu
nestes mesmos contratos o Serviço de Vistoria
Comercial, que envolve: Revisão do Valor Conta
de Água/Esgoto, Avaliação de Vazamentos
Visíveis e Não Visíveis; Anormalidade do Valor
da Conta, Revisão de Leitura; Pesquisa de
Ligação Ativa/Inativa; Dados Cadastrais, entre
outros.

Vale lembrar que os serviços de leitura de
hidrômetro já foram alvo da operação policial
“Águas Claras”, do Ministério Público e da
Polícia Civil, que resultou em prisão de dono de
empresa terceirizada.

Além do evidente conflito de interesse – a
empresa que faz a leitura também fará a revisão
das contas, abrindo margem para desvios e
corrupção –, o serviço está previsto para ser
realizado de forma precária.

O Termo de Referência dos Contratos prevê
que a vistoria comercial será feita por
trabalhadores sem nenhuma experiência,
precarizados e mal remunerados. O tempo
estimado é de apenas 5 minutos para cada
atendimento. Com isso, a qualidade do serviço e
a imagem da Caesb, construídas durante
décadas, estarão fatalmente comprometidas.

Tal medida representa uma ameaça aos
trabalhadores de todas as áreas. Portanto, a
união e o comprometimento da categoria são
fundamentais na luta contra esse ataque aos
trabalhadores e à Caesb como empresa pública.

A terceirização e o desmonte da
força de trabalho avançam sobre os
trabalhadores

Não há mais dúvidas de que o novo projeto da
Companhia é implantar de forma irrestrita a
terceirização na Empresa. Primeiro foi o desmonte
da manutenção de redes de água e esgoto, das
manutenções industrial e mecânica e a automação
das estações de tratamento; a bola da vez é a área
comercial. 

A diretoria está se aproveitando das reformas
aprovadas pelo governo federal para tentar reduzir
ao mínimo o quadro próprio da Caesb. Esse projeto é
uma ameaça a todos, mesmo àqueles que pensam
estar seguros em suas funções. Basta lembrar que a
diretoria não hesitou em substituir por terceirizados
vistoriantes com mais de 30 anos no setor.

Nas assembleias, o Sindicato reforçou que as
trabalhadoras e os trabalhadores não podem
permitir a terceirização irrestrita de uma empresa
que sempre prestou excelentes serviços à
população, justamente por seu caráter público. 

Precisamos lutar pela manutenção dos postos de
trabalho, por concurso público e pelo fortalecimento
do TAC! 
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O custo das internações decorrentes da covid-19
também chama atenção. No período de agosto de
2020 a abril de 2021, esses gastos somaram R$
6.251.036,34, com 167 pacientes. São 23
pacientes/mês, a um custo médio de R$ 35 mil. Isso
representa quase 2% da população assistida da
Fundiágua, um número bastante significativo. 
Curiosamente, o sinistro continuou crescendo nesse
período, mesmo com a suspensão das internações
eletivas. Foram gastos R$ 40 milhões em
procedimentos médicos e hospitalares,
ambulatoriais e de urgência e emergência, em
época de paralisação da rede credenciada por
determinação da ANS. 

Negociações do plano de saúde

No mês de agosto de 2020 foi registrada receita
de apenas R$ 3.026.063,06, sendo que nos
demais meses a receita oscilava entre R$
6.322.000,00 a R$ 6.052.374,38. Qual a razão
dessa diferença de R$ 3 milhões?
O índice máximo de sinistralidade permitida é
75%. Por vezes, em razão do número de vidas,
as operadoras/seguradoras podem aceitar índice
80%. Além disso, para cálculo da sinistralidade
de qualquer operadora é necessário que se
apure o período de 12 meses.
Os números apresentados pela Fundação não
comprovam quantos pacientes se internaram e
quais as doenças apresentadas, assim como os
custos discriminados de cada internação.
Houve um altíssimo custo com terapias (R$
3.450.000,00), o que significa quase 20 mil
procedimentos por mês!
O valor da diagnose simples ultrapassou R$ 5
milhões, ou R$ 715.000,00 por mês, valor que
custeia quase 100 mil procedimentos mensais. 

O aumento de 15% imposto pela Fundiágua foi o
principal ponto debatido com as trabalhadoras e os
trabalhadores. O Sindágua-DF contestou as
justificativas para o reajuste abusivo, em tempos de
pandemia, provando que nenhuma delas é
convincente e que a Fundação praticou um
verdadeiro engodo/atropelo contra a categoria.

Como exemplos da fragilidade dos argumentos
usados pela Fundação, o Sindicato destacou que os
meses citados como justificativa dos gastos maiores
foram apenas outubro de 2020 e abril de 2021.
Confira outros pontos questionados:
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Outro ponto relevante é que, encaminhado e
deliberado pela Fundação, mesmo à revelia dos
trabalhadores, o reajuste foi imposto e sequer
conseguimos verificar sua aprovação nas atas do
Conselho. Ou seja, os principais participantes do
plano não foram consultados sobre o aumento.

Vale destacar que o Sindicato, assim que tomou
conhecimento da proposta de reajuste, comunicou o
fato à categoria, sendo que a decisão já era
conhecida pela própria Fundação desde o início de
junho. Mesmo assim, ela só divulgou oficialmente a
informação no dia 14/07, por meio de live, depois da
deliberação pelo Conselho e pela Direção e às
vésperas da implantação do aumento.

Na avaliação do Sindágua-DF, poderia ter havido
uma análise mais aprofundada dos dados
apresentados pela Fundação, com o objetivo de
demonstrar com transparência o real sinistro e a
necessidade ou não de reajuste.

É importante ressaltar que as questões relacionadas
à administração/agenciamento do contrato com a
Bradesco também são passíveis de questionamentos.

Ainda sobre o reajuste
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Comissão do ACT 2021-2023

O Sindicato informou à categoria que vem participando da comissão do programa de saúde (ACT 2021-
2023, clausula 24.ª, parag. 5.º). Já ocorreram três reuniões, nas quais foram discutidas propostas para
melhorar os benefícios assistenciais, como o próprio plano de saúde e os subsídios aos aposentados e aos
medicamentos.

Em tratativas com a Empresa, Asap e Fundiágua, o Sindicato tem buscado construir propostas que
verdadeiramente melhorem o plano de saúde e para que a Caesb também possa dar alguma contribuição
ao Fundo Assistencial.

Foi encaminhado e deliberado pelos trabalhadores, nas assembleias regionais, que a
Empresa deve dar sua contrapartida de subsídio (5%) ao Fundo Assistencial na mesma
proporção que aos trabalhadores da ativa.

Subsídio aos aposentados e ao
 programa de medicamentos 
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