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Dentro da estratégia adotada pelo Sindágua-DF durante a 
data-base 2019-2021, vários dos direitos garantidos nas 
cláusulas do ACT tornaram-se objeto de discussão em 
comissões formadas por representantes dos trabalhadores 
e da Empresa. Com a finalidade de assegurar essas con-
quistas, o Sindicato indicou imediatamente trabalhadores e 
trabalhadoras para integrarem as comissões e defenderem 
osos pontos centrais de cada tema. Das sete comissões cria-
das, estas já encerraram seus trabalhos: Banco de Horas, 
Política de Educação e Gratificação de Titulação. As 
comissões do PPR e do PCCS continuam seus trabalhos, 
enquanto as outras ainda não foram instaladas, como a que 
vai tratar do Programa de Saúde.
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Sete comissões garantidas no decorrer da negociação da data base 
para o aprofundamento dos debates com a categoria. 

Em meio à pandemia, enquanto diversas categorias enfrentam cortes de salário e dilação de seus 
acordos coletivos, cabe destacar que temos, entre outras, a grande vitória da manutenção do Acordo 
Coletivo, a correção do vale-alimentação em mais de 2% (garantidos em ACT), e a progressão salarial 
média de 3% (implantação do PCCS). Mas é preciso lembrar que ainda há diversos debates quanto ao 
novo PCCS a serem travados na comissão, a exemplo do enquadramento por tempo de serviço, 
unificação de pisos, tetos e carreiras. Portanto, como todo direito conquistado, temos muita luta pela 
frente nesta data-base que ainda não foi concluída.

Ameaça de demissão dos aposentados

Privatização da Caesb – a luta contra o estelionato eleitoral 

Alteração do Marco Legal do Saneamento

Outra luta enfrentada em 2019 foi a ameaça de demissão de mais de 300 trabalhadores e trabalhadoras 
caesbianos aposentados, sem a garantia do direito a um PDV digno a quem passou mais de 30 anos 
trabalhando em prol da Caesb pública e referência em saneamento público no País. O ex-presidente 
chegou a guardar o processo do último PDV em sua sala, para que não fosse acessado.

Foi necessário grande empenho a fim de garantir os empregos dos aposentados e, posteriormente, dar 
a eles a possibilidade de aderir a um PDV justo e equitativo, que respeitasse os muitos anos dedicados 
à Empresa.

apresentou a real situação financeira da Empresa. Nesses momentos decisivos da luta, os trabalhadores e as 
trabalhadoras caesbianos contaram com a solidariedade de vários segmentos da sociedade brasiliense, dos 
movimentos sociais, sindicais e ambientalistas. O Sindicato também debateu o assunto com diversos deputados em 
seus gabinetes e entregou-lhes o “Memorial da CAESB”, com o quadro real da Companhia, de maneira a justificar a 
negativa da venda dessa grande Companhia, construída por todos os seus empregados. Em razão da ameaça de 
privatização de diversas empresas estatais, foi criado o Fórum das Estatais do DF, com vistas à ampliação dos debates 
emem favor da manutenção dessas empresas públicas. Resultado dessa estratégia foi a criação, no âmbito da CLDF, da 
Frente Parlamentar em Defesa das Empresas Públicas do DF.

O objetivo do Sindicato, ao solicitar a mediação 
do TRT 10.ª, foi assegurar a manutenção dos 
direitos conquistados e colocar em pauta a 
negociação do desconto dos dias da greve de 
2016. O propósito foi garantir, em processo 
judicial, a criação de comissão administrativa na 
Caesb que debateria a devolução integral dos 
valoresvalores descontados indevidamente dos 
trabalhadores. Tivemos como primeira vitória o 
afastamento do reflexo de férias do cálculo do 
desconto.

No âmbito federal, o Sindágua-DF vem 
acompanhando toda a movimentação 
relativa à proposta de privatização do 
saneamento, tendo organizado, em 2019, 
mobilizações no Congresso Nacional 
contra a votação de diversas medidas 
provisórias. A luta atual é contra a votação 
dodo PL 4.261/2019, que dá preferência à 
inciativa privada em todas as concessões 
do setor. Atuamos em unidade com os 
trabalhadores de Goiás e demais 
sindicatos do País, com o intuito de lutar 
contra a implementação do projeto que foi 
aprovado no Senado neste último dia 24/6.
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Em meio às tratativas da comissão do PCCS, o 
Sindágua-DF debateu o assunto com a 
categoria em diversas reuniões setoriais antes 
da assembleia (janeiro de 2020) convocada 
para aprovar o novo Plano, implantado por meio 
do aditivo ao ACT 2019-2020. O novo PCCS 
propõe garantir o enquadramento na nova 
tabelatabela salarial, que estava congelado há mais 
de 6 anos, assegurando-se ainda a realização 
do processo de promoção interna todos os 
anos. Se a promoção não ocorrer por mérito, 
será executada por antiguidade. Cabe também 
à comissão definir os critérios para promoção 
dos trabalhadores no novo PCCS.

Conforme o Sindágua-DF denunciou em 
vários momentos no Jornal da entidade, 
os caesbianos enfrentaram o estelionato 
eleitoral do governador que, durante a 
campanha, prometeu à categoria que 
não iria privatizar a Caesb mas, ao 
assumir o GDF, enviou à Câmara 
LegislativaLegislativa projeto contrariando essa 
promessa. A justificativa para entrega da 
Companhia ao setor privado era a falsa 
situação deficitária da Caesb, argumento 
vendido pelo GDF inclusive nos meios de 
comunicação. 
A categoria, demonstrando seu histórico 
de luta, lotou as dependências da CLDF 
em duas audiências públicas, 
oportunidades em que o Sindágua-DF 

O Sindicato tem buscado continuamente a comprovação das irregularidades cometidas pela Empresa na execução da 
sentença do TST, desde 2016, ou seja, dos descontos feitos em desconformidade com a própria decisão do Acordo do 
Tribunal Superior do Trabalho. Durante a negociação no TRT firmou-se, registrada em ata de negociação da data-base 
no Tribunal, a criação de comissão para cuidar da devolução administrativa dos descontos indevidos, conquistando-se, 
conjuntamente, a suspensão dos descontos pecuniários até a conclusão das tratativas em comissão. Os trabalhos da 
comissão foram prorrogados, com a permanência da suspensão do desconto de greve, pois várias situações de 
descontos indevidos não foram solucionadas ou revisadas.descontos indevidos não foram solucionadas ou revisadas.

Em relação ao PPR, houve mudança nas regras previstas em Acordo Coletivo, fato que garantiu o pagamento 
de participação nos resultados da Companhia. Após anos de luta, os trabalhadores e as trabalhadoras 
caesbianos recebem participação, o que demonstra seu protagonismo na produtividade e recuperação da 
Empresa, como ocorreu em 2019, quando a Caesb saiu de uma condição de prejuízo do exercício para um lucro 
do exercício de R$ 190 milhões. 

Adicionalmente,Adicionalmente, foi instalada comissão para debater, além das metas (ponto já previsto em Acordo anterior), a 
própria metodologia de cálculo da participação, assim como novos indicadores e metas para melhoria do 
Programa e a efetivação do pagamento do resultado obtido pelo esforço da categoria, previsto na Cláusula 
Segunda do ACT 2019-2021.


