
FILIE-SE
Juntos somos
mais fortes!
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O Sindágua-DF é um instrumento de luta dos trabalhadores 
em saneamento ambiental no DF que possui mais de trinta anos 
de história.

Durante sua história, guiou lutas importantes e que tornaram 
a categoria o que é hoje. Conquistas como a garantia de empre-
go, mais concursos, reversão de demissões, aumento de salários 
e benefícios sempre foram fruto de muita luta.

Desde 2006, o sindicato se orienta pelos princípios da demo-
cracia de base, independência frente a patrões, governos e polí-
ticos/partidos, solidariedade frente aos movimentos dos traba-
lhadores e defesa sem trégua das conquistas da categoria.

Em 2017, começou a construção da Intersindical - um instru-
mento de luta e organização da classe trabalhadora, organiza-
ção que contempla sindicatos e oposições independentes de 
todo o país.

Hoje o sindicato é referência de luta e mobilização, contan-
do com uma taxa de sindicalização maior que 90%. Se destaca 
também pela sua defesa do caráter público do saneamento am-
biental.

Um sindicato de luta!
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O sindicato é um dos principais instrumentos e espaços de luta 
dos trabalhadores contra a exploração e a opressão. Grande parte 
de nossas conquistas enquanto classe e categoria foi através da 
organização e luta sindical.

Só coletivamente o trabalhador consegue ter força suficiente 
para mudar sua realidade!

Na atual conjuntura do país e da empresa, filiar-se e participar 
ativamente do seu sindicato se tornou essencial. Isso porque, os 
governos de plantão tem retirado conquistas históricas e aumen-
tado o poder patronal com novas leis. Só aumentando nossa força 
coletiva, superando diferenças em prol de uma unidade de ação, 
que vamos virar esse jogo.

Em outros momentos de crise, quando o sacrificado era também 
só o trabalhador, foi a reorganização que o tirou da defensiva.

O SINDICATO SOMOS NÓS! 
JUNTOS VAMOS VIRAR ESSE JOGO!

A importância de participar 
e construir o sindicato hoje
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Atendimento ao trabalhador

SDS – Edifício Venâncio VI 
Sobreloja 13, 14 e 15 – Brasília 

CEP 70393-905
Telefone: (61)3323-8881 
www.sindaguadf.org.br

E-mail: sindaguadf@gmail.com

SDS – Edifício Venâncio VI 
Sala 206/208

Contato para reserva: 3323-8881 - Luciana

Plantão Jurídico

TRABALHISTA E CPPAD 
Local: Sede do Sindágua-DF

Dias: segundas, terças e quintas
Horário: 9h30 às 12h – 14h às 17h

Contato: Mariana
(Não é necessário agendar)

 
 Lembrando que após o desmonte da CLT, há risco de custos processuais para 
o trabalhador.

CONVÊNIO NAS ÁREAS CIVIL, FAMÍLIA E CRIMINAL

Local: Ao lado da sede do Sindicato, 
Escritório Bessa, Pereira e Ávila Advogados Associados

Dias: Segunda à Sexta
Horário: 9h30 às 12h - 14h às 17h

Contato: Milena 
Telefone: 3323-3419

Sede

Auditório
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 Participação:

Faz parte da política do Sindicato transparência na re-
lação com a categoria e independência frente aos go-
vernos e patrões e, portanto, as decisões são tomadas 
em assembleias realizadas ao longo do ano todo. O  
associado pode cobrar ações, opinar, apresentar pro-
postas, votar, ser votado, participar de congressos, de 
convenções, de reuniões, fazer parte da diretoria do Sindicato, entre outros.

 Mensalidade:
O associado paga 1,2% do salário-base de 

mensalidade, ou seja, não estão contabilizados 
os adicionais (noturno, periculosidade etc.), be-
nefícios, horas extras, salário-família, anuênio, 
titulação, etc.  Há anos o Sindágua-DF é contra 

o imposto sindical e não mudou sua posição. Caso se necessite de 
fortalecimento de receita para a luta, será deliberado e debatido em 
assembleias.

 Aposentados:

O trabalhador aposentado paga a taxa com base 
no salário mínimo. Os aposentados que permane-
cerem na ativa continuarão pagando a mensalida-
de no valor de 1,2% do salário base que recebe 
da empresa.

 Ações judiciais: 

Os sindicalizados tem direito de acompanhamen-
to jurídico. As ações são analisadas pelo escritório 
de advocacia e autorizadas pela diretoria do sin-
dicato e demais instâncias deliberativas.

 Informações ao sócio



– 6 –

Diretoria Executiva
Alexandre Marinho Pimenta - 98445-1986

Carlos Horácio Campos de Morais - 98445-1983
Fernanda da Silva Fernandes - 98418-8603
Henrique Mendonça de Faria - 98445-1984

Jaqueline Santos Feliciano da Silva - 98402-0021
Luiz de França Mendes - 99351-8627

Pedro Cerqueira Medeiros (Catitu) - 98445-1989
Rodrigo Marques da Rocha - 99225-9004

Rodrigo Pessoa de Carvalho - 99115-9809

Diretoria Colegiada
Secretaria de Finanças e Administração:
- Cleano Justino de Menezes
- Irlan Costa Santos
- Pedro Cerqueira Medeiros (Catitu)

Secretaria de Assuntos Jurídicos e 
Trabalhistas:
- Fernanda da Silva Fernandes
- Gabriel Isac Monteiro de Oliveira
- Luiz Gomes Martins (LG)

Secretaria de Imprensa, Divulgação e 
Comunicação:
- Alexandre Marinho Pimenta
- Igor Pontes Aguiar
- Marcelo Germano Alencar

Secretaria de Relações Sindicais:
- César Júlio Ferreira
- Rodrigo Marques da Rocha
- Wilton Pereira dos Santos

Secretaria de Política Externa:
- Itamar Nunes Martins

- Rodrigo Augusto Vieira de Sousa
- Rodrigo Pessoa de Carvalho

Secretaria de Formação Sindical e Cultura:
- Jaqueline Santos Feliciano da Silva
- Marcelo Camargo Guimarães
- Marcus Valério Xavier Reis (XR)

Secretaria de Políticas Sociais:
- Dalvimar Silva Fernandes
- Henrique Mendonça de Faria
- Valto Sousa da Silva

Secretaria de Saúde, Higiene, Segurança do 
Trabalho e Aposentados:
- Luiz de França Mendes
- Márcio Montalvão dos Santos
- Margonário de Paula Marques

Secretaria de Pesquisa e Tecnologia e 
Assuntos Estratégicos:
- Carlos Horácio Campos de Morais
 - Jucélia Gonzaga
 - Paulo César Bessa Cesário (PC)

Conselho Fiscal
Triênio 2015/2018
Titulares:
- Dominga Maia de Freitas
- Isaac Jader Rodrigues
- Walter Luiz Vinhal Júnior
Suplentes:
- Marx Bruno dos Santos
- Viviane Vieira Vidal de Carvalho

Triênio 2018/2021
Titulares:
- Marx Bruno dos Santos  
- Ercília Ramos Ribeiro Moreno 
- Marcos Vinícius Gama da Silva
Suplentes:
- Vilmar Junior Delfino  
- Dominga Maia de Freitas

Conselho de Ética
Triênio 2015/2018
Titulares:
- Sebastião Luiz Da Silva
- Vicente Pissinati de Sant’anna
- Vitor Hugo Gomes Assis
Suplentes:
- Abadia Alves Nunes
- Célio Alves Salomão

Triênio 2018/2021
Titulares:
- Maria Goreth G. Nóbrega 
- Valeriano de Castro Júnior 
- Wellington Marques Barros
Suplentes:
- Aline Neves Katalato 
- Eliel Marcos de Souza
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Ficha de Filiação

Nome:

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Purificação e Distribuião de Água

e em Serviços de Esgotos do Distrito Federal

Matrícula da empresa:

Filiação:

AUTORIZAÇÃO

Autorizo o desconto em folha de mensalidade estatutária devida a este Sindicato

Brasília-DF, ......./......./..........     ...................................................................................................
                                                                                                  Assinatura

Data de admissão: Cargo:

Data de nascimento: Nacionalidade: Naturalidade:

Profissão: Estado civil: CPF:

Carteira de identidade: Órgão expedidor: Data de expedição:

Local de trabalho: Telefone do trabalho:

Endereço residencial: CEP:

Telefone residencial:



Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Purificação e Distribuião de Água

e em Serviços de Esgotos do Distrito Federal

 SDS – Edifício Venâncio VI – Sobrelojas 12 a 15
Tel.: (61) 3323-8881 – CEP: 70393-900 – Brasília-DF

www.sindaguadf.org.br
sindaguadf@gmail.com


