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PETROLEIROS: GREVE CONTRA 

DEMISSÕES FOI VITORIOSA (PÁG. 08). 

DESCONTO DOS DIAS DE GREVE, PCCS, FUNDIÁGUA E 

OUTROS ASSUNTOS FORAM TRATADOS PELO SINDICATO 

EM REUNIÃO COM A DIRETORIA DA CAESB 

A diretoria do Sindágua-DF esteve reunida com o presidente da Companhia, dia 

18/2, para tratar novamente dos descontos referentes aos valores da greve de 2016. 

Foi debatida pelas partes a continuidade das análises dos processos administrativos 

que abrangem trabalhadores e trabalhadoras das áreas operacionais, adminis- 

trativas, de manutenção, de laboratório e atendimento ao público.  

Durante o encontro, foi também pautada a questão da comissão do Plano de 

Cargos (PCCS), que aguarda publicação de Resolução de Diretoria para iniciar os 

trabalhos. A comissão deverá discutir: equiparação, enquadramento, pisos e tetos, 

metodologia de avaliação por mérito e questões pertinentes aos cargos e 

carreiras. A diretoria comprometeu-se a publicar em breve os nomes dos 

representantes do Sindicato e da Empresa. 

Estiveram ainda em pauta na reunião temas pertinentes à fundação de previdência 
(Fundiágua) – os planos saldado e misto junto aos planos de assistência e que ainda 
dependem de estudos técnicos para soluções de recuperação da Fundação. 

O Sindágua-DF e a direção da Caesb aproveitaram para discutir a situação dos 

trabalhadores da escala de revezamento em jornada de plantão, em razão da 

falta de flexibilidade de chegada e saída nas estações para batida de ponto 

eletrônico. O trabalhador que, por alguma eventualidade, não consegue chegar 

exatamente no horário de batida, tem todo o seu ponto do plantão prejudicado, 

sem atender ao previsto no banco de horas, conforme as outras jornadas na Em- 

presa. Igualar a quantidade de três plantões para compensação, assim como nas 

demais jornadas, foi outro ponto levantado.  

Por fim, o Sindicato notificou a diretoria da Companhia sobre um problema que 

está ocorrendo no atendimento ao público do NA HORA: os atendentes precisam 

registrar o ponto na folha manual, no sistema eletrônico da Caesb e na biometria 

da Secretaria de Justiça. Essa situ- ação tem criado grandes transtornos aos 

trabalhadores e uma confusão em ambos os sistemas. Além disso, poderá 

motivar futuras demandas judiciais e passivos trabalhistas para aqueles que estão 

cedidos. 

Dando fechamento à reunião, o Sindágua-DF buscou solucionar de forma 

definitiva as questões pendentes dos descontos da greve de 2016 e manter a luta 

para fazer justiça a todos trabalhadores e todas as trabalhadoras que foram 

prejudicados com descontos abusivos, inclusive dando resolutibilidade aos 

processos judiciais. 



 
   Em um mundo informatizado, 
o comportamento dos  tra- 
balhadores dentro e fora do 
ambiente de trabalho está em 
evidência,  especialmente   na 
rede mundial de computado- 
res.  
   O acirramento do controle da 
força de  trabalho tem 
avançado desde as reformas 
Trabalhista e da Previdência, 
que aprofundaram a retirada de  
direitos.  Trata-se do total 
controle da  vida  do  tra- 
balhador. 
   Os patrões têm monitorado os 
empregados desde a frequência 
ao local de trabalho, 
quantitativo de atestados médi- 
cos, trajeto e tempo despendi- 

 
do por aqueles que dirigem 
veículos da empresa, por meio 
de rastreador e GPS, tempo de 
acesso ao computador, conteú- 
dos visitados e postados, inclu- 
sive nas redes sociais 
(Whatsapp, Facebook, Insta- 
gram, Twitter, Linkedln...) e até 
mesmo fora do ambiente de tra- 
balho. O uso de aplicativos no 
telefone corporativo também 
chama a atenção, uma vez que o 
patrão e seus prepostos podem 
solicitar o aparelho a qualquer 
tempo para verificação.  
   O simples ato de publicar, 
compartilhar ou até mesmo 
curtir uma publicação pode ser 
motivo para problemas, caso o 
conteúdo seja considerado 

 
ofensivo.  
   Outra questão envolvendo as 
redes sociais está relacionada às 
postagens durante o período de 
atestado médico, acompa- 
nhadas cada vez mais pelas em- 
presas.  
   A Justiça do Trabalho tem 
interpretado o comporta- 
mento dos trabalhadores nas 
redes sociais à luz do artigo 482 
da CLT, que trata das hipóteses 
para demissão por justa causa. 
   Por outro lado, as postagens 
de superiores hierárquicos  em 
redes sociais, com o objetivo de 
assediar ou  perseguir traba-
lhadores,  também podem 
ser usadas como provas proces-
suais. 

 

Vem aí o X Congresso das Trabalhadoras e Trabalhadores em Saneamento do 

DF, Resistir e Reorganizar a Classe Trabalhadora para Reconquistar Direitos.  O 

regimento já se encontra disponível em nosso site (Link), em breve 

publicaremos o calendário das setoriais. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

X Congresso dos Trabalhadores em Saneamento 
do Distrito Federal – CONSAN-DF 

A Diretoria Colegiada do SINDÁGUA-DF, em cumprimento do disposto nos Artigos 15 a 20 de seu Estatuto 
Social, convoca os trabalhadores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), 
filiados a este ente sindical, para o X CONSAN-DF, cujo tema será: Resistir e Reorganizar a Classe 

Trabalhadora para Reconquistar Direitos, a realizar-se nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2020. 

Temário: Análise Política e de Conjuntura; Planejamento de Luta para os Próximos Anos; Privatizações no 
Setor de Saneamento (PL, MP, PEC); Reforma Sindical; Discussão da Associação dos Trabalhadores em 
Saneamento do Distrito Federal e Entorno; Mudanças Estatutárias. 

Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. 
 

VEJA O EDITAL COMPLETO: http://sindaguadf.org.br/x-consan-regimento/ 
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PDV 2020:  Trabalhadoras e trabalhadores se 

despedem da Empresa depois de anos de luta 
 

 

O Sindágua-DF vem, ao longo 
dos anos, acompanhando os 
desligamentos voluntários (PDVs) de 
todos aqueles trabalhadores que 
optaram pela saída da Companhia 
depois de mais de 30 anos de luta por 
seus direitos e, principalmente, pela 
Caesb Pública.  

Nós temos o compromisso de 
orientar os trabalhadores acerca das 
condições do programa, para que 
todos tomem essa decisão 
plenamente esclarecidos, cheguem ao 
fim da carreira com boa condição 
emocional, psicológica e financeira, e 
estejam preparados para o futuro 
depois de tantos anos de dedicação à 
Companhia. O Sindicato entende que 
essa decisão deve ser tomada de 
forma individual e familiar, por todos 

aqueles que serão direta ou 
indiretamente afetados. 

Lembramos que, mesmo 
depois do fim da obrigatoriedade de 
homologação das rescisões 
contratuais, instituída pela Reforma 
Trabalhista em 2017, o Sindágua-DF 
tem acompanhado os desli-
gamentos. 

Por outro lado, há aqueles 
que, mesmo cumprindo todos os 
requisitos para adesão ao PDV, 
optaram por continuar na 
Companhia, seja por motivos par- 
ticulares ou coletivos. Esses tra- 
balhadores ainda sentem a moti 
vação para permanecer na luta em 
defesa dos direitos historicamente 
conquistados e pela manutenção da  

Empresa de referência nacional. 

Entre aqueles que assinaram 
a rescisão, há o forte sentimento de 
missão cumprida e a tranquilidade 
de terem se organizado por anos 
para enfrentar uma nova etapa na 
vida, sabendo que, depois de cincos 
anos de benefício, restará apenas a 
aposentadoria do INSS. 

Dessa forma, desejamos 
sucesso a todos os trabalhadores e 
trabalhadoras que lutaram durante 
anos para construir a Caesb Pública! 
Estejam certos de que o seu Sindica- 
to continuará na luta em defesa dos 
nossos direitos e do ACT, inclusive 
por melhores benefícios aos que, a 
partir de então, sem encontram apo- 
sentados! 

 
 

QUANDO   TEM   LUTA, OS  PATRÕES  E   O  GOVERNO 

NÃO CONSEGUEM  ACABAR  COM  OS  DIREITOS 

No Chile, a greve geral iniciada em 2019 fez o 
governo recuar em vários ataques que pretendia fazer contra as trabalhadoras e os trabalhadores do país. E a 
luta continua: na França, a greve obrigou o governo a recuar em pontos da reforma da Previdência que atacam 
direitos. Esses são exemplos de que, quando estamos unidos na luta, temos força para enfrentar os ataques dos 
patrões e de seus governos aos nossos direitos. 

 
Diretos não são privilégios, são uma necessidade para garantir melhores condições de vida e trabalho. 

Quem é responsável pelos milhões de desempregados são os patrões – para aumentar ainda mais seus lucros, 
eles demitem, arrocham os salários e passam por cima dos direitos dos trabalhadores. 
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MAIS UM ATAQUE AOS DIREITOS 

DOS TRABALHADORES 

Outro fator importante diz res- 
peito ao gasto com os tra- 
balhadores públicos. O caso do 
Chile, muitas vezes utilizado 
pelo ministro Guedes comoexe- 

Por meio de uma Proposta de 
Emenda Constitucional 
(PEC), este desgoverno neo- 
liberal pretende reestrutu- 
rar as condições de trabalho 
do Executivo Federal. Entre 
os principais pontos de 
ataque, o governo almeja 
acabar com a estabilidade 
para os futuros servidores, 
instituir novos critérios e 
nova metodologia de 
avaliação meritocrática e, o 
mais absurdo, reduzir 
vencimentos dos trabalha-
dores, atentando contra a 
Constituição. 

 
Em mais uma reforma en- 
caminhada pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
ainda constava a possibili- 
dade de servidores de proibir 
a filiação partidária, algo que 
ataca diretamente a 
liberdade de  expressão  e a 
dignidade da pessoa 
humana, na medida em que 
proíbe um direito funda-
mental. 

A proposta de Reforma Ad- 
ministrativa que está sendo 
enviada ao Congresso passará 
inicialmente  pela CCJ, em 
seguida por uma Comissão Es- 
pecial, e seguirá  para  o 
plenário da Câmara dos Depu 
tados para ser votada em dois 
turnos. Esse é o rito, assim 
como ocorreu com a Reforma 
da Previdência, a qual impôs 
como um dos seus principais 
ataques a extinção do contra- 
to de trabalho em caso de 
aposentadoria. 

 
Em termos estatísticos, deve- 
mos lembrar que o Brasil é, 
historicamente, um dos países 
com o menor número de tra- 
balhadores públicos em nível 
mundial – aproximadamente 
11,9% dos trabalhadores com 
carteira assinada são vincula- 
dos ao Estado. Se comparado a 
países considerados potên- 
cias capitalistas, estamos 
muito atrasados – nos EUA, por 
exemplo, são 15,3%. 

plo a ser seguido, revela a 
inconsistência do argumento 
utilizado pelo governo: lá, os 
trabalhadores representam 
20,86% das despesas, sendo 
que no Brasil este índice não 
chega a 12%. E mais: em 2017, o 
governo gastou 32,1% da ar- 
recadação federal com juros da 
dívida pública. OU seja, o Brasil 
gasta três vezes mais com ga- 
rantias de pagamento da dívida 
ao mercado do que com o fun- 
cionalismo. Veja o gráfico: 
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Nesse contexto, e depois 
de um ano sem decolar na 
economia como havia 
prometido em campanha, o 
governo vem novamente 
apresentar reformas que 
atacam direitos dos 
trabalhadores,  mesmo na 
contramão internacional, 
conforme mencionado acima. 
Logo, apresentam-se os prin- 
cipais pontos de ataque da 
referida Reforma Administra- 
tiva: 

 
1) eliminar o RJU (Regime 

Jurídico Único); 

2) acabar com a estabili- 

dade do servidor; 

3) extinguir a garantia de 

irredutibilidade salarial; 

4) permitir a redução de 

salário e de jornada; 

5) ampliar o estágio pro- 

batório; 

6) reduzir o salário de in- 

gresso no serviço público; 

7) proibir as progressões e 

promoções automáticas; 

8) ampliar o tempo de per- 

manência na carreira; e 

9) criar carreirão transver- 

sal, cujos servidores serão 

contratados pela CLT e dis- 

tribuídos para os órgãos 

governamentais. 

 

Portanto,  os   trabalhadores 
de todo   o  país  vêm    en- 
frentando cenários devasta- 
dores de encontro aos seus 
direitos historicamente con- 
quistados.   Reformas  Tra- 
balhista  e   Previdenciária, 
Teto de Gastos, MP da Liber- 
dade Econômica e Lei    do 
Novo Marco do Saneamento 
são alguns dos ataques já 
desferidos   à    classe   tra- 
balhadora e seus sindicatos. 
Agora é a vez da Reforma Ad- 
ministrativa, contra a qual de- 
vemos  lutar    neste  duro 
cenário político. 

 
 
 
 
 
 
 
P R E C O N C E I TO 

EXPLÍCITO 

O mesmo ministro do 
governo Bolsonaro foi além das 
críticas aos servidores.  No dia 
12 de fevereiro, ao elogiar o 
dólar alto, disse: “Todo mundo 
indo pra Disneylândia, 
empregada doméstica estava 
indo pra Disney; uma festa 
danada...” 
Bastante criticada, a fala de 
Guedes foi tão somente a 
representação de um gover- 
no preconceituoso, que vê e 
administra o País  apenas para 
uma parcela da socie- dade: 
os ricos. Dessa forma, deixa 
grande parte da popu- lação 
fora das políticas públi- cas 
sociais e  de  inclusão para 
privilegiar uma classe 
dominante. 

 
Fica evidente a estratégia do 
governo:   atacar  os  tra- 
balhadores com o fim de des- 
truir  direitos historica- 
mente conquistados,  visto 
que o Brasil tem um dos 
menores  índices de  servi 
dores públicos do mundo, e 
negar aos pobres melhores 
condições   de vida, o  que 
inclui, consequentemente, o 
direito de viajar! 
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Fala do ministro da Economia 
revoltou servidores  

Durante evento no Rio de 
Janeiro, no dia 7 de fevereiro, o 
ministro Paulo Guedes comparou 
servidor público que reivindica 
aumento em época de crise a um 
parasita. Por conta disso, o 
ministro de Bolsonaro pode ter 
de se explicar ao Conselho de 
Ética da Presidência da República 
e à Justiça. 

Entidades representati-
vas dos servidores consideraram 
as declarações como “assédio 
gratuito” e “verdadeiro assédio 
institucional”. O Sindicato dos 
Servidores do Poder Legislativo 
Federal e do Tribunal de Contas 
da União (Sindilegis) acionou seu 
corpo jurídico para avaliar as 
medidas judiciais que podem ser 
tomadas contra os "insultos do 
ministro". E a Confederação dos 
Servidores Públicos do Brasil 
(CSPB) informou ter elaborado 
até uma estratégia para levar o 
ministro Paulo Guedes à Justiça 
por conta dessa declaração. 
Algumas lideranças atentaram 
para o fato de que a fala do 
ministro guarda semelhanças até 
mesmo com a tática de 
propaganda nazista, que 
também comparou judeus a 
parasitas. 
 
A FALA DE GUEDES 
O funcionalismo teve aumento de 
50% acima da inflação. Tem 
estabilidade de emprego, tem 
aposentadoria generosa, tem 
tudo. O hospedeiro está 
morrendo, o cara virou um 
parasita. Dinheiro não chega no 
povo e ele quer aumento 
automático. Não dá mais. 
 



A revolta abala a ordem na América Latina, mas no Brasil as ruas 

seguem cheias de trabalhadores...trabalhando.  Por quê?!  
 

Desde o México até a Argenti-
na, os trabalhadores voltaram a ocu-
par seus territórios de lutas: as praças e 
ruas. Entre as diversas formas que a 
rebeldia popular assumiu, destacam-se 
os enfrentamentos dire-tos que há 
meses tensionam a ordem na capital do 
Chile. 

Frente ao crescimento das 
lutas de classes, o FMI – entidade que 
funciona como xerife mundial para os 
países periféricos das economias domi-
nadas - se pronunciou no último en-
contro de Davos, em janeiro passado, 
anunciando: 

“Em todas as economias, um 
imperativo chave – e cada vez mais 
pertinente num período de crescente 
descontentamento – consiste em am-
pliar a inclusão e garantir que as redes 
de proteção social estejam de fato 
protegendo os mais vulneráveis, e que 
as estruturas de governo reforcem a 
coesão social”. Ou seja, a entidade res-
ponsável pelas duras ordens de con-
tenção de gastos sociais para as políti-
cas econômicas dos países periféricos 
agora muda o discurso, para manter a 
ordem do capital. 

A questão é: a crise econômica 
se anuncia cada vez mais dramática 
com a fragilização crescente do movi-
mento histórico da globalização (o li-
vre mercado, o comércio mundial pati-
na) e com o crescimento das saídas 
nacionalistas que antecipam a próxima 
crise. Isto no passado significou guer-
ras interimperialistas. O FMI apenas 
prepara um “colchão de amortecimen-
to das lutas de classes”, para que não 
virem revoluções. 
E o Brasil? 

A trajetória do Partido dos 
Trabalhadores (PT) e da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) mostra o 
desastre que os programas “demo-
crático-populares” – ou os programas 
reformistas para a contenção social via 
inclusão de parcelas da classe traba-
lhadora em maiores níveis de renda – 
foram para as lutas da classe trabalha-
dora. Para evitar as demandas históri-
cas da classe, praticaram- se medidas 

econômicas e políticas para a 
euforia dos consumidores e a 
alegria dos capi-talistas no 
Brasil. Ao lado de baratos 
programas sociais e farto 
crédito, os lucros das grandes 
empresas foram, até hoje, 
crescentes. 
“O lucro consolidado de 309 
empresas brasileiras de capital 
aberto foi de R$ 59,7 bilhões 
no 3.° trimestre de 2019. O 
crescimento foi de 10,60% na 
com-paração com o mesmo 
período de 2018 (...)”. 

Em contrapartida, o jornal O 
Globo informa que: “O Brasil não cria 
vagas com rendimento acima de dois 
salários mínimos há 14 anos”, desde 
2006. Ou seja, além da crescente desi-
gualdade e concentração de renda, te-
mos a troca geral de empregos de ma-
ior qualidade por postos de trabalho de 
baixos salários, isto independente-
mente do crescimento ou não da eco-
nomia como um todo nesse período. 
Trabalhadores passivos 

Apesar do aumento da explo-
ração e da insuficiência das melhorias, 
como assalariados e consumidores, a 
classe trabalhadora em certa medida 
incorporou durante os governos pe-
tistas a política ideológica de que nos 
compromissos (pactos) com as empre-
sas para a produção estava o futuro do 
Brasil e, portanto, o futuro dos traba-
lhadores. O apassivamento dos traba-
lhadores que norteava a ação sindical 
do PT/CUT nos seus governos ganhou 
intensidade e escala, procurando cap-
turar toda a classe trabalhadora. 

Os movimentos do capital pós-
crise de 2008, no cenário internacio-
nal, geraram deflação em escala cres-
cente no Globo, derrubando os preços, 
lucros e acirrando a concorrência mun-
dial, impondo os limites para as medi-
das reformistas no governo Dilma e o 
atropelando. As necessidades do capi-
tal, que explora os trabalhadores no 
território brasileiro com baixa produti-
vidade, exigiram um rebaixamento 
ainda mais brutal do preço da força de 

trabalho, ou seja, dos salários. A partir 
disto, as reformas trabalhistas dos go-
vernos petistas ficaram insuficientes, e 
as novas reformas dos governos Temer 
e Bolsonaro foram impostas. 

Enquanto as direções petistas 
desconstruíam o “espírito de luta” da 
classe trabalhadora e a ação classista 
das suas organizações, advindas dos a-
nos vitoriosos das décadas de 1970 e 
1980, o capital e os seus agentes ope-
ravam pelos seus interesses. Assim, as 
derrotas da classe foram se suceden-
do. 
Taxa de sindicalização em queda 

Um indicador estatístico dessa 
estratégia de derrota da classe apare-
ce hoje no índice de participação dos 
trabalhadores em seus sindicatos: 
“Taxa de sindicalização cai para 12,5 % 
em 2018 e atinge o menor nível em se-
te anos.” Numa classe trabalhadora 
(considerando um proletariado ampli-
ado, constituído de empregados, de-
sempregados, trabalhadores por conta 
própria, jovens que nunca trabalha-
ram, trabalhadores domésticos, com 
ou sem renda e os incapacitados ao 
trabalho pela idade ou pela destruição 
do capital) de mais de 100 milhões de 
pessoas, apenas 11,5 milhões são hoje 
sindicalizadas. Se observarmos que os 
trabalhadores do Estado somam 11,7 
milhões (PNAD Contínua de 27/12/ 
2019), é fácil perceber que a imensa 
maioria daqueles que produzem a ma-
isvalia no Brasil está fora dos sindica-
tos. 
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Nesse longo período pós-anos 
1980, o capital operou os seus elemen-
tos clássicos da ação estatal legal de 
contenção – vigilância, repressão, leis, 
prisões etc. – e de cooptação, via a 
participação dos trabalhadores em en-
tidades de consenso, dos parlamentos, 
fundos de pensão e saúde, direção de 
empresas, câmaras setoriais etc. Mas, 
frente às ameaças de insatisfação so-
cial, por conta da crescente exploração 
e miséria, construiu a ação estatal 
“clandestina”, por meio da criação das 
“milícias” por todo o país. 
ONGs e empreendedorismo 

Além dessas e muitas outras 
ações de menor importância, a ordem 
do capital produziu neste período duas 
iniciativas com grande alcance social, 
que merecem maior atenção no perío-
do recente: uma veio pelo lado das or-
ganizações da “Sociedade Civil” –ONGs 
de todo tipo que atuam na ponta junto 
ao proletariado, com as mais diversas 
ações (educação, meio ambiente, as-
sistência social, caridade etc.), de coo-
ptação ideológica e ainda junto ao Es-
tado na defesa ampla e diversificada 
dos interesses do capital e da captura 
de parte do bolo da riqueza social pro-
duzida pelos trabalhadores, que é ad-
ministrada pelo Estado. O último le-
vantamento conhecido nos informa 
que, em 2018, existiam 820 mil enti-
dades dessa natureza no Brasil. Elas 
difundiram de forma ampla as ideo-
logias da saída individual para os tra-
balhadores, como o empreendedoris-
mo. Vide a Fundação Ayrton Senna, que 
promove cursos sobre o empreen-
dedorismo como meio de ascensão so-
cial, em escolas públicas de ensino mé-
dio do Rio de Janeiro. 
Fé a serviço do capital 

A outra foi o vertiginoso cres-
cimento das “igrejas neopentecostais”, 
ou da fé a serviço da ordem do capital. 
Esta cresceu com a derrota da Teologia 
da Libertação nos anos 1980/90, quan-
do a Igreja Católica foi ocupada pelas 
linhas teológicas conservadoras que 
bloquearam a crítica social onde essas 
atuavam. Na sequência, as diversas cri-
ses econômicas do capital (1987, 1991, 
1997, 2001 e 2008) alimentaram as 
condições sociais para a impulsão das 
igrejas nas comunidades onde vive a 
imensa maioria da classe trabalhadora. 

Tais igrejas vêm fazendo um 
“trabalho obreiro” amplo, apoiado por 
empresários e pelo Estado. Oferecem 
aos indivíduos sua redenção “já”, leia-
se: ascensão social ainda na Terra. A 
Igreja Universal, a maior delas, tem co-
mo um de seus lemas: “Pare de sofrer” 
Fazem acreditar, com isso, que é possí-
vel ficar rico ainda na Terra – desde que 
se pague o dízimo para Cristo lhe 
atender. As últimas pesquisas indicam 
que mais de 50 milhões de trabalhado-
res estão hoje nessas igrejas. 

A combinação da ideologia do 
empreendedorismo com o suporte 
amplo das igrejas produziu o fenôme-
no ideológico de milhões de brasileiros 
que sobrevivem com renda menor que 
dois salários mínimos e acreditam que 
seus “pequenos negócios” vão lhes 
abrir as portas da felicidade no consu-
mo, por serem patrões de si mesmos. 
 
Desenvolvimento via exploração da 
classe trabalhadora 

É preciso compreender que a 
economia brasileira nunca superou a 
sua condição de dominada pela ordem 
internacional do capital. Aqui, o desen-
volvimento capitalista se deu com a 
burguesia brasileira se associando, co-
mo sócia menor, ao Imperialismo. Logo, 
o nosso “desenvolvimentismo 
nacional” jamais atingiu os níveis de 
produtividade e, consequentemente, 
de renda dos países centrais. A alavan-
ca fundamental do desenvolvimento 
nacional se deu pela sempre crescente 
exploração brutal da nossa classe tra-
balhadora. Por exemplo, as péssimas 
condições de moradia da imensa 
maioria da nossa classe – custo que se-
ria do capital para a produção e repro-
dução da força de trabalho, repassado 
pelos patrões aos trabalhadores. 

No Brasil, as amplas camadas 
da população à disposição da produ-
ção do capital (superpopulação relati-
va) sempre foram funcionais ao cresci-
mento do capitalismo. A face recente 
dessa exploração é a “uberização” 
crescente do trabalho no país (aliás, no 
mundo). 

Essa nova divisão social do tra-
balho é o velho movimento do capital 
capturando mercados de intermedia-
ção da circulação e produção (peque-
na) de mercadorias. Isso foi possibilita-

do pelo desenvolvimento das forças 
produtivas – o avanço do controle ele-
trônico dos processos de trabalho. 
Entretanto, a sua forma social recupe-
ra o velho processo de trabalho por 
peça, que com nova roupagem “em-
prega” trabalhadores informais. Logo, a 
condição de “trabalho informal” ou por 
“conta própria”, que há muito faz parte 
do desenvolvimento do capitalis-mo 
brasileiro, agora é exibida como a 
novidade que criou condições para 
saídas reais da miséria do proletário 
rumo ao paraíso dos patrões! 

Assim, não é difícil perceber 
que, neste momento do ciclo do capi-
tal, o proletariado brasileiro ainda se 
encontra sobrevivendo anestesiado 
sob o peso da sua pobreza desespera-
dora, pois perdeu a perspectiva da luta 
a partir da derrota no período PT/CUT e 
do desmonte da ação classista das suas 
organizações nos locais de mora-dia e 
trabalho, encontrando “a saída” nos 
cânticos das senzalas modernas da 
ordem do capital, nos valores “espiri-
tuais” das empresas capitalistas e dos 
serviçais que pilotam o Estado. 
 
Luta de classes vai esquentar 

No entanto, o ciclo econômico, 
que se desdobra no social e político, 
segue acirrando suas contradições. A-
pesar das “necessárias” reformas tra-
balhista e da Previdência, das privati-
zações etc., a economia brasileira fe-
chou mais um ano (2019) afundando. A 
indústria está estagnada desde 2013, e 
neste governo Bolsonaro tem a sua 
situação agravada pelas políticas eco-
nômicas que visam um desenvolvi-
mento via “livre mercado”, algo que 
não existe no mundo do capital. 

Essas contradições estão pio-
rando o “comer, beber, vestir e morar” 
do proletariado brasileiro, o que vai 
minando a força do apassivamento das 
ideologias, pois a realidade vai des-
montando todos os sonhos – inclusive 
os dos pequenos empreendedores – e 
acentuará as divisões entre as frações 
da classe dominante que hoje dispu-
tam a divisão da decrescente riqueza 
produzida pelos trabalhadores. A luta 
de classes vai esquentar, mas o avanço 
da classe trabalhadora depende da 
nossa estratégia e capacidade de 
organização. 
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Mais de 21 mil petroleiros e 
petroleiras, em 121 unidades da 
Petrobras em 13 Estados, iniciaram 
greve no dia 8 de fevereiro, contra o 
descumprimento do Acordo 
Coletivo de Trabalho firmado em 
novembro do ano passado. Apesar 
da força do movimento, não houve 
destaque na mídia, o que revela um 
posicionamento avesso às lutas e 
mobilizações da classe trabalhadora. 
O Sindágua-DF divulgou moção de 
apoio à greve. 

Durante a paralisação, os 
trabalhadores enfrentam ameaças 
de punições, assédio moral e outras 
arbitrariedades por parte da 
empresa. Eles denunciaram o 
altíssimo assédio gerencial, muitos 
adoecimentos e a falta de condições 
mínimas de segurança do trabalho 
nas plataformas petroleiras. 

O ACT da categoria determi- 

na que não pode haver demissão em 
massa de trabalhadores sem 
discussão prévia com as entidades 
sindicais. No entanto, dois meses 
depois da assinatura do Acordo, a 
Ansa, empresa 100% Petrobras, 
anunciou a dispensa sumária de 1 
mil empregados da fábrica de 
fertilizantes (Fafen-PR). De acordo 
com a Federação Única dos 
Petroleiros (FUP), a greve foi 
motivada também por várias outras 
violações da gestão da Petrobras ao 
desrespeitar o que pactou com os 
trabalhadores e com o próprio 
Tribunal Superior do Trabalho. 

No dia 17/2, o TST decretou 
a ilegalidade do movimento. No dia 
seguinte, o Tribunal Regional do 
Trabalho do Paraná suspendeu as 
demissões da Ansa. 
Acordo no TST 

No dia 21/2, em audiência no 
Tribunal Superior do Trabalho, foi 

fechado um acordo que pôs fim à greve. 
Segundo a FUP, parte das reivindicações 
foi atendida, a exemplo de ajustes na 
tabela de turnos. As advertências dadas 
pela Petrobras aos trabalhadores que 
aderiram à greve serão canceladas e as 
férias ficaram mantidas. O desconto dos 
dias parados foi dividido, metade em 
dinheiro e metade em compensação com 
horas extras em até seis meses. As 
demissões na fábrica da Ansa continuam 
suspensas até nova audiência no TST, 
agendada para o dia 6 de março. 

O Sindágua-DF lembra que a 
resistência demonstrada por outras 
categorias país afora serve de força e 
engajamento para as demais lutas 
que estão por vir, principalmente na 
defesa do saneamento público, que 
também atinge diversas categorias 
nos Estados. Devemos, portanto, 
permanecer vigilantes e solidários às 
lutas da classe trabalhadora em 
defesa de seus direitos e suas 
garantias, seja qual for a categoria! 
 


