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Desde março de 2020, quando foi decretado 
no País o estado de calamidade pública e 
emergência sanitária em razão da pandemia 
do novo coronavírus (covid-19), e publicado 
pelo GDF o decreto que dispôs sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional 
decorrentedecorrente da doença, o Sindágua-DF tem 
atuado junto à direção da Caesb no intuito de 
reduzir a exposição dos trabalhadores à 
contaminação pelo vírus.
 Imediatamente após a publicação do 
decreto local, o Sindicato encaminhou ao 
presidente da Caesb, por ofício, uma série de 
sugestões para o enfrentamento da 
pandemia, priorizando a saúde dos 
trabalhadores e das trabalhadoras 
caesbianos e terceirizados. As propostas 
incluíam:incluíam: a disponibilização imediata de EPIs 
para todos os trabalhadores que mantiveram 
as atividades presenciais em decorrência do 
serviço público essencial prestado pela 
Companhia à população do DF; a 
disponibilização imediata de álcool em gel em 
todas as instalações da Empresa, a fim de 
garantirgarantir a higienização pessoal dos 
trabalhadores; a disponibilização de álcool em 
gel em todos os veículos em uso na Caesb, 
inclusive com a individualização destes, para 
evitar contato entre os trabalhadores; a 
realização periódica de testes da covid-19, 

SINDÁGUA-DF ACOMPANHA A SITUAÇÃO DAS TRABALHADORAS E 
DOS TRABALHADORES EM SANEAMENTO DO DF DURANTE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

a fim de tratar com agilidade os possíveis 
cenários de contaminação dos trabalhadores 
caesbianos e terceirizados.
  Parte das medidas propostas foi, total ou 
parcialmente, atendida pela direção da 
Caesb. No entanto, mantendo sua atuação de 
base, com todos os cuidados de 
distanciamento social, uso de máscara e 
álcool em gel, o Sindágua-DF verificou, tanto 
por demanda e informação dos trabalhadores 
nasnas áreas, como em visitas in loco, que 
mesmo as medidas adotadas 
normativamente pela Empresa não foram 
respeitadas em várias áreas. 
 O Sindicato constatou situações em que 
trabalhadores não estão tendo acesso a 
álcool gel nas instalações da Empresa e 
precisam adquirir o produto com recursos 
próprios, em alguns casos por conta da 
centralização e controle do uso por parte de 
gestores imediatos. Em diversas áreas, a 
disponibilizaçãodisponibilização de EPIs, inclusive protetores 
faciais, não tem atendido às necessidades 
dos trabalhadores, até mesmo com a 
descaracterização do seu uso e finalidade 
conforme parâmetros técnicos. A escala de 
revezamento dos trabalhadores terceirizados 
durou apenas um mês, colocando-os em risco 
dede contaminação diária e expondo os 
trabalhadores caesbianos ao vírus. Diversos 
trabalhadores possivelmente enquadrados 

em grupos de risco, ou com familiares 
nesta situação, tiveram e estão tendo de 
retornar a atividades presenciais, sem 
considerar as implicações, inclusive 
legais, dessa determinação da Empresa. 
  A Caesb não se comprometeu com o 
monitoramento da covid-19 entre os seus 
trabalhadores e terceirizados, tendo 
realizado uma única mobilização para 
testagem em massa (teste rápido), com 
apoio da Secretaria de Saúde do GDF, 
medida que não atingiu toda a massa de 
trabalhadores.trabalhadores. Em nenhum momento a 
Companhia cogitou a viabilização do 
Comitê de Crise para tratar de forma 
coerente e conjunta todas as questões 
acima relatadas. Além disso,   por meio da 
Medicina do Trabalho, a Empresa propôs 
um PROTOCOLO DE AÇÃO – 
SUSPEISUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO POR COVID-19, que 
colocou todo o ônus nas costas dos 
trabalhadores, com função apenas 
burocrática da Medicina do Trabalho, 
eximindo a Empresa de qualquer 
responsabilidade com a saúde dos 
trabalhadores.trabalhadores.
Nesta conjuntura de emergência sanitária 



 Em meio a uma crise de saúde sem precedentes e sem 
nenhum diálogo com os servidores públicos e com a sociedade, o 
governo federal finalmente apresentou sua proposta de reforma 
da Constituição para a Administração Pública. A PEC 32/2020, 
divulgada no dia 3 de setembro, simplesmente revoga a Lei n.º 
8.112/1990 e praticamente extingue todos os direitos trabalhistas 
dos(as) servidores(as) públicos(as) de todas as esferas da União 
–  –  federais, estaduais, municipais e distritais – instituídos na 
Constituição Federal, entre eles a estabilidade.
 O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 
(Diap) explica que a proposta mantém, em grande parte, as regras 
para os atuais servidores, mas aplicando a eles várias das regras 
previstas na PEC, como a avaliação de desempenho para efeito 
de dispensa. Para os futuros servidores – aqueles que 
ingressarem no serviço público após a promulgação da EC –, a 
PEC acaba com o Regime Jurídico Único e com a estabilidade e 
criacria novos vínculos, como novas regras para o contrato 
temporário, e alguns com ingresso via concurso público e outros 
de seleção simplificada, porém todos com salários iniciais mais 
baixos e sem direito a promoções automáticas.
 Na avaliação do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de 

Estado (Fonacate), o Brasil está diante de várias 
excepcionalidades fiscais em virtude da pandemia da covid-19 
como, por exemplo, o governo não precisar obedecer à regra de 
ouro. “O certo é que nesse cenário a crise econômica vai se 
acentuar ainda mais no próximo ano. E o que o governo faz? Ao 
invés de debater saídas, como uma agenda pactuada no 
desenvolvimento, junto a servidores e demais setores 
econômicos,econômicos, apresenta uma reforma administrativa sem estudos e 
análises técnicas”, ressalta o Fórum.
 O mesmo aconteceu em relação às reformas Trabalhista e 
Previdenciária. Não houve diálogo qualificado com a sociedade 
nem com os representantes dos trabalhadores públicos e 
privados, e as perdas de direitos só vêm se acumulando.
 É preciso lembrar que a estabilidade para todos os servidores, 
remuneração adequada e previsível, profissionalização e 
capacitação contínuas e autonomia sindical são alguns dos 
fundamentos para a eficiência do Estado. Porém, longe de 
defendê-los, o governo quer reduzir o Estado a qualquer custo, 
sujeitando o serviço público a apadrinhamentos e precarização, e 
os servidores a perseguições políticas e assédio institucional e 
moral.moral.

com grande parte dos trabalhadores 
caesbianos e dos trabalhadores 
terceirizados expostos a possível 
contaminação, possibilidade reforçada 
pelo processo de abertura das atividades 
determinadas pelo GDF ao longo do 
período, praticamente determinando o fim 
dodo isolamento social efetivo –, o resultado, 
inevitável, foi o adoecimento de vários 
trabalhadores pelo novo coronavírus, com 
o afastamento do trabalho e até mesmo 
exposição e contaminação de familiares, 
inclusive em grupos de risco. Nesses 
casos, o Sindicato reitera a orientação 
parapara que o trabalhador acometido da 
covid-19 providencie a abertura do CAT, 
segundo decisão do próprio STF. 

Todas as questões citadas foram, ao 

longo do processo, formalmente 
encaminhadas à Empresa, por meio de 
ofícios ao Presidente, e discutidas em 
diversos encontros presenciais com a 
direção da Caesb, tendo o Sindicato 
sempre colocado em primeiro plano a 
saúde e a vida dos trabalhadores e suas 
famílias!!!famílias!!!

 É nosso entendimento que, desde o 
início, a pandemia foi usada politicamente 
pelos governos de plantão e tratada de 
forma até mesmo criminosa pelo governo 
Bolsonaro! Apesar da implementação de 
medidas de isolamento social logo no 
início da crise sanitária, o GDF 
paulatinamentepaulatinamente também abraçou a tese 
de que a pandemia não poderia paralisar 
o Distrito Federal e, assim, procedeu à 

abertura contínua de diversas atividades 
econômicas, resultando na aglomeração 
de pessoas. Por outro lado, o governo 
local nunca promoveu, de forma efetiva, o 
monitoramento da evolução da pandemia 
no DF, pois em nenhum momento fez a 
testagem em massa da população. O 
GDGDF, assim como o governo Bolsonaro, 
optou por “normalizar” a pandemia, 
tornando a subnotificação uma “política” 
de governo! 
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SUCATEAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATACAR DIREITOS DOS SERVIDORES: ESSA É A PROPOSTA 
DO GOVERNO BOLSONARO

“(CONTRA REFORMA DO ESTADO)”



04|Nº 91 | JSETEMBRO DE 2020

 Vale ressaltar também que a PEC 32/2020 não vai atinge parlamentares, magistrados (juízes, 
desembargadores, ministros dos tribunais superiores, promotores e procuradores), tampouco militares. 
Mais uma vez, a opção é cortar de quem ganha menos.

 No último dia 21 de setembro, o Tribunal Superior do 
Trabalho votou o dissídio coletivo de greve dos 
trabalhadores ecetistas. Mais uma vez, os ministros do 
TST se mostraram a serviço dos patrões e contra os 
trabalhadores, na medida em que votaram pela retirada de 
50 cláusulas históricas do ACT.

  A decisão Tribunal decretou o fim de direitos históricos 
garantidos em mais de 30 anos de luta pela categoria. Das 
79 cláusulas, o Judiciário decidiu destruir 50, entre elas o 
adicional noturno, a redução do tíquete-alimentação, a 
licença-maternidade de 180 dias, auxílio creche, auxílio 
para filhos com necessidades especiais, adicional de risco 
e redução do valor das horas extras.

  E mais: os direitos dos trabalhadores dos Correios, 

assim como na Caesb, vêm sendo atacados 
há anos, inclusive com a retirada da parte 
patronal do plano de saúde dos ecetistas.

  Destacamos que os trabalhadores da ECT 
fizeram uma greve de mais de 30 dias, em 
defesa de seus diretos e, principalmente, 
contra a tentativa do governo de privatizar 
uma das melhores empresas públicas do 
País.

  Conforme matéria veiculada na 
Intersindical, “um dos ministros do TST, Ives 
Gandra Martins Filho, um capacho dos 
interesses patronais, defensor do fim dos 
direitos trabalhistas, pretende que essa 
decisão completamente inconstitucional – 
pois ataca direitos e a sobrevivência do 
trabalhadortrabalhador – se transforme numa norma a 
ser estendida para toda a classe 
trabalhadora. É a demonstração da real face 
do Estado que, a fim de impor mais e 
melhores condições para que o Capital 
amplie seus lucros, ataca os trabalhadores, 
passando por cima de direitos historicamente 
garantidos.[...]”.garantidos.[...]”.

 No ataque às conquistas dos 
trabalhadores, o desgoverno tenta deixar a 
ECT mais ineficiente na prestação dos seus 
serviços e atraente ao mercado financeiro, 
de modo que reduz direitos e precariza a 
força de trabalho. A intenção é criar para a 
população a imagem de que uma empresa 

 A PEC 32/20 será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), para 
análise da admissibilidade. O texto será submetido depois a uma comissão especial, que avaliará o 
mérito, e ao Plenário, última etapa da tramitação.
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mais distantes do País alimentos, materiais 
escolares e de higiene, remédios, urnas 
eletrônicas, vacinas, testes e respiradores e, 
principalmente, levam as encomendas das 
empresas privadas que não querem ter mais 
custos.

  Cabe ainda ressaltar que, desde o começo da 
pandemia do novo coronavírus, os trabalhadores 
da ECT têm lutado para garantir proteção contra a 
doença, mas a Empresa vem negligenciando essa 
responsabilidade. Como resultado, mais de 100 
trabalhadores já perderam a vida e centenas foram 
ou estão contaminados, pois não existam 
protocolos,protocolos, uso de máscara nem álcool em gel para 
os ecetistas.

 Portanto, a greve dos Correios teve o intuito de 
mobilizar a categoria para a luta em defesa de seus 
direitos e contra a privatização!
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 O Sindágua-DF vem acompanhando de perto os ataques aos trabalhadores no DF e as tentativas de privatização das empresas 
públicas em todo o Brasil. Por exemplo, tivemos a recente luta pela manutenção de diretos no caso dos celetistas e as negociações 
dos bancários, e em breve haverá a campanha de data-base dos eletricitários da CEB, sempre pela defesa dos bons serviços 
prestados à população.
  Na esfera local, acompanhamos especialmente a movimentação do GDF junto ao BNDES com vistas aos estudos para privatizar 
as empresas públicas dos brasilienses. Isso vem acontecendo fortemente com a CEB e com o Metrô-DF, onde se percebe o avanço 
dos ataques aos trabalhadores na tentativ       ção atropela todo o debate feito com a Câmara Legislativa do DF, pois esta entende 
que, devido ao regramento da Lei Orgânica do DF, qualquer projeto de privatização deve obrigatoriamente passar pela Casa 
Legislativa, o que não está ocorrendo.
  Destaca-se que os representantes dos trabalhadores estão sendo impedidos de participar das reuniões do conselho de 
administração da CEB, para que se possa aprovar o mais breve possível o leilão dos ativos da empresa e a sua venda, estimada e 
R$ 1,2 bi.
 E não nos esqueçamos do caso do Goiás: a CELG foi privatizada e atualmente é a pior prestadora de serviço energético do país 
e com altas tarifas para a sociedade!
NoNo segundo caso, do Metrô-DF, a justificativa é a mesma: falta de capacidade de investimento do Estado e prejuízo aos cofres do 
GDF, buscando-se fazer a concessão dos trens metropolitanos também sem audiências públicas, o que fere as leis regulamentares 
locais.
 Lembramos que, desde o ano passado, enfrentamos movimentos de ataque ao patrimônio público do DF e realizamos, em 
23/8/19, a histórica audiência pública em defesa da #CaesbPública e contra as falácias de empresa deficitária, ineficiente e má 
prestadora de serviço.
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 Em cumprimento da deliberação de unidade da classe trabalhadora, o Sindágua-DF, que faz a luta pela base, vem dar 
andamento ao processo discutido e encaminhado pelo X Consan, em 2017, que tratou da unificação da categoria do 
saneamento no DF, a fim de somar forças entre os trabalhadores caesbianos e demais prestadores de serviços do setor.

 Após amplo debate com a categoria, o tema também foi tratado e referendado em Assembleia Geral dos Trabalhadores da 
Caesb realizada em janeiro de 2019. Dessa forma, foi dado um passo importante para a união de forças visando à 
manutenção do saneamento público no DF à conquista de melhores condições de trabalho para todos. 

  É importante destacar que o Sindágua-DF, mesmo durante a pandemia, tem acompanhado as condições de trabalho dos 
caesbianos e terceirizados, identificando e denunciando a grande precarização na prestação de serviços devido à falta de 
EPIs, máscaras, álcool em gel, luvas e uniformes.

 Buscamos a implementação de uma nova escala 12x60, com o objetivo de garantir o menor contágio possível pelo novo 
coronavírus, e fomos às empresas prestadoras de serviço levar orientações e buscar filiações, no intuito de garantir igualdade 
de tratamento para esses trabalhadores. 

  Como sindicato classista, lutamos por ampla melhoria na qualidade de vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras. 
Buscamos a unificação para que todos os trabalhadores do setor de saneamento do DF tenham os mesmos direitos e as 
mesmas condições de trabalho.
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 Discutimos também uma forma de subsidio para custeio dos planos dos aposentados. Dessa forma, firmamos entre Sindágua, ASAP, 
Caesb e Fundiágua um pacto de gerações que irá garantir uma contribuição de 05% dos ativos para custear os aposentados e preservar 
o número de participantes no plano, mantendo assim nosso poder de negociação da apólice. 

  Em várias rodadas de negociações cobramos da Companhia o cumprimento do Art. 23 do ACT 2019/2021, que trata da 
implementação da comissão permanente de avaliação do plano de saúde, conforme o Programa de Saúde do Trabalhador. Ainda em 
agosto, a referida comissão permanente foi criada, e vamos continuar lutando por melhorias nos benefícios assistenciais aos 
trabalhadores. 

  Em continuidade, a Empresa propôs duras medidas no Acordo de Gestão do plano de saúde entre Caesb e Fundiágua, que trariam 
aumento significativo ao bolso do trabalhador, inclusive cobrando impostos que não são de sua responsabilidade. O Sindicato deixou 
claro, desde o início, que não aceitaria nenhum tipo de medida que viesse a onerar o trabalhador, uma vez que a Caesb vem assinando 
um contrato de Acordo de Gestão com a Fundiágua nos últimos quatro anos sem a participação do Sindágua, representante dos 
trabalhadores, e com benefícios financeiros somente para a Empresa – tivemos conhecimento de que, se renovado nas mesmas 
condições,condições, o atual contrato resultará em uma economia de aproximadamente R$ 2 milhões para a Caesb.Novamente a Empresa tentou 
estrangular o bolso do trabalhador, mesmo registrando uma economia unilateral ano após ano. Destacamos que o atual Acordo de 
Gestão vence em 26/09 e ainda não há garantias de que o trabalhador não irá arcar com um novo reajuste no plano de saúde ainda este 
ano. 

 Informamos ainda que essa importante discussão não foi inserida pela Caesb nem pela Fundiágua na pauta da comissão 
permanente, criada também para este debate. Esse tipo de atitude não colabora em nada para o atendimento dos interesses das 
trabalhadoras e dos trabalhadores em saneamento do DF, por isso o Sindágua-DF continua intransigente na defesa dos direitos da 
categoria.

 É prática histórica deste Sindicato lutar para garantir um bom plano de saúde 
aos trabalhadores. E em 2020 não poderia ser diferente. O Sindágua-DF participou 
da Comissão Assistencial na Fundiágua com a finalidade de negociar a renovação 
do plano de saúde e demais benefícios assistenciais, sempre com o objetivo de 
buscar o melhor benefício com o menor custo possível para o trabalhador.

  As negociações sobre a apólice do plano de saúde começaram em março deste 
ano, com a perspectiva inicial de até 140% de reajuste para os trabalhadores, isso 
em plena pandemia.

  Desde o início, defendemos a bandeira de reajuste ZERO, pois tínhamos 
conhecimento de que os trabalhadores caesbianos fazem parte de uma das 
melhores apólices da Região Centro-Oeste. Além disso, sempre nos preocupamos 
em lutar pela manutenção e permanência dos aposentados no plano de saúde, de 
modo a garantir preços e taxas justas que não pesem no seu orçamento. 
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