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A FUNDIÁGUA É NOSSO PATRIMÔNIO!

Vamos continuar, juntos, a luta em defesa da nossa Fundação!

D

esde a criação da Fundiágua, há
mais de 25 anos, o Sindágua-DF
tem acompanhado tudo o que diz
respeito a ela, promovendo o debate e se
colocando na linha de frente da luta dos
trabalhadores e das trabalhadoras em
defesa da Fundação e do fortalecimento
dessa instituição dos caesbianos.
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O Sindicato entende que a Fundação
pertence a todas e todos os trabalhadores
e que devemos lutar por sua ampliação,
principalmente quanto aos planos de Previdência Complementar (Planos I, II e III),
planos de saúde, dental e medicamentos,
programas assistenciais e aposentadorias,
que foram duramente conquistados.

Fundiágua

Plano de saúde: Sindicato defendeu
participação dos trabalhadores no debate

N

o comunicado da Fundiágua divulgado no dia 25/6, informando sobre a
decisão pela permanência da Amil Saúde, há algumas questões que precisam
ser esclarecidas. Em primeiro lugar, não
houve ampla divulgação do processo,
como a�irma a Fundação. Prova disso é
que, do total de 9.010 vidas assistidas
pelo atual plano de saúde, somente 284
responderam à pesquisa da Fundação,
o que representa apenas 3,15% do total
de bene�iciários do plano.
Além disso, a pesquisa foi realizada
numa sexta-feira, dia 21/06, durante o
ponto facultativo do GDF, provocando
inclusive questionamento do Conselho
Fiscal que, na reunião do dia 26 de junho, convidou o diretor de Seguridade
da Fundação para explicar a decisão da
Fundiágua de consultar os trabalhadores
em pleno feriado prolongado.

Em o�ício ao presidente da Fundiágua, entregue no dia 10/7, a diretoria
executiva do Sindágua comunica a
decisão de se retirar da comissão assistencial de 2019 do plano de saúde.
Veja abaixo o teor do documento com a
justi�icativa do Sindicato:
“Conforme registrado na ata da 12.ª
reunião Fundiágua da comissão assistencial, este Sindágua julga necessário

Nas reuniões da comissão houve
amplo debate com o Sindágua- DF,
ASAP, Caesb e Fundiágua, de forma a
se buscar a melhor opção para todos
os trabalhadores. Cabe lembrar que,
durante a data-base, o Sindicato informou nas assembleias que este ano foi
construído um termo de referência para
habilitação das corretoras de planos de
saúde. Isso culminou com a saída do

Operadora /
Seguradoras

Proposta Final
- Mensalidade (R$)

Grupo Elo, que estava há 18 anos como
gestor junto à Fundação.
Com a habilitação da ExtraMed-PR, houve novo processo de cotação
das operadoras de planos de saúde,
chegando-se a reajuste negativo de até
-2% frente ao reajuste da in�lação médica (VCMH), de 14% atualmente. Aberta
a concorrência, foram apresentadas as
cotações conforme o quadro a seguir:

Reversão da Taxa
de Agenciamento

AMIL ATUAL 6.492.598,32
3.181.373,19

Reversão de
Pró-labore
---

AMIL

6.362.746,38

BRADESCO

6.380.195,75

5.742.176,18

63.801,96

SUL AMÉRICA

7.497.012,86

2.998.805,14

74.970,13

UNIMED

10.842.011,15

4.336.804,46

108.420,11

Dessa forma, o comunicado emitido
pela Fundação – “Riscos de Extinção da
FUNDIÁGUA” –, no dia 30/10/2019, causou grande surpresa a toda a categoria.
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Processo eleitoral

aos vídeos ou até mesmo ao questionário disponibilizado, comprovado com o
resultado de apenas 284 respostas, que
não representam nem ao menos 10% do
total de participantes.

concomitantemente com a decisão de
qual operadora escolher, deveria ter sido
realizada em assembleia dos trabalhadores da CAESB.

Por discordar da forma de decisão
da operadora de plano de saúde, comunicamos nossa retirada dessa comissão
até que a categoria caesbiana possa ser
ouvida por essa Fundação.
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C

umprindo ainda o seu papel de fiscalizar os planos de
previdência, o Sindágua-DF alertou os trabalhadores,
no Boletim de maio/2019 (ao lado), sobre a grande
possibilidade de outro equacionamento de déficit no Plano II já no final de 2019. Portanto, estamos constamente
acompanhando nossa Fundação.

Reunião com a Fundiágua e a Caesb
A diretoria do Sindicato já solicitou reunião com a Fundiágua e
com a Caesb para tratar dos últimos fatos veiculados, com o objetivo de unificar a luta em defesa do patrimônio dos trabalhadores.
O Sindágua-DF iniciará em breve um amplo debate com a
categoria para discutir ações e medidas que tragam uma solução para a evolução do patrimônio dos trabalhadores pois,
antes de se falar em extinção ou entrega a outras entidades,
devemos buscar sua recuperação!

FUNDIÁGUA
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É preciso agregar esforços em defesa dos direitos
e do patrimônio dos trabalhadores
Em reunião da Plenária do Sistema
Diretivo (PSD) realizada no dia 05/11, o
Sindágua-DF deliberou pela estratégia
de reunir todas as instituições dos representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras caesbianas(os), ativos e aposentados, no intuito de agregar esforços em
defesa dos direitos e do patrimônio dos
trabalhadores, o qual inclui, acima de
tudo, a própria Caesb Pública, somando-se ainda a Caeso, Asap e Fundiágua.
Apesar das diferentes áreas de atuação e visão dessas entidades, devemos
fortalecê-las, cada uma em sua finalidade, tendo em vista que todas são resultado da luta de nossa categoria.
Temos acompanhado as movimentações do governo que objetivam
privatizar as empresas públicas do DF;

para tanto, é preciso “enxugá-las”, de modo
a ficarem mais atrativas ao capital privado.
Dentro desse contexto, entendemos
que qualquer mudança na Fundiágua enfraquece o patrimônio dos trabalhadores
e é mais um passo rumo à desconstrução
da Caesb Pública.
Este Sindicato vem debatendo permanentemente tudo o que diz respeito a nossa Fundação, seja das comissões do Plano
de Saúde e dos debates acerca dos planos
de medicamentos e assistência odontológica, seja, principalmente, acompanhando
os equacionamentos dos déficits dos Planos de Benefícios I e II.
De imediato, defendemos o fortalecimento de todos os planos de benefícios
na própria Fundação, e não aceitamos,
de maneira alguma, a extinção ou

transferência da Fundiágua para instituições do sistema financeiro, como
vem sendo ventilado por aqueles que
têm interesses escusos e contrários à
Caesb Pública.
Adicionalmente, com o objetivo de
expandir a Fundação, vamos lutar pela
manutenção dos planos de saúde,
odontológico e de medicamentos, nos
termos contratados atualmente e garantidos em ACT, para que continuem
na Fundiágua, assim como os nossos
planos previdenciários.
Lembramos a todos que a Fundiágua
diz respeito ao nosso presente (saúde),
ao nosso futuro (aposentadoria) e resguarda a garantia do direito dos caesbianos à aposentadoria.
. UNIDADE . RESISTÊNCIA . LUTA .

Fique atento à eleição!

EXPEDIENTE

O processo eleitoral da
Fundiágua deste ano de 2019 será
por meio eletrônico (e-mail). Caso
você, trabalhadora e trabalhador
participantes da Fundação, NÃO

receba o seu e-mail com acesso e
senha para votação, favor comunicar
imediatamente, por escrito, à Comissão
Eleitoral Fundiágua e ao Sindágua,
pelo e -mail sindaguadf@gmail.

com ou pelo telefone: 3323-8881
É importante ressaltar a todas e todos
que o seu voto e a sua participação são
muito importantes neste contexto de
ataques aos fundos de previdência!
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