
BOLETIM 26 de Novembro de 2019

Desde 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.

A FUNDIÁGUA É NOSSO PATRIMÔNIO!

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 Pre-
vidência Complementar (Planos I, II e III), 
planos de saúde, dental e medicamentos, 
programas assistenciais e aposentadorias, 
que foram duramente conquistados.

Dessa forma, o comunicado emitido 
pela Fundação – “Riscos de Extinção da 
FUNDIÁGUA” –, no dia 30/10/2019, cau-
sou grande surpresa a toda a categoria. 
Nele, é mencionada a possibilidade de 
extinção do fundo de previdência com-
plementar dos trabalhadores do sanea-
mento do DF. A categoria é alertada para 
uma possível transferência da gestão dos 
nossos planos para o BRB, além de outros 
desdobramentos deste processo e as 
consequências danosas para os planos 
de benefícios de outras entidades fora 
da Caesb.

O Sindágua-DF vem acompanhando 
de perto essa questão, a � m de transmitir 
as informações à categoria, informações 
estas que foram muitas vezes omitidas no 
passado, inclusive por representantes dos 
próprios trabalhadores. 

Somente neste ano, estivemos pre-
sentes às mais de 10 reuniões que trata-
ram do plano de saúde, inclusive levando 
o debate à assembleia e fazendo questio-
namentos no Boletim do Sindágua-DF de 
julho/2019 (ao lado).

Fomos convidados a participar da comissão 
eleitoral e discordamos da metodologia da eleição 
no formato eletrônico, que hoje cria dúvidas entre 
os trabalhadores quanto ao prazo de até 05/12/2019 
para homologação dos resultados (item 57 do 
Regulamento). São mais de 10 dias, mesmo sendo 
uma eleição eletrônica. 

Tanto em relação ao plano de saúde quanto ao 
processo eleitoral, o Sindicato fez diversas denúncias 
à categoria e se posicionou contrário no que tange ao 
procedimento de renovação da operadora do plano 
de saúde e ao processo eletrônico eleitoral, realizado 
de forma antecipada.

Processo eleitoral
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Lançamento do Fórum da Sociedade Civil em Defesa das Estatais, 

dia 18 de junho, no Teatro dos Bancários. Participaram o STIU-DF, 

Sindicato dos Bancários, Sindimetrô-DF e Sindágua; a deputada 

federal Erika Kokay, os deputados distritais Chico Vigilante e 

Fabio Felix e a Assessoria do deputado Delmasso

Sindágua-DF participa da mobilização
contra as privatizações no DF e no Brasil

Assembleia da CEB, dia 19 
de junho, contra a reunião 
dos acionistas para vender 
51% das ações da empresa

Audiência Pública promovida pela 
Comissão de Legislação Participativa 
(CLP) da Câmara Federal, dia 27 de junho, 
por iniciativa da deputada Erika Kokay

Lançamento das Frentes em Defesa do Setor Elétrico Estatal, dia 3 

de julho, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados

EX
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TE  Diretoria Executiva (Triênio 2019/2022): Alberto (98294 8038), Daniela, Fernanda (98418 8603), Germano , Henrique (98445 1984), Itamar (98402-0021), Pedro (Catitu) (98445 1989), Rodrigo (99225 9004), Esdras (99650 3240). Diretoria Colegiada 

– Secretaria de Política Externa: Carlos Horácio C. de Morais, Rodrigo Pessoa de Carvalho e Ademir Carvalho do Nascimento Júnior. Secretaria de Relações Sindicais: César Júlio Ferreira, Daniela França Corado e Claudionor Rodrigues de Souza. Secretaria de Finanças e Adminis-

tração: Pedro Cerqueira Medeiros, Irlan Costa Santos e Márcio Roberto A. Irmão. Secretaria de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas: Fernanda da Silva Fernandes, Itamar Nunes Martins e Maria Graziele Lobato da Silva. Secretaria de Pesquisa Tecnológica e Assuntos Estratégicos: 

Jucélia Gonzaga, Alberto Jorge da Rocha Silva e Ercília Ramos Ribeiro Moreno. Secretaria de Imprensa, Divulgação e Comunicação: Henrique Mendonça de Faria, Andrey Assunção Silva e Paulo César Bessa Cesário. Secretaria de Formação Sindical e Cultura: Rodrigo Marques da 

Rocha, Aline Neves Kalatalo e Marcus Valério Xavier Reis. Secretaria de Políticas Sociais: Esdras Bacellar M. Salles, Igor Pontes Aguiar e Dalvimar da Silva Fernandes. Secretaria de Saúde, Higiene, Segurança do Trabalho e Aposentado: Márcio M. dos Santos, Marcelo Germano 

Alencar e Margonário de Paula Marques. Conselho Fiscal (Triênio 2018/2021) – Efetivos: Marcos Vinícios G. da Silva, Marx Bruno dos Santos e Ercília Ramos Ribeiro. Suplentes: Vilmar Júnior Del� no e Dominga Maia de Freitas. Comissão de Ética (Triênio 2018/2021) – Efetivos: 

Maria Goreth Gonçalves Nóbrega, Valeriano de Castro Júnior e Wellington Marques Barros. Suplentes: Eliel Marcos de Souza.  Edição: Lécia Viana (RP 2715/DF).  Editoração eletrônica e arte-� nal: André Filho.  Tiragem: 2.0 00 exemplares SDS - Ed. Venâncio VI - Sobrelojas 13, 14 e 15   

Tel.: 3323 8881   sindaguadg.org.br    sindicato@sindaguadf.org.br.

Planos I BD e II BD registraram 
rentabilidade abaixo da meta

em fevereiro, março e abril
Con�irmando o que o Sindágua-DF publicou no boletim do 

dia 21 de maio, os informes de rentabilidade referentes aos 
meses de fevereiro, março e abril mostram que a rentabilidade 
dos Planos BD e Saldado continuam abaixo da meta. Os 
números (veja grá�icos abaixo) indicam a possibilidade de 
futuros dé�icits e possíveis equacionamentos em ambos os 
planos (I e II). Já o Plano III (misto) registrou rentabilidade 
abaixo da meta em fevereiro e março, mas se recuperou em 
abril.

O Sindicato participou ainda de encontro para mobilização e articulação contra a 

privatização do saneamento nas esferas federal, estadual e municipal. Dia 1.º de 

julho, na Associação Brasileira de Municípios (Assemae).

No comunicado da Fundiágua divulga-
do no dia 25/6, informando sobre a 

decisão pela permanência da Amil Saú-
de, 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 ju-
nho, convidou o diretor de Seguridade 
da Fundação para explicar a decisão da 
Fundiágua de consultar os trabalhadores 
em pleno feriado prolongado.

Fundiágua
Plano de saúde: Sindicato defendeu

participação dos trabalhadores no debate

Operadora / 
Seguradoras

Proposta Final 
- Mensalidade (R$)

Reversão da Taxa 
de Agenciamento

Reversão de
 Pró-labore

AMIL ATUAL  6.492.598,32

AMIL 6.362.746,38 3.181.373,19 ---

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

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 infor-
mou 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 

• A mensalidade proposta pela Amil é cerca de 18 mil reais menor que o preço apresentado pela Bradesco Saúde e tem reajuste 

negativo. Entretanto, historicamente, os reajustes aplicados pela Bradesco Saúde são muito superiores aos da Amil, o que 

poderá levar à mudança de operadora logo no ano seguinte.

• Cabe destacar que a Bradesco Saúde propôs reversão de 90% da taxa de agenciamento para o fundo assistencial da Fundiágua, 

sendo que a proposta da Amil foi de apenas 50%. Essa taxa de agenciamento é o valor de margem das operadoras para 

negociação no mercado de planos de saúde. Esse fato, conforme prevê o termo de referência, fez com que o valor fosse rever-

tido ao fundo assistencial. É responsabilidade desse fundo aportar recursos para manter o subsídio aos planos de saúde dos

aposentados.
• Quando falamos de agenciamento, a tendência é que o valor seja quitado tão logo a seguradora consiga. Por exemplo, 

se o agenciamento foi de 100% da primeira fatura, a seguradora irá pagar o agente ou corretor de seguros, assim que 

receba o crédito da primeira fatura. Em alguns casos, o agenciamento pode ultrapassar esse valor, ou seja, ser 200% ou 

mesmo 300% do valor da primeira fatura. Nesse caso, para benefi ciar o fl uxo de caixa da seguradora, esta pode dividir o 

pagamento do agenciamento em quantas faturas forem necessárias, ou seja, o agenciamento será pago nas duas ou três 

primeiras faturas pagas. Já com a comissão de seguros, o normal é que ela seja paga junto com as faturas ou parcelas. Se 

a comissão negociada foi de 25%, a seguradora irá creditar ao corretor de seguros 25% do prêmio líquido todas as vezes 

que uma parcela foi paga. (CIRCULAR SUSEP Nº 510)

• A Bradesco Saúde também ofereceu um pró-labore de 1% sobre a fatura mensal. A Amil não ofereceu essa vantagem.

Conforme tabela abaixo, a comissão assistencial realizou um comparativo entre as duas propostas – Bradesco e Amil:

Itens de avaliação Amil Bradesco 

Reajuste na tabela atual (mensal) -2% -1,73%

Reversão do Agenciamento 50% 90%

Reversão do Pró-labore --- 1%

Limite Técnico (Ponto de Equilíbrio) 75% 80%

Coparticipação 20% 20%

Reembolso Mantém  o mesmo valor 
praticado atualmente

Reembolso maior 
para exames

Migração de Produto Permite Não permite

Rede Credenciada 1 Possível descredenciamento 
do Hospital Santa Luzia (Amil 700) 

Sem alteração 
na rede

Rede Credenciada 2 Parte da rede é própria Não tem rede própria

Rede Credenciada 3 Participantes já 
adaptados à rede

Processo de Adaptação 
(6 meses)

Permanência do Aposentado no Plano Mais favorável Menos Favorável

Reajustes na renovação Apresentou � exibilidade nas 
renovações - Reajustes baixos

Histórico de in� exibilidade 
nos processos de renovação 

(2011 a 2015)

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 médi-
ca (VCMH), de 14% atualmente. Aberta 
a concorrência, foram apresentadas as 
cotações conforme o quadro a seguir:

Observações:

Em o�ício ao presidente da Fundiá-
gua, entregue no dia 10/7, a diretoria 
executiva do Sindágua comunica a 
decisão de se retirar da comissão as-
sistencial 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 assis-
tencial, este Sindágua julga necessário 

Sindágua decide sair da comissão assistencial
que os participantes do plano de saúde 
tenham total conhecimento do processo 
de seleção da operadora do plano de 
saúde, assim como sejam consultados 
quanto à escolha da referida operado-
ra, fato não abarcado no processo de 
consulta eletrônica executado por essa 
Fundação no feriado de Corpus Christi, 
pois recebemos denúncias de que diver-
sos trabalhadores não tiveram acesso 

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

A explicação do plano de saúde, 
concomitantemente com a decisão de 
qual operadora escolher, deveria ter sido 
realizada em assembleia dos trabalhado-
res da CAESB.

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

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



JORNAL DE VERDADE - ‘. 184 - Março de  2016

A diretoria do Sindicato já solicitou reunião com a Fundiágua e 
com a Caesb para tratar dos últimos fatos veiculados, com o obje-
tivo de uni� car 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 so-
lução para a evolução do patrimônio dos trabalhadores pois, 
antes de se falar em extinção ou entrega a outras entidades, 
devemos buscar sua recuperação!
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 Diretoria Executiva (Triênio 2019/2022): Alberto (98294 8038), Daniela, Fernanda (98418 8603), Germano , Henrique (98445 1984), Itamar (98402-0021), Pedro (Catitu) (98445 1989), Rodrigo (99225 9004), Esdras 
(99650 3240). Diretoria Colegiada – Secretaria de Política Externa: Carlos Horácio C. de Morais, Rodrigo Pessoa de Carvalho e Ademir Carvalho do Nascimento Júnior. Secretaria de Relações Sindicais: César Júlio Ferreira, Daniela 
França Corado e Claudionor Rodrigues de Souza. Secretaria de Finanças e Administração: Pedro Cirqueira Medeiros, Irlan Costa Santos e Márcio Roberto A. Irmão. Secretaria de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas: Fernanda da Silva 
Fernandes, Itamar Nunes Martins e Maria Graziele Lobato da Silva. Secretaria de Pesquisa Tecnológica e Assuntos Estratégicos: Jucélia Gonzaga, Alberto Jorge da Rocha Silva e Ercília Ramos Ribeiro Moreno. Secretaria de Imprensa, 
Divulgação e Comunicação: Henrique Mendonça de Faria, Andrey Assunção Silva e Paulo César Bessa Cesário. Secretaria de Formação Sindical e Cultura: Rodrigo Marques da Rocha, Aline Neves Kalatalo e Marcus Valério Xavier Reis. 
Secretaria de Políticas Sociais: Esdras Bacelar M. Salles, Igor Pontes Aguiar e Dalvimar da Silva Fernandes. Secretaria de Saúde, Higiene, Segurança do Trabalho e Aposentado: Márcio M. dos Santos, Marcelo Germano Alencar e 
Margonário de Paula Marques. Conselho Fiscal (Triênio 2018/2021) – Efetivos: Marcos Vinícios G. da Silva, Marx Bruno dos Santos e Ercília Ramos Ribeiro. Suplentes: Vilmar Júnior Del� no e Dominga Maia de Freitas. Comissão de Ética 
(Triênio 2018/2021) – Efetivos: Maria Goreth Gonçalves Nóbrega, Valeriano de Castro Júnior e Wellington Marques Barros. Suplentes: Eliel Marcos de Souza.  Edição: Lécia Viana (RP 2715/DF).  Editoração eletrônica e arte-� nal: André 
Filho.  Tiragem: 2.000 exemplares.  SDS - Ed. Venâncio VI - Sobrelojas 13, 14 e 15. Tel.: 3323 8881   sindaguadg.org.br   sindicato@sindaguadf.org.br.

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 repre-
sentantes dos trabalhadores e das traba-
lhadoras caesbianas(os), ativos e aposen-
tados,  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 atua-
ção e visão dessas entidades, devemos 
fortalecê-las, cada uma em sua � nalida-
de, tendo em vista que todas são resul-
tado da luta de nossa categoria.

Temos acompanhado as movimen-
tações do governo que objetivam 
privatizar as empresas públicas do DF; 

É preciso agregar esforços em defesa dos direitos
e do patrimônio dos trabalhadores

para tanto, é preciso “enxugá-las”, de modo 
a � carem mais atrativas ao capital privado.

Dentro desse contexto, entendemos 
que qualquer mudança na Fundiágua en-
fraquece o patrimônio dos trabalhadores 
e é mais um passo rumo à desconstrução 
da Caesb Pública.

Este Sindicato vem debatendo perma-
nentemente tudo o que diz respeito a nos-
sa Fundação, seja das comissões do Plano 
de Saúde e dos debates acerca dos planos 
de medicamentos e assistência odontoló-
gica, seja, principalmente, acompanhando 
os equacionamentos dos dé� cits dos Pla-
nos de Benefícios I e II.

De imediato, defendemos o fortaleci-
mento de todos os planos de benefícios 
na própria Fundação, e não aceitamos, 
de maneira alguma, a extinção ou 

 

Plano II BD Saldado está 
predestinado a novos déficits 

Quanto à rentabilidade (telas 03, 04 e 05 da apresentação Política de Investimentos 2019 – Audiência Pública), os 

investimentos dos três planos sofreram a alta volatilidade do mercado em 2018, que é traduzida pelas variações diárias 

das taxas dos títulos em carteira. Observando-se os resultados de 2018 por plano (obtidos por meio do Relatório de 

Desempenho dos Investimentos 2018 – site da Fundiágua), verifica-se o que segue: 

 

Plano I BD  
Investimentos: R$ 20.486 mil 
Meta Atuarial: 9,13% (INPC + 5%) 
Rentabilidade anual: 13,19% 

 
Plano II BD Saldado 
Investimentos: R$ 306.497 mil 
Meta Atuarial: 9,33% (INPC + 

5,76%) 
Rentabilidade anual: 7,05% 

 

Plano     III     Misto 
Investimentos: R$ 506.520 mil 
Meta de Referência: 6,42% (CDI 

+ 0,5%) 
Rentabilidade anual: 7,69%. 
Como se pode perceber, o Plano 

I BD e o Plano III Misto apresentam 
modesto superávit às metas atuarial e 
de referência, enquanto o Plano BD II 

Saldado teve rentabilidade abaixo da 

Meta Atuarial. 
O resultado dos investimentos do 

Plano BD II Saldado, abaixo da meta 
atuarial, é explicado pela volatilidade 
do mercado, que afeta todos os títulos, 
inclusive os pre-fixados (que têm a taxa 
já fixada quando da sua aquisição) e que 
estão marcados a preços de mercado. 
A dificuldade é que esse plano apre- 

senta déficit, já em equacionamento, 

e, à medida que os investimentos 

não alcançam a meta atuarial, novos 

déicits podem surgir. 
Uma forma de reduzir a volatilida- 

de dos retornos (variações diárias das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com relação a investimentos em crédito privado – Certificados de Depósito 

Bancário (CDB), Letras Financeiras (LF), Debêntures etc., a Fundação  

deve ser bem conservadora com operações realizadas na carteira própria, 

permitindo elevar um pouco mais o risco quando se tratar de operações 

feitas em carteiras terceirizadas (tela 19 da apresentação). 

Chamamos a atenção para o fato de que, sem uma maior exposição a risco 

em investimentos que prometam maior retorno, dificilmente os participantes 

do Plano BD II Saldado deixarão de pagar contribuições extraordinárias  

para a cobertura do déficit. Esse é o grande dilema de quem lida com 

investimentos: se resolver buscar mais retorno, há que aceitar maior risco... 

taxas) dos títulos da carteira de inves- 
timentos é a marcação de parte desses 
títulos na curva, ao invés da marcação 
a preços de mercado. Até a posição de 
fechamento de 2017 (último Relatório 
Anual de Informações publicado no site 

da Fundação), todos os títulos estão 
marcados a mercado. 

Marcar a preços de mercado signi- 
fica contabilizar os títulos aos valores 
que estão sendo comercializados no 
mercado, independentemente da taxa 

que tenha sido contratada quando da 
aquisição do papel. Explicando: por 
exemplo, se uma NTN-B (papel que 
paga IPCA mais uma taxa de juros pré- 
fixada), com vencimento para 5 anos, 
for adquirida à taxa de 6% a.a. + IPCA 
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FUNDIÁGUA 

FUNDIÁGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

2019 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

 
PLANO I – BD 

 
2018 

 
2019  

  
Alocação 

Efetiva 

Polit.de 
Investimento- 

Alocação Objetivo 

 
 

Limite Legal - Res. 4661/2018 

SEGMENTO 
   

Renda Fixa 
98,2% 97,0% 

100% 

Renda Variável 
0,0% 0,0% 

70% 

Investimentos Estruturados 
0,0% 0,0% 

20% 

Imobiliário 
0,0% 0,0% 

20% 

Operações com Participantes-Emprest/Financ 1,8% 3,0% 
15% 

Exterior 
0,0% 0,0% 

10% 

 

PLANO II - BD SALDADO 2018 2019  

 
 

Alocação 
Efetiva 

Polit.de 
Investimento- 

Alocação Objetivo 

 
 

Limite Legal - Res. 4661/2018 

SEGMENTO 
   

Renda Fixa 
63,6% 65,0% 

100% 

Renda Variável 
8,3% 8,0% 

70% 

Investimentos Estruturados 
13,7% 14,0% 

20% 

Imobiliário 
6,7% 5,0% 

20% 

Operações com Participantes-Emprest/Financ 7,8% 8,0% 
15% 

Exterior 
0,0% 0,0% 

10% 

 

PLANO III- CD MISTO 2018 2019  

 
 

Alocação 
Efetiva 

Polit.de 
Investimento- 

Alocação Objetivo 

 
 

Limite Legal - Res. 4661/2018 

SEGMENTO 
   

Renda Fixa 
71,9% 65,0% 

100% 

Renda Variável 
17,7% 20,0% 

70% 

Investimentos Estruturados 
6,6% 10,0% 

20% 

Imobiliário 
0,6% 0,0% 

20% 

Operações com Participantes-Emprest/Financ 3,2% 3,0% 
15% 

Exterior 
0,0% 2,0% 

10% 

 

Cumprindo ainda o seu papel de � scalizar 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 dé� cit no Pla-
no II já no � nal de 2019. Portanto, estamos constamente 
acompanhando nossa Fundação.

Reunião com a Fundiágua e a Caesb

Fique atento à eleição!

transferência da Fundiágua para ins-
tituições do sistema � nanceiro, 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 ga-
rantidos 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 res-
guarda a garantia do direito dos caes-
bianos à aposentadoria.

. UNIDADE . RESISTÊNCIA . LUTA .

O  p r o c e s s o  e l e i t o r a l  d a 
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!


