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Panfletagens em eventos e locais de 
grande concentração de público e 
audiências com vários parlamen-

tares têm sido algumas das atividades 
organizadas pelo Sindicato para levar à 
sociedade o alerta sobre as graves conse-
quências da privatização da Caesb, como 
quer o governo Ibaneis. É fundamental 
que todos os trabalhadores se engajem 
nessa luta. Precisamos defender a Caesb 
Pública agora!

SINDÁGUA LEVA LUTA PELA
CAESB PÚBLICA A TODO O DF

LEIA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO:
Câmara Legislativa cria Frente em Defesa 
das Empresas Estatais do DF

Novo Marco Legal do Saneamento deixa 
caminho livre para as privatizações                                                
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Mais um � m de ano chegou e é hora de re� etir sobre o que 
� zemos em 2019 e planejar as lutas para 2020. De uma coisa 
temos certeza: a categoria caesbiana continuará conosco nos 
importantes embates que teremos pela frente, pois foi a união 
que possibilitou as vitórias deste ano! Feliz Natal e um 2020 
melhor para todos!!

Diretoria do Sindágua DF
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Diretores do Sindicato foram convidados a participar de 
assembleia dos servidores da Terracap ocorrida no dia 4 de 
outubro. Eles estavam em campanha salarial de data-base, 
porém o GDF se recusava a negociar e ameaçava deixar a 
categoria sem Acordo Coletivo. 

O Sindágua deu detalhes do processo de negociação dos 
trabalhadores da Caesb nos últimos dois anos, em especial sobre 
a mediação do Ministério Público do Trabalho nas negociações.

 Em votação simbólica,  a Co-
missão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos Deputados  
aprovou (admitiu), no dia 17 de 
dezembro, a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 196/19, 
do deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM), que trata da reforma 
Sindical. O colegiado chancelou 
o parecer do relator, deputado 
Fábio Trad (PSD-MS), pela ad-
missibilidade da proposta, com 
complementação de voto. O 
texto poderá ser apreciado, a 
partir de fevereiro, em comissão 
especial (mérito).

Em síntese, a proposta dá nova 
redação ao artigo 8.º da Consti-
tuição e estabelece que “é asse-
gurada a liberdade sindical”, de 
modo que o Estado não poderá 
exigir autorização para fundação 
de entidade sindical, mas man-
terá a prerrogativa de efetuar o 
registro dos atos constitutivos 
no Registro Civil de Pessoas Jurí-
dicas. O texto veda a criação de 
sindicato por empresa.

Sindágua apoiou data-base 
dos servidores da Terracap 

PEC da reforma Sindical é aceita na
Comissão de Constituição e Justiça

Desconto dos 
dias de greve

A comissão da greve de 2016 
informa que, de acordo com a Re-
solução da Diretoria da Caesb n.º 
55/2109, foi autorizada a apuração 
do desconto relativo à greve de 
2016 sem incidência de reflexos 
sobre férias e 13.º salário.

O cálculo dos valores individuais 
será efetuado e, se houver valor 
a ser devolvido, seguirá o mesmo 
número de parcelas em que foi 
feito o desconto, a partir do mês de 
novembro de 2019.

A SGP informou que cumprirá 
com o que foi estabelecido na RD 
n.º 55/2019 de forma geral para 
todos os empregados, com exce-
ção dos que têm ação judicial que 
tratam da referida greve; informou 
ainda que os processos administra-
tivos serão arquivados.

Na complementação de 
voto, a partir de acordo, o 
relator retirou do texto dois 
aspectos relevantes constitu-
tivos da matéria:

1) o artigo que trata da 
contribuição para negociação 
coletiva (Art. 8.º, inc. VI); e

2) o da composição e atri-
buições do Conselho Nacio-
nal de Organização Sindical 
(CNOS) (§ 1.º).

Embora tenha retirado es-
sas duas partes do texto da 
PEC para permitir a votação 
da proposta no colegiado 
técnico, o relator a� rma, em 
seu voto complementar, que 

as “formas de � nanciamento 
e regulamentação serão ob-
jeto de discussão na comissão 
especial”.

Tramitação
Uma vez superada a primei-

ra fase de tramitação da PEC 
(votação da admissibilidade 
na CCJ), a proposta vai ser 
examinada, a partir de feve-
reiro de 2020, em comissão 
especial, que vai se debruçar 
sobre o mérito da proposta. 
Em seguida, o texto irá a voto 
em dois turnos no plenário 
da Câmara. Se aprovado, o 
próximo passo é o envio ao 
Senado Federal.

Mais mudanças nos 
direitos trabalhistas

A MP 905/19 – do Programa 
ou “Carteira Verde e Amarela”  –, 
editada em 13 de novembro 
de 2019, supostamente para 
facilitar a contratação de pes-
soas com idade entre 18 e 29 
anos, na verdade aprofunda 
a precarização das relações 
de trabalho, dando incentivos 
ao empregador que contratar 
trabalhadores para o primeiro 
emprego, e promove centenas 
de modificações na CLT para 
retirar direitos e ampliar obri-
gações dos trabalhadores já 
empregados.

O primeiro emprego será 
� nanciado pelos desemprega-
dos, por meio da parcela do se-
guro-desemprego, sendo que 
o patrão que contratar nessa 
modalidade � cará livre de al-
guns encargos trabalhistas, pre-
videnciários e de � scalização, 
além da liberdade de negociar 
direta e individualmente com 
o empregado as condições de 
trabalho e remuneração, desde 
que não supere 1,5 salário míni-
mo nem ultrapasse 20% de seu 
quadro funcional.
Fim da cota para de� cientes

Por meio do Projeto de Lei 
(PL) 6.195/19, o Poder Execu-
tivo quer, na prática, reduzir 
drasticamente o alcance da lei 
que garante cota de contrata-
ção de pessoas com de� ciência 
nas empresas. A proposta é 
substituir a não contratação 
por multa de dois salários 
mínimos, além de permitir a 
contagem em dobro na hipó-
tese de contratação de pessoa 
com de� ciência grave.

Atualmente, a empresa com 
100 empregados ou mais é 
obrigada a preencher de 2% a 
5% das vagas disponíveis com 
trabalhadores reabilitados ou 
pessoa com de� ciência. 
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No dia 17 de dezembro tivemos mais 
uma assembleia, entre tantas realizadas 
durante 2019, para novamente delibe-
rar sobre diversas pautas de interesse 
das trabalhadoras e dos trabalhadores 
caesbianas, a exemplo de bandeiras 
históricas como o Plano de Cargos e 
Salários e o plano de saúde.

Neste ano, o Sindágua-DF esteve 
envolvido em diversas lutas junto aos 
movimentos sociais, sindicatos e par-
lamentares, podendo ser destacada a 
mobilização no Congresso Nacional 
contra a privatização do saneamento 
proposta pelo PL 3.261/2019, votado 
por manobra da mesa diretoria na vés-
pera do recesso. Enfrentamos também 
lutas na Câmara Distrital, nas quais 
fomos exaustivamente colocados à 
prova, inclusive com audiência pública 
realizada numa tarde de sexta-feira, dia 
23/08. Ainda assim, a categoria exem-
plarmente lotou o espaço legislativo.

Nesse mesmo sentido, o Sindicato 
acompanhou a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa das Empresas 
Públicas do DF, cujo lançamento ocor-
reu no dia 10/10, na CLDF, com o apoio 
de nove deputados distritais à organi-
zação da luta da sociedade contra a 
privatização da CAESB, CEB, METRÔ e 
BRB. O lançamento do Fórum em Defe-
sa das Empresas Públicas do DF, em 27 
de junho último, ajudou a impulsionar 
o lançamento da Frente Parlamentar.

Juntos aos movimentos sociais e 
sindicatos (STIU-DF, Sindmetrô-DF e 
Bancários-DF), realizamos diversas 
ações de mobilização: pan� etagens nas 

O que esperar para 2020? Mais um ano de luta!
feiras das regiões administrativas, ato 
em defesa da #CaesbPública no  dia 7 
de setembro, reuniões nas assembleias 
cristãs e na Cúria Metropolitana, corri-
das de rua, eventos de ONGs ambienta-
listas no Paranoá, São Sebastiao e Varjão, 
e ato em defesa das minorias no Maio 
Nosso Maio, Grito dos Excluídos e Grito 
Social das Águas.

Participamos de diversas reuniões 
junto à ABES e Assemae, a � m de de-
bater ideias e soluções de mobilização 
e enfrentamento contra a privatização 
do saneamento no DF, bem como 
estruturar meios de ampliar para toda 
a população o debate sobre a impor-
tância da manutenção da Caesb 100% 
Pública.

Outro fato importante foi a con-
quista, pela Comissão de Desconto de 
Greve, da suspensão dos descontos em 
folha até 2020, sendo que a previsão as-
sinada em ACT era somente de três me-
ses. Assim, foi possível resolver grande 
número de processos administrativos, 
com tempo hábil para a resolução dos 
processos judiciais e administrativos.

Do ponto de vista político, a Empresa 
já passou por quatro presidentes so-
mente este ano! Isso deve ser analisado 
com cautela pelos trabalhadores, uma 
vez que tantas mudanças podem ter 
um objetivo maior, até mesmo em nível 
nacional.

Por � m, não podemos nos esquecer 
da grande luta em torno da Data-Base 
de 2019, que começou em janeiro com 
32 reuniões setoriais nos escritórios, 
estações de água e esgoto, postos 

de serviços, laboratórios, Sede e SIA. 
O Sindicato fez, no � m de 2019, uma 
análise prévia do governo que estava 
por tomar posse e antecipou a proposta 
de reivindicações dos trabalhadores, 
visto que poderíamos ter um grande 
enfrentamento colocado pela agenda 
de privatizações do governo federal, o 
que de fato aconteceu.

Depois de mais de 10 assembleias 
para encaminhamento de propostas, 
negociações e deliberação de greve, 
lutamos arduamente pelo primeiro 
Acordo Coletivo de Trabalho assinado 
neste governo, aprovado em 5 de junho 
e referendado pelo TRT 10.ª Região um 
dia depois.

Garantimos a manutenção do nosso 
ACT por dois anos (2019-2021) e acom-
panhamos outras categorias – como 
os eletricitários, metroviários e traba-
lhadores da Terracap –, que passaram 
por duras lutas em suas datas-bases, na 
difícil resistência pela jornada especial 
de trabalho, auxílios alimentação e cre-
che, participação nos resultados, plano 
de saúde e diversos auxílios.

Por tudo isso, não esperamos um 
2020 diferente deste ano. Teremos 
que buscar maior mobilização contra 
qualquer ataque aos nossos direitos, 
e a unidade de todos os trabalhadores 
na luta pela manutenção das empresas 
públicas do DF. O ataque a uma é o 
ataque a todas!

Jurídico
Cabe destacar que o Sindicato 

atuou em processos de passivos da 
hora � cta, periculosidade, insalubri-
dade, desvio de função, autuações 
do CRQ, processos do desconto da 
greve de 2016 e a antiga demanda 
pela correção dos saldos do FGTS.
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Mobilização histórica pela Caesb Pública 
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FRENTE PARLAMENTAR 

Deputados distritais estão na luta contra a 
privatização das empresas públicas

Frente

Com a presença de um expressivo 
número de trabalhadoras e trabalhado-
res caesbianos, o Sindágua participou 
do lançamento da Frente Parlamentar 
em Defesa das Empresas Estatais do DF, 
realizado dia 10 de outubro, no plenário 
da Câmara Legislativa do DF.

Essa atividade fez parte do processo 
de construção do Fórum das Empresas 
Estatais do DF, do qual o Sindágua-DF 
faz parte junto com o Sindmetrô-DF, 
STIU-DF e Bancários-DF, conforme de-
liberação da própria categoria. A Frente 
Parlamentar é uma das estratégias 
encaminhadas pelo Fórum a fim de 
ampliar a defesa das nossas empresas 
nos espaços políticos e sociais no DF e 
combater as privatizações previstas na 
agenda de governo.

Dessa forma, o lançamento da Frente 
representou um ato político no âmbi-
to da CLDF em defesa do patrimônio 
público do DF. Também participaram 
do lançamento outras instituições, en-
tidades e movimentos sociais parceiros, 
além de trabalhadores da Codeplan, 
todos unidos na mesma luta.

Na abertura do evento, foi reforçado 
que a privatização tem como conse-
quências drásticas para a sociedade o 
aumento no custo das tarifas e a preca-
rização do serviço prestado. Foi, ainda, 
enfatizado o estelionato eleitoral do 
atual governo, que na campanha para 
o GDF fez falsas promessas em defesa 
das nossas empresas públicas.

Segundo o deputado distrital Chico 
Vigilante, não se “pode medir a empresa 
pelo lucro � nanceiro. Ela [a Caesb] é 
para levar água tratada para as pes-
soas”. Na opinião da deputada Arlete 

Sampaio (PT), o Brasil está na contramão 
da história. Ela citou pesquisa holandesa 
sobre o processo de reestatização que 
ocorre na Europa. “Até os Estados Uni-
dos reestatizaram 67% das empresas”, 
disse. A parlamentar a� rmou ainda que 
“o nosso papel é consertar o que está 
errado nas empresas públicas ao invés 
de privatizá-las”.

O deputado Fábio Felix destacou 
que a privatização segue um roteiro 
cumprido à risca pelo governo Ibaneis, 
onde o primeiro passo é nomear para 
a gestão da empresa pessoas que não 
têm qualquer apreço pela instituição e 
a desquali� cam “Essa é uma estratégia 
permanente e histórica para privatizar”, 
a� rmou o parlamentar, lembrando que 
“a democracia não é um passeio; a pes-
soa é eleita e tem que cumprir os seus 
compromissos”. Ele denunciou ainda 
que o governador Ibaneis Rocha quer 

fazer “uma manobra para que esta Casa 
seja retirada do processo de consulta 
sobre a privatização”, fato reforçado pela 
deputada federal Erika Kokay (PT-DF)

A servidora da Caesb Iza Cabral con-
siderou que essas empresas não são 
mercadorias e não precisam dar lucro, 
mas sim resultados no serviço entregue 
à população, na forma de lucro social. 
Nesse sentido, o secretário de Assuntos 
Estratégicos do Sindágua, Alberto Jorge 
Silva, citou que  “hoje, 99% da população 
do DF é atendida com água de quali-
dade”. Na mesma linha, o secretário de 
administração do Sindicato dos Bancá-
rios, Cristiano Severo, exempli� cou que 
“quem está no ranking de reclamação 
do Procon são as empresas privadas e 
não as públicas”.

É consenso entre os parlamentares 
que integram a Frente que a Caesb, a 
CEB, o Metrô e o BRB são atualmente 
empresas eficientes e que geram 
dividendos à sociedade brasiliense. 
São empresas viáveis e saudáveis e 
promovem o desenvolvimento social 
DF, inclusive com geração de tecnolo-
gia de ponta.

São signatários da Frente os deputados Chico Vigilante (PT), Arlete Sampaio (PT), Fábio Felix (PSOL), Leandro Grass (Rede), 
João Cardoso (Avante), Agaciel Maia (PR), Reginaldo Veras (PDT), Reginaldo Sardinha (Avante) e Roosevelt Vilela (PSB).

(Com informações do Núcleo de Comunicação da CLDF)

“A democracia não 
é um passeio; a 

pessoa é eleita e tem 
que cumprir os seus 

compromissos”
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NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO

Serviços nas mãos da iniciativa privada

Apesar da forte mobilização de 
trabalhadores e entidades que defen-
dem o saneamento público, apoiados 
por vários parlamentares, a Câmara 
dos Deputados acabou aprovando, 
no dia 11 de dezembro, o Projeto de 
Lei n.º 4.162/19, que institui o novo 
Marco Legal do Saneamento Básico 
do país. O texto abre caminho para a 
privatização da exploração dos ser-
viços de água e esgoto nas cidades 
brasileiras. O Sindágua-DF contou 
com o apoio dos trabalhadores da 
Caesb, Sanear e demais companhias 
nas mobilizações promovidas na 
Câmara para tentar barrar o projeto 
do governo.

Embora tenha havido avanços em 
relação ao texto anterior, a Associa-
ção Nacional dos Serviços Municipais 
de Saneamento (Assemae) alerta 
que o projeto aprovado manteve 
o tratamento diferenciado entre 
operadores públicos e privados, ao 
mesmo tempo em que incentiva 
apenas o desenvolvimento dos sis-
temas de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, desvalori-
zando as áreas de resíduos sólidos e 
drenagem urbana.

Além disso, “ao isentar as compa-
nhias privadas do cumprimento de 
metas, a proposta transfere toda a 
responsabilidade para os operado-
res públicos, sem nenhum tipo de 
incentivo. Não há argumento para 
justi� car o porquê dos operadores 
públicos serem obrigados a cumprir 
metas, enquanto a iniciativa privada 
� cará livre de penalidades. Trata-se, 
portanto, de uma clara demonstra-
ção de que a intenção do projeto de 
lei é sucatear os serviços públicos de 
saneamento básico, privilegiando 
apenas o setor privado”, avaliou a 
Assemae.

 Histórico
Em 2018, o então presidente Michel 

Temer editou uma medida provisória 
com o objetivo de criar um novo Marco 
Legal para o saneamento público no 
Brasil. Como a MP não foi votada no 
prazo de 120 dias, perdeu a validade.

Em 2019, o novo Marco Legal chegou 
ao Congresso na forma de Medida Provi-
sória editada pelo governo federal, a MP 
n.º 868/2019, que também não foi vota-
da no prazo legal e acabou caducando.

Para substituir essa MP, o senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) apresentou 
o Projeto de Lei nº 3.261/19, aprovado 
pelo em junho último naquela Casa.

No dia da votação na Câmara, po-
rém, por decisão dos deputados, o 
texto oriundo do Senado foi substituído 

pelo PL n.º 4.162/2019, enviado pelo 
Executivo em agosto último. O próprio 
relator do PL n.º 3.261/19 na Câmara, 
deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), 
apoiou o requerimento de preferência 
ao novo texto – que ganhou boa parte 
da redação do antigo, mas foi mudado 
em alguns pontos para facilitar a aprova-
ção. O novo Marco Legal acabou sendo 
aprovado por 276 votos. Cento e vinte e 
quatro deputados votaram contra.

 
COMO VOTARAM OS 
DEPUTADOS DO DF

SIM:
Bia Kicis (PSL)
Celina Leão (PP)
Flávia Arruda (PL)
Júlio César Ribeiro (Republicanos)
Paula Belmonte (Cidadania)
Professor Israel Batista (PV)

NÃO:
Erika Kokay (PT)

AUSENTE:
Luís Miranda (DEM)

Trabalhadores e diversas entidades resistiram até o último momento, 
mas manobra do governo aprovou o projeto
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“A gestão das águas é estratégica, 
é uma questão de segurança” 

Campanha está nas 
redes sociais. Compartilhe!

Participei dessa audiência pública 
pela experiência que tive na atuação 
pela Promotoria do Meio Ambiente du-
rante a crise hídrica, e para compartilhar 
meu posicionamento em defesa do DF, 
de seus habitantes e das gerações futu-
ras – e não da Caesb em si, cuja defesa 
está sendo muito bem conduzida por 
seus servidores. 

A sociedade de Brasília deveria se 
inteirar e participar desse debate que 
diz respeito ao futuro da prestação de 
um serviço essencial à vida, à saúde e 
também ao meio ambiente. Estamos 
falando do acesso à água. 

Entendo que a privatização dos ser-
viços de saneamento é incompatível 
com princípios da gestão da água 
como o acesso universal e o controle 
social –  e ainda com os cenários que 
se desenrolam pelo mundo, a exemplo 
das mudanças climáticas, do aumento 

populacional concentrado nas cidades 
e da intensi� cação de con� itos pelo uso 
da água, cada vez mais escassa. A água 
será mais disputada que o petróleo, 
pois sem água ninguém vive. Por tudo 
isso, deve estar sob a gestão do poder 
público, com uma forte participação da 
sociedade e com políticas públicas bem 
desenvolvidas. 

E a água do Centro-Sul do país corre 
um risco seriíssimo com o que está 
acontecendo na Amazônia, cujos rios 
voadores são fundamentais para o nosso 
ciclo de chuvas. Um gestor capacitado e 
voltado a atender aos interesses públicos 
deve levar tudo isso em conta, e não 
apenas a visão imediatista de fazer caixa 
com uma empresa pública de saneamen-
to tão boa quanto a Caesb. 

A gestão das águas é estratégica, é uma 
questão de segurança, e estamos falando 
da Capital da República, que enfrentou 

uma crise hídrica em 2017 e teve a sorte de 
ter a Caesb naquela época muito bem ad-
ministrada e que tomou para si a respon-
sabilidade de enfrentar a crise, saindo-se 
muito bem. Uma empresa privada teria 
esse compromisso com a comunidade? 

A Caesb tem problemas, é claro. Deve 
melhorar em vários aspectos, mas muito 
pior será se tivermos na direção dela 
uma corporação que veja a água como 
mercadoria e só se interesse pelo lucro 
– e que certamente não terá interesse 
em fazer investimentos para atender à 
população carente nem estará sujeita à 
regra de transparência que se aplica às 
empresas públicas.
_________________________
Dra. Marta Eliana, Promotora de Justiça 
de Defesa do Meio Ambiente (Prodema). 
Texto enviado ao Sindágua depois 
da participação na audiência pública 
realizada na CLDF no dia 23 de agosto.


