
O Sindágua-DF realizou no mês de janeiro as assembleias regionais para 
discussão e aprovação das cláusulas que deverão ser negociadas nos 
próximos meses com a Empresa, com vistas à assinatura do ACT 2021/2023. 
No dia 1.º de fevereiro, o Sindicato reuniu-se com a diretoria da Caesb para 
entregar a pauta de reivindicações aprovada pela categoria e propor um 
calendário com negociações às terças e quintas. 

SabemosSabemos que as negociações de data-base são naturalmente difíceis, e este 
ano ainda enfrentaremos o desafio de conduzi-las em um cenário de 
pandemia, com perspectiva ainda muito vaga de um fim para esta crise de 
saúde pública que tem afetados a todos. Isso, entretanto, não é motivo para 
arrefecer a luta, mas, ao contrário, para intensificar nossa mobilização. A 
categoria caesbiana já mostrou sua força em outros momentos desafiadores, 
e nesta data-base não será diferente!
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SINDICATO COBROU DA CAESB 
MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS 
TRABALHADORES E À 
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colocou definitivamente o Estado Brasileiro como instrumento de espoliação das classes 
trabalhadoras e populares, com o único objetivo de proteger o capital, em todas as suas 
formas. Em 2019 ainda, outro ataque frontal à classe trabalhadora no País veio com a 
“reforma” da Previdência; e muito embora o governo Bolsonaro não tenha conseguido 
emplacar a imediata privatização da Previdência Social, logrou estabelecer as bases 
necessárias para isso, com todo o apoio dos partidos da direita, dos oligopólios da mídia 
empresarial, da burguesia nacional e, especialmente, do mercado financeiro internacional. 
  Ressalte-se que todo o discurso ideológico de apoio e base ao governo Bolsonaro, 
serviçal do capital financeiro internacional, está centrado na necessidade de refazer as 
bases do Estado Brasileiro e implantar “reformas estruturais”, sob a alegação que o Estado 
é ineficiente, inchado e corrupto. E que tais “reformas” são necessárias para garantir um 
novo modelo de desenvolvimento para o País, com base nos “investimentos privados”, com 
a privatização de todo o patrimônio público construído pelo povo brasileiro nos últimos 70 
anos. Defendem que tal modelo de desenvolvimento, com o Estado mínimo, vai ser capaz 
dede dinamizar a economia e criar trabalho e renda. Neste cenário, também se explica a 
aprovação, ainda em 2016, da famigerada EC 95, que criou o teto de gastos públicos, mas 
só para a saúde e a educação públicas!!!
 A falácia do Estado mínimo, a opção pela economia e o futuro sombrio Em 2020, com o 
advento do novo coronavírus, ficou evidente a falácia sobre o tal “Estado mínimo”. Como 
sabemos, foi o SUS (Sistema Único de Saúde) quem deu as condições necessárias 
para que o País como um todo pudesse sobreviver à primeira onda da pandemia, 
mesmo contra as determinações do governo Bolsonaro que, desde antes de a crise de 
saúde adentrar o Brasil, já agiu no sentido de minimizar e até mesmo desprezar todos 
os alertas emitidos não só em nível internacional, como aqueles já declarados pelos 
órgãos de saúde no País. órgãos de saúde no País. 
 Todas as “medidas” tomadas pelo governo Bolsonaro foram no sentido de 
menosprezar a pandemia e de colocar a “economia” à frente da saúde e da vida, 
principalmente das classes trabalhadoras e populares. O Ministério da Economia, na 
pessoa do Paulo Guedes, preocupou-se efetivamente com a “saúde” e a “vida” das 
empresas (do CNPJ!), promovendo medidas que isentaram os empresários de recolher 
FGTS e Previdência, direitos dos trabalhadores; que permitiram aos empresários reduzir 
e até mesmo suspender o pagamento de salários. Não houve, e não era de se esperar, 
nenhumanenhuma medida de proteção ao emprego, com a garantia mínima de condições para a 
retomada da economia pós-pandemia.
 Mesmo o auxílio emergencial não foi uma proposição do governo Bolsonaro, e sim 
uma medida sugerida pela oposição no Congresso Nacional, que conseguiu sensibilizar 
uma parcela majoritária do campo da Direita com a possibilidade da convulsão social 
que poderia vir com a estagnação da economia. Na verdade, a principal aposta do 
Bolsonaro foi apoiar abertamente o fim do isolamento social e a total abertura 
econômica, sem se importar de forma alguma com os impactos sanitários de tais 
medidas. Hoje, o Brasil tem como saldo uma economia em recessão e mais de 200 mil 
vidasvidas desperdiçadas por uma necropolítica genocida. Tal situação deve piorar mais 
ainda em 2021, com o retorno da inflação galopante, com o fim do auxílio emergencial 
já definido pelo governo Federal, com o desemprego atingindo níveis recordes, com a 
retração do mercado interno e o fechamento dos mercados internacionais ao País.
 Para a classe trabalhadora, o cenário mostra o aumento exponencial da 
precarização do trabalho, com a terceirização, quarteirização, uberização, o trabalho 
intermitente, e ampliação da informalidade, principalmente em trabalhos precários, 
temporários e superexplorados. Além disso, irá se aprofundar todo o ataque à 
organização da luta dos trabalhadores, já enfraquecida pela própria precarização e pelo 
amortecimento das lutas de classe, principalmente no período dos governos 
trabalhistas, quando as centrais sindicais atuaram muito na conciliação de classes, com 
muitas concessões feitas ao capital.muitas concessões feitas ao capital.



 O Sindágua-DF comunica a todos os trabalhadores e trabalhadoras as deliberações da 
categoria durantes as assembleias gerais extraordinárias regionais realizadas entre os 
dias 7 e 17 de dezembro de 2020, que trataram do PCCS e dos mandatos do Conselho 
Fiscal e da Comissão de Ética do Sindicato.

 Destacamos que as assembleias foram realizadas observando-se todas as medidas 
sanitárias e de distanciamento entre os trabalhadores durante este período de pandemia.
FoiFoi deliberada a aprovação, por unanimidade, do Segundo Termo Aditivo ao Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2019-2021 quanto à Cláusula Trigésima Oitava, que trata do 
Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS), e pela prorrogação dos mandatos do triênio 
2018/2021 do Conselho Fiscal e Comissão de Ética do Sindágua-DF.

 Também comunicamos aos trabalhadores que o Segundo Termo Aditivo já está 
assinado pelo Sindicato e pela Companhia.

  Por fim, parabenizamos todos os trabalhadores pela luta e pela vitória histórica que é 
este novo PCCS, no qual foram conquistadas bandeiras históricas como a equiparação por 
tempo de serviço e a equiparação salarial dos pisos e tetos.
 
  Não deixemos de ficar atentos e manter a luta, pois ainda temos bandeiras a 
conquistar, a exemplo da unificação das carreiras e as correções salariais dos diferentes 
níveis de escolaridade. Sabemos que neste momento ímpar de pandemia as dificuldades 
são imensas, mas unidos somos fortes!
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 Assim que tomou conhecimento da decisão da Companhia de retomar o atendimento presencial nos escritórios 

regionais a partir do dia 11 de janeiro, a diretoria do Sindágua-DF visitou alguns desses locais para conferir se todas as 

medidas de segurança aos trabalhadores e ao público estavam sendo observadas. 

  Em ofício enviado ao presidente da Empresa no dia 30 de dezembro, o Sindicato detalhou os problemas encontrados 

nessa vistoria, tais como cabines de atendimento fechadas, sem ventilação adequada e sem divisão acrílica. Também não 

havia ainda dispensers de álcool em gel para os trabalhadores na área de atendimento ou para a população na área de 

entrada, triagem ou espera para o atendimento, nem pistola para medição de temperatura.

 No ofício, o Sindágua-DF solicitou que a Caesb adotasse imediatamente todas as providências para proporcionar aos 

trabalhadores e aos clientes a maior proteção possível contra a contaminação pelo novo coronavírus.



 Nós, enquanto categoria de luta, sempre buscamos melhores 

condições de trabalho e de vida, inclusive para nossas famílias. 

Duas de nossas grandes conquistas foram a aposentadoria 

complementar e o plano de saúde. Neste sentido foi criada a 

nossa fundação de previdência complementar, a Fundiágua. 

  Mas o que seria um instrumento de nossas conquistas, 

transformou-se em um campo obscuro, um instrumento político 

e de poder financeiro, se afastando aos poucos dos interesses 

dos trabalhadores.

  Junto a categoria, este sindicato deu início a outra luta - O 

acesso as informações sobre como as coisas aconteciam na 

Fundiágua. Infelizmente a Fundação sempre limitou o acesso 

de informações, algumas vezes por preceitos de serem 

aspectos técnicos. 

  Desde o início desta jornada foram descobertos fatos 

lastimáveis, como, por exemplo, investimentos podres com 

enormes prejuízos aos trabalhadores, reajustes inexplicáveis 

aos planos de saúde, entre outras denúncias e ações já feitas. 

E esta categoria sempre debateu os assuntos pertinentes a 

fundação, sejam sobre os planos de previdência ou de saúde, 

inclusive aqueles com alto teor técnico.
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Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação
e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Distrito Federal. 
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