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CAESB CONTINUA ATACANDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO.
RETIRADA DOS VISTORIANTES DEIXARÁ A POPULAÇÃO
DESASSISTIDA. DIGA NÃO A ESSA MEDIDA ARBITRÁRIA!
O Sindicato tomou conhecimento de que foram retomadas
as tentativas de transferências dos vistoriantes, inclusive
com a intenção de trazer atendentes terceirizados do 115.
Por isso, reforçamos: nenhum trabalhador a menos!
Qualquer movimentação arbitrária deve ser comunicada ao
seu Sindicato.
E mais: com a adesão de alguns ao PDV, há uma estimativa
de redução de aproximadamente 50 trabalhadores da área
comercial. Alguns escritórios sequer terão condições de
prestar um serviço digno à população, ou seja, a direção da
Empresa atua com o objetivo de precarizar um serviço
essencial praticado em quase todas cidades do DF.
O Sindágua-DF vem acompanhando a tentativa de desmonte
da área comercial da Caesb, principalmente dos postos de
atendimento ao público, os quais vêm sofrendo duro golpe
com a terceirização dos vistoriantes, redução dos
atendentes, falta de contratação e, como consequência, a
precarização dos serviços prestados à população.

Outra denúncia relatada pelos trabalhadores é que estão
solicitando transferências como se fossem a pedido, mas,
na verdade, eles estão sendo colocados à disposição para
outras áreas, isto é, uma área que necessita urgentemente
de pessoal agora faz transferências à revelia do trabalhador,
e com mais perdas devidos às adesões ao PDV.

Já noticiamos anteriormente (ago/2021) sobre as condições
de trabalho em meio à pandemia e a tentativa de desvalorizar
o serviço do atendimento e dos vistoriantes para empurrar
goela abaixo um contrato de serviço terceirizado por OS, sob
a justificativa de incapacidade dos trabalhadores. Na
verdade, trata-se de má gestão! Não há gestão qualificada
para conduzir o processo; querem simplesmente colocar um
contrato, sem condições técnicas de atendimento, para
substituir o trabalhador do quadro.

Não podemos permitir o desmonte da área comercial, tão
essencial à população. Precisamos ter em mente que um
ataque ao atendimento ao público significa um ataque à
manutenção da Caesb Pública.
Pelo fortalecimento do atendimento ao público, pelo
concurso público e contra a
terceirização!

Cabe perguntar: cadê o concurso público ainda vigente? Por
que a gestão insiste em negociar contratos?
Não restam dúvidas de que as atitudes da direção da Caesb
vão ao encontro da terceirização irrestrita. A Empresa deve
precarizar os serviços de atendimento à população ou deve
buscar a contratação de trabalhadores concursados
devidamente qualificados?
(Veja também a matéria do jornal de Agosto/2021.)

CUIDADO: É TENTATIVA DE GOLPE!
O Sindágua-DF recebeu denúncia de que um número de celular, estranho ao Sindicato e com a foto de um de seus advogados, está
solicitando depósitos em conta de terceiros para liberação de valores judiciais.
Em momento algum o Poder Judiciário exige depósito de qualquer quantia para liberação de valores sentenciados.
Caso receba alguma solicitação desse tipo, não realize o depósito e denuncie ao seu Sindicato!
Já tomamos as medidas cabíveis, inclusive com instauração de denúncia na PCDF.

EXPEDIENTE
Diretoria Executiva (Triênio2019/2022): Alberto (98294 8038), Deusnene, Henrique (98445 1984), Irlan, Itamar (98402-0021), Paulo César (98445-1986), Pedro (Catitu) (98445 1989), Rodrigo (99225 9004), Esdras (99650 3240).
Diretoria Colegiada: SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO: Pedro Cirqueira Medeiros e Irlan Costa Santos. SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E TRABALHISTAS: Rodrigo Marques da Rocha, Marcelo de
Paula Alvim e Jucélia Gonzaga. SECRETARIA DE RELAÇÕES SINDICAIS: Itamar Nunes Martins, Aguinaldo da Silva Lino e Paulo Henrique Muniz dos Santos. SECRETARIA DE POLÍTICA EXTERNA: Paulo César Bessa Cesário,
Carlos Horácio Campos de Morais e Rodrigo Pessoa de Carvalho. SECRETARIA DE IMPRENSA, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO: Henrique Mendonça de Faria, Deusnene Lourenço de Lima e Marcus Valério Xavier Reis.
SECRETARIA DE PESQUISA, TECNOLOGIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS: Esdras Bacelar Moreira Salles, Ercília Ramos Ribeiro Moreno e Igor Pontes Aguiar. SECRETARIA DE FORMAÇÃO SINDICAL E CULTURA: Alberto
Jorge da Rocha Silva, Marx Bruno dos Santo e Maria Goreth Gonçalves Nóbrega. SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS: Rodrigo Augusto Vieira de Souza, Cézar Júlio Ferreira e Claudionor Rodrigues de Souza. SECRETARIA DE
SAÚDE, HIGIENE, SEGURANÇA DO TRABALHO E APOSENTADOS: Fernanda da Silva Fernandes, Marcelo Germano Alencar e Márcio Montalvão dos Santos. CONSELHO FISCAL – Efetivos: Sílvia Gomes Cruvinel, Walter Luiz
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PDV – A ABERTURA DA PORTA PARA A APOSENTADORIA
O Sindágua-DF reforça a necessidade de o trabalhador
debater seriamente o assunto com sua família para uma
firme decisão quanto à adesão ao programa, uma vez
que são grandes as incertezas da atual conjuntura, em
razão da própria pandemia e de significativas mudanças
na legislação.
É importante lembrar que foram essas trabalhadoras e
trabalhadores que fizeram da Caesb uma referência
mundial em saneamento público. Eles dedicaram, e
ainda dedicam, suas vidas à construção e prestação
desse indispensável serviço a toda a população do
Distrito Federal.
Um dos principais marcos civilizatórios foi a criação e o
aprimoramento do saneamento e, hoje, mantém-se a
luta pela universalização dessa necessidade humana
básica à sobrevivência. E é nesse serviço público que a
categoria caesbiana atua com dedicação e excelência.

O Sindicato realizou reunião setorial com os trabalhadores
inscritos no Programa de Desligamento Voluntário (PDV), no
intuito de prestar esclarecimentos quanto aos requisitos para
aposentadoria no INSS, enquadramento do benefício do PCCS por
tempo de serviço e o próprio Decreto do GDF sobre os programas
(n.º 40.433).
Muitas dúvidas foram sanadas sobre as possibilidades de
demissão futura no caso daqueles que solicitarem aposentadoria
junto ao INSS após adesão ao Programa. Questões como termo de
adesão e incentivos também foram debatidas.

O Sindágua-DF agradece a todas e todos os
trabalhadores que participaram incansavelmente dessa
luta até aqui e ressalta que continua indispensável a
presença desses lutadores incríveis nas próximas
jornadas, pois a aposentadoria não é o fim, mas uma
nova etapa na vida do trabalhador.
Por fim, na luta é imprescindível a sabedoria dos mais
experientes, e a unidade é indispensável para a
manutenção do saneamento público, de uma Fundiágua
do e para o trabalhador e de um Sindicato forte!

SINDÁGUA-DF DENUNCIA:
ELEIÇÕES NA FUNDIÁGUA – MAIS UMA MANOBRA CONTRA A CATEGORIA
Não é de agora que a gestão da
Fundação tenta minar a participação
da categoria em processos decisórios.
Recentemente, a Fundiágua alterou e
promulgou, sem amplo debate, novo
código de ética vetando a participação
de dirigentes associativos e sindicais
(Asap, Caeso e Sindágua-DF) nos
órgãos colegiados da entidade.
Agora, em um duro golpe contra a
categoria e a lisura do processo
eleitoral, o Conselho Deliberativo da
Fundiágua (CODEL) arbitrariamente
atropelou
a
comissão
eleitoral
utilizando-se de mentira para não
homologar a candidatura de um
trabalhador. A quem e a que serve
essa tática?

Após ter recebido, analisado e acatado
as
documentações,
a
comissão
eleitoral publicou, no dia 4 de janeiro,
os nomes dos candidatos inscritos,
sem
nenhuma
restrição
ou
impugnação. Todavia, no dia 12 de
janeiro, o CODEL negou-se a
homologar
a
candidatura
do
trabalhador Esdras Bacelar Moreira
Salles, sob a alegação mentirosa de não
entrega de certidão de protesto,
criando, de forma oportunista, regra
inexistente no edital da eleição.
Fica clara a manobra desses membros
da Fundação para retirar da disputa o
trabalhador que, inclusive, foi eleito e
atua como conselheiro fiscal na
instituição.

O item 34 do edital eleitoral da Fundiágua
citado pelo CODEL na ata de não
homologação do candidato (ata 299
extraordinária CODEL) menciona que o
Conselho deverá apenas homologar a relação
dos candidatos apresentados pela comissão
eleitoral, que é o fórum julgador de validade
ou não das candidaturas. Em contradição
com o próprio edital, o CODEL praticou
análise e julgamento dos candidatos, com
inverdades e casuísmos.
Os trabalhadores devem fortalecer a nossa
Fundação e não deixá-la vulnerável com
mentiras e manobras. Entendemos a
importância do processo de escolha dos
representantes da categoria e cabe a esta
decidir quem elegerá. Nossos representantes
eleitos (e indicados) são peças-chave na luta
pela manutenção de nossas conquistas.
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INFORME JURÍDICO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF DEVE PAGAR DÍVIDAS POR MEIO DE PRECATÓRIOS,
DECIDE STF

O Plenário tornou definitiva a liminar do ministro Dias
Toffoli que anulou os bloqueios determinados pela Justiça do
Trabalho.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu
à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
(Caesb) que o pagamento de suas dívidas decorrentes de
condenações judiciais seja feito por meio do regime dos
precatórios. Na sessão virtual finalizada em 26/11, por
unanimidade, o colegiado julgou procedente a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 890,
confirmando a liminar anteriormente deferida.
Com isso, ficam vedados os bloqueios de recursos da
Caesb pela Justiça do Trabalho para pagamento de ações
trabalhistas em desacordo com a previsão constitucional.

As verbas que tenham saído dos cofres da Companhia e que
ainda estejam em poder da Justiça deverão ser devolvidas.
Em seu voto, o relator da ação, ministro Dias Toffoli,
reafirmou que a jurisprudência do STF permite que o regime de
precatórios seja aplicado às sociedades de economia mista que
prestam serviço público essencial em regime não concorrencial
e sem intuito primário de lucro. Acentuou que, embora o
estatuto social da Caesb preveja a distribuição de dividendos a
seus acionistas, seu intuito primário é a prestação do serviço
público de saneamento básico, e não a geração de lucro.
O Sindágua-DF entrou como terceiro interessado "amicus
curiae" no processo no intuito de defender e trazer uma solução
de interesse dos trabalhadores para tal decisão, entretanto o
Ministro desconsiderou as alegações do sindicato.

ELEIÇÔES NO CHILE: ESQUERDA VOLTA AO PODER
O novo presidente chileno se tornou figura pública nacional
durante as grandes marchas do movimento estudantil entre os
anos de 2011 e 2013. Ele presidiu a Federação de Estudantes da
Universidade do Chile em 2012 e foi um dos líderes da onda de
protestos que pedia o fim das dívidas estudantis e a
gratuidade nas instituições de ensino, desde o ensino
fundamental até o superior. Em 2013, disputou as eleições
como candidato independente e foi eleito deputado pela
primeira vez, junto com outros líderes estudantis. Vinculado
aos protestos massivos de 2019 por mais igualdade e direitos
sociais, Boric é defensor de um Estado com atenção especial
às pautas feminista, ambientalista e regionalista.
Gabriel Boric, ex-líder estudantil, foi eleito presidente do
Chile em novembro último pela coalizão de esquerda
Apuebro Dignidad – que reúne a Frente Ampla e o Partido
Comunista e que recebeu, no segundo turno, apoio de toda
a centro-esquerda. Presidente mais jovem do Chile, com 35
anos, Gabriel Boric venceu o candidato da extrema-direita
José Antônio Kast. As eleições foram consideradas as mais
polarizadas desde o retorno do país à democracia, em 1988.

O programa de governo da coalizão Apuebro Dignidad foi
considerado, durante a campanha eleitoral, o mais sintonizado
com as reivindicações que originaram os protestos de 2019 Boric prometeu o fim da previdência privada e a adoção de um
novo sistema político, além da criação de um sistema público
de saúde, a refundação das polícias, taxação das grandes
fortunas e um projeto de industrialização do país, visando a
uma economia menos dependente da exportação do cobre e
de outras matérias primas.

"NADA SE COMPARA AO PARASITA BRASILEIRO", AFIRMA O
ECONOMISTA LADISLAU DOWBOR SOBRE CAPITAL IMPRODUTIVO

Em artigo publicado em 2020, o economista e professor
Ladislau Dowbor, um estudioso do que chama de “capital
improdutivo”, cita dados que apontam a existência de US$ 520
bilhões de procedência brasileira em paraísos fiscais pelo
mundo. Ou, como destaca o estudioso, “mais de 2 trilhões de
reais que nem produzem, nem pagam impostos”.
Ao apontar a existência de bilionários cada vez mais
bilionários, Dowbor ressalta a relação entre o enriquecimento
crescente desse seleto grupo e a paralisia da economia. “O
dinheiro não pode simultaneamente alimentar ganhos
especulativos e evasão fiscal e financiar investimentos
produtivos”, define. Ele observa ainda que, apenas entre março
de 2018 e igual mês do ano seguinte, os ricaços brasileiros
aumentaram a fortuna em R$ 230,2 bilhões. Ou oito vezes o
Bolsa Família. Enquanto a economia brasleira cresce menos de
1%, “nem sequer acompanha a progressão demográfica,
implicando uma queda do PIB per capita do país”.

Assim, lembra o professor, atribuir os problemas
brasileiros “aos velhinhos que envelhecem demais e
criariam problemas no orçamento é francamente um
insulto à inteligência elementar”. A menor parte da
força de trabalho está formalmente empregada.
Cinquenta milhões de trabalhadores estão “fora do
sistema”. Por isso, em vez de (mais) austeridade, a
solução passaria por cobrar impostos do capital
improdutivo. Isto é, dos que ganham sem produzir.
“O empresário efetivamente produtor não precisa de
discurso ideológico ou de ‘confiança’: precisa de
famílias com poder de compra, para ter para quem
vender, e de juros baixos para poder investir. Neste
Brasil de grandes parasitas, ele não tem nem uma
coisa nem outra”, arremata Ladislau Dowbor.
(Fonte: portal sul21.com.br)
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NOVACAP TERÁ CONCURSO ESTE ANO

E A CAESB?
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A Novacap anunciou que vai realizar concurso público em 2022 para adaptar o quadro de pessoal à reestruturação pela qual a
empresa vem passando. Enquanto isso, a Caesb já registra 10 anos sem concurso – o último foi realizado em 2012, e mesmo
assim com poucas contratações. Desde então, houve quatro PDVs na Companhia.
Com a falta de concurso público, não há evolução do quadro de trabalhadores, mas sim diminuição e terceirização crescentes.
Precisamos lutar pela realização imediata de concurso público na Empresa! Essa é uma necessidade emergente para a reposição
do quadro e manutenção da Caesb pública.

EMPRESA PAGA R$ 2,2 BI E VENCE LEILÃO PARA EXPLORAR
PARTE DE SERVIÇOS DE ÁGUA NO RIO
A Águas do Brasil foi vencedora do leilão do bloco 3 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), com
o lance de R$ 2,201 bilhões. O ágio da proposta foi de 90%. Realizado no dia 29 de Dezembro ultimo, em São Paulo, o leilão tinha
outorga mínima de R$ 1,16 bilhão.
Duas empresas apresentaram propostas para o certame. A outra proposta foi apresentada pela Aegea Saneamento, no valor de
R$ 1,572 bilhões (ágio de 35,7%). Como a diferença entre as propostas foi superior a 20%, não houve disputa por viva-voz. Com o
resultado, a Águas do Brasil assume o serviço de saneamento básico de uma área formada por bairros da zona oeste do
município do Rio de Janeiro e mais 20 cidades fluminenses. A empresa vencedora terá que investir R$ 4,7 bilhões ao longo de 35
anos de contrato de concessão para universalizar água e esgoto nas áreas concedidas.
Esta foi a segunda rodada de concessões de saneamento pelo governo estadual do Rio em 2021. Em abril, o governo fluminense
ofereceu quatro áreas separadas, com investimento de R$ 30 bilhões em obras. Dessas quatro áreas ofertadas, três foram
arrematadas naquele leilão, com outorgas que somaram 22,7 bilhões, mais que o dobro do valor mínimo de R$ 10 bilhões.
Já a área que não recebeu propostas em abril, conhecida como “bloco 3”, foi reformulada e ampliada e acabou arrematada no
dia 29 de dezembro. No desenho inicial, o bloco incluía seis cidades do interior e os bairros da zona oeste da capital. Agora, são
20 municípios do interior, além dos bairros cariocas.
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ESPANHA ANULA REFORMA TRABALHISTA PARA RESGATAR DIREITOS

A Espanha começa 2022 com nova legislação laboral, que revoga
os efeitos nocivos da Reforma Trabalhista de 2012. A mudança faz
parte de negociação que envolveu empresas, sindicatos e
partidos que compõem a coalização que dá suporte ao PSOE
(Partido Socialista Operário Espanhol), de extração socialdemocrata.
Depois de aprovado pelo conselho de ministros no dia 28 de
dezembro, o projeto foi convertido em “real decreto-lei” —
espécie de medida provisória —, que coloca as regras em vigor até
que sejam ratificadas pelo Legislativo.
Essa nova Reforma Trabalhista na Espanha, agora com objetivo de
resgatar direitos, é parte do acordo entre o partido do governo e
o Podemos, partido mais à esquerda. O acordo ajudou a formar a
maioria necessária ao PSOE para indicar o primeiro-ministro
Pedro Sánchez, após a eleição de abril de 2019.
A Reforma Trabalhista da Espanha de uma década atrás foi uma
das “inspiradoras” da “reforma” feita no Brasil em 2017, sob o
governo de Michel Temer (MDB).

Lei fracassada
Lá, como aqui, o pretexto de baratear as contratações para se
criarem mais empregos fracassou. Ao Contrario, a principal
consequência da reforma foi a precarização do trabalho e a
criação de vagas mal remuneradas, com menos direitos e
condições ruins de trabalho.
Uma década depois, a Espanha volta atrás. O decreto de 30 de
dezembro atende ainda a compromisso do primeiro-ministro
Pedro Sánchez com a Comissão Europeia, para garantir a próxima
parcela de fundos da União Europeia.
Atualmente, o país conta com taxa de desemprego de 14,5%, uma
das mais altas do bloco econômico — União Europeia.
Trabalho temporário e terceirizações
O principal objetivo da nova reforma espanhola é acabar com o
abuso de contratações temporárias, que hoje respondem por
mais de 1/4 das ocupações no país. A ideia é estimular a
contratação por prazo indeterminado, que dão mais segurança
aos trabalhadores e, portanto, à economia.
.

Além disso, a nova regra extingue a chamada
contratação “por obra ou serviço”, equivalente ao
“trabalho intermitente” da reforma de Temer. Os prazos
de contratações temporárias passam a ser limitados a 6
meses, podendo chegar a 1 ano, caso haja autorização em
negociação coletiva. Em situações temporalmente
previstas — como datas festivas ou atividades agrícolas
— o período máximo é de 90 dias.
Outro aspecto importante da nova lei é o de tentar
coibir as terceirizações. Com isso, trabalhadores
contratados por meio de empresas de terceirização
terão obrigatoriamente de receber salários iguais aos
dos empregados diretos. Por exemplo, no setor
financeiro, 1 terceirizado deverá receber conforme a
convenção coletiva firmada entre bancos e os sindicatos
de bancários.
O decreto-lei proíbe ainda demissões de funcionários
por motivos econômicos e institui de forma permanente
o Expediente de Regulação do Trabalho Temporário. A
medida foi criada durante a pandemia para evitar que
trabalhadores percam o salário e o emprego devido à
suspensão da atividade nas empresas.

Negociações coletivas
A reforma espanhola pretende reequilibrar os
parâmetros de negociação coletiva, revogando a
limitação de ultratividade — a perda de vigência de
acordo coletivo quando expira o prazo de validade. A
medida dificultava as negociações entre empresas e
sindicatos. O novo texto estende a vigência dos acordos
coletivos até a conclusão de nova negociação.
Por outro lado, há extensão de regras então criadas para
auxiliar empresas afetadas pela covid-19. Em situações
críticas, causadas por crises macroeconômicas, se
permitirá redução de obrigações previdenciárias.
Também poderão se socorrer de mecanismos de
flexibilização, com facilitações de folgas compensatórias.
(Fonte: portal Opera Mundi)

