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 O Sindágua-DF, na condição de 
legítimo representante dos tra-
balhadores e das trabalhadoras da 
Caesb, buscou, em tratativas com a di-
retoria da Caesb nas últimas semanas 
(desde o dia 10/3), trazer esclarecimen-
tos às dúvidas resultantes das           
mudanças na jornada de trabalho em 
decorrência da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19).

 Buscamos dialogar com a Companhia 
sobre a possibilidade de instalação emer-
gencial de um Comitê de Crise da Cov-
id-19, no qual representantes deste Sindi-
cato e da Empresa  possam debater, 
propor soluções e somar esforços para o 
enfrentamento da pandemia, lembrando 
que algumas medidas já vêm sendo im-
plementadas pela Empresa, frutos de de-
bates com este sindicado.

 Em seguida, solicitamos a suspensão 
do ponto eletrônico e a liberação do tele-
trabalho para todos(as) os(as) tra-
balhadores(as) possíveis, com o intuito 
de eliminar potenciais vetores de trans-
missão do novo coronavírus, incluindo 
a aplicação dessa medida aos(as) tra
balhadores(as) prestadores de serviços 
terceirizados, uma vez que não basta 
implantar as determinações dos decretos 
do governo de forma seletiva, pois já 

respectivos cargos, nos devidos horários 
de trabalho. Então, todos os que estão em 
jornada de escala de revezamento, 
plantão, atendimento ao público, labo-
ratório ou administrativo deverão estar à 
disposição para prestar os serviços de 
sua respectiva alçada à população, 
sempresempre observando as jornadas já prati-
cadas e de acordo com a CLT e o ACT vi-
gente.

 Ressaltamos a importância dos equi-
pamentos de EPI para os(as) tra-
balhadores(as), fundamentais para a pro-
teção individual. Os EPIs não podem faltar 
de maneira alguma; na ausência deles, 
que o(a) trabalhador(a) não seja submeti-
do ao risco do qual o EPI o protegeria. 

 Por fim, o Sindágua-DF lembra que de-
vemos atuar preventivamente, com a fi-
nalidade de que não seja registrado nem 
um único caso na Empresa, já que o       
saneamento é um serviço essencial. 
Todas as áreas devem contribuir para a 
eliminação de vetores de transmissão co
letiva, pois um único caso pode comprom-
eter toda uma equipe de trabalho, suas 
famílias e toda a região em que o(a) tra-
balhador(a) presta serviço de água ou 
esgoto.



ABRIL DE 2020 | Nº 89 |03

proposta de suspender a dívidas dos Estados e municípios pode 
ser votada em breve.

  O Sindágua-DF, que sempre defendeu o saneamento público, 
tem estado na linha de frente da luta dos trabalhadores. Em        
articulação com outros sindicatos e parlamentares, o Sindicato 
participou da mobilização no Congresso Nacional, no fim de 
2019, contra a aprovação do PL n.º 4.261/2019, que versava 
sobre a privatização do saneamento em todo o País, dando 
preferência à inciativa privada em todas as concessões do setor.

  Portanto, o Sindágua-DF vai continuar na luta, mesmo neste 
momento de pandemia, em que a sociedade está em isolamento 
coletivo. Não podemos permitir que interesses escusos tenham 
êxito na intenção de privatizar o saneamento no Brasil,       
aproveitando-se da situação de vulnerabilidade provocada pelo 
novo Coronavírus! Não podemos deixar o oportunismo de alguns 
parlamentares atentar contra o saneamento público e universal 
no País! no País! 

 O governo federal, por sua vez, não pode usar as justificativas 
de obter recursos para combater a pandemia e solucionar o endi-
vidamento dos Estados para promover privatizações no setor de 
saneamento, mesmo sob um projeto neoliberal que não entende 
a água como um direito universal.

 Em plena pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a 
Câmara dos Deputados pautou, no dia 3 de abril, requerimento 
de urgência para votação do Projeto de Lei Complementar 
(PLP) n.º 149/19, que cria o Plano de Promoção do Equilíbrio 
Fiscal (PEF).

  O projeto tem como objetivo financiar um programa de ajuda 
fiscal aos Estados e municípios que têm dívidas com a União. A 
liberação do pagamento de juros e empréstimos, mediante 
autorização do governo federal, fica condicionada, 
principalmente, ao compromisso dos entes federados em 
adotar medidas que promovam a privatização das empresas 
públicas de saneamento ambiental.
  
  O texto prevê que Estados e municípios deverão atender a 
uma série de requisitos. Entre eles está “a autorização para 
privatização de empresas dos setores financeiro, de energia, de 
saneamento ou de gás, usando os recursos para quitar 
passivos com a União”, e “a contratação de serviços de 
saneamento básico de acordo com o modelo de concessões de 
serviço público, nos termos do Novo Marco Legal do 
Saneamento”.Saneamento”.

 Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos 
Deputados, já ponderou em diversas entrevistas que a 

OPORTUNISMO: EM MEIO À PANDEMIA, CONGRESSO TENTA PRIVATIZAR O SANEAMENTO
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TRABALHADORES EM ESGOTO ESTÃO EXPOSTOS A 
POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS

 Trabalhos recém-publicados na revista científica 
Lancet Gastroenterol Hepatol mostraram que pa-
cientes com a Covid-19 apresentaram em suas 
fezes o RNA do Sars-CoV-2, o novo coronavírus, 
causador da doença. Com base no resultado 
dessas pesquisas, o professor Carlos Chernicharo – 
coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tec-
nologia (INCT) ETEs Sustentáveis, sediado na 
UFMG – alertou para a importância dos cuidados 
que devem ser tomados por trabalhadores e pesqui-
sadores do setor: 

 “Os profissionais que atuam na área de esgotamen-
to sanitário, como os que operam as redes coletoras e 
estações de tratamento, e os pesquisadores que 
manuseiam amostras de esgoto não podem abrir mão 
de medidas como a utilização de equipamentos de pro-
teção individual, a fim de evitar a ingestão inadvertida 
de esgoto, ainda que por meio da ingestão de aero
ssóis [partículas finíssimas, sólidas ou líquidas, sus-
pensas no ar], para evitar a contaminação.”

 Antes mesmo de tomar conhecimento desses estu-
dos, a possibilidade de contaminação dos tra-
balhadores da área já preocupava o Sindágua-DF. Em 
ofício enviado no dia 31 de março ao diretor de            
Operação e Manutenção da Empresa, o Sindicato so-
licitou a aquisição e distribuição, com a máxima urgên-
cia, de equipamentos de proteção individual e produ
tos de higienização e esterilização do ambiente e 
dos trabalhadores.  A falta desses itens deve ser im-
ediatamente informada ao Sindicato!

 As medidas solicitadas pelo Sindágua-DF 
buscam o reconhecimento e a valorização de 
todos(as) os(as) trabalhadores(as) que exercem 
atividades ligadas diretamente à saúde pública, no 
abastecimento da água de qualidade, que é 
essencial à vida e, também com a coleta e o 
tratamento do esgoto, no qual se inclui o esgoto 
hospitalahospitalar. 

Caesb: Balanço da Empresa fatura, 
em 2019, seu segundo bilhão!
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Caesb: Balanço da Empresa fatura, 
em 2019, seu segundo bilhão!

Fonte: Demonstrações Financeiras de 2019, disponível em:
https://www.caesb.df.gov.br/demonstracoes-financeiras-2019.html

CEB: a melhor distribuidora do Centro-Oeste e com resultado 
positivo já em 2019  O profissionalismo e o empenho das 

trabalhadoras e dos trabalhadores da 
Companhia Energética de Brasília 
(CEB) foram reconhecidos pela Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL). No dia 12 de fevereiro, a em-
presa recebeu o Prêmio Iasc 2019, 
Índice ANEEL de Satisfação do Consu-
midor, na categoria Centro-Oeste. Para 
conceder o prêmio, a Agência avalia o 
grau de contentamento do consumidor 
com a qualidade do serviço prestado 
pelas empresas do setor em todo o 
Brasil. Para tanto, foram entrevistados 
mais de 27 mil consumidores, de 596 
municípios atendidos pelas 91 dis-
tribuidoras em atuação no País.
 Entre as concessionárias de grande 
porte – acima de 400 mil unidades con-
sumidoras –, a distribuidora do Distrito 
Federal ficou em 7.° lugar, dentre 31 
empresas.

 A Caesb comemorou o faturamento 
do seu primeiro bilhão de reais em 2011, 
meta dobrada em apenas oito anos de 
operação. Isso porque em 2019, graças 
ao empenho incontestável dos(as) tra-
balhadores (as) caesbianos (as), a Com-
panhia registrou faturamento recorde no 
importe de R$ 2,028 bilhões.

 Apesar da desnecessidade da 
aferição de lucro, tendo em vista que a 
Companhia investe constantemente na 
ampliação e manutenção da distribuição 
de água e do esgotamento sanitário, a 
Caesb apresentou em 2019 o maior lucro 
líquido dos últimos 10 anos, no importe 
dede R$ 190 milhões de reais, mesmo após 
abater de seu faturamento os investimen-
tos de ampliação e manutenção das 
redes e água e esgoto, no decorrer do 
ano de 2019.

 A Empresa, que já se encontrava saudável 
financeiramente – conforme defendido por 

este Sindicato nas audiências públicas da 
CLDF contra as privatizações, no início de 
2019, melhorou ainda mais: além do fatura-
mento recorde, apresentou o maior lucro 
líquido dos últimos 10 anos, no montante 
de R$ 149 milhões, e uma geração de caixa 
em suas atividades operacionais no im-
porte de R$ 360 milhões, valores estes    
devidos a todos(as) trabalhadores(as) 
caesbianos(as).

 O Capital Circulante Líquido – que se 
refere à diferença entre os direitos e 
obrigações de curto prazo (até 1 ano) da 
Companhia – saltou de R$ 35 milhões em 
2018 para R$ 179 milhões em 2019, um 
aumento de mais de 500%.

  O faturamento de R$ 2,028 bilhões rep-
resentou um aumento de 12,51% em 
relação ao faturamento da Caesb de 2018, 
e de 15,09% em relação ao faturamento de 
2017. A Receita Operacional Líquida acres-
ceu em 18,02%, decorrente do aumento do 

faturamento e da economia na troca de 
apuração tributária do PIS e COFINS.

  Os gastos com material cresceram 
35,84% e os gastos com terceirização au-
mentaram 11,74% em relação a 2018. Em 
contraponto, a despesa de pessoal reduziu 
8,62% em relação a 2017. A relação despe-
sa de pessoal/faturamento, que apresentou 
a média de 39,6% entre 2013 a 2017, 
fechou 2019 em apenas 32,33%, a menor 
relação dos últimos 7 anos.

 Tendo em vista que os ótimos resultados 
apresentados em 2019 decorrem do tra-
balho árduo dos(as) trabalhadores(as) 
caesbianos(as), a Companhia tem o dever 
de dar o merecido reconhecimento ao seu 
corpo funcional, que age com presteza e   
atenção à população do DF  no fornecimen-
to de água de qualidade e pública, além do 
melhor serviço de esgotamento sanitário.

 De acordo com o Sindicato dos Ur-
banitários, a premiação “fortalece ainda 
mais a defesa da CEB pública e anula a 
narrativa do GDF de ineficiência do 
Estado para gerenciar empresas que 
atuam em setores estratégicos, como o 
setor elétrico”.
 E mais: a Companhia apresentou 
um lucro líquido em 2019 de R$ 119  
milhões, divulgado oficialmente no dia 
27 de março por meio das              
demonstrações financeiras do exercício 
do ano passado. 
  Tal resultado foi possível devido ao 
Programa Recupera, no qual a empre-
sa renegociou dívidas vencidas em até 
60 meses, obtendo um resultado positi-
vo de R$ 25,5 milhões.
 Portanto, as empresas públicas do 
DF permanecem saudáveis financeira-
mente e prestando serviços de ótima 
qualidade à população devido aos seus 
excelentes trabalhadores!
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APRESENTA PROPOSTA DE 
CONSUMO SOLIDÁRIO

SINDÁGUA-DF

A classe trabalhadora está diante de uma profunda crise social e econômica que se avizinha 
por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), com a possível disparada de preços 
de gêneros de primeira necessidade e até mesmo desabastecimento, potencializado pela falta 
de propostas por parte dos governos, seja federal, distrital ou estadual e municipal, no sentido 
de garantir a segurança alimentar da população.

CumprindoCumprindo o papel de lutar em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras caesbianos, 
resguardando a qualidade de vida e a saúde deles e de suas famílias – o que inclui alternativas 
para suprir um mínimo de segurança alimentar e nutricional, com alimentos saudáveis e 
sustentáveis –, o Sindágua-DF apresenta à categoria a proposta de parceria com 
Assentamentos da Reforma Agrária no DF, para consumo solidário.

ÉÉ uma experiência que já tem bons resultados no DF e que precisa ser ampliada. A produção 
agroecológica feita pelos agricultores familiares também contribui para a promoção da 
sustentabilidade ambiental, com a proteção da biodiversidade e, principalmente, dos 
mananciais e bacias de abastecimento de água, a nossa matéria-prima!!!

Assim, o Sindágua-DF convida os trabalhadores e as trabalhadoras que, voluntariamente, 
quiserem ter mais informações e participar desta iniciativa a entrarem em contato através do 
grupo de WhatsApp criado para esta finalidade, que pode ser acessado pelo Qr Code ao lado.
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Possíveis medidas na Fundiágua para 
diminuir impactos aos trabalhadores 

 Na última reunião realizada pelo 
Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC) foram discuti-
das medidas que possam mitigar os 
impactos financeiros da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) nas 
fundações de previdência comple-
mentar, a exemplo da nossa 
Fundação. 

 A entidade tratou de medidas que 
podem impactar diretamente da na 
vida dos trabalhadores ativos e apo-
sentados de planos fechados de    
previdência complementar. De um 
amplo debate realizado nas últimas 
semanas da pandemia, resultaram 
propostaspropostas de mudanças na legislação 
em vigor, tais como a suspensão ou 
redução das contribuições dos planos 
no período de abril a junho, e que a 
recomposição das contribuições 

 O Sindágua-DF, em apoio e 
solidariedade aos movimentos 
sociais e àqueles que mais 
necessitam, vem ajudando as 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade de rua com a 
doação do mais importante fruto 
do nosso trabalho: a água. do nosso trabalho: a água. 

 O Sindicato doou 800 
garrafas de água ao Instituto 
NoSetor, que realiza atividades 
de auxílio aos moradores em 
situação de rua. Dessa forma, 
apoiamos atividades que, neste 
momento de pandemia, atingem 
todos os trabalhadores!todos os trabalhadores!

possa retornar em julho, exceto se 
houver acordo em contrário entre tra-
balhadores e a Fundação.

 Outra mudança seria a possibili-
dade de resgate de 50% das con-
tribuições voluntárias ou 10% das con-
tribuições ordinárias dos planos de 
previdência para suportar perdas 
econômicas durante a própria pan-
demia. O Sindágua-DF destaca que 
tais propostas devem passar pela 
análise do CNPC e, principalmente, por 

aqueles que nos representam na 
Fundação, ou seja, os conselheiros e 
os próprios trabalhadores.

AA Anapar vem acompanhando as res-
oluções do CNPC com grande cuida-
do, ainda mais neste momento de 
grave crise e pandemia, a fim de que 
se encontrem soluções que pre-
servem os planos de previdência 
complementar a longo prazo.

O Sindicato também está 
acompanhando a conjuntura e a 
pandemia, atento e fiscalizando todas 
as medidas que possam prejudicar o 
patrimônio da Fundação, de modo a 
preservar em primeiro lugar o interesse 
dos trabalhadores.

DOAÇÃO E 
SOLIDARIEDADE: A 
ÁGUA É A VIDA DE 

TODOS!
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Taxação das 
grandes 

fortunas: Umas 
das saídas para a 
pandemia

 O que percebemos nas medidas que o   
governo federal tem tomado são somente 
ataques aos direitos dos trabalhadores, na 
medida em que propõe redução salarial e um 
valor miserável como auxílio para aqueles tra-
balhadores informais. De outro lado, vemos me-
didas para socorro aos bancos e grandes          
empresários que podem ultrapassar R$ 1 trilhão. 

 Lembramos que o crédito que está sendo 
gerado para os trabalhadores vai retornar em 

 O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do 
mundo. A pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) 
aprofundou as crises política, econômica e social que 
já estávamos atravessando. A gravidade do momento 
exige todos os esforços para salvar as vidas em risco, 
seja pelo adoecimento ou pela pobreza.

  A resolução desse problema não pode vir do bolso 
dos mais pobres. Quem deve pagar a conta são os 
acumuladores de riqueza, os banqueiros, os especu-
ladores do mercado financeiro, os milionários.

 De cada mil contribuintes, apenas 8 contam com 
uma renda mensal de mais de 80 salários mínimos. 

 Essa elite responde sozinha por um terço de toda a 
riqueza declarada em bens e ativos financeiros, sendo 
que metade dessas pessoas chega a ganhar, em 
média, 4 milhões de reais por mês.

  É hora de aumentar os impostos de quem pode 
mais e proteger quem pode menos, como as pes-
soas sem renda, trabalhadores informais e a classe 
média. Uma taxação desse tipo permitiria aumentar 
o investimento no Sistema Único de Saúde (SUS) e 
o financiamento de ações de proteção social, de 
modo a garantir uma vida digna a toda a população 
impactadaimpactada pelas medidas de contenção do novo 
coronavírus.

gerado para os trabalhadores vai retornar em consu-
mo ou juros ao próprio mercado e sistema financeiro.

 Por isso, devemos permanecer unidos na defesa 
dos nossos direitos e lutar como classe trabalhadora, 
em unidade de ação com as centrais sindicais e 
demais organizações, pelo fortalecimento da cam-
panha por um projeto de lei que regulamente a CF/88 
na taxação das grandes fortunas!

Nota das Centrais Sindicais
“TAXAR FORTUNAS PARA SALVAR VIDAS”

“Vamos fortalecer a luta para que: OS RICOS PAGUEM POR SUA CRISE,
EM DEFESA DOS DIREITOS E DA VIDA DA CLASSE TRABALHADORA!”
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