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Sindágua convida categoria
para posse da diretoria eleita

erca de 71% das trabalhadoras e dos trabalhadores
sindicalizados (ativos e
aposentados) compareceram
às urnas, entre os dias 6 a 8
de novembro, para participar
da eleição da diretoria colegiada do Sindágua-DF, triênio
2019/2022. A Chapa 1 – Unidade • Resistência • Luta – foi
eleita por 96,8% dos votantes,
expressando o voto de conﬁança da categoria na junção da
experiência com a renovação.

Como todos puderam acompanhar, foi um processo legítimo,
democrático e que demonstrou
a unidade da categoria, tão essencial em um momento de
grandes desaﬁos para a classe
trabalhadora.
Os votos na Chapa 1 conﬁrmam a concordância das trabalhadoras e dos trabalhadores
com as ações desenvolvidas
pelo Sindicato nestes três anos
de mandato. Não custa lembrar
que este tem sido um período

de diﬁculdades nunca visto na
história da Empresa, com fortes
ataques à organização da categoria por meio da retirada de
direitos e perseguição aberta a
dirigentes do Sindicato.
Agradecemos e parabenizamos a todos por compreenderem a importância da unidade
e da disposição para a luta em
qualquer circunstância, por
entenderem que o interesse
coletivo deve se sobrepor aos
interesses individuais!

Conﬁra o resultado ﬁnal da eleição:

POSSE

Votos totais – 1.340 (quórum de
70,78% dos aptos)
Chapa 1 – 1.297 (96,8% votos totais,
ou 68,51% dos aptos)
Votos nulos – 6 (0,44% / 0,32%)
Votos brancos – 37 (2,76% / 1,95%)

A posse da diretoria eleita será realizada
no dia 11 de janeiro, às 20h, no Clube Caeso.
Toda a categoria está convidada e é importante que compareça para reaﬁrmar nossa
unidade frente aos atuais e aos novos desaﬁos que certamente precisaremos enfrentar.

Presidência: Escolhido
quem promete
privatizar tudo e
combater a ‘‘corrupção’’
Página 02

Direção da Caesb faz corte
salarial abusivo contra
trabalhadores da jornada
especial de 6 horas
Página 03

QUEDA NA ARRECADAÇÃO
FAZ SINDICATO CANCELAR
FESTA DE FIM DE ANO
A diretoria do Sindágua
informa que não será possível realizar a tradicional
confraternização de fim de
ano em 2018, em virtude da
queda aproximada de 30%
na arrecadação da entidade,
decorrente, especialmente, da
saída de trabalhadores ﬁliados
no Programa de Demissão
Voluntária.
Até o momento, 306 trabalhadores deixaram a Empresa,
e ao ﬁnal do PDV serão quase
500. Nesse grupo estão os
trabalhadores com os maiores
salários, e é também o grupo
com maior índice de ﬁliação.
No Brasil, a receita sindical caiu 86% após a reforma
trabalhista. Houve até mesmo
demissões nos próprios sindicatos e centrais. A promessa
mentirosa dos banqueiros,
empresários e Temer/Congresso Nacional era que isso

reduziria o número de sindicatos. Entretanto, o número
de entidades sindicais no país
aumentou – são mais 146 apenas em 2018.
O Sindágua tem se esforçado para manter o equilíbrio
de suas finanças e reitera a
importância de os não ﬁliados
se associarem, bem como a
importância da luta por mais
contratações e reposição dos
PDVistas, para a manutenção
da Caesb Pública e de qualidade, com bons serviços prestados à população do Distrito
Federal.

a desejar
A diretoria do Sindicato aproveita parcom
ita
a todos os caesbianos um fim de ano commu
toda
saúde e tranquilidade, e um novo anoa luta! Aos
a motivação para o trabalho e para ejamos
colegas que estão saindo no PDV, des
e que
que tenham sucesso nessa nova etapalica
continuem apoiando a Caesb Púb !
Termo de
Responsabilidade
e Sigilo não
deve ser assinado

Trabalhadores
e entidades
conseguem
derrotar a MP
da Sede
Página 03

Página 04
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ELEIÇÕES 2018

Congresso mais conservador e retrógrado aponta para mais
ataques brutais contra os trabalhadores, que precisam resistir

E

mbora as manifestações
populares de 2013 mostrassem o desejo de renovação
política e avanço nos direitos
sociais básicos, o resultado das
eleições de 2014 e 2018 revelaram
uma guinada em outra direção.
Parlamentares conservadores
(ruralistas, empresários, militares
e radicais religiosos) se consolidaram como maioria na eleição do
Congresso Nacional.
Os trabalhadores já vinham
sentindo na pele e enfrentando ataques brutais no governo
Temer, a exemplo da Lei n.º

13.429/2017, que permite que
até trabalhadores das áreas-ﬁm
sejam terceirizados, consequentemente com menores salários e
mais precarização); Reforma Trabalhista, que retirou mais de 100
direitos da CLT e incluiu o trabalho horista e intermitente; e 3)
Emenda Constitucional 95/2016
(PEC do Teto), que congelou por
20 anos todos os investimentos
em serviços públicos de saúde,
segurança, educação, saneamento etc.
Todavia, longe de cessar os
ataques, estão em evidência

projetos de retiradas de direitos
ainda mais ferozes, para garantir
o aumento de lucros aos grandes

empresários e elites ﬁnanceiras,
com extrema violência – nova
Reforma Trabalhista, com a ex-

Presidência: Escolhido quem promete
privatizar tudo e combater a ‘‘corrupção’’
É inegável que o PT
se envolveu em projeto
sujo de poder pelo poder,
com graves escândalos
que levaram muitos de
sua cúpula para a cadeia.
O partido administrou os
interesses dos grandes
empresários e bancos, resultando em diversos ataques aos trabalhadores.
Podemos citar a Reforma
da Previdência de 2003,
direito a abono, seguro-desemprego e até mesmo privatizações, entre
outros. E o mais importante: os governos petistas
cooptaram e apassivaram
a luta dos trabalhadores
como classe organizada.
Diante do desencanto
com o PT, a maioria da
população voltou-se para
a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL), que ousou
defender a privatização
de todas as empresas públicas e a demissão de tra-

balhadores concursados.
Ao contrário de outras
eleições, ao invés de tal
discurso desqualificar o
candidato, esses absurdos
foram defendidos com veemência por muitos eleitores, criando um clima
favorável de apoio popular
ao então candidato, como

se vender o patrimônio
público fosse algo bom!
Como empregados públicos, conseguimos acreditar que defensores da
privatização são honestos
e contra a corrupção?
Outro grave retrocesso prometido por Bolsonaro aos empresários, contra

os trabalhadores, é uma
nova Reforma Trabalhista
com a criação de Carteira
de Trabalho Verde Amarela, em que a CLT perderia
completamente a validade
e caberia ao patrão impor
quais direitos o trabalhador poderia ter.
Bolsonaro não só votou
favorável a todos os ataques
do governo Temer contra a
população, mas também
defende que sindicatos
devem ser extintos e os
trabalhadores não podem
ter direitos, embora ele e
seus ﬁlhos recebem mais de
R$ 160 mil por mês como
deputados, privilégios dos
quais disse não abrir mão.
O futuro presidente deixa
claro que vai intensiﬁcar e
ser mais rápido na retirada
de direitos, representando,
assim, a continuidade do
governo Temer nos brutais
ataques à população e à
classe trabalhadora.

tinção total da CLT; Reforma da
Previdência; fim do concurso
público (já implantado na cidade
de Sinop, MT); privatização de
todas estatais; criminalização das
lutas dos trabalhadores como atos
de terrorismo; ﬁm do direito de
greve, privatização de escolas e
universidades etc.
Os resultados de tais medidas? Só podem ser aumento
dos milhões de desempregados,
miséria, retirada de direitos, arrocho salarial, violência e morte
contra os jovens e a população
trabalhadora.

GDF: Rollemberg colheu
os frutos dos ataques que
plantou e favoreceu o MDB
Rollemberg tentou usar como lema de sua
campanha o fato de seu governo não ter se
envolvido em nenhum grande escândalo de
corrupção. Porém, esse discurso não funcionou.
A população não esqueceu o carrasco que sucateou serviços públicos e humilhou o povo e os
servidores públicos, incluindo nós da Caesb, por
duros quatro anos.
Em consequência da enorme rejeição – cerca
de 80% – da população a Rollemberg, Ibaneis
Rocha, ex-presidente da OAB, foi eleito governador do DF. Na Caesb, a maioria dos trabalhadores apostou nas propostas do novo candidato;
esperamos que as necessárias mudanças de
fato se concretizem e que, ao mesmo tempo, a
Caesb permaneça pública e os novos gestores
trabalhem em prol da Empresa e da população,
e não de outros interesses, respeitando os
trabalhadores e cessando as perseguições e o
assédio moral.
Enfim, o resultado das eleições não inspira
nenhuma comodidade e tranquilidade para o
trabalhador. O caminho continuará sendo a luta
e resistência coletivas, que podem nos tornar
mais fortes.
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Direção da Caesb faz corte salarial abusivo contra
trabalhadores da jornada especial de 6 horas

A

© "esb
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO CAESB / SINDAGUA

VIGENCIA: O1/05/2018-- 30/04/2019

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM

LADO. A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERALCAESB. NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU PRESIDENTE MAURICIO

LEITE LUDUVICE E DEMAIS DIRETORES INFRA-ASSINADOS E. DO OUTRO

direção da Caesb efetivou
corte salarial abusivo na
folha salarial de setembro, contra o cumprimento da
jornada especial de trabalho (6
horas), que abrange trabalhadores da bancada de laboratório.
No Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT 2018/2019) consta expressamente a vigência retroativa de
1.º/05/2018 a 30/04/2019 na
Cláusula Quinquagésima. Porém,
de forma irresponsável, a direção
da Empresa promoveu o corte de
salário, contrariando o ACT.
No período de negociação, o
Sindágua discutiu e deliberou em
conjunto com os trabalhadores a
permanência na jornada especial
de trabalho até o desfecho da
Data-Base 2018, por se tratar
de um momento transitório e
circunstancial. Os trabalhadores
resistiram bravamente e disseram NÃO à folha de frequência

irregular com 8 horas, o que
signiﬁcaria respaldar individualmente o corte de salário.
À época da ameaça, em junho deste ano, o Sindicato alertou formalmente a Empresa
sobre o descumprimento abusivo do ACT. Foi ainda pontuado
que, no curso das negociações
da Data-Base 2018, o Sindicato
propôs por diversas vezes que
o ACT fosse prorrogado; no entanto, não houve interesse por
parte da Caesb, ocasionando a
suspensão parcial ou total de diversos direitos estabelecidos no
ACT 2017/2018, e provocando
reﬂexos na organização da vida
proﬁssional e pessoal de diversos trabalhadores, como os que
trabalham na jornada especial
de 6 horas.
Foi mencionada também a
falta de isonomia no trato com
os trabalhadores abrangidos pela

jornada especial, de forma que
a Empresa manteve a jornada
diária de 6 horas para o atendimento ao público e a suspendeu
para a bancada de laboratório,
exigindo a jornada de 8 horas
conforme e-mails corporativos
divulgados. Essa arbitrariedade impacta negativamente a
vida dos trabalhadores, pais e
mães de família que têm outras
atividades – em alguns casos,
estudam e/ou são professores.
O ACT 2018/2019, assinado
em 24.05.2018, retroagiu a sua
validade a 1.º/05/2018. Dessa
forma, toda disposição transitória e contrária perdeu seu efeito,
como é o caso da suspensão da
jornada especial de trabalho.
A Empresa deve cumprir todas
as cláusulas do ACT assinado,
inclusive a Cláusula Quadragésima Quarta, em que “A Caesb
manterá o horário corrido nos

Trabalhadores e entidades
conseguem derrotar a MP da Sede
A Medida Provisória n.º
844 (de 6 de julho de 2018),
que altera o marco legal do
saneamento, perdeu a vigência. O ato de encerramento
foi publicado no dia 21 de
novembro no Diário Oﬁcial
da União. O texto da MP 844
pretendia facilitar a privatização de empresas públicas
de saneamento, obrigar ao
pagamento de tarifas mesmo
sem conexão com os serviços
de água e esgoto, além de
excluir pequenas cidades e
municípios com menor arrecadação, uma vez que o capital privado não tem interesse
nesses locais.
O encerramento da vigência da MP 844 só foi possível

graças ao empenho dos trabalhadores, sindicatos, entidades ligadas ao saneamento e
movimentos sociais que, juntos, lutaram incessantemente
para derrubar a medida.
O Sindágua-DF esteve mais
uma vez na luta em defesa do
saneamento público e da água

como um direito. Parabéns a
todos os trabalhadores que
participaram dessa batalha
que nos deu mais uma vitória! Ressaltamos a importância de mantermos a unidade
para enfrentar novos ataques
que virão contra o saneamento público.

termos definidos na Cláusula
Nona do Segundo Termo Aditivo
ao ACT 2010-2012”, abrangendo
os trabalhadores do atendimento ao público nos escritórios e os
da bancada de laboratório, não
cabendo nenhuma retaliação no
tocante à compensação ou corte
de salário.
Assim, o Sindágua-DF conclama a categoria a repudiar
essa atitude covarde, arbitrária
e abusiva da direção da Caesb/
governo Rollemberg, e informa
que os trabalhadores prejudicados devem procurar o Sindicato
para entrar com ação judicial
visando ao devido cumprimento
do ACT 2018/2019, situação que
gera passivo trabalhista para a
Empresa e possibilidade de responsabilização dos gestores.
JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES!!! LUTAR, MANTER,
CONQUISTAR!

LADO, O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DE PURIFICAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DISTRITO
FEDERAL - SINDAGUA. NESTE ATO REPRESENTADO
PELOS SEUS
DIRETORES

ABAIXO ASSINADOS.

COM VIGENCIA

DE O1/05/2018 A 30/04/2019.

NAFORMAECONDIÇOES SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS QUESTÕES FINANCEIRAS
A Caesb reajustará salário nominal, auxílio-transporte,auxílio-creche e de

© caesb

dependentes com deficiência, vale alimentação/refeição e função gratificada de seus
empregados no percentual de 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) a partir de
01/05/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
PPR

A Caesb manterá o Programa de Participação nos Resultados - PPR, cujas metas
serão definidas pela Caesb e pelo Sindágua, por intermédio de Comissão Paritária

Parágrafo Primeiro: AsFerreira
metas previstas no capuz deverão estar definidas
Féinandes pela
Comissão Paritáriaaté oaodia
31 de outubrode 2018. As metas e indicadores
para o
Negócio
idical
731-20 no Quadro 01 seguinte:
período 2019 são apresentadas
a

MÜ««á.

Mdrcelo AntÕnio Teixeira Pinto
'iretor Financeiro e Comercial

CPF: 152.264.335-49

Brasília - Patrintâltio CuÍturaí

da Hutttattidade.

Marcos Antõnioldos Santos Mello
Diretor de Engenharia

Diretorde Operação e Manutenção em Exercício
CPF: 279.386.201 -06

711-04

o nos Resultados

Unidade
de Medida

Percentual

Dirbtor Sindical

Percentual
CPF:

055.949.069-08
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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13 a 21 - Centro de Gestão Aguas Emendadas
CEP 71.928-720--Aguas Claras-DF
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Rodrigo Marques da Rocha
Diretor Sindical
CPF: 848.288.1 1 1-68
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Diretor Sindical
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COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENml DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna- Lotes 13 a 21 - Centro de Gestão Águas Emendadas
CEP 71 .928-720 -- Águas Claras-DF
Tel.(61) 321 3-71 17 - Fax 3213-71 16

Pauta feminina

Bi'asítia - Patrilttânio Cultura! da liwttanidade."

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENml DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna- Lotes 13 a 21 - Centro de Gestão Águas Emendadas
CEP 71 .928-720 -- Águas Claras-DF
Tel.(61) 321 3-71 17 - Fax 3213-71 16

Nos 16 dias de ativismo pelo ﬁm da violência contra a mulher, Câmara
aprova oito projetos que ampliam proteção e direito à saúde
Durante duas semanas, entre o ﬁm
de novembro e início de dezembro, o
Plenário da Câmara dos Deputados se
dedicou à votação de projetos defendidos pela bancada feminina, informou a
Agência Câmara em 4.12. O objetivo da
campanha anual de ativismo feminino
é mobilizar e conscientizar a sociedade
para que denuncie todos os tipos de
violência praticados contra mulheres.
Esse é o tema do Projeto de Lei 9691/18,
aprovado no dia 4.12, que obriga o
agressor a ressarcir os custos relacionados aos serviços de saúde prestados
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e
aos dispositivos de segurança em caso
de pânico em situações relacionadas às
vítimas de violência doméstica e familiar.
Outros projetos aprovados:
PL 5248/16 – inclui o ecocardiograma fetal entre os exames a serem
oferecidos pelo SUS;

 PL 843/07 – autoriza o trabalhador
a se ausentar do serviço para realizar
exames preventivos contra o câncer;
PL 4409/16 – garante a reconstrução das duas mamas para as mulheres
que foram submetidas a tratamentos
contra o câncer;
 PL 3030/15 – aumenta a pena de
feminicídio para o agressor que violar
medida protetiva já garantida à vítima;
PL 5555/13 – criminaliza o registro
não autorizado da intimidade sexual
PL 5001/16) – obriga o autor de
violência familiar a frequentar centros
de educação e de reabilitação e a receber acompanhamento psicossocial, por
meio de atendimento individual ou em
grupo de apoio; e
PL 10269/18 – coloca na lei entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF) que deu às detentas mães o direito
de cumprir a pena em regime domiciliar.
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Informes do Jurídico

CRQ não pode multar operadores nem técnicos

E

m ação movida pelo Sindágua contra o
Conselho Regional de Química (CRQ),
a Justiça Federal concedeu liminar
determinando que a autarquia deixe de aplicar e exigir penalidades dos agentes e dos
técnicos de operação do sistema de saneamento da Caesb ﬁliados ao Sindicato. O CRQ
ﬁca também impedido de impor medidas
coercitivas de cobrança de multas, como a
inscrição em cadastro de inadimplentes e

na dívida ativa, até a resolução ﬁnal do processo.
Ressalte-se que a decisão judicial – expedida no
dia 19.11 para os operadores, e no dia 3.12 para
os técnicos – vale para os trabalhadores ﬁliados ao
Sindágua, o que permite ao Conselho continuar
multando os não ﬁliados. O ﬁliado que teve o nome
inscrito em dívida ativa por conta da cobrança do
CRQ ou continuar a receber cobranças indevidas,
deve procurar o Jurídico do Sindágua para as providências cabíveis.

A luta precisa de você!
Sindágua!
Filie-se ao Sindágua

Termo de Responsabilidade e Sigilo não deve ser assinado
O Sindágua mantém a orientação
para que os trabalhadores não assinem
o Termo de Responsabilidade e Sigilo
que vem sendo cobrado pela Caesb, uma
vez que a Empresa não respondeu até o
momento os questionamentos feitos pelo

Sindicato. Destacamos ainda que o Sindicato não
admitirá a ameaça de abertura de PADs contra
os trabalhadores que se recusarem a assinar o
referido termo. Todo tipo de assédio deve ser
denunciado ao Sindágua.
LUTAR, MANTER E CONQUISTAR!.

Dias da greve de 2016
Continua disponível no site
do Sindágua o link para os trabalhadores de todas as áreas
baixarem o Requerimento
que pede a revisão do corte/
compensação dos dias da greve
de 2016. Situações especíﬁcas
de cada trabalhador devem ser
ponderadas nas linhas finais
do Requerimento. O Sindicato
ressalta que, em audiência
ocorrida no dia 8 de março

deste ano, com a mediação do
Ministério Público do Trabalho
(MPT), ﬁcou determinado que
os trabalhadores terão acesso a
toda documentação referente à
greve de 2016, devendo a Caesb
analisar as ponderações feitas.
O Requerimento deve ser
entregue em duas vias no Protocolo da Caesb, ou cadastrado
via Gedoc. Havendo negativa
da Caesb na revisão reque-

rida administrativamente, o
trabalhador deve se dirigir ao
Plantão Jurídico do Sindágua-DF com a negativa e os documentos pessoais, a ﬁm de que
sejam tomadas providências
para proposição de ação judicial trabalhista.
Já temos sentenças favoráveis à suspensão do corte e
devolução de recursos descontados aos trabalhadores.

Condições de trabalho

EXPEDIENTE

A diretoria ressalta a importância de denunciar ao Sindicato qualquer atitude de
assédio ou más condições para o exercício das atividades. Denúncias podem ser feitas
a qualquer diretor ou no site do Sindágua-DF, em Fale Conosco.

O sindicato é um dos principais instrumentos e espaços
de luta dos trabalhadores
e das trabalhadoras contra
a exploração e a opressão.
Grande parte das nossas
conquistas como classe e
categoria se deu por meio da
organização e luta sindical.
Somente de forma coletiva
o trabalhador consegue ter a
força necessária para mudar
sua realidade.
Na atual e na conjuntura
que se vislumbra para o país
e a Empresa, ﬁliar-se e participar ativamente do seu
Sindicato se torna essencial.
Estamos perdendo conquistas históricas frente ao poder
patronal com as novas leis.
Somente aumentando nossa
força coletiva e superando
diferenças em prol de uma
unidade de ação é que vamos
virar esse jogo!

O desconto mensal em
favor do Sindágua é de 1,2%
sobre o salário-base. Peça a
um diretor a cartilha com outras informações importantes
e a ﬁcha de ﬁliação, disponível
também no site do Sindágua.
FILIAR-SE! LUTAR!
MANTER! CONQUISTAR!

Diretoria Executiva: Pedro Cerqueira Medeiros (98445-1989), Henrique Mendonça de Faria (98445-1984), Fernanda da Silva Fernandes (98418-8603), Luis de França Mendes (99102-6636), Rodrigo Marques Rocha (99861-2975), Carlos Horário
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