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DATA-BASE 2019
Resistência da categoria barra tentativa da 
Caesb de praticar demissões injusti� cadas

A campanha salarial de 2019 
entrará para a história dos 
caesbianos como uma das 

mais di�íceis dos últimos anos. Pri-
meiro, mesmo sendo voto vencido na 
diretoria, o atual presidente da Caesb 
conseguiu anular o Acordo fechado 
entre o Sindicato e a comissão de 
negociação da Empresa. Em seguida 
veio a proposta de acabar com a ga-
rantia de emprego conquistada há 
18 anos pelas trabalhadoras e pelos 
trabalhadores com muita luta. 

A greve, que chegou a ser apro-
vada em assembleia, não aconteceu; 
porém, a categoria mostrou a dis-
posição de lutar até as últimas con-
sequências pela manutenção desse 
direito. Felizmente, a negociação 
avançou no Tribunal Regional do Tra-
balho, com a mediação do Ministério 
Público do Trabalho. A maior parte 
da categoria entendeu que a cláu-
sula proposta pelo TRT cria travas 
contra a demissão e representa uma 
conquista, na medida em que barrou 
a intenção da diretoria da Caesb de 
ter total carta branca para demitir 
trabalhadores.

O ACT 2019-2021 foi �inalmente 
assinado no dia 5 de junho, com efeitos 
retroativos a 1.º de maio. Encerramos 
assim uma data-base cujas di�icul-
dades não nos surpreenderam, uma 

. Novo marco regulatório do 
saneamento aprovado no Senado: 
risco à universalização dos serviços

. Reforma da Previdência avança no 
Congresso e exige reação da classe 

trabalhadora contra retrocessos

vez que os ataques da Empresa aos 
nossos direitos vêm se acentuando 
nos últimos anos. 

Devemos, a partir de agora, �icar 
atentos ao cumprimento das cláusu-
las, comunicando ao Sindicato qual-
quer perseguição.

Enfatizamos ainda que a categoria 
precisa permanecer unida e mobiliza-
da, pois temos pela frente a luta contra 
as privatizações.

Unidade, Resistência e Luta!
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Articulado com o Senado Fe-
deral, o governo conseguiu 
aprovar nessa Casa, no dia 

6 de junho, um novo conjunto de 
regras para o saneamento básico no 
Brasil, com o objetivo de abrir cami-
nho para a privatização dos serviços. 
O marco regulatório está contido no 
PL n.º 3.261/2019, apresentado pelo 
senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) 
para substituir a Medida Provisória 
868/2018, que perdeu a validade 
antes de ser votada. 

De acordo com o projeto, caberá 
à Agência Nacional de Águas (ANA) 
estabelecer normas de referência 
para o setor, e essas regras devem 
"estimular a livre concorrência, a 
competitividade, a e�iciência e a 
sustentabilidade econômica na pres-
tação dos serviços", além de "buscar 
a universalização e a modicidade 
tarifária".

Em defesa do saneamento públi-
co, o Sindágua-DF uniu forças com 
diversas instituições, entidades e 
movimentos sociais. O tema, por sua 
complexidade e por exigir um marco 
que promova segurança jurídica e 
permita a estruturação e o aprimo-
ramento dos serviços públicos no 
setor, deveria ter passado por ampla 
discussão na sociedade, o que não 
ocorreu. 

O texto do PL 3261 afeta a titula-
ridade municipal, o subsídio cruza-
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Sindágua-DF reforça luta no Congresso 
contra a privatização do saneamento no País

do e a lógica dos ganhos de escala, 
prejudicando os municípios mais 
pobres e gerando um grande risco de 
aumento das tarifas de água e esgoto 
em todo o País. Nesse contexto, estará 
comprometida a universalização dos 
serviços de saneamento. E o PL, ao 
contrário do defendido pelo governo 

federal, promoverá a desestruturação 
do setor de saneamento, agravando 
as diferenças socioeconômicas do 
Brasil. 

Tramitação na Câmara
O projeto aprovado no Senado 

está agora sob análise dos deputa-
dos federais, tendo como relator o 
deputado Geninho Zulani (DEM-SP). 
Os parlamentares se articulam para 
votar a matéria antes do recesso. A 
líder da Minoria, deputada Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), disse que os 
critérios estabelecidos pelo Senado 
são "inaceitáveis". "A nossa conduta 
é de não aceitar o projeto do Senado. 
Saneamento é água, é vida, direito 
à saúde, e não podemos deixar isso 
na mão de um monopólio privado", 
a�irmou.

O marco proposto pelo governo compromete a universalização dos serviços de saneamento no País

A nossa conduta 
é de não aceitar o 
projeto do Senado. 
Saneamento é água, é 
vida, direito à saúde, 
e não podemos deixar 
isso na mão de um 
monopólio privado
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Nessa linha de privatização 
do saneamento no Brasil, 
especialistas nacionais e 

internacionais rea�irmam posicio-
namento pela manutenção do sane-
amento público. Enquanto Estados 
brasileiros como Rio de Janeiro e 
Piauí tentam a todo custo vender 
suas companhias, cidades como 
Buenos Aires, La Paz, Paris e Berlim 
já passaram por esse processo e 
atualmente retomam a gestão des-
sas cidades para o poder público. 

Segundo estudos, somente no 
continente europeu já foram mape-
ados 267 casos de desprivatização 
nos sistemas de abastecimento 
de água e tratamento de esgoto. 
De acordo com Satoko Kishimo-
to, coordenadora para políticas 
públicas alternativas no Instituto 
Transnacional (TNI), centro de 
pesquisas com sede na Holanda, 
tal movimento deu-se por um leque 
de problemas, entre eles serviços 
in�lacionados, ine�icientes e com in-
vestimentos insu�icientes. E mais:

“Em geral, observamos que as 
cidades estão voltando atrás por-
que constatam que as privatiza-
ções ou parcerias público-privadas 
(PPPs) acarretam tarifas muito 
altas, não cumprem promessas 
feitas inicialmente e operam com 
falta de transparência, entre uma 
série de problemas que vimos caso 
a caso."

Em movimento contrário ao 
europeu, o Brasil tenta a todo custo 
promover parcerias e concessões 
nos sistemas de saneamento, prin-
cipalmente nos Estados, sob forte 
pressão do BNDES, que vem esti-
mulando a atuação do setor priva-

90% do fornecimento de água no mundo é público
A solução não é privatizar, e sim

democratizar os serviços públicos
do. Como exemplo, foi lançado um 
programa de investimentos para 
todas as companhias estaduais, 
como forma de contrapartida a um 
pacote econômico para renegociar 
as dívidas �iscais dos Estados com 
a União. 

Recentemente, vimos o caso da 
Cedae (Rio de Janeiro): a Compa-
nhia foi colocada à venda exata-
mente pela imposição do BNDES. E 
mais: sob alegação de que o Estado, 
com enorme dé�icit, não tem capa-
cidade para investir no saneamento 
básico, mesmo a empresa tendo 
obtido R$ 379 milhões de lucro em 
2016. Já nos EUA, na cidade de Ap-
ple Valley (Califórnia), o serviço já 
foi privatizado e as tarifas aumen-
taram em 65% entre 2002 e 2015.

Na cidade de Berlim, citada 
acima, a privatização ocorreu em 
1999, com a venda de 49,9% da 
companhia pública, e foi revertida a 
duras penas somente em 2013, em 
resultado de mobilização da socie-
dade civil. O Estado teve de assumir 
a dívida de €$ 1,3 bi deixada pelo 
serviço privado.

Portanto, o governo federal, via 
BNDES, tenta novamente empurrar 
goela abaixo as privatizações no 
setor de saneamento, com o único 
interesse de repactuar o endivida-
mento dos Estados, esquecendo-se 
da universalização do serviço pú-
blico. Dessa forma, levam em con-
sideração somente a ótica do lucro 
por meio do mercado �inanceiro, 
para um sistema que tem como 
objetivo principal oferecer políticas 
públicas de saúde e, principalmen-
te, dar acesso a direitos humanos 
fundamentais à sociedade.

Distrito Federal
No caso do Distrito Federal, há 

clara intenção do governo na pri-
vatização não só do saneamento, 
mas também do Metrô-DF, da CEB  
e do BRB, sob a alegação de que 
estão de�icitários e precisam ser 
recuperados. O governo considera 
várias possibilidades de privatiza-
ção, entre elas: 
 Venda de ativos
 Abertura de capital
 Parcerias Público-Privadas (PPPs)
 Programa de Parcerias de In-

vestimento (PPI)
 Entrega de Concessões

Cabe lembrar que o Sindágua-
-DF, no último boletim, desvendou 
o dé�icit da Caesb, mostrando que 
a Companhia, ao contrário do que 
a�irma o governo, encontra-se 
superavitária, tendo registrado 
lucro de mais de R$ 20 milhões no 
primeiro trimestre. Mesmo assim, 
o GDF insiste que pode aderir 
aos programas de investimentos 
do BNDES como justi�icativa para 
aumentar os recursos da Empresa 
a �im de efetuar melhorias e inves-
timentos nos serviços prestados.

Por �im, para o GDF renegociar 
a dívida, o BNDES exige como 
contrapartida a privatização das 
empresas públicas do Distrito Fe-
deral. Essa medida é criticada por 
especialistas, para quem a água, 
um bem público e universal, está 
sendo transformada em mercado-
ria. É preciso ressaltar ainda que, 
no DF, já se tem uma meta atingida 
de universalização do saneamento, 
com mais de 99% de abastecimento 
de água, ou seja, temos um serviço 
público e�iciente e democratizado!
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UM SINDICATO FORTE SÓ É POSSÍVEL COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS.
SE VOCÊ AINDA NÃO É FILIADO, A HORA É AGORA!

Previdência
Governo quer aprovar a todo custo

reforma prejudicial aos trabalhadores

No dia 13 de junho, o relator da 
reforma da Previdência (PEC 
n.º 6/19), deputado Samuel 

Moreira (PSDB-SP), apresentou seu 
relatório na comissão especial da 
Câmara dos Deputados. No substi-
tutivo elaborado pelo parlamentar, 
são mantidas as regras propostas 
pelo governo Bolsonaro, extrema-
mente prejudiciais aos segurados do 
Regime Geral de Previdência Social 
e aos servidores públicos. 

No dia 14, as centrais sindicais 
promoveram manifestações em 
diversas cidades contra o projeto 
de reforma que: deixa de fora os 
militares e mantém para suas filhas 
pensão com valor cinco vezes maior 
do que a que é paga pelo INSS; dimi-
nui em 40% o valor da pensão para 
viúvas, viúvos e órfãos; acaba com 
a possibilidade de aposentadoria 
dos mais pobres ao fixar idades mí-
nimas obrigatórias de 65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres, 
“premiando” com benefício menor 
quem conseguir se aposentar; entre 
outros gravíssimos retrocessos.

Na avaliação do consultor legis-
lativo do Senado Luiz Alberto do 
Santos, o governo deverá enfren-
tar grandes obstáculos para obter 
a aprovação da PEC. “Ademais, o 
governo alega que irá buscar resta-
belecer, em plenário, a autorização 
para o ‘regime de capitalização’ a 
ser instituído por lei complemen-
tar, que é, efetivamente, o que mais 
interessa ao mercado financeiro 

e traduz a ‘Nova Previdência’ que 
o ministro da Economia defende, 
substituindo o regime de repar-

tição por um regime baseado em 
contribuições individuais”, destaca 
o consultor.

O parecer divulgado no dia 13 
não é de�initivo e pode ser alterado 
quantas vezes o relator considerar 
necessário, ao longo das discussões 
na Comissão Especial. Depois, o texto 
ainda tem como mudar no plenário, 
desde que haja emendas, protoco-
ladas no colegiado, que tratem do 
assunto em questão.

Entendendo que estamos diante 
de um momento importante de luta 
pelo nosso direito a uma aposenta-
doria digna, o Sindágua-DF pretende 
debater o tema com as trabalhadoras 
e os trabalhadores nas próximas 
setoriais e assembleias, para que a 
categoria esteja presente nas próxi-
mas etapas dessa luta.

No substitutivo 
elaborado pelo 
parlamentar, 
são mantidas as 
regras propostas 
pelo governo 
Bolsonaro, 
extremamente 
prejudiciais aos 
segurados


