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A GESTÃO CAVALO DE TRÓIA: 
relembrar o passado e lutar pelo futuro 
inda é recente na memória de 
luta da categoria caesbiana 
o desastre tanto do governo 

anterior, de Agnelo, quanto da gestão 
anterior da empresa, onde a direção 
era composta por indicados políticos, 
não concursados, sem compromisso 
com a categoria e um presidente 

que era do quadro da empresa, mas 
não pisava na Caesb há mais de uma 
década! 

Além de toda a luta na defesa de 
nossos direitos, grande parte da ca- 
tegoria clamou por uma nova direção 
empresarial do quadro próprio, e foi 
o que o atual governo de Rollemberg, 
que foi eleito com a ajuda de muitos 
caesbianos e caesbianas, fez: presen- 
teou a categoria com um cavalo de 
Tróia, uma nova direção do quadro 
da empresa, sendo o presidente um 
funcionário com mais de trinta anos 
de carreira na Caesb, no topo de nos- 
sas conquistas em acordo coletivo. 

Foi visível a sensação de alívio 
causada, em boa parte da categoria, 
com a posse tanto do novo (atual) 
governo quanto da nova diretoria. 
E ao anoitecer, o presente recebido 
e já dentro dos portões, começou a 
demonstrar seu carácter maléfico. O 
que foi oferecido e recebido como 
presente revelou-se o maior mal 
para o saneamento do Distrito Fede- 
ral, bem como para trabalhadoras e 
trabalhadores e suas famílias. 
O primeiro fato foi a mudança na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forma de remuneração da direção da 
empresa, aumentando seus ganhos 
ao passo que ofereceram a catego- 
ria um pacote de cruéis arrochos, 
com a famigerada frase “temos que 
pensar privado para ser público”. 
Imediatamente a seguir, junto com a 
afirmativa do presidente de que não 
perseguiria nenhum trabalhador, 
foram abertos os Processos Adminis- 
trativos Disciplinares – PAD’s contra 
lutadoras e lutadores na greve de 
2014 bem como a continuidade dos 
processos de perseguição na justiça 
trabalhista, cível e criminal. Há um 
trabalhador, dirigente sindical, que 
tem decisão de demissão por falta 
grave com recurso ao TST e mais 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Temos que 
pensar privado 

para ser público” 
 
outros respondendo processos na 
esfera cível e criminal. 

Apesar de, para a mídia, o presi- 
dente afirmar que a empresa estava 
bem, disseminou na categoria a 
falácia de que a Caesb estava no ver- 
melho e para resolver esse problema 
iria cortar na carne, mas isso foi na 
carne do trabalhador. 

O horário corrido, conquistado na 
 
 
 

   luta, foi retirado de forma arbitrária  
pela nova gestão que tentou avançar 
sobre trabalhadores do atendimento 
ao público e bancada de labora- 
tório, segundo representantes da 
empresa, essa era uma questão de 
honra para a diretoria da empresa e 
o governo. 

Em 2016, a diretoria da empresa 
quis impor à categoria reajuste de 
2,5%, chegando a muito custo, a 
4%, ainda com afirmações de que 
a direção da empresa não assinaria 
ACT com reajuste maior, enquanto 
a perda inflacionária registrada no 
período era de 9,8%. Pela intransi- 
gência da diretoria da empresa e do 
governo em não negociar, a cate- 
goria foi levada à uma greve maior 
que a de 2014, cujo desfecho só foi 
possível com o dissídio de greve. 
Fomos a única categoria do GDF 
no período que teve o reajuste da 
perda inflacionária, enquanto outras 
categorias tiveram zero de reajuste e 
ainda tiveram corte e reposição dos 
dias de paralisação. 

Nem a saúde do trabalhador e de 
sua família escaparam da mira 
dessa nova direção. A Caesb 
congelou sua participação no plano 
de saúde, prejudicando a todos e, 
principalmente os aposentados – 
trabalhadoras e trabalhadores 
que dedicaram suas vidas 
trabalhando e construindo 
nosso ACT, o qual a diretoria da 
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empresa Desfruta e tenta 
destruir. 

Não bastasse, na data 
base de 2017, a nova ges- 
tão teve a audácia de de- 
samparar trabalhadores 
acidentados em trabalho 
e hospitalizados, recursar 
atestado de acompanha- 
mento a trabalhadoras 

e trabalhadores mães e 
pais de crianças pequenas 
e idosos, descumprindo 
direitos do ACT para for- 
çar a assinatura de um 
novo ACT, porém rebaixa- 
do. E na data base deste 
ano (2018), continuando 
a política de reivindicação 
do patrão, tentou impor 

desconto no PPR até por 
atestados e licenças mé- 
dicas, afetando principal- 
mente as mulheres no 
pleno exercício do direito 
a maternidade amparada 
pelo estado. 

De fato, essa nova di- 
reção foi um presente de 
grego do Governador aos 

caesbianos. Entretanto, 
diferente da cidade de 
Tróia, não fomos destruí- 
dos. Lutamos e resistimos 
bravamente, barramos, por 
duas vezes nesta gestão, 
duas tentativas de venda 
da Caesb bem como de 
demais empresas públicas. 
Desmascaramos a faceta da 

crise hídrica, emplacamos a 
contratação de muitos con- 
cursados e principalmente, 
nos mantivemos como re- 
ferência de luta, nacional- 
mente, e garantimos ainda 
um bom Acordo Coletivo 
de Trabalho num cenário 
de reforma trabalhista e 
retirada de direitos. 

 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES! 

Eleição do Sindágua 2018 
Portanto, não deixe 
de votar! Está em 
suas mãos o futuro 
do Sindágua   e 
de nossa 
categoria 
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O Sindágua realizará, nos próximos dias 06, 
07 e 08 de novembro, a eleição de sua Diretoria 
Colegiada – triênio 2019/2022. Apesar de parte 
do calendário eleitoral do Sindicato coincidir 
com as Eleições do Estado, por questões 
estatutárias, é funda- mental que a categoria 
priorize e participe ativamente deste 
importante processo de- mocrático, no qual 
será definida a direção do Sindicato para os 
próximos três anos. 

Portanto, não deixe de votar! Está em suas 
mãos o futuro do Sindágua e de nossa ca- 
tegoria. Confira ao lado o Edital de Convocação 
da Eleição, publicado no Jornal de Brasília em 
24/07/2018 e disponível no site do Sindágua-DF. 
A eleição da Comissão Eleitoral foi realizada no 
dia 05/09, quarta-feira, no SIA, às 8:30, com a 
composição: Antonio Carlos Victorino, Camila 
de Souza Marques Silva e Gabriel Isac Monteiro 
de Oliveira. 

 
 

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 Campos de Morais Campos (98445- 
1986), Paulo César Bessa Cesário (99225-9004), Jaqueline Santos Feliciano da Silva Neiva (98402-0021), Diretoria Colegiada – Secretaria de Relações Sindicais: Rodrigo Marques Rocha, César Júlio Ferreira e Wilton Pereira dos Santos, Secretaria de Políticas Sociais: Henrique 
Mendonça de Faria, Dalvimar Silva Fernandes e Valto Sousa da Silva; Secretaria de Formação Sindical e Cultura: Jaqueline Santos Feliciano da Silva Neiva, Marcelo Camargo Guimarães e Marcus Valério Xavier Reis; Secretaria de Saúde, Higiene, Segurança do Trabalho e Aposentados: 
Luiz de França Mendes, Márcio Montalvão dos Santos e Margonário de Paula Marques; Secretaria de Finanças e Administração: Pedro Cerqueira Medeiros, Irlan Costa Santos e Cleano Justino de Menezes; Rodrigo Pessoa de Carvalho; Secretaria de Imprensa, Divulgação e 
Comunicação; Igor Pontes Aguiar e Marcelo Germano Alencar; Secretaria de Política Externa: Paulo César Bessa Cesário, Itamar Nunes Martins, e Rodrigo Augusto Vieira de Sousa. Conselho Fiscal (Triênio 2015/2018): Ercilia Ramos Ribeiro Moreno, Vilmar Júnior Delfino e Marx 
Bruno dos Santos (efetivos); Dominga Maia de Freitas e Marcos Vinícius Gama da Silva (suplentes). Comissão de Ética (Triênio 2015/2018): Maria Goreth Gonçalves Nobrega, Valeriano de Castro Júnior e Wellington Marques Barros (efetivos); Aline Neves Kalatalo e Eliel Marcos de Souza 
(suplentes); Edição: Lécia Viana (RP 2715/DF) - Editoração eletrônica e Arte-final: André Filho: 2.000 exemplares.    
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SINDÁGUA FAZ CAMPANHA CONTRA DECISÃO DA 
CAESB DE REDUZIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM 40% 

O atual governador e o presidente da 
Caesb, tomaram a absurda decisão de 
reduzir em 40% o horário de atendimento 
ao público na Companhia, a partir do dia 
02/07/2018, passando os escritórios a 

funcionarem não mais de 8h às 18h, mas 
de 11h às 17h apenas (horário mínimo 
previsto na Resolução Nº 14/ 2011). 

Seguindo a linha autoritária deste 

Governo, a determinação da direção da 
Caesb ocorreu sem nenhum diálogo com 
a população e os trabalhadores. 

Pelas diretrizes do Programa de De- 

missão Voluntária – PDV, há estimativa 
de 500 trabalhadores serem desligados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

da empresa até janeiro de 2019, sem a 
contrapartida de um plano de reposição 
por meio de concurso público, haja vista 
que antes do atual PDV já sofríamos com 
a falta de pessoal. 

O Sindágua promoveu Assembleias Se- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

toriais com os trabalhadores para debater 
o tema, e divulgou à população por meio 
de faixas nos Escritórios, panfletos e Notas 
na Imprensa, que a categoria é veemen- 
temente contrária à redução no horário 
de atendimento, consequente da falta de 

concursos público, medida autoritária que 
visa, sobretudo, prejudicar a população e  
a imagem da própria Caesb como Empresa 
Pública. 

O Sindicato denunciou o fato a Promo- 
toria de Justiça de Defesa dos Direitos do 
Consumidor - Prodecon, com realização 
de audiência onde foi melhor  explicado 
os prejuízos desta medida irresponsável 
contra a população e aos trabalhadores. 
Defendemos que a direção da Caesb e o 
GDF revertam esta decisão absurda e man- 
tenham o horário de atendimento,  das 
8h às 18h, e mais, contrate trabalhadores 
via concurso público. 

 
 

SINDÁGUA REPUDIA MP DO SANEAMENTO DE TEMER 
A Medida Provisória-MP nº 844/2018, 

assinado pelo Governo Temer no último dia 
06 de julho, representa um grave retrocesso 
ao direito à água potável e ao saneamento 
básico, estabelecido na Resolução da Assem- 
bleia Geral da ONU 54/175, a qual o Brasil é 
signatário; pois arbitrariamente faz mudan- 
ças no marco legal do saneamento básico 
no Brasil, a fim de novamente atender a 
interesses privados e do Mercado Financeiro, 
em detrimento a universalização do acesso 
aos serviços públicos de água e esgoto no 
país, sobretudo, em regiões mais pobres. 

O uso do instrumento de Medida Provi- 
sória visa justamente impedir a participação 
social. O caminho democrático para temas 
tão sensíveis e relevantes deve ser feito por 
meio de Projeto de Lei, com ampla garantia 
de participação da sociedade no processo de 
construção. Assim, esta MP afetará os muni- 
cípios mais pobres, que serão excluídos dos 
investimentos em abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, além de provocar 
um aumento de tarifa decorrente do fim do 
subsídio cruzado. Subsídio cruzado é basica- 
mente a utilização do retorno financeiro de 
setores ou áreas mais rentáveis para garantir 
o fornecimento de água tratada e esgo- 
tamento sanitário as áreas mais carentes, 
menos rentáveis financeiramente. 

Entre as principais mudanças promovidas 
pelas MP está a Consulta prévia e obrigatória 
a empresas privadas, nas hipóteses legais de 
dispensa de licitação (Artigo 10º - A), o que 
significa que os municípios menos rentáveis 
ficarão desassistidos, já que a iniciativa 
privada deve se interessar apenas pelos 
municípios com maiores lucros, enquanto as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

companhias estaduais e municipais terão de 
ser responsáveis pelas regiões mais carentes. 
Dessa forma, o “filé” ficará com as empresas 
privadas e o “osso” ficará com as companhias 
estaduais, com fim do subsídio cruzado. 

A Agência Nacional de Águas passa a ser 
responsável pela instituição de diretrizes 
nacionais para a regulação da prestação dos 
serviços públicos de saneamento básico, 
embora seu caráter seja referencial, a MP 
impõe a atuação da regulação pela ANA, 
uma vez que vincula o repasse de recursos 
da União à aderência às normas editadas 
pela Agência. Considerando que o setor de- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pende de recursos federais, verifica-se que 
a ANA se tornará a agência setorial, o que 
enfraquecerá a autonomia das entidades 
reguladoras subnacionais, que se tornarão, 
por conseguinte, meras executoras das de- 
cisões da ANA. 

Entre outras mudanças impostas au- 
toritariamente na MP, destaca-se ainda: 
a) Permissão para que os contratos entre 
empresas estaduais e municípios continuem 
valendo, mesmo com a alienação do controle 
acionário da companhia estadual (Artigo 8º), 
fragilizando a autonomia e titularidade dos 
municípios; b) Eliminação da participação 

do Poder Legislativo nas decisões sobre a 
subdelegação dos serviços (Artigo 11- A), 
dando poder absoluto ao chefe do executivo 
para decidir a subdelegação dos serviços 
de saneamento básico; c) Dispensa o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 
como condição de validade dos contratos, 
substituindo-o por um Estudo de Viabilida- 
de Técnica e Econômica (Artigo 11), o que 
ameaça aos serviços de saneamento, pois 
os planos PMSB são essenciais para a gestão 
adequada do setor. 

É um grande equívoco fazer a atribuição 
dos problemas que impedem a universali- 
zação dos serviços de saneamento básico à 
atual Legislação. É preciso, sobretudo, maior 
participação popular e prioridade orçamen- 
tária. O mundo precisa investir apenas 0,1% 
do Produto Interno Bruto (PIB) global de 
2010 durante cinco anos, para universalizar 
o acesso à água tratada e ao saneamento, 
segundo o Relatório Mundial das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos 2015. 

O governo federal tem vendido que a 
solução “mágica” do saneamento está na 
participação do setor privado. Todavia, a 
tendência mundial nos países desenvolvi- 
dos caminha no sentido contrário, ou seja, 
de acabar com a privatização dos serviços 
de tratamento de água (Jornal El País, 15/ 
Jun/2015). Ficou comprovado o fracasso do 
saneamento privatizado. Entre as grandes 
capitais que acabaram com privatização do 
saneamento, destaca-se a capital da França, 
Paris, que é o berço das poderosas Empresas 
Multinacionais Suez e Veolia, que dominam o 
mercado da água no mundo. 
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INFORME SOBRE REAJUSTE DO O PLANO DE SAÚDE 
Em função dos ataques da Direção 

da Empresa à saúde da categoria, o 
percentual de reajuste na mensa- 
lidade do Plano de Saúde, a partir 
do contracheque de julho/2018, foi 
de 6,3% para Participantes Ativos e 
8,4% para os Assistidos. Para os tra- 
balhadores que utilizam o Programa 
de Medicamentos da Fundiágua, a 
coparticipação para os medicamentos 
de marca (não genéricos) passou dos 
20% para 30%, a partir de 01/08/18. 

Importante esclarecer que o 
reajuste negociado com o Plano de 
Saúde Amil foi de 2%, porém como 
a Direção da Caesb insiste no fim da 
contribuição indireta (subsídio) paga 
aos empregados aposentados, por 
meio do CONGELAMENTO de sua 
participação financeira no Plano, a 
proposta subiu para 4,2%. 

Posteriormente, a Fundiágua 
divulgou que o Fundo Assistencial, 
usado para pagar o custo do Programa 
de Medicamentos  e subsídio direto aos 

aposentados e cônjuges, estava dese- 
quilibrado pelo CONGELAMENTO DA 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,  com saldo 
mensal negativo de R$ 90 mil, e risco 
de ser esgotado em menos de 3 anos. 

Foi então proposto pela Fundiá- 
gua 5 cenários envolvendo Reajuste 
Adicional a todos os participantes, 
Coparticipação Medicamentos do 
Plano Farmácia, Reflexo aos Assisti- 
dos devido à redução do Subsídio, 
e Evolução Mensal do Saldo Fundo 
Assistencial Mensal, sendo aprovado 
o Cenário 2, na reunião da Fundiágua 
no dia 05/07/2018 realizada no teatro 
da Caesb. 

Cabe destacar que novamente a 
Direção da Caesb proibiu que a Fundi- 
água realizasse as setoriais nos locais 
de trabalho em horário que favorece 
melhor a participação da catego- 
ria, diferente do que faz em outras 
palestras com temas muito menos 
relevantes que a saúde da categoria, 
e a dignidade dos aposentados, pelos 

 

 

quais a presidência da Empresa não 
tem nenhum respeito e consideração. 
Apesar do desprezo da Direção da 
Caesb pela saúde dos trabalhadores, o 
Sindágua propôs acompanhar os 
membros da Fundiágua, com amplas 
discussões nos locais de trabalho 
como aconteceu em 2017, mas a 
fundação rejeitou a proposta. 

tomadas sem a participação dos 
trabalhadores, cabendo a Fundiágua 
o “ônus” da decisão – já vimos isso 
antes, pois cabe lembrar que nós é 
que estamos sofrendo o “ônus” de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Acordo Coletivo deste ano, a 

Caesb se comprometeu a discutir a 
questão do Plano de Saúde em Co- 
missão, desde que oficializada pela 
Fundiágua. O Sindicato já requereu 
formalmente que a Fundiágua tome as 
providências para oficialização desta 
Comissão, entretanto até o momento 
os trabalhos não iniciaram. 

 
 

INFORME DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E TRABALHISTAS 
- Ações individuais para recorrer 

do cálculo dos dias de greve de 2016: o 
plantão jurídico está recebendo a 
documentação de todos trabalha- 
dores e trabalhadoras, que tiverem 
questionamentos sobre o desconto 
dos dias da greve de 2016, para fazer 
a reclamação trabalhista. Sabemos 
que há trabalhadores que estavam de 
férias, de atestado médico, fazendo 
curso/treinamento institucional, ou 
até mesmo trabalhando para cumpri- 
mento do percentual de 50%, que é o 
caso dos trabalhadores da operação, 
manutenção, corte e religação, entre 
outras áreas. 

- Ações individuais de periculo- 

sidade: todos os trabalhadores que 
tiveram o corte da periculosidade e 
continuam desenvolvendo as mes- 

mas atividades, independente de ser 
por decisão judicial ou administrativa, 
devem procurar o plantão jurídico para 
entrar com ação a fim de reestabelecer 
o pagamento. O entendimento do jurí- 
dico, considerando a natureza condicio- 
nal do benefício é de entrar com nova 
ação, somente em casos específicos, 
de acordo com a decisão judicial é que 
tem acionado a execução no processo 
que deu ganho da periculosidade. Esse 
entendimento parte do retorno na fase 
de execução, em que os juízes tem se 
manifestado contrários à execução e 
tem orientado para abertura de novo 
processo. No entanto, o plantão jurídi- 
co está orientado a proceder da forma 
que o trabalhador desejar, acionando 
inicialmente a execução do processo ou 
entrando com nova ação. 

- Orientação aos trabalhadores que 
são convocados pela controladoria para 

esclarecimentos: essa é a porta de entra- 
da para abertura de um PAD, se você foi 
convocado ou notificado a comparecer 
na controladoria, verifique o teor da 
convocação e busque orientação do 
jurídico do sindicato antes de assinar ou 
declarar algo. Não acredite em conversas 
inocentes. 

- Orientação sobre atestados mé- 
dicos, de doação de sangue, abono 

natalício para plantonistas: a Caesb 
tem cobrado a presença ao trabalho no 
plantão noturno à meia-noite, quando 
os trabalhadores e trabalhadoras estão 
escalados, ao término do atestado mé- 
dico, atestado de doação de sangue e 
abono natalício, ou a saída do plantão 
noturno às 23:59h, ainda no caso do 

abono natalício. Ressalta-se que há 
estações de tratamento de água e de 
esgoto que se encontram em áreas iso- 
ladas e de difícil acesso, sendo que tal 
mediada aumenta a vulnerabilidade a 
situações de risco. Tal situação poderia 
ser resolvida pelo bom senso da chefia 
imediata, especificamente no caso do 
abono natalício, em não escalar o tra- 
balhador e trabalhadora para plantão 
noturno na véspera ou no dia do seu 
aniversário. Também orientamos aos 
trabalhadores e trabalhadoras que em 
caso de adoecimento, havendo neces- 
sidade de afastamento ao trabalho 
para tratamento e/ou recuperação, 
informem ao médico que se encon- 
tram em plantão noturno, para que o 
profissional possa avaliar devidamente 
o tempo de afastamento ao trabalho. 


