
A UNIDADE E RESISTÊNCIA DOS TRABALHADORES
E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA LUTA

EM DEFESA DO SANEAMENTO PÚBLICO!
Audiência pública na Câmara Legislativa do DF, dia 23 de agosto, convocada pelo deputado 
Fábio Félix (PSol), com a participação maciça de trabalhadoras e trabalhadores da Caesb 
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Con� ra, nas págs. 5 a 7,  outras atividades contra a privatização do seneamento no DF
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Foi realizada na Câmara Le-
gislativa, no dia 23 de agos-
to, audiência pública com a 

finalidade de debater a intenção 
do governo de privatizar a Caesb. 
Participaram do evento, além dos 
mais de 600 trabalhadores e traba-
lhadoras que lotaram o auditório da 
Casa: o deputado distrital Leandro 
Grass (Rede); a deputada federal 
Erika Kokay (PT-DF); 
Fernanda Fernandes 
e Esdras Sales (Sindá-
gua-DF); Marta Eliana 
de Oliveira, promotora 
de Justiça de Defesa 
do Meio Ambiente do 
Ministério Público do 
DF e Territórios; Percy 
Coelho, professor do 
Departamento de Servi-
ço Social da UnB; Philip 
Carvalho Ferreira, repre-
sentante da Comissão 
Justiça e Paz de Brasília; 
Maria Consolacion Udry, 
representante do Fórum 
Ambientalista do DF; 
Antonio Carlos Vitório 
(Jacaré), da Intersindical; 
e Marcos Montenegro, 
dirigente da Associação 
Brasileira de Engenharia 
Ambiental e Sanitária 
no DF e ex-presidente 
da Caesb. Os deputados 
distritais Chico Vigilante, 
Arlete Sampaio e Jorge Viana envia-
ram representantes, assim como o 
senador Izalci Lucas.

O deputado Fábio Félix (PSol), res-
ponsável pela convocação da audiên-
cia, enfatizou em sua fala a ofensiva do 
governo Ibaneis contra as empresas 
públicas do DF, iniciada logo que 
tomou posse, e que isso vem acon-
tecendo por meio da desconstrução 

técnica e política a � m de desquali� cá-
-las. “Vendem que a privatização é a 
solução, mas isso não é verdade. Muitas 
empresas privatizadas vivem de subsí-
dios do Estado. Nos preocupa a forma 
como o governo divulga os dados das 
estatais, pois sabemos que a Caesb não 
é de� citária. Defendemos que a Caesb 
continue pública. Os governos passam, 
mas as empresas têm que continuar”, 

a� rmou o parlamentar.
O diretor do Sindágua-DF Esdras 

Sales usou seu tempo para apresentar 
brevemente a situação das privatiza-
ções e reestatizações no mundo e em 
seguida mostrou a realidade � nanceira 
da Companhia, que, ao contrário do 
que apregoa o governo, é superavitá-
ria. “Em 2019 já foi registrado lucro de 
R$ 32 milhões no primeiro semestre”.

Marcos Montenegro defendeu a 
participação da sociedade nessa dis-
cussão, uma vez que a Caesb é a “joia 
da coroa”. Segundo ele, em uma even-
tual privatização a empresa privada vai 
pegar tudo pronto – uma Companhia 
muito bem estruturada, que presta 
serviços de excelência à população 
–, e obviamente não vai se preocupar 
em fazer investimentos. A questão da 
universalização e da qualidade dos 
serviços foi apontada pelo engenheiro 
como um dos mais importantes argu-
mentos na defesa da Caesb pública.

A representante do Fórum Ambien-
talista, Maria Consolacion Udry, defen-
deu a água como bem público, pois 
privatizar signi� ca excluir boa parte 
da população do acesso a esse bem. 
Antonio Carlos (Jacaré) alertou para 
o papel estratégico da Caesb e para o 

Importância da água como 
direito humano e consequente 
defesa da Caesb pública foram
o enfoque do evento  



JORNAL DE VERDADE - Ed. 184 - Março de  2016

3

fato de que o governo conhece a ver-
dade sobre a Empresa, e lembrou que 
as privatizações jogam no lixo anos 
de construção das empresas, assim 
como os direitos conquistados por 
seus trabalhadores. “Se a ‘joia da coroa’ 
for vendida, será mais fácil vender as 
outras. A batalha não é pequena. As 
ruas devem estar cheias, não só este 
auditório. Devemos multiplicar essa 
luta na sociedade”, conclamou.

“Estamos vivendo o maior este-
lionato eleitoral da história do DF”, 
a� rmou o deputado distrital Lean-
dro Grass, lembrando a promessa 
do então candidato Ibaneis de não 
privatizar as estatais do DF. Ele des-
tacou que os argumentos a favor da 
privatização são falaciosos e que um 
elemento fundamental a ser consi-
derado nesse debate é o da susten-
tabilidade, “a garantia da vida das 
pessoas”. O parlamentar garantiu que 
ele e os deputados Reginaldo Veras, 
Chico Vigilante e Arlete Sampaio já 
se comprometeram a ir até as últimas 
consequências contra a proposta de 
privatização da Caesb.

O estelionato eleitoral mencionado 
pelo deputado foi ilustrado pela dire-
tora do Sindágua-DF Fernanda Fernan-
des. Ela exibiu vídeo de campanha de 

Ibaneis assegurando que iria valorizar 
os empregados da Caesb e que não iria 
privatizar a Empresa. Porém, destacou 
Fernanda, “logo no início do governo 
vimos matérias atacando a Companhia 
e seus trabalhadores, numa tentati-

“Logo no início 
do governo vimos 
matérias atacando 
a Companhia e seus 
trabalhadores, numa 
tentativa de promover 
o desmonte de um 
trabalho de 50 anos. 
A privatização não 
garantirá atendimento 
aos mais vulneráveis; 
não haverá o 
atendimento presencial 
e humanizado que 
fazemos hoje”

Con� ra no site do Sindágua-DF o vídeo da audiência pública completa.

va de promover o desmonte de um 
trabalho de 50 anos. A privatização 
não garantirá atendimento aos mais 
vulneráveis; não haverá o atendimento 
presencial e humanizado que fazemos 
hoje”, reforçou a diretora do Sindicato.

A promotora do Prodema, Marta 
Eliana,  lembrou que, durante a crise 
hídrica, a Caesb é que foi buscar in-
vestimentos e que a Empresa tem re-
almente responsabilidade ambiental. 
Para a deputada federal Erika Kokay, 
não se pode abrir mão de um instru-
mento estratégico para o desenvolvi-
mento social e econômico, como é o 
caso da Caesb. “Não se pode colocar 
a vida à mercê do lucro”. Ela propôs a 
realização de um grande movimento 
em defesa das empresas estatais e 
convocou os ex-presidentes da Caesb 
a também se posicionarem.

Os trabalhadores que � zeram uso da 
palavra ressaltaram que sem Caesb pú-
blica não vai haver desenvolvimento 
social na área do saneamento básico, 
e que a venda da Empresa certamente 
não vai resolver o problema de caixa 
do governo. Além disso, toda a eco-
nomia do DF e região próxima será 
afetada. O governador está sendo pre-
datório e precisa honrar a palavra dada 
aos trabalhadores e às trabalhadoras 
da Companhia e à sociedade.

Por fim, foi lançado o vídeo “A 
VERDADE SOBRE A CAESB”, o qual 
esclarece a real situação � nanceira da 
Empresa de forma a desmentir a mídia 
e o governo, que atacam a Companhia 
sob a alegação de uma dívida de mais 
de R$1,5 bi.  Ao contrário, como mostra 
o vídeo, esse valor refere-se a investi-
mentos oriundos do combate à  crise 
hídrica e prevenção de novos eventos 
semelhantes, PDV e créditos a receber 
de entidades públicas e privadas, que 
somam mais de R$ 780 milhões.
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Assembleia Geral na Câmara
Legislativa do Distrito Federal 

Antes da audiência pública, as trabalhadoras e os trabalhadores participaram de assembleia em frente 
à Câmara Legislativa. Na oportunidade, foram dados vários informes, especialmente acerca da proposta 
de campanha de marketing contra a privatização.

Formulário de Desconto de Greve e as Ações do FGTS foram outros assuntos tratados na assembleia, 
além de orientações sobre a audiência pública.

O SINDÁGUA-DF informa a todas e todos os traba-
lhadores que encontra-se disponível no site o 
formulário para dar entrada no recurso de revisão 

dos descontos pecuniários da greve de 2016.
A comissão do desconto dos dias de greve foi instalada 

dia 27 de junho, por meio da DT 477/2019 e com a suspen-
são dos descontos já no mesmo mês. Em cumprimento do 
previsto na negociação coletiva da data-base 2019 e nos 
termos da Ata da Audiência de 24.05 do TRT 10.ª Região 

FORMULÁRIO DO DESCONTO DE GREVE
(PJe 0000249-83.2019.5.10.0000), os trabalhos foram inicia-
dos com a instalação da referida comissão e o formulário de 
recurso encontra-se se disponível no protocolo da Caesb e 
no link (http://sindaguadf.org.br/formulario-do-desconto-
-de-greve/), devendo ser entregue no protocolo da Caesb.

Antes de protocolar o pedido na Empresa, veja no site 
do Sindicato o modelo disponibilizado, com as orientações 
especí� cas para cada jornada de trabalho. Sugerimos que 
o preencham de acordo com essas orientações.

Lembramos ainda que o trabalhador deverá anexar cópia do RG e CPF, e incluir o cálculo dos descontos da greve 
de 2016 (veja na � gura abaixo), que encontra-se na intranet da Caesb (https://ep.caesb.df.gov.br/sites/sgp)

Conforme comunicado da Empresa, o formulário não é para 
retirada do processo judicial, e sim para suspensão, pois aqueles 

trabalhadores que têm ação na Justiça poderão suspendê-la 
enquanto durar a análise administrativa.  

C o nfor m e  co m u nic a d o d a  E m pr e s a , o for m ul ário n ã o  é  p ar a  r e tir a d a  do proc e s s o  judici al, e sim p ar a  

su sp e n s ã o , pois a q u el e s  tra b alh a d or e s  qu e t ê m a ç ã o  n a  Ju stiç a  pod er ã o  susp e n d ê -la e n qu a nto dur ar a  

a n ális e  a d ministr a tiv a .  
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Veja íntegra da matéria da CJP-DF no link abaixo:
http://www.comissaojusticaepazdf.org.br/3750-2/

O Sindágua-DF participou da “Con-
versa de Justiça e Paz” promovida 
pela Comissão Justiça e Paz de Bra-

sília, no dia 5 de agosto de 2019, e que co-
locou em debate o tema das privatizações 
das empresas estatais do Distrito Federal.

A conversa contou com a presença 
dos sindicatos das empresas públicas do 
DF – STIU-DF, Sindmetrô-DF, Bancários 
e Sindágua-DF –, representando os tra-
balhadores eletricitários, metroviários, 
bancários e do saneamento. O evento 
registrou ampla participação desses 
trabalhadores, que manifestaram sua 
posição contra a entrega do patrimônio 
público do DF ao capital privado.

O evento contou com a coordenação 
do bispo auxiliar de Brasília, Dom Leo-
nardo Steiner, em nome do Cardeal Dom 
Sérgio da Rocha, que resgatou o tema da 
Campanha da Fraternidade de 2019.

O debate avaliou os seguintes pontos: 
a venda total ou parcial de empresas 
públicas tão importantes como a de dis-
tribuição de energia elétrica (CEB) e a de 
prestação de serviços de saneamento e 
abastecimento de água (Caesb), ou mes-
mo a de transporte coletivo (Metrô-DF), 
poderá de fato melhorar a prestação des-
ses serviços essenciais à população? Mais 
do que isso, de que modo uma empresa 
privada, cujo objetivo mercadológico é 
a obtenção de lucros, teria interesse em 
participar do planejamento e da execu-
ção de políticas públicas, cujo sentido é 
a efetivação de direitos?

Participaram também do debate a 
doutora Adriana Moreira Amado, profes-
sora titular do Departamento de Econo-
mia da Universidade de Brasília, e o doutor 
em Ciências Sociais Luiz Felipe Lacerda, 
secretário executivo do Observatório Na-

Privatização de empresas estatais no DF: 
Favorece ou não a execução de políticas públicas?

cional de Justiça Socioambiental (OLMA) 
Luciano Mendes de Almeida.

Por � m, todos os representantes dos 
sindicatos falaram em defesa das empresas 
públicas do DF e contra a privatização do 
patrimônio público, enquanto a sociedade 
civil fez diversos questionamentos sobre 
o papel da Igreja na defesa das políticas 
públicas.
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Participação em outros atos de 
mobilização contra a privatização

OAB E ONGS

Ato de pan� etagem realizado 
pelos trabalhadores do 
saneamento no evento “DF 
Cidadão”, no dia 17/08/2019, no 
Recanto das Emas - DF

Reunião comunitária no Itapuã com 
educadores populares do Movimento 
de Educação de Base – MEB, realizada 
o dia 17/08/2019, na sede do MEB, 
com participação do Sindágua-DF e 
multiplicação dos pan� etos e cartilhas 
em defesa do saneamento público
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Participação na reunião Brasília: Natureza Ameaçada, realizada pelo 
Fórum das ONGs Ambientalistas do DF e Entorno, dia 12 de agosto

Pan� etagem na Corrida de Rua Contra a Corrupção, evento promovido pela Associação 
dos  Delegados da Polícia Federal no Dia dos Pais (11.8), na Esplanada dos Ministérios
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NOTA DE RETRATAÇÃO  
Por força de sentença judicial proferida nos autos do proces-
so nº 0722529-07.2017.8.07.0001, da 12ª vara Cível da Seção 
Judiciária Especial de Brasília, o SINDICATO DOS TRABALHA-
DORES NA INDÚSTRIA DA PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL – 
SINDÁGUA/DF retrata-se da a� rmação de que OTO SILVÉRIO 
GUIMARÃES JÚNIOR. Presidente da CAESB no ano de 2014, 
era “� cha-suja”, conforme publicações ocorridas em 26 de 
agosto de 2014, dada a apresentação, no processo judicial 
informado de certidões que negam a existência de condena-
ção de OTO pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e pela 
Justiça Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios no ano de 2014.
“Retrata-se, ainda, dos demais termos pejorativos emprega-
dos na ocasião, porquanto extrapolaram a livre expressão do 
pensamento e macularam a honra e a imagem daquele.’’
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