
EM DEFESA DA CEDAE PÚBLICA E CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

Não são os trabalhadores que precisam ser investigados, pois esses há décadas prestam um serviço 
de excelência e responsabilidade ao povo do Rio de Janeiro.

Responsabilidade pela crise da água
é do governo do estado e da direção da Cedae

E NÃO DOS TRABALHADORES
Veja como a atual direção intensificou o desmonte da companhia: 

Witzel nomeou para presidente da Cedae, Hélio Cabral, que foi membro do conselho diretor da mineradora 
Samarco, responsável pelo maior crime ambiental do nosso país;
A direção da Cedae começou o governo  da companhia, prejudicando a demitindo os principais técnicos
memória técnica da empresa;
O governo suspendeu a realização do concurso público aprovado. O Sintsama-RJ e demais sindicatos da 
categoria há anos exigem a realização urgente do concurso público;
A direção da Cedae suspendeu o contrato de trabalho do presidente do Sintsama-RJ, HUMBERTO LEMOS, e 
mais quatro diretores do Sindicato;
Impôs uma escala pesada e abusiva aos trabalhadores em locais onde não há transporte público, expondo eles 
a vários riscos;
Introduziu o Programa de Demissão Voluntária (PDV), onde vários trabalhadores também estão deixando a 
empresa, sem qualquer previsão para recompor esses quadros profissionais;
Há 20 anos, a Cedae tinha cerca de 12 mil trabalhadores. Hoje a companhia tem menos de 5 mil funcionários 
efetivos, tendo que atender uma população e o número de residências muito maior do que anteriormente;
Governador Witzel corta mais de 300 milhões de investimentos no saneamento;
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É importante destacar o alerta dos técnicos da Cedae para evitar a atual crise da água

Lamentavelmente, a presidência da Cedae proibiu o procedimento adequado para impedir  que a população 
recebesse essa água com a alga produtora de geosmina. 

«Técnicos da Cedae — inclusive Júlio César Antunes, então chefe da Estação de Tratamento de Água (ETA) 
Guandu — sugeriram ao presidente da companhia, Hélio Cabral, que interrompesse a captação e abrisse a 
comporta por algumas horas para conter a crise provocada pela alga produtora de geosmina, que deixou a água 
distribuída aos cariocas com gosto, cor e sabor ruim.
Esse foi o procedimento adotado em 2001, quando a ETA enfrentou a mesma situação, por conta de uma série de 
condições além da poluição, como calor e ventos. Na época, por causa das providências, o problema nem 
chegou a virar crise.
Se adotasse a solução, o abastecimento poderia ficar prejudicado, em algumas regiões da cidade, por até dois 
dias.
Cabral não concordou. E acabou afastando Antunes, que tem 30 anos de Cedae, 15 deles só em Guandu."
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Portanto, os responsáveis pela crise da água é a presidência da Cedae e o governo do estado!

Veja a confirmação abaixo na matéria do jornal Extra (15/01/2020):
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Cedae precisa continuar pública e estatal
A Cedae atende com qualidade mais de 14 milhões de pessoas, mantém uma tarifa social acessível para a 

população (Mil litros de água da Cedae custa menos de R$ 4,00, já uma garrafa de 1 litro está cerca de R$ 2,00).

Por ser pública, a Cedae pratica o subsídio cruzado, ou seja, o rendimento que a companhia recebe das 

regiões mais ricas são aplicados no saneamento das regiões mais carentes.

A Cedae é uma empresa pública que fortalece o Estado do Rio. Em 2018, foram mais de R$ 800 milhões 

para o governo.  

A Revista Exame concedeu a Medalha de Ouro para a Cedae, como a melhor empresa de infraestrutura 

do Brasil. A matéria publicada diz ainda que a receita foi de quase 1,5 bilhão de dólares, 7,5% superior a do 

ano anterior.

A ETA Guandu é a maior estação de tratamento de água do mundo em produção contínua.

Enquanto Witzel e Bolsonaro querem vender a
nossa água, o mundo inteiro está reestatizando

Nos Estados Unidos, cidades como Atlanta, Los Angeles e outras reestatizaram o 
controle público da água.

Na Europa, cidades como Paris (França), Berlin (Alemanha), Budapeste (Hungria) e 
muitas outras a água também voltou para o controle dos governos a favor do povo.

Na América do Sul, vários municípios da Argentina, Bolívia e Uruguai também 
retomaram a água.  A mesma coisa ocorreu na África e Ásia.

CONTROLE
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No Rio de Janeiro, o governo Witzel prejudica a Cedae com o intuito de privatizá-la. Em 
Brasília, o governo Bolsonaro pressiona pela aprovação do PL 3261, que tem o objetivo de 
privatizar todas as empresas estaduais e municipais de saneamento: Ou seja, entregar nosso 
patrimônio natural, que é a água, para as grandes multinacionais (Coca-cola, Nestlé e outras).

Isso é um crime contra a soberania nacional e nosso povo.
Vamos dizer não ao PL 3261/19 e ao PL 4162 do Senado.

Papa defende a água como bem público e contra a privatização

(Reforçado na Encíclica Laudato Si em 2017)

“Enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente, em alguns lugares 
cresce a tendência para se privatizar este recurso escasso, tornando-se uma mercadoria 
sujeita às leis do mercado...Este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres 
que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida radicado na 
sua dignidade inalienável”.
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• Realizar concurso público para todas as áreas da companhia;
• Reduzir a participação das empresas terceirizadas para melhorar o serviço prestado à população; 
•Ampliar a universalização do serviço de água e esgoto em todo o estado, inclusive Baixada 
Fluminense, Interior e comunidades;
• Aprovar na Alerj uma política estadual de saneamento, que cria o controle social da Cedae pública, 
envolvendo a sociedade civil, prefeituras e o Estado;

Os dirigentes do Sintsama-RJ estiveram juntos com a CTB e a CUT na denúncia que responsabiliza o 
presidente da Cedae pela crise da água. 

“Ante tudo o quanto consignado, requer que Vossa Excelência se digne em deferir a instauração de 
procedimento de apuração da irregularidade apresentada em relação a qualidade do fornecimento de água a 
população do Estado do Rio de Janeiro (…) com o afastamento cautelar do presidente da Denunciada.” – diz 
trecho do documento protocolado.

O presidente do Sintsama-RJ, Humberto Lemos, encaminhou à vereadora do Rio, Vera Lins, uma série de 
denúncias contra o que ele chama de uma verdadeira arbitrariedade da direção da Cedae e que pode ter 
contribuído para a atual situação do fornecimento de água para a cidade. O caso foi encaminhado para 
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio, com pedido de abertura de inquérito civil público 
responsabilizando-o na área administrativa, civil e penal.

Defender a Cedae pública é importante
para o povo do Rio de Janeiro

Na década de 1990, conseguimos tirar a Cedae do programa estadual de desestatização (PED). Depois 
impedimos a cisão da companhia, em 2005.

Recentemente, tivemos vários projetos de lei aprovados na Alerj para impedir a venda da Cedae. Entre 
eles, no dia 18 de setembro de 2018, foi aprovado por unanimidade a emenda ao PL 56/2018, impedindo a 
privatização da Cedae.

Essa emenda ao texto original revoga a autorização da venda das ações da Cedae pelo governo do estado. A 
permissão era determinada pela Lei 7529/17. Foram 48 votos a favor e nenhum contra.

O governo do estado, infelizmente, entrou na justiça questionando essa aprovação.
Agora, estamos em plena campanha em apoio ao projeto (PL 620/2019) de autoria do presidente da Alerj, 

André Ceciliano, que troca as ações da Cedae pela arrecadação dos royalties do petróleo.
Também vamos solicitar a criação da CPI para investigar a causa da crise da água na Cedae.

Luta dos trabalhadores contra a venda da Cedae já vem desde 1995

Para fortalecer a Cedae precisamos:
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Sintsama-RJ, CTB e CUT protocolam pedido de
afastamento do presidente da Cedae no MP-RJ

Sintsama-RJ denuncia presidência da Companhia na Comissão
de Defesa do Consumidor da Câmara de Vereadores



Em defesa da Cedae pública.
Não ao desmonte e contra a privatização!

Ao longo de décadas a Cedae vem abastecendo a população do Rio de Janeiro com água de boa 

qualidade, graças aos serviços prestados pelos seus funcionários (técnicos, engenheiros e demais 

trabalhadores e trabalhadoras).

Há anos, esses profissionais recebem uma água de péssima qualidade vinda do Guandu e 

transformam, milagrosamente, em água potável para a população consumir.

Essa água é distribuída para a grande maioria do povo do Rio de Janeiro e comunidades (onde 

moram cerca de três milhões de pessoas). 

A água tratada na Cedae, ao chegar nas comunidades, tem ajudado na prevenção das doenças 

hídricas, como hepatite, cólera, diarreia e tifo, entre outras, evitando a superlotação dos hospitais por 

esses motivos.

Para ter uma água de melhor qualidade, é preciso proteger esses 
mananciais.

Pela sua importância, o rio Guandu deve ser tratado como área de proteção 
ambiental de fato. Porque a sua água chega a milhões de pessoas, além de 
hospitais, escolas e etc.

Por conta disso, em hipótese nenhuma esse rio poderia estar sendo 
poluído.

Obra prevista para 2013,
mas até hoje não finalizada.

A água na Estação de Tratamento do Guandu já chega extremamente mal tratada 

por conta da poluição que ela recebe ao longo do percurso do rio.

A poluição também vem dos afluentes do rio Guandu, como o rio Ipiranga, rio 

Queimados, rio Poços e outros.

Essa poluição é gerada pelas fábricas, indústrias, loteamentos e lixões 

irregulares localizados nas margens de todos esses rios. 
Além disso, o rio Paraíba do Sul também está poluído pelos mesmos motivos. 
O governo do estado, com o governo federal, tem a obrigação de tratar os 

mananciais para garantir uma água de qualidade para a população.

Há um projeto já aprovado para fazer o desvio de parte da água desses rios (rio 
Poços, rio Queimados e rio Ipiranga) para que não chegue ao Guandu, obra até hoje 
não realizada pelo governo do estado.

É preciso tratar os mananciais para garantir uma água de melhor qualidade

O governador do estado deveria priorizar a execução dessa obra 
para diminuir a poluição do rio Guandu, facilitando o tratamento da 
nossa água, ao invés de atacar os valorosos funcionários da Cedae e 
tentar privatizar a companhia.


