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A direção do Sintsama-RJ, ao lado de outras entidades, vem fazendo pressão para a instalação da CPI da 
Água para apurar os fatos ocorridos durante a gestão Hélio Cabral, que culminou com a água suja, contaminada 
pela geosmina, que foi fornecida para a população do Rio de Janeiro.

O deputado Luiz Paulo é o autor dessa CPI que já conta com apoio de vários parlamentares na Alerj. Porém, 
para que a CPI seja implantada são necessárias 24 assinaturas de deputados. No momento, já são 23 assinaturas.

Luta pela instalação da CPI da Água é hoje o melhor
instrumento para impedir a privatização da Cedae

É preciso pressão de toda categoria para garantirmos a instalação da CPI
Falta muito pouco para a instalação da CPI. A pressão do governo do estado é grande para impedi-la.
O Sintsama-RJ solicita que todos os trabalhadores cedaeanos ajudem na pressão nas assinaturas

28/01/2020. Manifestação na porta da Cedae, enfraquece presidência de Hélio Cabral

A diretoria do SINTSAMA-RJ, junto com as centrais sindicais, CTB e CUT, e várias entidades do 
movimento social, realizaram um grande ato na porta da Cedae contra a privatização e o desmonte da empresa.

No ato, o destaque foi o grande número de entidades e parlamentares que vieram junto com o Sintsama-RJ 
fazer a defesa da Cedae pública, estatal e indivisível.

Deputados federais: Paulo Ramos (PDT) e Jandira Feghali (PCdoB); Deputados estaduais: Enfermeira 
Rejane (PCdoB), Waldeck Carneiro (PT); Vereadores: Reimont (PT) e Babá (PSOL).

Algumas das entidades que também participaram do ato: CTB, CUT, Sinfa-RJ, Sitramico, Sindiscope, 
Sindicato dos Comerciários, Sindicato dos trabalhadores dos Correios, trabalhadores da UERJ, da Petrobrás, 
metroviários, metalúrgicos, Movimento Negro Unificado, Central dos Movimentos Populares, Movimento 
Social Baía Viva, entre outras.

Direção do SINTSAMA-RJ é incansável contra
a ameaça de privatização da Cedae

Em nossa categoria, existem vários trabalhadores que têm influência sobre muitos deputados 
estaduais. É a hora de todos entrarem nesta guerra pedindo o apoio para a instalação da CPI. 

Qual a tarefa? Solicitar aos deputados que assinem o pedido para a instalação da CPI da Água 
feita pelo deputado Luiz Paulo.

Esse importante ato foi o primeiro passo que estremeceu a presidência do Hélio Cabral.
A partir deste momento foi possível denunciar para a mídia que a culpa pela água suja foi da 

presidência da empresa e não dos trabalhadores. 
Outro registro deste ato foi a grande cobertura da mídia, com redes de TV, rádio e jornais.
Desse ato ficou marcada uma audiência pública no dia 11 de fevereiro e uma manifestação no dia 12.
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A direção do Sintsama-RJ ocupou as galerias da Alerj para defender a criação da CPI da Água para apurar a 
recente crise hídrica no estado do Rio de Janeiro.   

Na volta dos trabalhos no Legislativo, o Sintsama-RJ solicitou aos deputados a abertura de investigação 
para apurar a fundo os culpados pela atual situação da água no Rio de Janeiro.

Esta pressão do Sintsama-RJ fortaleceu a convocação da audiência pública para o dia 11 de fevereiro, no 
plenário da Alerj, puxado por diversas comissões: Saneamento Ambiental, Segurança 
Alimentar, Direitos Humanos, Meio Ambiente e Economia e Política Urbana, compostas 
por parlamentares de vários partidos.

4 de fevereiro de 2020. Na abertura da Alerj,
Sintsama-RJ lotas as galerias pedindo CPI da Água Já!

10 de fevereiro de 2020: Hélio Cabral perde a presidência da Cedae

“Soberania é água para o povo. A Cedae é nossa, privatizar é um roubo!”, assim cantaram as diversas 

entidades do movimento social no ato unificado realizado na porta do Palácio Guanabara. Foram distribuídas 

cartas abertas a população em defesa da Cedae.

O Sintsama-RJ, a CTB, MAB, movimento Baía Viva, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, 

Conlutas, Sindsprev, Sindicato dos Metalúrgicos, Federação das Associações de Favelas do Rio (FAF-Rio) e 

outras entidades estiveram na manifestação para cobrar do governo do estado uma solução para a crise da 

água e investimentos na companhia. 

A empresa demitiu recentemente 54 técnicos experientes e já perdeu mais de 1.000 trabalhadores através 

do PDV (Plano de Demissão Voluntária), sem até hoje repor esses trabalhadores.

O subsecretário da Casa Civil do governo do estado, Carlos Alberto Lopes, recebeu uma comissão 

formada pelo Sintsama-RJ (Humberto Lemos, João Xavier e Mário Porto), CTB-RJ (Paulo Farias) e FAF-Rio 

(Marquinho Pepé), que relataram a situação atual da empresa.  O Sintsama-RJ defendeu a realização do 

concurso público para melhorar a atendimento da companhia, denunciou as perseguições aos dirigentes 

sindicais que foram demitidos e pediu mais investimentos da empresa. 

Ao final, o subsecretário da Casa Civil solicitou que as entidades fizessem uma carta relatando toda a 

situação da Cedae para ser entregue ao governador do Rio de Janeiro.

12 de fevereiro de 2020: Ato no Palácio Guanabara
abriu as portas da Casa Civil

Hélio Cabral foi destituído da presidência da Cedae graças a pressão do Sintsama-RJ e da sociedade, o 
governador demitiu Hélio Cabral, responsável pela crise da água.

Para o seu lugar foi nomeado um cedaeano de carreira, Renato L. do Espírito Santo com o objetivo de 
recuperar a imagem da companhia (e também abrir diálogo com os sindicatos e os trabalhadores).

 Isso já valeu a nossa luta!

11 de fevereiro de 2020: Audiência na Alerj sobre a crise da água,
ex-presidente da Cedae, Hélio Cabral, abandona sessão
A audiência convocada pelas comissões de Saneamento Ambiental, Segurança Alimentar, Direitos 

Humanos, Meio Ambiente e Economia e Política Urbana lotou as galerias da Alerj e contou com a participação 
de dezenas de deputados estaduais e do ex-presidente da Cedae,  Hélio Cabral.

A maioria dos parlamentares fizeram indagações ao ex-presidente da Cedae sobre a crise.
O ex-presidente Hélio Cabral, ao ter a palavra, não respondeu as perguntas dos parlamentares e usou seu 

tempo para manchar a imagem da Cedae pública e de seus funcionários. E não respondeu nenhuma indagação. 
Os deputados voltaram a questionar Hélio Cabral, que ao invés de responder, deu as costas para o plenário e 
saiu correndo da Alerj, sendo seguido pelos jornalistas.

Uma vergonha para uma pessoa indicada para presidir a maior empresa pública do estado.
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Audiência do acordo coletivo está
marcada para o dia 19 de março

Atenção dependentes do Processo 65
Dependentes que ainda não receberam seus valores entrem em contato com o escritório entre os dias 

05/03/2020 e 13/03/2020, por telefone ou presencialmente, para confirmar sua habilitação.

MARCUS NEVES - Advocacia e Consultoria S/C
Av. Franklin Roosvelt, 194 - grupo 403/404 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
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Sindicalize-seSindicalize-seSindicalize-se 98555-7674
Fortaleça seu sindicato! Site: sintsama-rj.org.br

A justiça do trabalho marcou a audiência do acordo coletivo para o dia 19 de março, às 14h20, 

a pedido do Sintsama-RJ. Processo: 0102099-35.2019.5.01.0000, com o desembargador Cesar 

Marques Carvalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 

Novos ares com a nova presidência da Cedae

Com a nova direção da Cedae, aguardamos avanços nessa audiência do Acordo Coletivo. 

A luta para tirar o Hélio Cabral da presidência da nossa companhia já rendeu bons frutos. A companhia 

hoje respira novos ares. Já de início, o novo presidente da empresa abriu uma nova relação com o movimento 

sindical e os trabalhadores.

Com o novo presidente, a democracia voltou a acontecer na Cedae, um experiente funcionário que conhece 

a companhia a fundo e valoriza os trabalhadores que dão a vida por essa empresa.

O Sintsama-RJ, junto com os cedaeanos vai apagar da mídia essa face negativa que a Cedae ganhou nos 

últimos tempos. Vamos trabalhar pelo crescimento e a excelência na prestação de serviços. 

Inclusive, o Sintsama-RJ colocará seus recursos em grandes campanhas nas mídias (tv, rádio, jornais, 

outdoor, metrô, trens, VLT) mostrando a importância da Cedae Pública, Estatal e Indivisível.

Para ajudar nesta grande campanha, é muito importante os trabalhadores CONTINUAREM autorizando o 

desconto do imposto sindical, pois esse recurso garante nossa resistência em defesa da Cedae pública, estatal e 

indivisível.

Contribuição Sindical 
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Enviar URGENTE o número do PIS para o Sintsama-RJ
O Sintsama-RJ precisa que os trabalhadores abaixo-relacionados enviem o número do PIS para garantir a 

liberação do FGTS. Entre em contato pelo telefone 2102-3406.
Adão Ricardo de As, Adecir Garcia de Paula Pires, Ademar Martins de Oliveira, Ademir do Nascimento 

Barbosa, Adilson Moreira da Cunha, Afonso da Silva Cruz, Almir Moura Silva, Altair Correa de Oliveira, 
Altamiro Jose Alves, Álvaro de Azevedo, Amauri Rodrigues de Farias, Anderson Nelson Gomes Ferreira, 
Antero Gonçalves Campelo, Antônio Carlos da Silva Rosário, Antônio Carlos Guimaraes Felix, Jorge Luiz 
Penna, Jose Reinaldo Francisco de Oliveira e Luiz Caetano de Oliveira.

Atenção trabalhadores que já receberam a Letra C do processo 1732

Março
Quartas: dias 11, 18 e 25
Sextas: dias 13, 20 e 27

Abril
Quartas: dias 01, 08, 15, 22 e 29
Sextas: dias 03, 10, 17 e 24

Documentos necessários:

Os sócios do Sintsama-RJ, que estiverem em dia, poderão fazer seu Imposto de Renda 2020 de forma 
gratuita, na sede do Sindicato, na Rua Padre Telemaco, 47 - Cascadura.

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2020 começa nesta segunda-feira (2) e termina em 30 de abril. 

Sócio do Sintsama-RJ pode declarar Imposto de Renda gratuitamente

1. Informações pessoais: 2. Comprovantes de rendimentos:  
3. Comprovantes de despesas: 4. Informe de direitos e bens: 

O Contador Gilberto Carlos Ribeiro, CRC-RJ 063742-6, estará na sede do Sintsama-RJ em 
Cascadura, para esclarecer as dúvidas e fazer o imposto de renda nos dias abaixo.

Todas as quartas e sextas de 9h às 17h, nas seguintes datas:

Maiores informações no site: www.sintsama-rj.org.br

Processo de progressão vertical de acordo com o PCCS

Continua tramitando as audiências de progressão vertical. Esse processo é para ascensão profissional na 
linha vertical relativo ao antigo PCCS.

O número dos processos é de acordo com a profissão dos trabalhadores no plano antigo.
Maiores informações com o jurídico do Sintsama-RJ.

Sintsama presente em Miguel Pereira na luta contra a privatização

Na segunda-feira, dia 02/03, a direção do Sintsama, junto com a população e trabalhadores, lotaram as 
galerias da Câmara de Vereadores de Miguel Pereira, na luta para impedir a privatização da Cedae naquele 
município.

Mesmo com toda pressão, houve uma manobra legislativa para flexibilizar a entrega da Cedae naquela área.
A resistência contra essa privatização continuará firme por parte do Sintsama, dos cedaeanos e da 

população de Miguel Pereira.

Câmara de Vereadores de Miguel Pereira, Sintsama e Cedaeanos na luta.


