
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento
Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região - Número 204 - 27 de Novembro de 2019

Audiência de Conciliação do Dissídio Coletivo no TRT, no dia 5/12
Local: Av. Antônio Carlos, 251, 9º andar, sala 5, às 14h30

A Cedae pagou no dia 14 de novembro, apenas para os trabalhadores da região norte e noroeste, a 
Participação nos Resultados (PR). Com isso, ela descumpriu o acordo da PR assinado em 2018 com 
validade de dois anos. 

A PR é direito igual para todos e de forma linear. Por isso, vamos buscar na 
justiça o nosso direito isonômico pela PR já!

A audiência de conciliação do dissídio coletivo será no dia 5 de dezembro (quinta-feira), no 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 

O objetivo desta audiência é buscar, mais uma vez, a solução para o nosso acordo coletivo 
(cláusulas econômicas 2019). Depois de várias rodadas de negociação com a Cedae e no TRT, 
infelizmente a Companhia recuou para  em todos os índices econômicos.ZERO

Reajuste Salarial

Ticket Refeição

Café da Manhã

Cesta Básica

ZERO
ZERO
ZERO
ZERO

Portador de doenças graves

Auxílio Creche, Funeral e Pré-escolar

Bolsa de Estudo

ZERO
ZERO
ZERO

O trabalhador não pode aceitar uma proposta como essa, uma vez que é com a nossa mão-de-
obra que a Cedae teve um resultado positivo de R$ 832 milhões. Em 2019, a empresa está com 
dinheiro em caixa e inclusive já repassou mais de R$ 300 milhões para o governo do estado.

Vale lembrar, ainda, que a Cedae no dia 15 de agosto deste ano fez um comunicado para a 
categoria dando reajustes de:

10% no ticket;

10,7% no café da manhã;

10,5% na cesta básica;

10,5% na cesta de natal;

E 5,07% em todos os demais benefícios;

Só não apresentou o índice de reajuste do salário.

É um absurdo o que a direção da Cedae fez ao recuar e dar ZERO EM TUDO!

Participação nos Resultados (PR)
Cedae descumpre acordo da PR
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A pressão dos trabalhadores do saneamento do país inteiro, em Brasília, tem sido muito 

importante para tentar impedir a pressão do governo Bolsonaro que quer privatizar todas as empresas 

públicas de saneamento estaduais e municipais.

Na Comissão Especial de Saneamento, a bancada governista precisou manipular os membros para 

impor um resultado de 23 a 11, pois graças a pressão dos trabalhadores presentes nesta votação, somado 

aos parlamentares contrários (PT, PDT, PSOL, PCdoB, PSB e Rede...), por pouco não foi alterado o 

resultado final.

Agora, os presidentes da Câmara e do Senado estão pressionando para colocar em votação o PL no 

plenário da Câmara Federal. 

É fundamental continuar a nossa mobilização em Brasília para derrotar o PL 3261/2019.

Escala 24x72
O Sintsama-RJ está defendendo a manutenção da Escala que está no acordo coletivo assinado 

2018/2020 (Escala 24x72). 
A audiência está marcada para março de 2020. Veja o número do processo sobre a Escala 0101586-

67.2019.5.01.0000, no site do TRT: www.pje.trt1.jus.br.

Licença Prêmio

O Sintsama-RJ reafirma que a questão da licença prêmio é um direito adquirido pelos 
trabalhadores. De uma forma ou de outra, eles têm direito a essa conquista! Não so os contra que a 
Cedae facilite aos trabalhadores o cumprimento deste direito. Porém, não vamos trocar isso pelo nosso 
pleito nas cláusulas econômicas.

Promoções são direitos dos trabalhadores

Para o Sintsama-RJ é muito bem vinda a proposta de valorizar a base da companhia, priorizando 
inclusive os trabalhadores que mais tempo deram de contribuição para manter a empresa pública.

Vale lembrar que as promoções também são uma obrigação da Cedae, que inclusive tem verba 
própria para este fim. Essas promoções foram aprovadas pelo Conselho de Administração e constam 
em ata. O plano de promoção foi previsto para cinco anos, ou seja, precisa fazer a promoção neste ano de 
2019 e em 2020.

PL 3261/2019 muda o marco regulatório
e privatiza água e saneamento

Governo federal pressiona para votação do projeto


