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Em assembleia realizada no dia 6 de agosto, trabalhadores das empresas do saneamento e meio ambiente 
lotaram o Sintsama-RJ em defesa da entidade e dos seus dirigentes. O presidente do Sintsama-RJ, Humberto Lemos, 
abriu a assembleia e leu o edital de convocação.

Em seguida, foram dados os informes pelo diretor Financeiro do Sintsama-RJ, João Xavier, sobre as demissões 
e suspensões por perseguição política: Vítor Duque (Diretor do Plano de Saúde), demitido por justa causa; logo 
após a diretora de Mulheres, Maria Cláudia, demitida por justa causa. Foram suspensos: Humberto Lemos 
(Presidente do Sindicato), João Xavier e Edson Baiano (diretor de Organização Sindical).

 Art. 2º (A- total independência em relação ao patronato, B- solidariedade às lutas da classe trabalhadora, D- 
defesa das estatais e contra a privatização das mesmas); 

 Art. 3º (H- organizar a categoria em contraposição à classe patronal);
 Art. 4º (E- manter serviços de assistência jurídica trabalhista para a categoria).

Vários trabalhadores defenderam, em suas falas, a manutenção dos direitos plenos dos que foram atingidos por 
perseguição política. 

Atendendo ao Art. 10º do Estatuto, de acordo com a convocação do edital de assembleia, foram 
encaminhados para aprovação, garantindo os direitos políticos, financeiros e jurídicos, os seguintes associados: 
Vítor Duque, Maria Cláudia, Humberto Lemos, João Xavier e Edson (Baiano). 

Foi colocado em votação e a categoria aprovou, por unanimidade, a garantia dos direitos políticos, 
financeiros e jurídicos dos dirigentes suspensos e demitidos. Os trabalhadores também repudiaram o ataque da 
empresa ao combativo Sintsama-RJ e aos seus dirigentes.

Todas essas demissões e suspensões foram em função da atuação na nossa entidade sindical, que são 
respaldadas pela Constituição (Art. 8º) e garantidas no Estatuto do Sintsama-RJ:

•

•
•

Sindicalize-seSindicalize-se 98555-7674
Fortaleça seu sindicato! Site: sintsama-rj.org.br
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Aprovação por unanimidade
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Queremos manifestar a todos a nossa determinação em defesa dos trabalhadores. É o espírito combativo 
desta categoria que nos dá mais força para continuarmos dedicando todos os nossos esforços em defesa dos seus 
direitos. 

Mais ainda, a luta em defesa da Cedae pública e da água como soberania nacional torna-se cada vez mais 
fundamental, não importando o tamanho do adversário, pois essa é uma categoria combativa, que não foge à luta.

Vamos intensificar a nossa atuação com os deputados na Alerj, que sempre foram nossos aliados contra a 
privatização da Cedae.

Também vamos fortalecer a presença do Sintsama-RJ em Brasília, junto com os demais sindicatos, 
federações e centrais sindicais, para barrar o projeto de lei 3261/19, que privatiza o saneamento em todo o Brasil.

Quem já derrotou governos entreguistas como Marcelo Alencar e outros, não será neste que faremos 
diferente. Ao contrário, a unidade dos trabalhadores, somada a nossa capacidade e experiência de luta, junto 
com os demais sindicatos e a sociedade civil organizada, vai virar esse jogo e colocar o Estado do Rio de volta 
em união com os interesses do povo e dos trabalhadores. 
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Pela Cedae pública, estatal e indivisível;
Por acordos coletivos justos em todas as empresas de saneamento e meio ambiente;
Pela manutenção da escala 24x72;
Contra as perseguições aos sindicatos e dirigentes sindicais;
Contra a Reforma da Previdência;
Contra o PL 3261/19, que privatiza o saneamento.

No dia 6 de agosto, o Superintendente Regional do Trabalho, Alex Bolsas, recebeu os três sindicatos e suas 
assessorias jurídicas. 

Os sindicatos denunciaram o assédio moral, imposto pela empresa de várias formas. 
Também relatou a imposição unilateral e arbitrária da escala 12x36, em detrimento da escala assinada no acordo 

coletivo de trabalho de 24x72. Foi feito ainda a denúncia das demissões por perseguição política de dirigentes 
sindicais.

A escala que a Cedae impõe unilateralmente, de 12x36, tem trazido transtorno e perigo para a integridade dos 
trabalhadores, além de comprometer a qualidade dos serviços prestados à população. 

O superintendente Alex Bolsas acatou as denúncias conjuntas da entidades, que foram protocoladas na 
superintendência para as devidas providências, como já publicadas no jornal unificado das entidades sindicais. 
Ofício no site: sintsama-rj.org.br

Em defesa da escala 24x72, Sintsama-RJ, Stipdaenit e Staecnon foram até a Superintendência do Ministério do Trabalho

Manifesto dos dirigentes sindicais perseguidos
 politicamente à categoria do saneamento

Vítor Duque, Maria Cláudia, Humberto Lemos, João Xavier e Edson (Baiano).

• 

•

• 

• 

• 

Vários parlamentares nos receberam se colocando a disposição em total apoio a nossa causa, entre eles:  
Márcio Pacheco - líder do governo, André Ceciliano, Presidente da ALERJ, Delegado Carlos Augusto, Márcio 
Canela, Rosenverg Reis, Bruno Dauaire, Luiz Paulo Correa, Mônica Francisco, Enfermeira Rejane, Lucinha, Marta 
Rocha, Renata Souza, Waldeck Carneiro, Flávio Serafim, Welberth Rezende entre outros.

 Os deputados Waldeck Carneiro, Paulo Ramos, Enfermeira Rejane e outros, já fizeram declarações em vídeo 
em defesa dos sindicalistas perseguidos políticos do Sintsama-RJ. 

CTB protocola pedido de audiência da comissão de trabalho, legislação social e seguridade social da Alerj 
contra o assédio, perseguições políticas e as demissões na Cedae, através da Deputada Enfermeira Rejane.

O Deputado Luiz Paulo Correa pediu moção de repúdio contra o presidente da Cedae (Sr. Helio Cabral) pela 
péssima relação com os dirigentes sindicais e suas entidades.

O Deputado Rosenverg Reis declarou apoio aos sindicalistas e aos direito dos trabalhadores.

O Sintsama-RJ, Stipdaenit, Staecnon e a CTB entregaram em mãos o dossiê que denuncia
o descumprimento do ACT no que diz respeito a escala 24x72 aos deputados na Alerj no dia 07/08/19.


