
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento
Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região - ESPECIAL - 17 de julho de 2019

A Fluminense de Serviços Eireli (Cityworks Ambiental - Água, Esgoto e Resíduos) é a 
única das seis novas empresas que estão prestando serviço para a Cedae, que ainda não está 
adequada ao Sintsama-RJ, não atendendo a legislação sindical. 

Nas demais empresas já estão sendo feitos acordos coletivos com conquistas importantes 
para a categoria. Veja algumas delas: 

 Ticket refeição/café da manhã no valor de R$ 22,00;
 Cesta Básica no valor de R$ 127,00;
 Insalubridade: 20% sobre o salário mínimo para os trabalhadores de esgoto, entre outras 

conquistas;
O Sintsama-RJ já procurou a empresa Fluminense para informá-la da necessidade da 

adequação, antes do caminho jurídico, pois priorizamos o caminho do diálogo. Aguardamos 
que esse impasse seja resolvido em breve.

A Emissão S.A interrompeu os serviços na Cedae e também estava abandonando os 
trabalhadores, sem pagar direito algum.

Foi a intervenção imediata do Sintsama-RJ que obrigou, na justiça, a garantia dos 
direitos trabalhistas, que ainda estão em curso para o recebimento. Na ação, também foi 
incluída a Cedae como co-responsável, com isso foi possível segurar as faturas que seriam 
repassadas para Emissão S.A e que assim foram retidas como garantia para o pagamento dos 
direitos dos trabalhadores. A ação já está tramitando na justiça para que cada trabalhador 
RECEBA suas verbas a que tem direito.

Mesmo com a resistência de algumas empresas, o Sintsama-RJ defendeu que elas 
priorizassem a contratação dos trabalhadores que já tinham experiência acumulada no serviço 
de manutenção de água e esgoto, com o argumento de otimizar a qualidade do serviço prestado.

Isso deu resultado: as seis empresas contrataram a maioria dos trabalhadores que já 
tinham experiência em serviços prestados à Cedae. 

Este gesto tirou muitos trabalhadores que foram demitidos covardemente pela Emissão 
S.A do desemprego! 

É importante os trabalhadores da Fluminense estarem filiados ao Sintsama-RJ e 
fortalecem a luta para as novas conquistas!

•
•
•

Atenção trabalhadores da empresa Fluminense de Serviços Eireli
Quem representa a base dos trabalhadores de água e saneamento é o Sintsama-RJ

(Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região)

Sobre o golpe da Emissão S.A contra os trabalhadores

Sintsama-RJ defendeu prioridade na contratação dos que já trabalhavam para a Cedae
Que garantiu o retorno de emprego para vários trabalhadores

Sindicalize-seSindicalize-se 98555-7674
Fortaleça seu sindicato! Site: sintsama-rj.org.br
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Expediente:
NASCENTE - Boletim Informativo do Sindicato dos Trabalhadores
em Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região

Sede: Rua Padre Telemaco, 47 - Cascadura - (21) 2102-3437
Sub-sede - Centro: Rua Leandro Martins, 22 Sala 1105 (21) 2233-1910
Sub-sede - Campo Grande: Rua Viúva Dantas, 627 - (21) 2412-9770
Sub-sede - Belford Roxo: Rua Vereador Albertino Guedes, 177 Bairro das Graças - (21) 3748-1401
www.sintsama-rj.org.br • imprensa@sintsama-rj.org.br

O Sindicato conta com estrutura na sede de Cascadura e nas subsedes de Campo Grande, 
Centro do Rio e Belford Roxo para melhor atender aos trabalhadores.

 Atendimento Jurídico
 Atendimento Dentário (gratuito)
 Cursos de Informática (Introdução ao Windows Sistema Operacional, word, excel, power 

point, internet e navegação)
 Curso Básico de Fotografia
 Curso de Cabeleireiro, Estética e Beleza
 E convênios em mais de 8.000 estabelecimentos comerciais, através da Masterclin
 Plano de Saúde Assim
 Sede Campestre

•
•
•

•
•
•
•
•

Além das lutas, o Sindicato oferece outros
benefícios aos seus associados e dependentes

Veja alguns benefícios:

SINTSAMA-RJ
Agora quem é do Sintsama-RJ

tem Cartão MasterClin

Sintsama-RJ

Sintsama-RJ.

EMPRESA:

Para inscrições e informações
sobre os cursos e convênios, ligue:

98555-76742102-3418 sintsama-rj@sintsama-rj.org.br

Cursos GratuitosCursos Gratuitos

• Beleza e Estética UNISSEX• Beleza e Estética UNISSEX
• Curso Básico de Fotografia

• Informática
(Introdução ao Windows Sistema Operacional,
word, excel, power point, internet e navegação)

(para sócios e dependentes)


