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Golpe no plano de saúde criado pelos trabalhadores da Cedae
Estão entregando o nosso plano para o Bradesco Saúde

No último dia 8 de julho, de forma repentina e sorrateira, o Conselho Deliberativo da 

Cedae Saúde votou pela aprovação da entrega da nossa Cedae Saúde (de autogestão) para o 

banco Bradesco.

Uma denúncia: o voto que deu o quórum para esta aprovação foi de um conselheiro eleito 

na última eleição da Cedae Saúde, feita no ano passado. Vale lembrar que esse conselheiro foi 

conduzido por escolta da Cedae. E mais, e também sob escolta, os demais conselheiros indicados 

pela empresa foram conduzidos do prédio da Cedae Saúde para a sede da Cedae, onde ocorreu a 

votação.

Isto demonstra a nebulosidade de como está ocorrendo este processo.

A direção do Sintsama-RJ, acompanhado de outros sindicatos e da categoria, já vinha fazendo 

denúncias para a ANS e demais órgãos sobre a má gestão do nosso plano de saúde. 

A direção do Sintsama-RJ e do Staecnon, acompanhadas de diversos 

trabalhadores, estiveram na porta da ANS. Ao mesmo tempo o presidente do 

Sintsama-RJ, Humberto Lemos, e uma comissão, estavam sendo recebidos 

pelo setor de fiscalização da ANS, onde foram protocolados o reforço de todas 

as denúncias e o pedido urgente de reunião 
(protocolo 008126542 - Demanda 5744484 - 
11/07/2022 - 12:10:24). O objetivo é a reunião com a 
presidência e a diretoria da ANS com pedido de 
providências urgentes em relação ao que vem 
ocorrendo na Cedae Saúde.

Nessa segunda, dia 11, ocupamos a porta da ANS Rio de Janeiro

Logo em seguida, fomos para a Cedae Saúde, onde várias informações foram passadas 

pelo presidente da Cedae Saúde.

Foi encaminhada pelos presentes, através do presidente Humberto Lemos:
-Que a diretoria executiva da Cedae Saúde não referende a decisão do conselho 

deliberativo, de entregar o plano de saúde.
-Que os diretores eleitos (Francisco, Ari e seus suplentes) não dêem quórum na reunião 

da diretoria executiva para impedir a aprovação desta entrega do nosso plano.

Reunião com presidente da Cedae Saúde

Ato na ANS 11/07/22

Reunião na Cedae Saúde 11/07/22



Presidente: Humberto Luiz Nunes Lemos
Diretor de Imprensa: Mário Lopes
Jornalista Responsável: Marcos Pereira JP24308RJ
Diagramador: Rodrigo Gabriel
Tiragem: 1.000 exemplares
Impressão: Sintsama

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 - 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

Sindicalize-seSindicalize-se 98555-7674
Fortaleça seu sindicato! Site: sintsama-rj.org.br

Rede credenciada da Cedae Saúde está praticamente parada,
aguardando o repasse da Cedae para quitar dívidas

Em 1987, os trabalhadores realizaram uma assembleia e deliberaram por abrir mão de 

4,5% da produtividade e repassar para a Cedae criar o plano de saúde.

Em 1988, a Cedae então criou a CAC. Diante disso, um plano criado com os recursos dos 

trabalhadores não poderia ser repassado de forma alguma para o controle de um banco privado, 

como é o caso do Bradesco. 

Exatamente essa é a nossa base principal da denúncia para a ANS.

Queremos nosso plano de saúde de volta.

Têm sido feitas várias cobranças à Cedae para que a mesma repasse R$ 43.400.000,00 que 

ela assinou no Termo de Compromisso 035/2021, no terceiro parágrafo. Esse recurso teria como 

finalidade pagar a rede credenciada para continuar o atendimento. 

Como esse repasse ainda não foi feito, a rede credenciada está praticamente parada, 

colocando os usuários em risco de vida. 

As pessoas estão sendo descontadas em dia, porém não conseguem receber o tratamento 

adequado. Caso ocorra algum óbito neste período por conta desta negligência, a 

responsabilidade será dos diretores da Cedae e da Cedae Saúde. 

Veja o que a Cedae alega para não repassar os recursos

A Cedae informou ter repassado R$ 76 milhões, no final de 2021, para a Cedae Saúde. A 

direção da Cedae Saúde, em 2022, decidiu aplicar este valor em um fundo imobiliário, para a 

construção do Cemitério Vertical São João Batista. 

Pelo termo de compromisso, esse dinheiro só poderia ser aplicado em renda fixa. 

1-Esse problema não é impeditivo para a Cedae cumprir o compromisso com os R$ 43 

milhões para pagar a rede credenciada.

2-Sobre a aplicação de R$ 76 milhões, por que não foi feita ainda uma auditoria para saber 

quem autorizou uma aplicação irregular?. E que os responsáveis possam responder por isso.

O que não pode é um conjunto de dependentes do plano de saúde agonizar na porta de 

hospitais e clínicas por esses gestos irresponsáveis.

Plano de saúde da Cedae foi fundado em 1988, com recurso dos trabalhadores
Cadê a nossa produtividade já que estão entregando o plano para o Bradesco?


