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A Cedae insiste em aplicar  de 

reajuste salarial. É um absurdo para uma 

empresa que teve:

 Um resultado de R$ 832 milhões no ano 

passado.

 Reajuste na tarifa de água para a 

população. Com certeza, esse aumento inclui 

o reajuste salarial dos trabalhadores como 

uma das justificativas.

 O impacto da redução do quadro de 

funcionários por conta das aposentadorias e 

demissões, inclusive provocando queda na 

qualidade da prestação de serviço para o 

povo do Rio de Janeiro.

Diante disso, queremos a nossa reposição 

salarial e a nossa PARTICIPAÇÃO NOS 

RESULTADOS (PR). Em audiência no dia 20 
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Todos na assembleia dia 19/09
Em defesa do ACT, pelo reajuste e contra a privatização da Cedae

Assembleia 19/09 (quinta-feira)
18h, na sede do Sindicato

Todos à assembleia para mobilizarmos para um grande ato na 

porta do Palácio Guanabara para garantir os nossos direitos e a 

manutenção da Cedae pública, estatal e indivisível.

Manifestação na porta do
Palácio Guanabara em defesa da Cedae

de agosto, o desembargador César Marques 

Carvalho fez uma proposta intermediária 

para a solução do impasse:

 • 5% de reajuste salarial, PR (Participação 

dos Resultados) de R$ 10 mil e manutenção 

dos demais benefícios já consensuados.
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O projeto de privatização encomendado 

pelo governo federal, que atinge diretamente 

a Cedae, acaba com o subsídio cruzado, 

prejudicando a população mais carente e os 

municípios mais pobres do Estado, deixando 

grande parte da população do Rio de Janeiro 

sem água.

A atual  direção da Cedae vem 

desmontando gradativamente a empresa, 

com demissões de seus quadros técnicos, 

contratação de extra-quadros sem experiência 

e esvaziando setores estratégicos da empresa 

Nossa resistência deve estar unida com
as  comunidades em defesa da Cedae pública

na área comercial, operacional e controle de 

qualidade.

A empresa quer implantar uma escala 

cruel, desumana e irregular, descumprindo o 

acordo coletivo, praticando assédio moral, 

resultando em doenças, mortes e afastamento 

devido ao estresse causado pela tentativa de 

mudança de escala.

Por último, a direção da Cedae anuncia o 

projeto de privatização da empresa. Um 

crime contra a população do Estado do Rio!

Na tentativa de quebrar a resistência 

d o s  t r a b a l h a d o r e s  n o  c o m b a t e  à  

privatização e defesa dos seus direitos, a 

empresa vem atacando sistematicamente 

e perseguindo dirigentes sindicais.

Por isso, sua presença na assembleia é 

decisiva para enfrentar esse desmonte da 

empresa e preparar o nosso ato em frente 

ao palácio do governador. 

Caminhada até o Palácio Guanabara
contra a privatização da Cedae


