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Trabalhadores exigem assinatura do ACT e a
 unidade da categoria para manter as conquistas

Para os cedaeanos, não interessa essa disputa sobre falsas polêmicas, o que todos 
querem é a garantia de suas conquistas e o acordo assinado já. Assim, todos terão 
segurança e não vamos deixar que aconteça o que ocorreu em outras categorias, que por 
não terem acordo assinado, tiveram perdas nos direitos sociais.

Depois de cinco meses de uma longa negociação, foi possível chegar a um acordo que 
garantiu a manutenção de conquistas históricas. Dentro de uma conjuntura política 
extremamente desfavorável para os trabalhadores, onde outras categorias têm perdido 
direitos. 

Por isso, foi importante a assembleia do Sintsama-RJ, que aprovou o acordo. A direção 
do Sintsama-RJ encaminhou para a Cedae o pleito para fazer os ajustes de redação em 
algumas cláusulas. Este ACT da Cedae está aí para ser aprimorado. 

Sobre a cláusula de Garantia de Emprego, na mesa de negociação, a Cedae apresentou a 
redução para 98%, mas os sindicatos defenderam a continuidade da cláusula existente, que 
foi mantida. 

O Sintsama-RJ encaminhou para a Cedae a exigência da manutenção, na íntegra, da 
cláusula 41, do ACT 2018, principalmente no que determina o 

 

Em relação à cláusula da Jornada Semanal de Trabalho, os sindicatos defendem que a 
Escala 24x7, seja prioritária na área operacional. Os sindicatos repudiam o assédio moral e 
a pressão exercida sobre os trabalhadores para a mudança dessa escala. O trabalhador 
deve ser consultado, pelo menos com 30 dias de antecedência, e ter o direito de se 
manifestar contra a mudança de escala.

Sobre as Promoções, foi uma grande conquista na mesa de negociação a obrigação da 
Cedae de, 45 dias após a assinatura do ACT, entregar aos sindicatos a listagem de todos os 
trabalhadores que nunca foram promovidos na companhia. Para o Sintsama-RJ, estes 
trabalhadores são prioridade em qualquer processo de promoção. 

Outra conquista foi a promoção horizontal, por antiguidade em ano ímpares, e por 
merecimento em anos pares.

Só a nossa unidade vai garantir a manutenção da Cedae pública!

Garantia de Emprego

parágrafo 3º: Em caso de 
rompimento da  concessão dos serviços, a Companhia compromete-se  a absorver os 
empregados envolvidos em outras áreas de sua atuação.

Jornada Semanal de Trabalho

Promoções
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A luta contra a privatização da Cedae continua

Licença Prêmio

Acordo construído na unidade

Luta pela PR

Em relação à Licença Prêmio, as negociações evoluíram para que todos os 
trabalhadores que tenham créditos de licença prêmio, e que foram admitidos até 2001, 
possam converte-los em pecúnia até 100% do saldo acumulado.

As cláusulas que foram trazidas por lideranças foram levadas para a empresa por todos 
os sindicatos. O próprio Sintsama-RJ, que aprovou o acordo em assembleia, reivindicou 
alterações nas cláusulas da Licença Prêmio, da Garantia de Emprego, da Escala e não está 
fazendo disso uma batalha de narrativas.  

É preciso diálogo. É preciso ter vontade política na busca de convergências naquilo que 
é interesse de todos e de todas, e não desse ou daquele cidadão. As alterações propostas são 
fruto desse esforço coletivo.  

É resultado das inserções feitas pelas entidades que representam os cedaeanos. A 
assinatura coletiva e unitária é o desejo da categoria, que não quer luta por protagonismo, 
ela quer seu acordo por causa da conjuntura adversa, pois ela já sabe o que ocorreu no 
julgamento do dissídio dos trabalhadores dos Correios.  

A categoria também está acompanhando a evolução dos acordos no Brasil e sabe que 
na maioria teve perdas irreversíveis a longo prazo e não quer perder o que conquistou 
durante muitos anos de luta.

Uma vez assinado o acordo a nossa próxima batalha é conquista da PR para os 
cedaeanos, representada no balanço da Cedae em 2019. A proposta inicial da Cedae foi de 
R$ 5.000,00, já recusada pelos sindicatos.

Pois em 2019, recebemos R$ 6.500,00 em função de um lucro líquido de R$ 834 milhões 
(2018). Em 2019, o lucro líquido da Cedae foi de mais de UM BILHÃO DE REAIS. Logo, a 
PR de 2020 tem que ser maior.

A unidade é o caminho da manutençao da Cedae pública, estatal e indivisível

Manifestações de 2017 em defesa da Cedae Abraço em defesa da Cedae em 2020


