
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento
Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região - Número 201 - 20 de setembro de 2019

A Cedae apresentou uma proposta depois 
de várias reuniões com os sindicatos e na 
audiência de conciliação no TRT, 

Não restou alternativa aos trabalhadores 
senão buscar na justiça os seus direitos.

no dia 
19/09, retirou todos os benefícios já 
apresentados por ela na frente do 
desembargador, dos sindicatos signatários e 
de vários trabalhadores.

A Cedae está de brincadeira com o Acordo Coletivo da categoria

A Cedae, além de não dar a reposição salarial justa para os trabalhadores, retirou todos os benefícios já 
oferecidos na negociação e informados em comunicado oficial enviado no dia 15 de setembro.

Por esse motivo, a categoria decidiu, por unanimidade, em assembleia, aprovar o caminho do dissídio coletivo.
A empresa alega que por conta da recuperação fiscal, não pode conceder reposição salarial. Porém, no ano 

passado, com resultados menores o reajuste foi concedido. Inclusive, outras categorias tiveram reajustes nas suas 
gratificações. 

Uma empresa que pagou dividendos em 2018 referentes à R$ 832 milhões,
, se recusa a dar reposição salarial aos seus funcionários.

 e nesse ano de 2019 já antecipou R$ 
300 milhões ao Estado a título de dividendos

Assembleia recusa por unanimidade proposta da empresa e aprova dissídio coletivo 
Cedae se recusa a negociar, retira proposta já apresentada e agora decisão será na justiça 

Assembleia do dia 19 de setembro de 2019

Veja na íntegra no nosso site a proposta dos benefícios apresentadas pela Cedae e divulgada para os 
trabalhadores no dia 15/09/19 pela própria empresa.

Depois deste documento, ficou pendente na negociação apenas dois itens:
• 5% de reposição salarial;
• 10mil de PR.
Sugeridos pelo desembargador na audiência anterior como proposta de conciliação, que a Cedae não acatou.
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No dia 19 de setembro teve mais uma audiência na Superintendência Regional do Trabalho para a mesa de 

negociação para discutir a mudança no regime de escala. 

 Mais uma vez, a empresa demonstra seu desrespeito com os trabalhadores da Cedae.

Provavelmente isso terá fortes desdobramentos do poder judiciário sobre a companhia.

A CEDAE NÃO COMPARECEU.

Em defesa da Escala 24x72 (Acordo Coletivo vigente)

Assembleia aprova paralisação no dia 3 de outubro com ato
no Palácio Guanabara, com concentração a partir das 10h

Trabalhadores e comunidades mobilizadas em defesa da Cedae pública

Na assembleia, os trabalhadores aprovaram, também por unanimidade, uma paralisação de 24 horas no dia 3 

de outubro (quinta-feira), com concentração a partir das 10h, para fazer um grande ato na porta do Palácio 

Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de reivindicar seus direitos, lutar contra o 

desmonte da Cedae e a tentativa de privatização.

No dia 03/10 também haverá um ato em Defesa da Soberania Nacional, do Meio Ambiente, contra as 
privatizações, pela Educação e pelo Emprego, que será realizado por várias categorias e estudantes.

O nosso ato no palácio também contará com apoio das diversas entidades e movimentos comunitários, em 
contra partida também estaremos fortalecendo essa luta nacional em defesa da soberania.

Ato em defesa da Soberania Nacional,
do Meio Ambiente e Contra as Privatizações

A assembleia de organização será dia 2 de outubro, 18h, no Sintsama-RJ,
e contará com a presença do movimento comunitário.

Nesta assembleia estaremos organizando a estrutura para que a nossa paralisação tenha êxito.

Por isso, é importante que todos os trabalhadores compareçam na assembleia do dia 02/10.

É importante que os trabalhadores que tenham liderança em suas comunidades auxiliem na mobilização para o 

ato no Palácio Guanabara e faça contato com o Sintsama para garantir a estrutura de transporte para esse ato.


