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O 22/11 foi um importante dia para os cedaeanos:
conseguimos protocolar o pedido da votação da PEC 37
Foi entregue também milhares de assinaturas do abaixo-assinado em defesa da Cedae
votação da PEC 37/2016 e,
ao mesmo tempo, já entregou o abaixo-assinado
com milhares de assinaturas, que foi recebido pelo
próprio presidente da
Alerj, Jorge Picciani.
Além disso, o MUSPE
Humberto Lemos na reunião com o presidente da Alerj e
(Movimento Unificado
lideranças dos partidos e demais entidades dos servidores do Estado
dos Servidores Públicos)
Foi um dia em que milhares de protocolou o documento questionanservidores públicos, de várias catego- do vários itens do pacote do governarias do estado do Rio de Janeiro, fize- dor. Este documento também faz a
ram uma manifestação contra o pacote defesa da Cedae pública, contra a privatização e terceirizações (item 12).
que retira direitos dos trabalhadores.
Vale registrar a importante vitóO Sintsama-RJ esteve presente ao
lado dos demais sindicatos dos servi- ria que os outros servidores também
dores. O presidente do Sindicato, tiveram. Em função deste ato, vários
Humberto Lemos, representando itens do pacote que retirava direitos
nossa categoria, foi parte integrante da saíram de votação, inclusive o que
reunião com o presidente da Alerj e 22 extinguia fundações e institutos
lideranças de partidos políticos com importantes.
É importante ressaltar a particimandato na Assembleia Legislativa.
Na reunião, Humberto Lemos pação dos cedaenos no ato, que não
protocolou pedido de urgência na deixaram de comparecer, mesmo

Demos um passo à frente
A nossa solicitação de votação da PEC foi muito bem
recebida pelos parlamentares presentes
Os deputados ficaram de agendar em breve uma reunião sobre a
PEC, o que poderá avançar na sua
votação. Durante a entrega dos abaixo-assinados, o presidente Humberto
Lemos já informou aos parlamentares
que chegaremos a 100 MIL
ASSINATURAS, pois estamos reco-

lhendo assinaturas em todos os municípios do estado. Esta informação
mexeu muito com os parlamentares,
cujas as bases são os municípios.
O Sintsama-RJ já percorreu quase
64 municípios recolhendo os abaixoassinados e vai intensificar essa ação
para chegar nas 100 mil assinaturas.

com a empresa criando dificuldades.

Vários trabalhadores da Cedae compareceram ao ato
mesmo contra a vontade da direção da empresa

Documento protocolado pedindo a votação
da PEC 37/2016, com o recebido do presidente da Alerj

MOVIMENTO UNIFICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

11 - ...
12 - Fim das privatizações e
terceirizações, com a substituição
por concursados, que custam menos,
possuem compromisso com o Estado
e não com governantes; Ex:
Cedae/OS etc.
13 - ...
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Cedae fecha acordo no processo 853
no TRT/RJ com o Sintsama-RJ
Foto: TRT

Sintsama no TRT soluciona mais uma ação de Letra
Processo 853

Em meio à 11ª edição da Semana
Nacional de Conciliação, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos

(Cedae) e o Sintsama-RJ fecharam
um acordo que beneficiará dezenas
trabalhadores. A audiência na qual
as partes chegaram a um consenso
foi realizada na quinta-feira (24/11),
na Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual (Caep), no PrédioSede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ).
Na presença da juíza Auxiliar
de Conciliação em 1º grau, Marly
Costa da Silveira, os representantes
da estatal concordaram em pagar os

valores referentes a dívidas trabalhistas do processo 853.
O acordo foi celebrado na semana em que acontece o mutirão anual
promovido pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), em parceria com
tribunais estaduais, federais e trabalhistas, em prol da conciliação em
processos judiciais.
No mês de dezembro o Sindicato convocará assembleia para o pagamento dos trabalhadores que estão
neste processo.

Sintsama-RJ pede agilidade nos processos 922/2005 e 532/2005 de letras
Ao mesmo tempo, o Sindicato está cobrando da empresa agilidade no pagamento dos processos
922/2005 e 532/2005, que envolvem quase 300 trabalhadores. A empresa havia informado que até
dezembro estaria resolvendo estas pendências. Agora esperamos que ela cumpra.

Processo 1732/2012, que inclui mais de dois mil cedaeanos antigos
O processo 1732/2012 já está sendo calculado pelo perito da justiça. Também estamos cobrando da
empresa agilidade, pois ele envolve cerca de 2.600 cedaeanos com mais tempo na empresa.
O Sindicato espera que já no início do próximo ano tenha uma solução para este processo.

Processo de Letra C dos concursados a partir de
2002: 1426-74.2012.5.01.0066
O departamento jurídico do Sintsama-RJ obteve uma grande conquista neste processo
coletivo dos novos cedaeanos, que envolve mais de 1.000 trabalhadores
O processo havia sido perdido em primeira instância e, após a interposição de recurso pelo
Sindicato, foi julgado improcedente em segunda instância sob o fundamento de que as promoções
gerariam somente a expectativa do direito.
Interposto mais um recurso, desta vez em Brasília, conseguimos levar os autos ao C. TST, onde em
23/11/2016 os ministros entenderam por acolher as razões apresentadas no recurso interposto pelos
advogados do Sindicato e julgar a ação procedente, concedendo as promoções horizontais aos novos
concursados relacionados na ação.
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Assembleia de Isonomia no dia 8 de dezembro
Estaremos encaminhando para uma ação coletiva pelo triênio
Só estarão na lista dessa ação coletiva pelo triênio os trabalhadores que entregaram as procurações no Sindicato.
No entanto, os trabalhadores que trouxerem a procuração até o dia da assembleia (8/12) poderão ingressar nesta
ação coletiva.
Participem da assembleia e entreguem todas as procurações ao Sindicato.

Isonomia: processo 10659-84.2013.5.01.0026
Jurídico do Sintsama consegue reverter decisão que voltou para ser julgada no TRT
Nesta ação, o juiz da 26ª Vara do Trabalho havia acolhido a tese de prescrição total, extinguindo a ação com julgamento do mérito.
Inconformados com esta decisão, os advogados do Sintsama interpuseram recurso ao E. TRT da 1ª Região, ao
qual foi negado provimento, tendo após interposto recursos ao C. TST que, em sede de Agravo Regimental, afastou a
prescrição e determinou o retorno do processo ao juiz da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro para que analise o mérito da ação.

ASSEMBLEIA GERAL DA ISONOMIA
Dia 08/12/16, às 18h, na rua Padre Telemaco, 47 - Cascadura
Participem e tragam as procurações!

Posse de trabalhadores eleitos na Prece
fortalece os participantes e os sindicatos
No dia 23 de novembro, a Prece empossou os trabalhadores eleitos para o fundo de pensão. São eles:
• Diretor eleito: Arildo Pinto (Dir. Administrativo e Financeiro). Suplente: Paulo César Frolic.
• Conselheiros Deliberativos eleitos:

{

Valdemir Luiz e Josenil Renovato.
José Wallace e Jerônimo
Marcelo Peres e Edílson

• Conselheiros Fiscais eleitos: Jussara Seia e Sandoval Sena.

Já na posse os eleitos deixaram claro os principais desafios a serem enfrentados na Prece, que são:
• Buscar alternativa viável para os trabalhadores para os planos, de forma que não seja o participante que pague
pelos prejuízos na Prece.
• Buscar transparência e descentralização do fundo de pensão.
• Lutar para a Prece incluir os trabalhadores concursados a partir de 2002 em um plano justo. Já são mais de três mil
trabalhadores que estão fora do fundo de pensão.
• Potencializar a carteira de empréstimo para os participantes. Pois o empréstimo é o investimento de maior garantia
de retorno financeiro para os planos na Prece. Justamente por ter uma fonte garantidora que é o contracheque.
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Atingir 100mil assinaturas
Esse é o compromisso de cada cedaeano no estado
No dia 22/11 já foram
entregues cerca de 20 mil assinaturas.
Precisamos agora chegar a 100 mil.
Para isso, todos os cedaeanos precisam reproduzir e
recolher assinaturas do seu

colega de trabalho, do seu
vizinho, da sua família, igreja, torcida de futebol ou na
área de lazer do fim de
semana. Ou seja, em qualquer espaço possível!!!
Esse abaixo-assinado é a
nossa principal ferramenta

INFORME SINTSAMA

para garantir êxito na pressão
para votarem a PEC 37/2016
que garante a Cedae pública,
estatal e indivisível.
Vamos sem medo pedir
as assinaturas, pois o povo
está assinando em nossa defesa.

No próximo jornal estaremos abrindo uma coluna para
publicações dos trabalhadores e dependentes.

Dia Nacional de Lutas
Não à PEC 55 (antiga 241)!! Não ao PPI!! Não à privatização da água
Em todo o país, ocorreram manifestações dos trabalhadores e dos movimentos
sociais contra o desmonte do
governo antipopular de
Michel Temer, que ataca os
direitos dos trabalhadores,
quer destruir a previdência
social, as aposentadorias,
privatiza o nosso patrimô-

nio, como petróleo, água e
outros, e desmonta o país
em favor do capital estrangeiro.
Neste dia 25 de novembro, o Sintsama-RJ se concenTrabalhadores da Cedae Penha dizem
trou no setor da Penha, onde,
fora Temer e luta pela Cedae pública
ao lado dos trabalhadores,
protestou contra este des- defesa da Cedae pública, estamonte e reafirmou a luta em tal e indivisível.

Fora Temer! Não à privatização da Cedae

