
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento
Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região - Número 193 - 6 de junho de 2019

Em função de termos uma reunião que tratará sobre o acordo coletivo no dia 10 de junho (segunda), de 10h as 

12h, e uma reunião do comitê paritário de 14h as 15h30, COM A PAUTA SOBRE A ESCALA, é importante a presença 

de todos na assembleia do dia 11, onde iremos deliberar sobre os encaminhamentos de luta e jurídicos, tanto sobre o 

acordo coletivo quanto na questão da escala. 

Os trabalhadores de todo o Brasil estarão nas ruas no próximo 14 de junho (sexta-feira) para dar um grande 

NÃO à proposta de reforma da previdência do governo federal. A proposta é extremamente prejudicial aos 

trabalhadores, que já sofrem com salários achatados e condições precárias no trabalho. 

No Rio de Janeiro também estaremos na luta em defesa da Cedae pública, estatal e indivisível e contra o 

desmonte da empresa.

Essa reforma da previdência retira direitos legítimos de todos os trabalhadores do país, principalmente da área 

do saneamento, acabando inclusive com a aposentadoria especial.

Se a reforma for aprovada, vamos ter dificuldade de aprovar a NR do Saneamento, que está sendo construída 

pelo Sintsama-RJ, a Fenatema, junto com outros sindicatos.

Por isso, é decisiva a nossa participação nessa greve geral contra a reforma da previdência.

Vamos dizer não à escala 12x 36!

Após uma vitória importante da mobilização dos trabalhadores em saneamento, conseguimos impedir que 

fosse votada a MP 868/2018, que privatizava o saneamento, com o apoio de vários parlamentares que defendem os 

trabalhadores (Jandira Feghali, Glauber Braga, Molon, Paulo Ramos, Freixo e outros).

Infelizmente, o senador Tasso Jereissati (PSDB) apresentou, em seguida, o PL 3261/2019, que tem a mesma 

finalidade, que é privatizar todas as empresas públicas de saneamento do Brasil, sejam estaduais ou municipais. 

O PL foi aprovado no Senado Federal no dia 6 de junho e agora será encaminhado para votação na Câmara 

Federal. 

Por isso, temos que participar desta luta e incorporar a pauta do greve geral no dia 14.

 

Esse projeto também facilita a privatização da água (nosso maior patrimônio natural) em todo o país.

A nossa luta agora é para pressionar os deputados federais para rejeitar esse projeto. Todo o nosso esforço, 

em Brasília, será necessário para conquistarmos essa vitória.

Atenção categoria do saneamento
Assembleia geral dia 11 de junho (terça), 17h30, na sede do Sintsama-RJ, em Cascadura

Projeto de Lei no Senado privatiza água e saneamento (PL 3261/2019)

Acordo Coletivo da Cedae (cláusulas econômicas)

Greve Geral no dia 14/06 contra a reforma da previdência

Luta contra a privatização do saneamento (PL 3261/2019)

Luta contra o desmonte da Cedae, demissões arbitrárias e práticas antissindicais

Informes Gerais - Plano de Saúde, Previdência e outros
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Cedae impõe demissões arbitrárias e ataca dirigentes sindicais para  enfraquecer
a resistência contra a privatização e a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores

A política de demissões, que veio da gestão anterior, através da instauração de comissões de sindicância, deixa 
claro o objetivo de perseguir lideranças sindicais que atuam contra a ameaça de privatização da Cedae e na luta em 
defesa dos trabalhadores.

As comissões de sindicância, na sua maioria criadas nos anos de 2017 e 2018, estão trazendo grandes prejuízos 
para a luta da categoria. 

Isso ocorre justamente em um momento que o governo federal vem pressionando o governo do estado para 
privatizar a Cedae, além do desmonte da empresa. Precisamos de um sindicato cada vez mais forte para continuar a 
resistência na luta para manter a Cedae pública, estatal e indivisível, e combater a perseguição aos dirigentes 
sindicais. 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE DO RIO 

DE JANEIRO E REGIÃO – SINTSAMA-RJ, através do seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca os 

trabalhadores da CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos, para Assembleia Geral Extraordinária, no dia 11 de 

junho de 2019, na sede do SINTSAMA-RJ, Sito a Rua Padre Telêmaco, 47 – Cascadura, Rio de Janeiro, em primeira 

convocação às 17:30hs e em segunda e última convocação às 18h30m para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) ACT 

2018/2020; 2) GREVE GERAL 14 DE JUNHO DE 2019; 3) ASSUNTOS GERAIS Rio de janeiro, 7 de junho de 2019. 

HUMBERTO LUIZ NUNES DE LEMOS – Presidente do SINTSAMA-RJ. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TRABALHADORES DA CEDAE

QUEREMOS QUE A ATUAL GESTÃO DÊ UM BASTA NESTAS PERSEGUIÇÕES E NAS ATIVIDADES ANTISSINDICAIS!

Vamos dar um basta nisto! 

Todos  juntos e mobilizados para a assembleia do dia 11 de junho!

DIA 14/06, O RIO DE JANEIRO VAI PARAR

GREVE GERAL
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!

CONTRA O DESMONTE DA CEDAE!
CONTRA AS DEMISSÕES ARBITRÁRIAS!

REJEIÇÃO DO PL 3261/2019!
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Assembleia aprova por ampla maioria as
contas do Sintsama-RJ do ano de 2018

Em uma assembleia bastante representativa, no dia 28 de maio, foi aprovada por ampla maioria as contas do 

Sintsama-RJ referentes ao ano de 2018.

A excelente apresentação dos números da entidade revelou um superávit, em 2018, de quase R$ 3 milhões.

Durante a apresentação dos números, os associados puderam fazer intervenções e tirar dúvidas. 

O balanço de 2018 mostrou um resultado equilibrado.

Só com a arrecadação das mensalidades e do confederativo já demonstrava uma receita positiva. Somados com 

os recursos oriundos das vitoriosas ações coletivas, relativo ao processo de Letra C (progressão horizontal), resultou 

em um superávit de quase R$ 3 milhões, somente em 2018.

Após a leitura do parecer do conselho fiscal, favorável à aprovação das contas, foi então  colocado em votação, 

com a categoria aprovando por ampla maioria as contas do Sintsama-RJ.

Votação favorável a aprovação das contas
Assembleia 28/05/19

Diretoria Financeira apresenta os números
positivos para a categoria em datashow

Trabalhadores aprovam as contas por
ampla maioria 

Gestão da CTB no Sintsama-RJ fortalece a máquina de luta dos trabalhadores

A CTB, ao assumir a entidade, encontrou o Sintsama-RJ a beira da falência. Veja como o Sindicato estava em 2012 
(herança de gestões anteriores):

Além disso tudo, o Sintsama-RJ estava sem nenhuma credibilidade na base.

Quase 3 MILHÕES DÍVIDA NO INSS.

SEDE E SUBSEDE do Sindicato penhorada, indo pra leilão.

Dívida do FGTS:  MAIS DE R$ 230 MIL (valores históricos)

Multas trabalhistas enormes

Veículos sucateados

R$ 466 mil (valores históricos) de dívida para COLÉGIOS DE BOLSA DE ESTUDOS

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

continua...
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Fizemos lutas contra as privatizações, atos,  greves,  passeatas, divulgações em busdoor, jornais e etc. Enfrentamos 
o governador e prefeituras. Lutas não faltaram.

Com isso, a categoria passou acreditar na capacidade de luta do Sintsama-RJ.

GESTÃO CTB 2012 A 2018
Veja o que já conquistamos

Com o resultado político, administrativo/financeiro tão positivo como esse acima, não é a toa que existe 
um interesse muito grande para colocar as mãos no Sintsama-RJ novamente.

Eleição do Sintsama-RJ em 2019

Sede Cascadura
(readquirida)

Subsede Campo Grande
(readquirida)

Subsede Belford Roxo
(comprada)

Frota do Sintsama-RJ
(8 veículos)

Competência na gestão financeira da entidade:

Hoje, nosso patrimônio de imóveis já passa de R$ 10 milhões.

ESSE É O DINHEIRO DO TRABALHADOR RESERVADO PARA A LUTA!

O total da gestão 2012-2018 NA CONTA do SINDICATO
está no valor de mais de R$ 6 MILHÕES.

JÁ QUITAMOS MAIS DE 90% das dívidas do INSS.

READQUIRIMOS A SEDE de CASCADURA e a SUBSEDE de CAMPO GRANDE, com valores abaixo do mercado.

Compramos a SUBSEDE de BELFORD ROXO.

A -

B -

C -

JÁ QUITAMOS A DÍVIDA COM FGTS.

E o melhor, estamos PAGANDO EM DIA TODOS OS DIREITOS TRABALHISTAS. 

Compramos NOVA FROTA DE VEÍCULOS e JÁ RENOVAMOS NO ANO PASSADO,

incluindo o carro de som.

Renegociamos a dívida de bolsa de estudo e já pagamos a grande maioria, um montante de mais de R$ 600 mil. 

Realizamos assembleias de orçamento e de prestações  de conta TODOS OS ANOS NOS PRAZOS ESTATUTÁRIOS

E o MELHOR DE TUDO: fechamos as contas de 2018 com quase R$ 3 milhões de superávit.

D -

E -

F -

G -

Por isso, o trabalhador precisa ter muita atenção na hora de votar, para não ver o Sindicato destruído de novo.

Sindicalize-seSindicalize-se Fortaleça seu sindicato!


