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A HORA AGORA É DE MUITA RESISTÊNCIA,
E NÃO DE DESESPERO, COMO ALGUNS TENTAM VENDER!

Em setembro, foi assinado o acordo coletivo 2021/2022. Além das conquistas das cláusulas 
econômicas, também reafirmamos a garantia do emprego (Cláusula 8º) e a melhoria no auxílio 
creche (Cláusula 5º).

- 6% na folha de setembro (já pago); 
- Os retroativos serão pagos agora em outubro; 
 -Em janeiro de 2022 teremos o complemento da perda salarial de 1,59% no índice e benefícios;
 -No mês de dezembro de 2021 a empresa pagará a cesta de natal (extraordinária) no valor de R$ 
457,72.

De 1º de maio de 2021 a 30 de abril de 2022 - está reafirmada a garantia de emprego, já 
conquistada no acordo coletivo de 2020/2022. 

"O dependente de empregado que completar 7 anos na vigência do presente acordo, e que esteja 
usufruindo do suscitado benefício neste período, será garantida a conclusão do ano letivo, nos 
mesmos moldes e valores, sendo vedada, desde logo, a renovação da conversão excepcional 
para o ano letivo seguinte, não se incorporando ao contrato de trabalho."

Na manifestação pelo Fora Bolsonaro, no dia 2/10, realizada no centro do Rio, o Sintsama-
RJ esteve presente ao lado de várias categorias e outros setores da sociedade contra o desmonte 
do país, em defesa da democracia e da soberania nacional.

O Sintsama-RJ reafirmou sua luta pela inconstitucionalidade do leilão da Cedae, uma vez 
que a Alerj aprovou o PDL 57/2021, que desautoriza o governo do estado em vender a Cedae.

Audiência pública em defesa da Cedae e dos empregos
Pela aprovação da PEC e a implementação do PDL 57/2021 para impedir o leilão do Bloco 3

No dia 7 de outubro, ocorreu a reunião convocada pelo Sintsama-RJ, envolvendo os demais 
sindicatos, que contou com a participação de diversos assessores parlamentares e da 
representação da Fase e da Faferj.

Nesta reunião, ficou aprovado o esforço das entidades em conjunto com as comissões 
parlamentares para a realização da audiência pública até o final do mês de outubro. 

Essa audiência é fundamental, pois será o momento de lotar a porta da Alerj para 
enfrentarmos as principais preocupações da categoria atualmente, como o desmonte da 
empresa, a ameaça de demissões, a descontinuidade da qualidade do serviço da Cedae e o risco 
de desabastecimento para a população, principalmente nas áreas de favelas e municípios do 
estado. 

Acordo coletivo 2021/2022 é assinado e reafirma garantia de emprego 

Cláusulas econômicas: 

Garantia de emprego:

Auxílio Creche e pré-escolar:

Luta pela Participação dos Resultados (PR)
A reunião da PR que estava programada para o dia 6/10 foi suspensa, agora estamos 

aguardando o reagendamento.

Direção da Cedae persiste em não dar a participação
de resultados (PR) para os trabalhadores 

Não dar a PR seria a maior injustiça da história com os cedaeanos. Veja por quê:

1)

2)

3)

4)

 O governador vendeu parte da Cedae, arrecadando mais de R$ 22 bilhões desta empresa 

construída com o suor dos trabalhadores;

 Participação nos resultados é diferente de participação nos lucros (PL);

 A Cedae recebeu recentemente R$ 1,5 bilhão do governo do estado, resultado deste leilão 

questionável;

 Nesse momento, os trabalhadores da categoria vivem um clima de total insegurança por 

conta do desmonte da empresa, em consequencia do leilão.

Nada mais justo do que o pagamento dos R$ 15 mil de participação dos resultados a cada 
trabalhador, conforme o pleito dos sindicatos por tudo o que eles fizeram para a história da 
companhia.

Sintsama-RJ presente no ato do dia 2/10 pela anulação
do leilão e contra as privatizações 
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1)

2)

3)

4)

 A cláusula de garantia de emprego conquistada com muito suor e luta pelos trabalhadores, 

que vai até 30 de abril de 2022;

 O direito adquirido dos aposentados que tiveram a carta de concessão emitida até 

13/11/2019, antes da promulgação da Reforma da Previdência do Bolsonaro;

 Que tenta ao mesmo tempo desmobilizar os trabalhadores na luta travada na Alerj pela 

aprovação da PEC que defende os empregos;

 A luta pela renovação do acordo coletivo futuro (2022/2024), vai se dar em um momento 

político intenso, pois se trata de ano eleitoral (2022) e a correlação de forças poderá nos ajudar em 

arrancar boas conquistas, onde estará em jogo a garantia de emprego; 

Não dá para quem se diz representar os trabalhadores dar informações que gerem mais 

insegurança. 

Por conta disso tudo, é um ato de irresponsabilidade passar desespero aos trabalhadores.

O momento agora exige muita unidade dos setores que defendem os trabalhadores para 

garantirmos o máximo os nossos direitos.

A quem interessa aterrorizar a categoria em um momento
tão difícil como o que estamos vivendo agora?

Há mais de 25 anos, a categoria cedaeana vem lutando com muita garra para impedir a 
privatização da Cedae, pois sabemos que sua venda significará danos à população e prejuízos 
para os trabalhadores.

Foi feito de tudo neste ano de 2021 para evitar que essa privatização acontecesse. O exemplo 
foi o grande ato construído na Alerj (29/04), com muita coragem pelos dirigentes sindicais, que 
contou com a presença de trabalhadores, moradores de favelas e lideranças sociais.  

Nesse ato, foi obtido uma grande vitória, com a aprovação do PDL 57/2021, de autoria do 
presidente da Alerj. Na ocasião, derrotamos o governador do estado e os interesses do governo 
federal.

Governador desrespeita PDL 57/2021 e realiza leilão ao lado do presidente da República

Com o leilão, o governo do estado vem implementando o desmonte da companhia e 
entregando os setores da Cedae para a Aegea e Iguá, que levaram o leilão.

 
Por conta disso, as orientações precisam estar bem fundamentadas. 

Esse momento tem sido de pânico, insegurança e incerteza para todos os trabalhadores.

Nossa luta é muito mais forte!
Quem está assustando os trabalhadores, desconsidera:

Veja mais alguns casos:

Queremos transparência da Cedae para informar para onde irão os
trabalhadores das áreas assumidas pela Aegea e Iguá

A Cedae precisa informar aos trabalhadores, com mais antecedência, qual é o plano de 
transferência que ela tem. 

Estamos cobrando com urgência, para que possamos socializá-las para todos os 
trabalhadores.

Sindicalize-seSindicalize-se 98555-7674
Fortaleça seu sindicato! Site: sintsama-rj.org.br

Humberto Lemos

Outra ação jurídica importante é a defesa dos trabalhadores com contrato temporário 

na Cedae. Essa ação já foi dado entrada (Processo: 0100749-96.2021.5.01.0014 - 14º Vara do 

Trabalho). É importante filiar-se ao Sindicato!

Sintsama-RJ na luta contra a entrega do Bloco 3 (Zona Oeste)
O departamento jurídico do Sintsama-RJ já está entrando com ação judicial para 

impedir a venda do Bloco 3, que compreende a Cedae da Zona Oeste e vários 

municípios listados pelo governo.

Ação em defesa dos trabalhadores com contratos temporários (para os associados do Sintsama-RJ)

Os direitos adquiridos pelos trabalhadores no plano de saúde são garantidos em lei já 
publicado no informativo da Cedae.

Informações sobre direitos ao plano de saúde

1)

2)

3)

4)

 Quem se aposentou e teve carta de concessão emitida até 13/11/2019, está totalmente 
fora do alcance dessa regra de demissão. 

 Quem fez requerimento de aposentadoria antes de 13/11/2019, mas teve a 
aposentadoria concedida após essa data, está se utilizando do direito adquirido e também 
está fora do alcance.

 Quem fez requerimento após a Reforma, mas se aposentou com direito adquirido às 
regras anteriores à Reforma da Previdência (13/11/2019), entendo que também está fora do 
alcance, mas aqui cabe uma discussão e isso será resolvido pela justiça nos próximos anos.

 Agora, quem se aposentou após 13/11/2019, é importante ver a data de concessão do 
benefício; se for posterior a 13/11/2019, e utilizou tempo posterior a essa data, estaria 
dentro da regra de rompimento do vínculo e a empresa poderia demitir. 


