
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento
Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região - Nº 213 - 03 de Dezembro de 2020

Presidente: Humberto Luiz Nunes Lemos
Diretor de Imprensa: Mário Lopes
Jornalista Responsável: Marcos Pereira JP24308RJ
Diagramador: Rodrigo Gabriel
Tiragem: 1.000 exemplares
Impressão: Sintsama

Expediente:
NASCENTE - Boletim Informativo do Sindicato dos Trabalhadores
em Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região

Sede: Rua Padre Telemaco, 47 - Cascadura - (21) 2102-3437
Sub-sede - Campo Grande: Rua Viúva Dantas, 627 - (21) 2412-9770
Sub-sede - Belford Roxo: Rua Vereador Albertino Guedes, 177 Bairro das Graças - (21) 3748-1401

www.sintsama-rj.org.br • imprensa@sintsama-rj.org.br

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

O Sintsama-RJ saúda a entrada de novos companheiros na 
Cedae. Nosso Sindicato sempre lutou para que a Companhia 
fizesse mais concursos para ampliar seu número de funcionários e, 
consequentemente, a qualidade do serviço prestado pela empresa. 
O ingresso desses 490 novos trabalhadores e trabalhadoras reforça 
ainda mais a atuação da Cedae para garantir o atendimento à 
população.  

O Sintsama-RJ foi fundado em 1º de agosto de 2000 e sempre esteve na linha de frente 
em defesa da Cedae pública. Infelizmente, sucessivos governos tentaram sucatear a 
empresa para vendê-la, mas seguimos resistentes.  

Agora, novamente, a Cedae sofre com a tentativa de privatização. Mas unidos 
podemos barrar esse crime contra a população do Rio de Janeiro.   

Para fortalecer essa luta, o Sintsama-RJ convida você, cedaeano e cedaeana, a se 
associar ao Sindicato, juntos somos mais fortes para defender a empresa pública e 
batalhar pela ampliação dos nossos direitos.   

Cada sócio é peça fundamental nesta luta! Quem é sócio tem atendimento jurídico 
(cível, trabalhista, aposentadoria ou revisão de benefícios, cálculo de tempo de 
contribuição, verificação do PPP, acompanhamento no INSS e ações da Prece) e 
dentário. Além disso, tem dezenas de convênios com descontos: cursos, plano de 
saúde, colégios, universidades, óticas.  

Para se tornar sócio, basta preencher a ficha que está no verso e entregar na nossa sede 
ou para algum dos nossos diretores. A mensalidade é de 1,5% do salário base. 

Bem-vindos, novos cedaeanos! 
Com vocês, nossa luta pela Cedae pública

fica ainda mais forte




