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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. 

Sintsama-RJ e demais sindicatos cobram da
Cedae transparência sobre transferência de funcionários

Após o Sintsama-RJ enviar ofício cobrando da Cedae uma posição sobre o remanejamento dos 
funcionários dos seus postos de trabalho, finalmente a companhia marcou a reunião para o dia 20/10.

O Sintsama-RJ solicitou clareza no processo de transferência dos trabalhadores, pois após esse 
processo cruel de privatização, o que se vê entre os cedaeanos é um sentimento de incerteza, aflição e 
insegurança. Isso afeta demais, inclusive a produção da empresa. Esse posicionamento também foi 
reafirmado com ênfase pelos demais sindicatos.

Será muito importante que esses setores fiquem com a Cedae.

Participaram da reunião, além dos sindicatos da categoria, o diretor administrativo, Júlio, o diretor 
financeiro, Gustavo e Michele, dos Recursos Humanos, representando a Cedae. 

O Sindicato alertou sobre a 
 São serviços que não podem ser desmembrados, sob pena de 

descontinuidade da manutenção, que é essencial para a integração da rede que abastece todo o estado do 
Rio. 

Também foi cobrado que a Cedae deixasse claro todos os setores que ficarão com a companhia, para 
facilitar a realocação dos trabalhadores.

Após o posicionamento dos sindicatos, a empresa abriu um espaço para buscar soluções para os 
trabalhadores e também falou sobre Juramento, Belford Roxo e Mendanha, que está em estudo para que 
esses setores fiquem com a Cedae. Sobre a questão dos trabalhadores, a empresa se comprometeu em 
realizar novas reuniões sobre o tema.

Estamos aguardando a próxima reunião com a Cedae, na busca de mais informações.

importância estratégica de setores como Juramento, Belford Roxo, 
Mendanha (grande reparo).

O Hidrômetro era outra preocupação, mas nesta reunião já foi afirmado que continuará com a Cedae.

Luta pela Participação dos Resultados (PR)

Os sindicatos já enviaram para a Cedae mais um ofício, elaborado pelo jurídico, cobrando 
urgência na Participação dos Resultados (PR).

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

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

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

construída com o suor dos trabalhadores;

4) Nesse momento, os trabalhadores da categoria 
vivem um clima de total insegurança por conta do 
desmonte da empresa, em consequência do leilão.

REAFIRMAMOS QUE:

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.


