Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento
Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região - Nº 223 - 11 de Agosto de 2021

Governador Cláudio Castro desrespeita a Alerj,
rasga a Constituição e entrega o patrimônio
do povo (Cedae) para as empresa privadas
Ao assinar o contrato de concessão do saneamento, no dia 11/08, o governador
do estado deu um grande golpe no povo do Rio de Janeiro e também
atropelou a Assembleia Legislativa, que no dia 29 de abril, aprovou o PDL
57/21 que proibiu o governo de privatizar a Cedae.
O ato de assinatura do contrato de concessão ocorreu em um local de difícil
acesso para a população, no alto do Pão do Açúcar. Isso deixa claro como está
obscura essa entrega da Cedae. Em um momento que o governo do estado já
recebeu das empresas privadas R$ 10 BILHÕES da Agea e R$ 4,7 BILHÕES do
Consórcio Iguá (Fonte: Correio da Manhã).

Ao invés de desrespeitar a Constituição, o governador deveria
aguardar o julgamento do STF sobre as ações de
inconstitucionalidade da venda da Cedae, como
também da ADI do PDT contra a demissão em massa
A ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) do PDT pede a imediata anulação
da concessão dos serviços da Cedae, já que a sua privatização não levou em
consideração a demissão em massa e não previu o desfecho para o Fundo de Pensão
dos Empregados (PRECE).
Outras ações:
Ação da Alerj pela inconstitucionalidade da venda da Cedae
Ação judicial em conjunto com os demais sindicatos, deputados estaduais e federais;
Ação Popular pelo Sintsama-RJ na Justiça Federal;
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Ato entreguista do governador causa enorme insegurança entre os trabalhadores,
que há muitos anos prestam serviço de excelência à população
Vamos manter a resistência em defesa da Cedae e dos direitos dos trabalhadores
O Sintsama-RJ, assim como as demais
entidades sindicais, tem como principal foco a
defesa dos direitos dos trabalhadores. Essa
turbulência provocada pelo governador do
estado, atropelando tudo, inclusive a
Constituição, cria um pânico geral no meio dos
cedaeanos de todos os setores da companhia.
O acordo coletivo tem validade até 2022,
inclusive na cláusula de garantia do emprego.
O Sintsama-RJ, junto com os demais
sindicatos, além de exigir uma reunião com o
presidente da empresa para dar explicações
sobre esse processo de concessão, também
APONTA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM
ATO UNITÁRIO CONTRA AS AÇÕES DO
GOVERNADOR EM RELAÇÃO À CEDAE
PÚBLICA.

Sindicatos cobram explicações

Ato no dia 29/04 que garantiu a aprovação na Alerj do PDL para a não privatização da Cedae.

Sindicalize-se

Fortaleça seu sindicato!
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