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Uma empresa lucrativa, dando lucro de mais de um bilhão de reais/ano e retorno financeiro 

para o estado;

Uma empresa premiada. A Revista Exame, em 2018, concedeu Medalha de Ouro para a Cedae, 

como a melhor empresa de infraestrutura do Brasil;

Uma empresa que já vinha investindo fortemente em saneamento, inclusive com captação de 

empréstimo na Caixa Econômica, por meios próprios (R$ 3,4 bilhões), para a construção da 

ETA Guandu II, com o objetivo de levar água para toda a Baixada Fluminense;

Uma empresa de excelência no tratamento da água, com técnica e conhecimento dos 

trabalhadores, fornecendo água de qualidade para milhões de pessoas. (Excluindo o ano de 

2019, quando a empresa sofreu um boicote pró-privatização);

Presidente da Cedae, Leonardo Soares, valoriza a privatização
e ataca nossa Cedae pública e os seus trabalhadores

Em entrevista recente, o presidente da Cedae disse que a empresa "sempre foi conhecida pela 

sua ineficiência e inchada por ter mais de cinco mil funcionários".

Os sindicatos unificados afirmam ao contrário. A Cedae pública, quando tinha cerca de cinco 

mil funcionários, dava conta, com muita eficiência e qualidade, dos serviços, atendendo mais de 10 

milhões de pessoas, 

Veja os desastres da privatização da Cedae no Rio de Janeiro:

A Cedae nunca esteve inchada, tanto que as empresas privadas hoje já contam com cerca de 12 

mil funcionários. 

Em dezembro de 2022, a Águas do Rio acertou com o BNDES o empréstimo de R$ 19,3 

bilhões para a realização de obras. Ou seja, mais uma vez o banco público fazendo investimentos 

na empresa privada.

Por que esse recurso não foi investido na Cedae pública, impedindo a privatização?

É uma aberração o presidente da Cedae afirmar que a privatização é boa, já que os recursos 

para a manutenção da empresa privada saem do bolso do povo brasileiro, no caso o BNDES.

Os trabalhadores das empresas privadas, que fazem serviço essencial, têm salários 

extremamente rebaixados. Para piorar, ainda tem a rotatividade da mão-de-obra, causando 

danos à qualidade do serviço prestado.  

Empresa privada usa o dinheiro do povo para financiar seus projetos.

R$ 19,3 bilhões para favorecer uma empresa privada.
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Aumento das contas de água, outro dano causado pela privatização.

Em várias regiões do Rio de Janeiro, já existe uma reclamação generalizada do aumento de 

tarifas e a mudança do cálculo de cobrança, causando insatisfação na população do Rio. 

Isso só no primeiro ano de gestão. Imagine o que pode acontecer mais à frente, inclusive com 

cobrança da população mais pobre do Rio de Janeiro?

Com a privatização, piora a prestação de serviços para a população.

Ao contrário do que afirma o presidente da companhia, o serviço de saneamento tem piorado 

no estado do Rio de Janeiro. Exemplo disso é a falta de água em diversas regiões do Rio, muitas 

vezes causados pela falta de agilidade de manutenção do sistema e desconhecimento da forma de 

fazer o serviço. 
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Veja uma das consequencias da má qualidade desse serviço:

Manutenção emergencial em Gericinó deixa trinta e quatro bairros sem água (02/08/2022 - Band/UOL)

Moradores de 34 bairros das Zonas Oeste, Norte e Central do Rio e de outros três municípios da Região 
Metropolitana têm o abastecimento de água afetado desde a madrugada desta terça-feira (02).

A redução na distribuição ocorre por conta de uma manutenção emergencial na adutora do Sistema Ribeirão 
das Lajes, em Gericinó, área de atuação da concessionária Rio+Saneamento, que contratou a Cedae para a 
execução de serviços de manutenção em tubulações de grande porte.

O serviço está previsto para terminar ainda nesta terça, às 21h, mas o abastecimento será retomado de forma 
gradativa e pode levar até três dias para ser completamente normalizado. A lista completa dos bairros e 
municípios afetados está disponível abaixo:

Municípios afetados: Paracambi, Seropédica e Itaguaí.

Bairros afetados: Vila Militar, Bangu, Deodoro, Benfica, Bento Ribeiro, Bonsucesso, Caju, Catete, Catumbi, 
Centro, Cidade Nova, Complexo do Alemão, Estácio, Flamengo, Gamboa, Glória, Guadalupe, Higienópolis, 
Honório Gurgel, Ilha do Governador, Lapa, Manguinhos, Maré, Marechal Hermes, Olaria, Ramos, Rocha 
Miranda, Santo Cristo, São Cristóvão, Saúde, Turiaçu, Vasco da Gama, Vicente de Carvalho e Vila Kosmos.

O presidente da companhia pretende vender imediatamente 52 
imóveis da Cedae, sendo 24 em áreas nobres da cidade do Rio. Mais 
outros 28 imóveis da Cedae nos demais municípios, incluindo Baixada 
Fluminense e São Gonçalo. 

Isso demonstra a vontade do presidente em descapitalizar, cada 
vez mais, a nossa companhia. Com isso, preparando a empresa para a abertura de capital, que nada 
mais é do que entregar mais uma parte da Cedae para o capital privado. 

Essa é uma linha de desmonte total da principal empresa pública do Estado do Rio de Janeiro, 
uma vez que a Cedae continua sendo lucrativa e repassando recursos para o Estado.

Presidente da Cedae quer preparar a empresa para abertura de capital
Ou seja, entregar mais um pedaço da Cedae para a iniciativa privada

Presidente da Cedae também quer vender imóveis valiosos da companhia

(O Globo 05/01/2023)
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Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020,
no governo Bolsonaro, tem como principal
objetivo privatizar a água em todo o Brasil

É um crime contra o povo entregar nosso maior patrimônio, que é a água!

Por conta disso, defendemos a alteração urgente deste marco legal privatista e excludente.

Diante disso, os trabalhadores já irão a Brasília para debater com o novo governo federal, 

fortalecendo a luta em defesa de um  marco regulatório que fortaleça as empresas públicas em 

todo o país, tanto no âmbito estadual, quanto municipal.

Somente na mão do Estado é possível a UNIVERSALIZAÇÃO da água e do saneamento!!! 

Garantindo que esses benefícios cheguem para toda a população, inclusive a mais pobre.

Nossa resistência não para!

A luta dos trabalhadores
e do povo do Rio

na defesa de uma
Cedae pública,

estatal e indivisível.

A valorosa mão de obra dos trabalhadores da Cedae
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Queremos a instalação imediata do COMITÊ 

PARITÁRIO DE RECURSOS HUMANOS, conforme 

cláusula 2ª do ACT. Vamos discutir a implementação do 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, entre outras questões 

relativas aos Recursos Humanos, inclusive sobre o concurso 

público.

Plano de Cargos e Salários Já
Pra corrigir as distorções na Cedae

Desde 2020, o CA aprovou o orçamento para a direção da Cedae implementar a quarta leva de 

promoções, mas que até o momento não foi executado.

Os sindicatos esperam que nesta quarta leva de promoções seja considerado também o tempo 

de serviço, não apenas a meritocracia, corrigindo assim essa injustiça com centenas de 

trabalhadores que há anos atuam pelo melhor para a empresa. Essa reivindicação é em conjunta 

com o representante eleito pelos trabalhadores no Conselho de Administração.
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Em defesa da readequação dos trabalhadores no plano

É urgente a readequação de centenas de trabalhadores que ficaram de fora do PCSR.

Centenas de trabalhadores, com vários anos na companhia, não estão enquadrados no atual 

plano de cargos. Alguns com mais de 30 anos de casa. Que são: AJUDANTE DE SANEAMENTO, 

AGENTE DE SANEAMENTO A, AUXILIAR DE SANEAMENTO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 

AJUDANTE ADMINISTRATIVO, AGENTE ADMINISTRATIVO A, ENTRE OUTROS QUE 

TAMBÉM NÃO FORAM PROMOVIDOS.

Desde que foi implantado o PCSR, já ocorreram três grupos de promoções. Porém, um número 

grande de trabalhadores não entrou em nenhum deles. Isso porque só houve promoção por mérito. 

Não houve promoção por tempo de serviço, causando uma grande injustiça para estes trabalhadores.
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Conselho de Administração (CA) já aprovou a quarta leva de promoções (2020),

mas até o momento a Cedae não implementou

EXPEDIENTE


