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VITÓRIA DA PERSEVERANÇA dessa CATEGORIA de LUTA
FECHAMOS o ACT 2019 em conciliação na justiça
Foi realizada nesta segunda-feira, dia 20, no TRT, a audiência de conciliação com o Ministério
Público, os sindicatos e a Cedae.

A Cedae apresentou a proposta de 4% de reajuste da seguinte forma:
3% de maio a dezembro 2019.
1% de janeiro a abril 2020, incidente sobre o salário de abril de 2019.

Texto da Ata da Audiência de Conciliação no TRT do dia 20/07/2020:
"a proposta da empresa é de concessão de reajuste de 3%, incidente sobre o salário de abril de 2019, a
partir de maio de 2019 até dezembro de 2019, e mais 1% a partir de janeiro de 2020, incidente sobre o salário
de abril de 2019, totalizando, assim, o percentual de 4% (3% + 1%). Os reajustes incidirão nos mesmos
percentuais sobre os seguintes benefícios: vale alimentação, vale refeição, auxílio-funeral, auxílio-creche,
auxílio-educação e auxílio aos portadores de necessidades especiais."

Sobre o pagamento dos atrasados:
"Com relação aos pagamentos retroativos, serão efetuados de uma só vez na folha de pagamento do
mês de agosto de 2020." (Texto da Ata da Audiência de Conciliação no TRT do dia 20/07/2020).
Todos os três sindicatos (Sintsama-RJ, Senge e Sindágua-RJ) que faziam parte do processo de
conciliação aceitaram a proposta. Com isso ficou fechado o Acordo Coletivo de 2019 (Cláusulas
econômicas).

Veja no site a ata completa da audiência no TRT (www.sintsama-rj.org.br)

Vitória no ACT 2019 é fruto de muita luta
e intensas negociações
A direção do Sindicato, após várias reuniões com a empresa sobre o acordo de 2019, chamou uma
assembleia da categoria, onde corajosamente foi aprovado colocar o ACT em dissídio. Por fim, em outubro
de 2019, foi dado entrada no dissídio (Processo: DC 0102099-35.2019.5.01.0000).
Vale lembrar que a empresa persistia em oferecer ZERO por cento no nosso reajuste, mesmo tendo
um lucro líquido de R$ 834 milhões (2018).

Mesmo no dissídio privilegiamos as audiências de conciliação.
Foram inúmeras audiências no TRT e reuniões diretas com a Cedae na busca de uma saída conciliada
para o dissídio.
Finalmente, na audiência do dia 20 de julho de 2020, chegou-se a uma proposta de consenso.
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Foi necessário muita mobilização até tirar o presidente pra destravar o acordo
O ex-presidente Hélio Cabral além de não querer dar o nosso reajuste, também agia para desmontar a
empresa, demitindo técnicos da companhia, perseguindo sindicalistas e desqualificando a Cedae pública,
com isso levando o terror e o medo aos trabalhadores. Mesmo com tudo isso, a direção do Sintsama-RJ
persistiu na luta e no enfrentamento.
Depois de várias inserções junto aos deputados na Alerj e com as entidades da sociedade civil, o
Sintsama-RJ convocou um ato unitário em defesa da Cedae para a porta do prédio sede no dia 28 de janeiro de
2020.
Esse ato contou com a presença de vários parlamentares e entidades de luta tais como: Baía Viva, CTB,
várias associações de moradores, CUT e movimentos de jovens entre outros.
Por conta desse ato, o presidente Hélio Cabral perdeu força, e no dia 10 de fevereiro de 2020 ele foi
exonerado do cargo. Já no dia 11 de fevereiro 2020 saiu corrido da Alerj durante a audiência pública.
Com a saída do Hélio Cabral, o diálogo com os trabalhadores e a empresa foram restabelecidos. Isso, com
certeza, ajudou em uma solução conciliada para o ACT 2019.

Sintsama ganha na justiça a permanência da escala 24x72
Vitória dos Trabalhadores
O departamento jurídico do Sintsama-RJ ganhou, por unanimidade, no Tribunal Regional do
Trabalho, a manutenção da escala 24x72 para quem já exerce esta jornada até a vigência do Acordo
Coletivo de 2018/20. É mais uma vitória do Sintsama-RJ na defesa de seus associados!
Veja no site a íntegra da decisão da escala (www.sintsama-rj.org.br)

Acordo Coletivo 2020/22
A negociação do ACT 2020/22 continua em andamento, as clásulas sociais já estão bem avançadas.
Estamos aguardando da empresa as propostas sobre as cláusulas econômicas. E a proposta sobre a
PR relativa ao ano de 2019.

Informes da Prece

Contribuição extraordinária (Prece I e II) vai para a poupança do participante
Conquista dos eleitos do Sintsama-RJ na Prece
O Conselho Deliberativo da Prece aprovou, por unanimidade, a soma das contribuições
extraordinárias desde dezembro 2017 no saldo de poupança, inclusive para aqueles que pediram para sair
e ficaram com o saldo de poupança quando deixaram a Cedae.
Essa conquista ocorreu a partir da participação do Sintsama-RJ e dos representantes eleitos que
fizeram essa reivindicação a Prece, inclusive com parecer jurídico favorável.
A diretoria da Prece ficou sensível ao problema e fez sua parte para ajudar, levando a proposta para o
Conselho Deliberativo, sendo aprovado por unanimidade.
Desde 2017 esse procedimento estava sendo cobrado na Prece. Agora todos os participantes dos
planos Prece I e II da ativa terão seus saldos de poupança atualizados, somando todas as contribuições
extraordinárias nesse período de dezembro 2017 até hoje.
Aqueles que pediram para sair do plano Prece I, deram baixa nos planos Prece I e II ou se
aposentaram, também terão todas as contribuições extraordinárias, que foram efetuadas nesse período de
dezembro 2017 até hoje, somadas.
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