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Cedae cumpre acordo coletivo nas cláusulas econômicas (reajuste, PRs, etc)

Agora é o momento de fazer valer o Plano de Cargos e Salários

Após o fechamento do ACT, a Cedae vem cumprindo todos os 

pagamentos acordados na mesa de negociação. Agora, o que 

queremos é a instalação imediata do COMITÊ PARITÁRIO DE 

RECURSOS HUMANOS, conforme cláusula 2ª do ACT. 

Com isso, vamos discutir a implementação do PLANO DE 

CARGOS E SALÁRIOS, entre outras questões relativas aos Recursos 

Humanos, inclusive sobre o concurso público.

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.

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. 

Diante disso, o Sintsama-RJ e demais sindicatos solicitam que a Cedae faça a imediata readequação 
empresarial, ajustando todos os trabalhadores para o PCSR, cuja a função mais básica é a de Agente de Saneamento B 
e equivalentes. Desta forma, será corrigida essa injustiça. A partir disso, colocá-los com direito às promoções 
regulares.

Não houve promoção 
por tempo de serviço, causando uma grande injustiça para estes trabalhadores.

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.

Portanto, solicitamos que a Cedae coloque em prática as promoções já aprovadas pelo Conselho de 
Administração.

Conselho de Administração (CA) já aprovou a quarta leva de promoções 
Mas até o momento a Cedae não implementou

(2020)

Aguardamos que nesta reestruturação os trabalhadores, que são peças valiosas para garantir a Cedae, sejam 
valorizados em todos os seus níveis, desde a base até o corpo gerencial. Por conta disso, estamos solicitando a 
imediata instalação do Comitê Paritário de Recursos Humanos.

Cedae já colocou em seu informativo que apresentará nova proposta de
Plano de Cargos, dentro da sua reestruturação

Em defesa da readequação dos trabalhadores no plano
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Os trabalhadores precisam resistir para manter firme a Cedae pública. Inclusive no que for preciso 

para ampliá-la. O ano de 2023 será de grandes batalhas para manutenção e avanço no acordo coletivo 

e, ao mesmo tempo, lutar para manter os postos de trabalho.

Vale registrar que a mudança no governo federal abre a perspectiva de buscar mais direitos 

para os trabalhadores. Ao mesmo tempo, reduzir a ameaça da privatização das empresas públicas. 

Esperamos que no Rio de Janeiro essa política do governo federal também tenha reflexos. Ou seja, 

que reduza a ameaça da abertura de capital da Cedae no Estado.

O Sintsama-RJ, unido aos demais sindicatos, estará sempre na resistência contra qualquer 

tentativa de entregar a Cedae.

É importante nossa mobilização, tanto para a implementação do Plano de Cargos justo para todos, 

como na defesa da nossa Cedae pública.

Em 2023, a luta dos trabalhadores da Cedae continua

Nossa resistência não para!

Desejamos a todos os cedaeanos e cedaeanas

BOAS FESTAS E UM ANO NOVO REPLETO DE FELICIDADE,BOAS FESTAS E UM ANO NOVO REPLETO DE FELICIDADE,BOAS FESTAS E UM ANO NOVO REPLETO DE FELICIDADE,
ESPERANÇA E MUITA LUTA!ESPERANÇA E MUITA LUTA!ESPERANÇA E MUITA LUTA!


