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O SINTSAMA-RJ SEMPRE FOI CONTRA A IMPOSIÇÃO DO PDV PARA OS
TRABALHADORES. Nossa pauta principal foi e sempre será pela garantia
do emprego, que dá segurança para toda a família cedaeana. Nossa
resistência será sempre neste sentido. Por isso, DIZEMOS NÃO AO PDV.

Não assinem!
PDV da Cedae é um ROMBO nos direitos dos trabalhadores
Veja por quê:
O PDV da Cedae é baseado na Lei 13.467/2017, da reforma trabalhista, que é fruto de
um golpe covarde dado em 2016. A primeira providência dos golpistas foi arrancar os
direitos dos trabalhadores. A lei reduz o FGTS e flexibiliza vários direitos.

Veja em números como seus direitos serão arrancados com o PDV.
Funcionário: Agente de Saneamento B (caso real - concurso 2002) não aposentado.

AvisoPrévio
Indenização
Refeição
Licença Prêmio
Seguro Desemprego

PDV 10/09
R$ 18.031,0
R$ 57.700,00
R$ 9.875,00
R$ 24.309,00
R$ 12.647,00
R$ 0,00
R$ 0,00

PDV 24/09
R$ 14.425,00
R$ 57.700,00
R$ 9.875,00
R$ 24.309,00
R$ 8.431,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Cedae Saúde
TOTAL

12 meses
R$ 122.569,00

12 meses
R$ 114.742,00

Benefícios
Multa do FGTS
Saque do FGTS

Demissão S/ PDV
R$ 28.850,0
R$ 72.126,00
R$ 15.192,00
R$ 35.448,00
R$ 9.835,00
R$ 0,00
R$ 9.545,00
R$ 0,00
R$ 170.996,00

Veja o exemplo real acima: Pelo cálculo com o todos os direitos o trabalhador ganharia
R$ 170.996,00. Se aderir ao PDV, ele terá apenas R$ 114.742,00. Prejuízo de R$ 56.254,00.
Quem quiser verificar o seu cálculo acesse o link da Cedae:
https://seguro.cedae.com.br/simuladorpdv/ Aqui dá pra ver o tamanho do seu prejuízo.
Ao aderir também perderá o direito ao seguro desemprego, que é mais um prejuízo para o trabalhador.
No PDV, também impuseram a proibição do trabalhador entrar com ação na justiça contra a empresa.
Também, ao aderir, estarão abrindo mão das ações existentes.
Se o trabalhador continuar na empresa tem garantido seu salário e benefícios, por conta da conquista do
acordo coletivo em vigor. Exemplos: até maio de 2022 terá mais 9 salários, 13º salário e demais benefícios.
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Luta contra o desmonte da Cedae continua
Por conta disso, já solicitamos uma audiência pública unificada na Alerj
No dia 29 de abril, com uma grande mobilização da categoria, das comunidades e da
sociedade civil conseguimos fazer os deputados aprovarem o PDL 57/21, de autoria do
presidente da Casa.
A aprovação desse PDL 57/21 desautoriza o governo do estado de privatizar a Cedae.
Porém, o governador do estado e o governo federal atropelaram a decisão dos
representantes do povo na Alerj e, no dia seguinte, realizam o leilão da companhia. Desde
então, o governador vem promovendo o desmonte da Cedae em favor das empresas
beneficiadas com o leilão.
O entendimento do Sintsama-RJ é que essa batalha, em defesa da Cedae pública, não deve
ficar apenas nas ações jurídicas. Por conta disso, estamos na busca de saídas políticas, já que
temos o poder legislativo dizendo não à venda da Cedae.
No dia 31 de agosto, os sindicatos entregaram o documento para 11 comissões pedindo a
audiência pública unificada, com urgência, na Alerj, para tratarmos do PDL, PEC em defesa
da manutenção dos empregos e contra a demissão em massa, entre outros. Além disso,
também temos a batalha para também impedir a entrega do Bloco 3 (Zona Oeste e demais
municípios).

Na próxima quinta-feira, dia 16, vamos realizar uma reunião
virtual com alguns parlamentares da Alerj, em que a pauta é a
viabilização dessa audiência pública.

Sintsama-RJ na luta contra a entrega do Bloco 3 (Zona Oeste)
O departamento jurídico do Sintsama-RJ já está entrando com ação judicial para
impedir a venda do Bloco 3, que compreende a Cedae da Zona Oeste e vários municípios
listados pelo governo.

Ação em defesa dos trabalhadores com contratos temporários (para os associados do Sintsama-RJ)
Outra ação jurídica importante é a defesa dos trabalhadores com contrato temporário na
Cedae. Essa ação já foi dado entrada (Processo: 0100749-96.2021.5.01.0014 - 14º Vara do
Trabalho). É importante filiar-se ao Sindicato!

Sindicalize-se

Fortaleça seu sindicato!
Expediente:
NASCENTE - Boletim Informativo do Sindicato dos Trabalhadores
em Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região
Sede: Rua Padre Telemaco, 47 - Cascadura - (21) 2102-3437
Sub-sede - Campo Grande: Rua Viúva Dantas, 627 - (21) 2412-9770
Sub-sede - Belford Roxo: Rua Vereador Albertino Guedes, 177 Bairro das Graças - (21) 3748-1401
www.sintsama-rj.org.br • imprensa@sintsama-rj.org.br

98555-7674
Site: sintsama-rj.org.br
Presidente: Humberto Luiz Nunes Lemos
Diretor de Imprensa: Mário Lopes
Jornalista Responsável: Marcos Pereira JP24308RJ
Diagramador: Rodrigo Gabriel
Tiragem: 1.500 exemplares
Impressão: Sintsama

