
A renovação desta cláusula nos dá mais  fôlego para a luta, em uma situação difícil que a categoria vem 
passando, de muita angústia, com extinção dos postos de trabalho.

Vale lembrar que a empresa, em sua primeira contraproposta, só queria dar garantia de emprego para 

apenas  30% da categoria, em abril. 

Em agosto, a empresa apresentou uma proposta de manter apenas 50%. Nesse momento, o Sintsama-

RJ, através do presidente Humberto Lemos, reagiu fortemente, com o apoio das demais entidades e 

sindicalistas, na reunião do dia 15/08.  E lembrou: 

O compromisso assumido na Alerj, no dia 29/06, pelo líder do governo, RODRIGO BACELLAR, na 

frente dos deputados, dos trabalhadores e ao lado do presidente da Alerj, ANDRÉ CECILIANO, e dos 

deputados GUSTAVO SCHMIDT, ENFERMEIRA REJANE, 

DANI MONTEIRO e MARCELINHO CABELEIREIRO.

O COMPROMISSO, informado por Rodrigo Bacellar e 
FECHADO COM O GOVERNADOR, É DE NÃO DEMITIR 
NEM 1% DOS TRABALHADORES.
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Sindicatos conquistam 12,47% de reajuste
Reposição integral do INPC: poucas categorias no Brasil tiveram essa conquista neste ano

Após meses de negociação e pressão política, tanto no governo estadual, quanto na Alerj, os sindicatos 
conquistaram 12,47% de aumento nos salários e em todos os benefícios, o que corresponde a 100% do INPC 
do período (maio/21 a abril/22).

Essa é uma conquista de muito valor! A maioria das categorias pelo país não vem conseguindo a 
reposição integral há algum tempo.

De acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), 

as negociações que tem como data-base o mês de maio, 54,5% tiveram reajustes abaixo da inflação, e 

32,1% iguais ao INPC. Ou seja, mais de 86% não tiveram ganho real.

Veja o estudo do Dieese
54% dos acordos coletivos no Brasil foram abaixo da inflação

Renovação da garantia de emprego: outra conquista valiosa
No momento em que a empresa pretendia dispensar 50% dos trabalhadores

29/06 NA ALERJ: COMPROMISSO COM A
MANUTENÇÃO DOS NOSSOS EMPREGOS

Dep. Dani Monteiro, Paulo (CTB), Humberto (SINTSAMA-RJ), Dep. Rodrigo Bacellar,
Ary (Sindágua), Dep. Enf. Rejane e Dep. Marcelinho Cabeleireiro

Diante desta pressão política,
na reunião do dia 17/08,

a empresa trouxe a proposta
de manutenção da garantia do emprego. 
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Data será definida na próxima semana, 
do PL 4894/21 (de autoria do deputado Gustavo Schmidt). 

É preciso levar em consideração o projeto danoso que entregou grande parte da empresa para o 
setor privado e também que a direção da Cedae tem a intenção de ficar com um número reduzido de 
trabalhadores. Por isso, ter a garantia de sermos aproveitados em outros órgãos, nos dá uma sobrevida de 
manutenção dos empregos. Ninguém pode faltar no dia da votação da derrubada do veto.

precisamos lotar a Alerj no dia da votação da derrubada do veto 

A derrubada desse veto é muito importante para a garantia dos nossos empregos nos demais órgãos 
do estado. 
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Diante da proposta acima, a única novidade é que este acordo tem validade de um ano. Portanto, 
estamos chamando a assembleia unificada, para o dia 25 de agosto (quinta-feira), às 18h, de forma virtual 
para deliberarmos esta proposta de acordo coletivo.

É importante todos participarem para dar sua opinião de forma tranquila e responsável para tomarmos 
uma decisão madura da categoria.

Importante frisar que vivemos um período eleitoral, momento ímpar para que possamos mudar o 
rumo da nossa história, nos comprometendo com quem defende os interesses do povo e dos 
trabalhadores.

Sobre as cláusulas sociais

Inclusão da cláusula 12x12x60 (diurno)
em substituição da escala 12x36.

Indenização por acidente de trabalho,
que passará a ser pago o valor de
50 salários mínimos.
Antes era apenas 40 salários.

Foi conquistada na mesa de negociação
a manutenção de todas as cláusulas
sociais como constam no acordo vigente.

Presentes na reunião virtual do dia 18/08
na negociação do ACT da Cedae

Votação da derrubada do veto do PL do emprego
Precisamos lotar a Alerj no dia da votação

Sua presença é decisiva!

Assembleia Unificada para apreciação da proposta
de acordo coletivo da Cedae para 2022

Dia 25 de agosto (quinta-feira), às 18h, de forma virtual através da plataforma ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/86451789003?pwd=ZGRmUDNZeUVTWlhWZzdaVTRJUnk5Zz09
ID da reunião: 864 5178 9003 Senha de acesso: 009867


