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No dia 29 de abril, a Alerj aprovou o PDL 57/2021 (por 35 votos a 22 e duas abstenções), 

Os deputados, que são os representantes do povo do Estado do Rio de Janeiro, 
.

Mesmo assim, de forma irresponsável, o governo do estado, junto com o governo federal, impôs a 
realização do leilão. 

No mesmo dia 29, o presidente do TJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, 
. Veja abaixo a notícia do próprio tribunal: 

"O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, negou o 
mandado de segurança impetrado pelos deputados Anderson Luis de Moraes e Márcio Gualberto dos Santos 
que pedia a suspensão da tramitação do Projeto de Decreto Legislativo 57/2021, aprovado nesta quinta-feira 
pela Alerj.

Na decisão, o presidente do TJRJ afirmou que “impedir o Poder Legislativo de exercer em sua plenitude a 
autonomia de discutir as normas que entende necessárias ao regramento social importa em ferir a Democracia”.

Da decisão, o presidente do TJRJ afirmou ainda que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em simetria 
ao comando da Constituição da República, garante a plena harmonia, independência e autonomia dos Poderes 
Constituídos. Isso significa a impossibilidade de se intervir na discussão de projeto em curso na Casa do Povo, 
sob pena de afrontar o sacro Estado Democrático de Direito."

Isso prova que a decisão da Alerj tem legitimidade. 
Vale lembrar que essa aprovação ocorreu com a participação de milhares de trabalhadores, sindicatos da 

categoria, moradores de comunidades, partidos políticos, entre outros.

Porém, estranhamente, no dia seguinte, o desembargador Benedicto Abicair, desconsiderando a decisão do 
presidente do TJ, suspendeu os efeitos do PDL. 

Diante de tantas contradições, é necessário potencializar as ações na justiça no sentido de inviabilizar 
que as empresas privadas assumam o controle da Cedae.

que impede a 
privatização da Cedae.

DISSERAM NÃO À 
PRIVATIZAÇÃO

validou a 
decisão da Alerj

Qual das decisões dos desembargadores têm valor? A do presidente do TJ ou do outro desembargador?

Leilão da Cedae mais parece golpe do poder executivo sobre o legislativo

Isso tem que ser questionado e denunciado

Contradição no Tribunal de Justiça do Rio

Veja a contradição no TJ

29 de abril: o dia que os trabalhadores derrotaram Bolsonaro e Cláudio Castro
ALERJ DISSE NÃO À VENDA DA CEDAE: PDL 57/2021 foi aprovado por 35 votos a favor, 22 contra e duas abstenções
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O ato de massa contou com a presença de trabalhadores de vários setores da Cedae – Capital, Interior e 
Baixada - e das empresas terceirizadas e do movimento comunitário, como Cidade de Deus, Vila Kennedy, 
Lixão, Comunidade da Galinha (Eng. De Dentro), lideranças das comunidades do Lins e Zona Sul, MAB, 
movimento estudantil, UNE, lideranças sindicais, CTB, CUT e vários partidos políticos.

 Até mesmo com ameaças, que foram denunciadas 
pelo presidente da Alerj, André Ceciliano. 

Mesmo assim, os deputados aprovaram o PDL que impede a privatização da Cedae. 
Uma grande vitória para o povo do Rio de Janeiro.
O diretor do Sintsama-RJ, João Xavier, parabeniza todos os presentes, principalmente para aqueles que 

ajudaram nesta grande mobilização. 
Para o presidente do Sintsama-RJ, Humberto Lemos, “foi uma significativa e importante vitória para os 

trabalhadores, que contou com o apoio dos deputados que votaram favorável ao projeto que impede a venda da 
Cedae. Estamos incrementando as ações jurídicas na tentativa de reverter esse leilão irregular”. 

No ato falaram diversos parlamentares: Paulo Ramos, Enfermeira Rejane, Renata Souza, Dani 
Monteiro, Gustavo Schmidt, vereador de São Gonçalo, Josimar, entre outros.  Também discursaram no ato 
várias lideranças comunitárias, sindicais e estudantis.

O governo estadual e Bolsonaro fizeram uma pressão gigantesca nos deputados estaduais para que 
votassem contra o PDL e a favor da privatização da Cedae.

Um dia de vitória para os trabalhadores da Cedae e o povo do Rio de Janeiro que lotaram a porta e o 
plenário da Alerj pela aprovação do PDL, no dia 29 de abril.

Valorizamos muito a coragem dos deputados que votaram em defesa da Cedae pública, mesmo sofrendo ameaças:

Nossa mobilização em defesa da Cedae pública foi intensa
Veja o histórico para chegar até o dia 29 de abril

ATO

CARREATAS 

CARREATA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E EM DEFESA DA ÁGUA

CARREATA DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA

VÁRIAS COMUNIDADES DE DIVERSOS PONTOS DO 
RIO DE JANEIRO

ABRAÇO EM DEFESA DA ÁGUA NO GUANDU

 – No dia 16 dezembro de 2020 fizemos o ato na porta do prédio sede protestando contra a realização da 
assembleia de acionistas que estava autorizando a publicação do edital de concessão da Cedae. 

- Em 21 de fevereiro foi realizada uma carreata em defesa da água, contra a privatização da 
Cedae em conjunto com o Fórum de Lutas (pela vacina e fora Bolsonaro). Essa carreta foi do centro da cidade do 
Rio até o Parque de Madureira e contou com centenas de carros de vários sindicatos e movimentos sociais. 

 - No dia 7 de março, em 
conjunto com a comemoração do Dia Internacional da Mulher, fizemos também protestos contra a privatização 
da Cedae. A concentração da carreata foi no prédio sede da Cedae, depois percorrendo a Rua Riachuelo até o 
Aterro do Flamengo, contando com cinco caminhões de som e dezenas de carros.

 - No dia 22 de março, a concentração também foi no prédio sede 
da Cedae e contou com dezenas de sindicatos, entidades sociais e vários cedaeanos, em mais de 100 carros. 
Nessa carreata tivemos a presença marcante de 

, todos em defesa da Cedae pública e contra a privatização. O percurso foi por dentro do 
Bairro de Fátima, terminando no Largo do Machado, de onde saiu uma comissão que foi recebida no Palácio 
Guanabara pelo representante da Casa Civil. Isso deu como desdobramento a reunião no dia 16 de abril direto 
com o secretário.

 - Em 13 de abril foi realizada uma grande concentração de 
várias comunidades e lideranças sindicais e cedaeanos na porta do Guandu, protestando contra a privatização 
da Cedae. Esse evento teve grande repercussão na região e fortaleceu a corrente de opinião em defesa da Cedae 
pública.

Eurico Júnior - PV
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Foram feitas quatro representações sobre as irregularidades na Cedae (MPE, TCE, CVM e na Defensoria Pública); 

Duas denúncias no Conselho de Administração da Cedae; 

Uma ação judicial em conjunto com os demais sindicatos, deputados estaduais e federais;

Ação Popular pelo Sintsama-RJ na Justiça Federal; 

Ação do Sintsama-RJ no TRT (contra demissão em massa); 

Ação pelo Sintsama-RJ no Tribunal de Justiça (Dívida da Prece);

Além da organização da luta, o Sintsama-RJ já está entrando com várias ações jurídicas:

No leilão do dia 30 de abril, ficou claro para o Brasil inteiro que o maior interessado na entrega da Cedae 
foi Bolsonaro. O próprio esteve no leilão em São Paulo para bater o martelo. 

Diante disso, além da batalha para reverter o leilão de forma jurídica, 

O próximo 29 de maio (sábado) será um momento importante para os cedaeanos mostrarem sua indignação 
contra o projeto de privatização do governo. Nesse dia  teremos manifestações no Brasil inteiro dizendo NÃO à 
política privatista do governo Bolsonaro.

Participe! Dia 29 será o Dia Nacional de Lutas! Vamos publicar em nosso site e redes sociais os locais das 
manifestações no estado do Rio de Janeiro.

é necessário também fazer a luta nas 
ruas para impedir que as empresas públicas continuem sendo entregues para os privatistas.

29 de maio: Dia Nacional de Luta contra as privatizações e o governo Bolsonaro

Ato na porta da Alerj, 29 de abril, na aprovação do PDL em defesa da Cedae Pública.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, atendendo a ação do PDT, enviou para o 
plenário do STF o pedido de anulação da concessão de serviços da Cedae.  O processo tem como base também a 
ação do Sintsama-RJ e do Staecnon.

Ambos os sindicatos, que representam os trabalhadores da Cedae, através do advogado Marcus Neves, 
chegaram a conseguir uma liminar no TRT-Rio suspendendo o leilão de privatização da Cedae. A decisão foi 
baseada, segundo o advogado, "nos efeitos danosos da demissão de mais de quatro mil trabalhadores da Cedae 
anunciados pelo governo do estado, sem um estudo circunstanciado dos efeitos socioeconômicos desta 
demissão em massa no estado do Rio".

Agora, a decisão do ministro do STF reforça a ação que o Sintsama-RJ já havia preparado. O processo no 
STF também destaca que o leilão da Cedae não prevê o desfecho para o Fundo de Pensão dos Empregados 
(PRECE). De igual modo, as atas de realização de audiências públicas realizadas, nada revelam sobre eventual 
manutenção de direitos e garantias dos empregados da Cedae.

Baseado em ação do Sintsama-RJ e Staecnon,
PDT pede ao STF anulação do leilão da Cedae

Ministro Gilmar Mendes envia pleito para julgamento do plenário do STF
Sintsama-RJ e Staecnon entraram como amigus curie nesse processo (através do advogado Marcus Neves)

Concentração às 10h no Monumento Zumbi dos Palmares - Av. Presidente Vargas
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Estudo feito pela Cedae, governo do estado, UFRJ, 
Fiocruz e outras instituições prova presença do vírus no esgoto 
do Rio.

O monitoramento semanal na região metropolitana do 
Rio de Janeiro, feito pela Cedae, comprova a presença do 
coronavírus no esgoto. Foram analisadas as Estações de 
Tratamento de diversos pontos do Rio. Segundo o relatório os 
pontos com maior incidência foram a ETE Barra da Tijuca e 
de Vargem Grande.

Se a companhia e o governo do estado são sabedores 
deste estudo por que não priorizar a vacina para os 
trabalhadores do saneamento?

Covid-19 já levou centenas de trabalhadores da Cedae e de empresas terceirizadas

Vacina já para o saneamento e meio ambiente

No dia 18 de maio, foi realizada uma grande reunião no 1º grande reparo de esgoto, na Nestor Moreira, em 
Botafogo. 

A reunião foi convocada por conta da grande incidência do vírus da Covid nos trabalhadores. Em uma 
mesma turma de serviço, de oito funcionários, três tiveram a doença ao mesmo tempo. Para tristeza de toda 
categoria, entre os contaminados, um deles faleceu, o companheiro Leonardo, de 38 anos de idade.

Em uma outra turma, a incidência do vírus atingiu quatro trabalhadores ao mesmo tempo. A indignação no 
setor é grande. 

Além do setor de Botafogo, em vários outros setores os trabalhadores continuam com alta contaminação da 
Covid, praticamente um trabalhador por semana, com as famílias perdendo seus entes queridos.

Apesar de várias cobranças feitas à direção da empresa, não teve nenhuma priorização da vacina para os 
trabalhadores do saneamento e meio ambiente.

A pauta unificada do Acordo Coletivo (cláusulas econômicas), aprovada em assembleia, no dia 22 de abril, 
por unanimidade dos trabalhadores,  

Porém até hoje a companhia não marcou nenhuma reunião com os sindicatos. 
Estamos cobrando urgência para que a reunião aconteça, inclusive por conta da ameaça do processo de 

privatização.

 foi entregue no dia 26 do mesmo mês para a direção da Cedae.

Sindicatos cobram reunião da negociação da pauta do ACT (cláusulas econômicas)

Reunião com os trabalhadores da Cedae, em Botafogo

Sindicalize-seSindicalize-se 98555-7674
Fortaleça seu sindicato! Site: sintsama-rj.org.br


