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Trabalhadores da Águas do Rio aprovam
acordo coletivo, mas dizem não ao banco de horas 

O piso passa para R$ 1.270, com retroativo da diferença de novembro de 2021;

Garantia de o piso passar para R$ 1.370 em novembro, mais a aplicação do INPC para todas as 

funções, também em novembro de 2022;

Cesta básica de R$ 130, com retroativo a novembro de 2021;

Auxílio creche de R$ 340 para as mulheres com filhos até 6 anos e 11 meses, retroativo a 

novembro de 2021;

Entre outras conquistas no acordo coletivo.

Trabalhadores recusam por unanimidade o banco de horas
Na assembleia, os trabalhadores recusaram qualquer tentativa da empresa em querer colocar o banco 

de horas. 

Ou seja, as horas extras precisam continuar a serem pagas normalmente.

O Sintsama-RJ garantiu que só assinará o acordo coletivo sem o banco de horas. O Sindicato aguarda 

a redação final do ACT para publicar para todos os trabalhadores, como prometido em assembleia.
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05 de setembro de 2022

No dia 1º de setembro, o Sintsama-RJ e o Staecnon realizaram uma assembleia unificada que ficou 

lotada com mais de 500 trabalhadores da Águas do Rio, em Cascadura de forma presencial, e mais de 100 

de forma virtual na região Norte e Noroeste. A categoria aprovou a proposta de acordo coletivo de 2022, 

com as seguintes conquistas:


