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Vamos lotar a Alerj para pressionar pela votação
do projeto que suspende o leilão da Cedae 

O decreto de lei Nº 27/2021, do deputado André Ceciliano (Presidente da Alerj), propõe a 
suspensão do leilão da Cedae. 

Diante disso pedimos que esse decreto seja votado com urgência na Alerj. É importante todos os 
trabalhadores estarem presentes na porta da Alerj, no dia 27, às 14h, para ajudar na pressão para 
aprovação desse projeto. 

Também estamos mobilizando a sociedade civil organizada (ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, 
SINDICATOS, MOVIMENTOS SOCIAIS, ETC.) para estar conosco nesse dia 27 pedindo a suspensão do 
leilão da Cedae. 

Art. 1º - Ficam sustados os efeitos do Decreto n º 47.422, de 23 de dezembro de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 28 de dezembro de 2020, que “DISPÕE 
SOBRE A CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.”

A luta dos parlamentares através de emendas é pela supressão do artigo 2º deste PDL que permite a 
flexibilização para a venda da Cedae.

Vacina já para os trabalhadores do saneamento e meio ambiente

Dezenas de trabalhadores na Cedae (ativos, aposentados e terceirizados)
já perderam a vida por conta da Covid-19 e vários estão internados

Nosso trabalho é essencial e precisa ter prioridade na vacina contra a Covid-19
Na Cedae, já perdemos dezenas de trabalhadores e muitos outros foram infectados. Por ser um 

SERVIÇO ESSENCIAL e cuidar da saúde preventiva do povo do Rio, os cedaeanos não pararam 

um minuto durante toda pandemia, garantindo a qualidade da água para salvar muitas vidas.

Por conta disso, várias trabalhadoras e trabalhadores cedaeanos estão perdendo a vida, 

além dos demais trabalhadores que prestam serviço na Cedae.

Exigimos que o governo do estado e a direção da empresa solicite priorização da vacina 

para todos os trabalhadores que atuam na área de saneamento e meio ambiente (Cedae, INEA e 

prestador de serviços).
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Direção do Sintsama-RJ tem atuado em várias
frentes em defesa da Cedae pública 

ATO – 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.

CARREATAS - 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.

CARREATA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E EM DEFESA 
DA ÁGUA - 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.
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Além da organização da luta, o Sintsama-RJ já está entrando com várias ações jurídicas 

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);

ABRAÇO EM DEFESA DA ÁGUA NO GUANDU - 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. 

Agora vamos potencializar o ato na porta da Alerj no dia 27 de abril, às 14h. 

CARREATA DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA - 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 VÁRIAS COMUNIDADES DE DIVERSOS 
PONTOS DO RIO DE JANEIRO, 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. 

Nossa mobilização consegue uma vitória contra a privatização

A justiça manteve a decisão liminar que diminui o prazo de concessão da Cedae em 10 anos. Pelo 
edital, o prazo seria de 35 anos, o que é inconstitucional, pois extrapola o limite de 25 anos determinado 
pela Lei 2.831/97, que estabelece o regime de concessão de serviços e obras públicas no estado.

A liminar havia sido expedida pelo próprio desembargador Adolpho Andrade Mello na semana 
passada, atendendo a uma ação movida pelos deputados estaduais Luiz Paulo (Cidadania), Waldeck 
Carneiro (PT), Gustavo Schmidt (PSL), Lucinha (Lucinha) e Flávio Serafini (PSOL). 

O governo havia recorrido, mas o Tribunal de Justiça manteve a decisão. Essa é mais uma vitória 
para impedir a venda da companhia, que tem leilão previsto para o próximo dia 30 de abril.

O Sintsama-RJ participa como amigus curiae desse processo, auxiliando os parlamentares e 
advogados sobre o tema. 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA UNIFICADA DOS 

TRABALHADORES DA CEDAE PARA O ACORDO COLETIVO 2021-2022

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE SANEAMENTO 

BÁSICO E MEIO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO – SINTSAMA-RJ, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PURIFICAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS E EM SERVIÇOS DE ESGOTOS DE NITERÓI - 

SINDÁGUA-RJ, SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 

PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS E EM SERVIÇOS DE ESGOTOS DE 

CAMPOS E REGIÃO NORTE E NOROESTE DO RJ - STAECNON, SINDICATO 

DOS ADMINISTRADORES DO RIO DE JANEIRO - SINAERJ, SINDICATO DOS 

ENGENHEIROS DO RIO DE JANEIRO – SENGE no uso de suas atribuições legais, 

convocam os trabalhadores da CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos, 

para Assembleia Geral Extraordinária, no dia 22 de abril de 2021 (ON-LINE, 

PLATAFORMA ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/86523450878?pwd= 

U0oxY0orT3NaYldBNWd4aGYxK3Rwdz09 - ID da reunião: 865 2345 0878 - Senha 

de acesso: 859255) em primeira convocação às 17:30h e em segunda e última 

convocação às 18:30h, para deliberarem sobre seguinte pauta: 1) Apreciação e 

aprovação da pauta do Acordo Coletivo de maio de 2021 a abril de 2022 

(CLÁUSULAS ECONÔMICAS) . 2) Informe Gerais (autorização para ajuizamento 

de dissídio coletivo). Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.  HUMBERTO LUIZ 

NUNES DE LEMOS – Presidente do SINTSAMA-RJ; ARY GIROTA – Presidente do 

SINDÁGUA-RJ;  HELIO JOSÉ ANOMAL ALMEIDA – Presidente do STAECNON; 

REGINALDO OLIVEIRA  – Presidente do SINAERJ; OLÍMPIO ALVES DOS 

SANTOS -- Presidente do SENGE.
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