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Unidos em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras

Em defesa do Saneamento e dos Direitos

Em assembleia coletiva 
unificada, realizada na noite 
desta quarta-feira (15/09), às 
18h, em segunda convocação, 
trabalhadores e trabalhadoras 
da Cedae participaram 
ativamente da tomada de 
decisão para aprovação do 
Acordo Coletivo de Trabalho 
2021/2022.  Na ocasião, foi feita 
a leitura da proposta oferecida 
pela empresa, sendo 
amplamente deliberada, votada 
e aprovada por 93% dos votos, 
sendo, 5% de reprovação e 2% 
de abstenções. Nesta quinta 
(16/09), os representantes dos 
sindicatos SINTSAMA-RJ, 
SINDÁGUA-RJ, STAECNON-RJ, 
SENGE-RJ e SINAERJ estarão 
se reunindo na sede da Cedae 
para assinatura do acordo.

Após meses de negociação, finalmente a empresa apresentou uma proposta que pudesse ser 
apresentada para categoria. A negociação se iniciou com zero de reajuste, evoluiu para 3,5%, 6%, 
chegando finalmente em 7,59%, avançando também nas cláusulas referentes a Auxílio Creche, com 
extensão de benefício e a desburocratização para solicitação do Auxílio Dependente Portador de 
Deficiência, além da manutenção das demais cláusulas.

Evolução da negociação

Os salários dos empregados da Companhia 
serão corrigidos em 1º de maio de 2021, pela 
aplicação do percentual de 6% (seis por 
cento) sobre os salários praticados em 
abril/21. A CEDAE corrigirá em 01 de Janeiro 
de 2022, os salários dos empregados vigentes 
em dezembro de 2021, com acréscimo da 
aplicação de 1,59% (um vírgula cinquenta e 

nove por cento) sobre os salários praticados em 
abril/2021, totalizando, assim, o percentual de 7,59% 
(sete e cinquenta e nove por cento) sobre os salários 
de abril/2021. O reajuste correspondente a 6% (seis 
por cento) referido no caput será aplicado na folha de 
pagamento de setembro de 2021 e as respectivas 
diferenças do período de maio/21 a agosto/21 serão 
quitadas na folha de pagamento de outubro/21.

Reajuste será efetuado da seguinte forma:

AÇÕES DA ALERJ E SINDICATOS QUE TRAMITAM NO TJ E STF PODEM IMPEDIR PRIVATIZAÇÃO

AGORA A LUTA SERÁ POR UMA PR JUSTA

Em novembro de 2021, ações importantes contra a privatização serão julgadas e poderão barrar a entrega 
da Cedae. As instituições continuam alinhadas pela manutenção da Cedae pública, estatal e indivisível.
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