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CEDAE SE VALORIZA COM DECISÃO DO STF E
SE FIRMA COMO GIGANTE DO SANEAMENTO
Recente decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu à Cedae a possibilidade de reembolso dos valores
gastos nos últimos cinco anos em Imposto de
Renda (IR), num total de R$ 2 bilhões. Além
disso, a empresa também terá o direito de não
pagar o imposto federal daqui em diante, economizando R$ 500 milhões por ano. A justificativa de Fux é a “natureza pública, essencial
e exclusiva do serviço prestado, bem como
seu caráter não lucrativo”.
A Cedae, ao recuperar esses R$ 2 bilhões de reais e não pagar mais o IR, será a empresa com as melhores condições de trabalhar pela universalização do saneamento,
pois além do corpo técnico de alta qualidade, terá recursos suficientes para obras
essenciais ao estado. Assim, a Cedae passa a ser a segunda maior empresa de saneamento do Brasil, ficando atrás apenas da Sabesp (São Paulo).
Vale destacar que a estatal já administra uma grande obra para o abastecimento de água
na Baixada Fluminense, a construção do Guandu II, orçado em R$ 3,4 bilhões e cujos recursos foram contraídos a partir de empréstimo com a Caixa Econômica Federal.
Além disso, a empresa poderá engordar ainda mais o caixa do Estado, outro motivo para a
privatização ser vista como um grande erro a ser cometido por Pezão.
Nesse sentido, voltamos a frisar que o melhor para o estado do Rio de Janeiro é a manutenção da CEDAE PÚBLICA com a sua retirada do programa de privatizações do
governo federal e o cancelamento da modelagem que começa a ser realizada pelo BNDES.

FILIE-SE AO STIPDAENIT.
FORTALEÇA A LUTA PELOS SEUS DIREITOS.
Preencha a ficha de filiação em nosso site, com um membro da diretoria
ou na sede do sindicato: Rua São João, 392 - Centro - Niterói (RJ).

