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CAMPANHA SALARIAL: COMEÇAM AS MESAS
DE NEGOCIAÇÃO DO ACT 2018/2020
Depois de ter sua pauta aprovada junto aos trabalhadores, a mesma foi entregue em solenidade com a participação de toda a direção da Cedae. Após isso, se iniciaram as negociações com
diretores sindicais e representantes da companhia. Nas duas primeiras reuniões realizadas foram
abordados os seguintes pontos:

PRIMEIRA REUNIÃO (01/06)

e esses itens serão rediscutidos em reuniões
futuras.

A empresa trouxe à discussão as novas
cláusulas inseridas na pauta. Entre os itens
discutidos estão:

SEGUNDA REUNIÃO (11/06)

•

13a) Gratificação por diplomação
(NEGADO PELA EMPRESA);

•

14a) Proporcionalidade nas gratificações
(NEGADO PELA EMPRESA);

•

20a) Manuntenção da Cesa de Natal
(ACEITO PELA EMPRESA);

•

61a) Adiantamento de férias descontado
em 10x (ACEITO PELA EMPRESA);

•

93a) Área de lazer nas unidades;

Negado pela empresa, porém será providenciado um convênio com o Sistema S.
•

99a) Manutenção das conquistas anteriores.

Por fim, a Cedae apresentou como índice de
reajuste o INPC de 1,69% ao invés do IPCA
de 2,76%, o mesmo para Cesta Básica, auxilio
creche, bolsa de estudos e auxilio funeral.
Os representantes sindicais se mostraram contrários as posições da empresa quanto as cláusulas econômicas

Foram abordadas e discutidas as seguintes
cláusulas, além de outros temas:
•

Vale Transporte

Duas propostas foram discutidas: uma com
desconto de 1% e outra com desconto de um
centavo na mesma modalidade dos tickets.

• Plano Odontológico
Por adesão só para quem tem PRECE no valor
de R$16,17. Foi afirmado que isto é uma dívida
da empresa para com os trabalhadores. Uma
companhia do porte da Cedae deveria manter
um plano odontológico totalmente patrocinado.

• Horas Extras
Que foram retiradas do pessoal que trabalha
na escala 24x72 e estão sendo analisadas pelo
corpo jurídico da Cedae.

• Troca de Plantão
Já está autorizado, mediante a comprovação
da necessidade de troca e a Cedae irá sistematizar e orientar as chefias.

CONVOCAÇÃO!!!!

TODOS À ALERJ
DIA 19/06 (terça-feira) 13hrs
EM DEFESA DA CEDAE PÚBLICA
É muito importante contarmos com a presença
dos trabalhadores nas galerias da Alerj para mais
uma batalha contra o fantasma da privatização.
Somente com a força dos
trabalhadores aliada aos
sindicatos e aos políticos
vamos manter a Cedae
100% pública e indivisível.
É por isso que nós do
STIPDAENIT estamos
convocando todos os cedaeanos que puderem ir

na Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro no próximo dia 19 (terça-feira),
ás 13hrs, para pressionar
os parlamentares a negarem o veto do Governador
Pezão à Emenda Parlamentar Autorizativa, de
autoria do Deputado Estadual Paulo Ramos (PDT).
Esta autoriza a substituição das ações da Cedae
pelos créditos obtidos a
partir da imunidade tributária como forma de pagamento do empréstimo

do Banco BNP Paribas ao
Governo do Rio.
Vamos mostrar a união
da nossa categoria e inundar a Alerj com o Mar Azul
de trabalhadores cedaeanos na luta pelos seus direitos!
SOMOS MAIS DE 6
MIL
TRABALHADORES!!! Temos condições
de agir com firmeza na
defesa de nossos interesses. Quem sabe faz
a hora, não espera acontecer.

NÃO À TERCEIRIZAÇÃO!!!
ÁGUA É VIDA, NÃO MERCADORIA!!!

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).

