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STIPDAENIT ORGANIZA ATO EM
DEFESA DA CEDAE PÚBLICA, MAS
DEMAIS ENTIDADES SINDICAIS NÃO
MOBILIZAM SUAS BASES

O Ato em Defesa dos Serviços Públicos, organizado
pelo STIPDAENIT com o apoio de Força Sindical, ASEAC,
AFTAE, GAPESAMA, ASAPAE, SENGE-RJ e SINAERJ,
teve aproximadamente 1 mil participantes, entre cedaeanos, trabalhadores de outras categorias e estudantes da
rede pública. Os cedaeanos se mobilizaram em defesa da
CEDAE pública, que sofre com a ameaça de privatização
por parte do governo do Estado.
Apesar desse momento complicado que vive nossa
companhia, AS DEMAIS ENTIDADES SINDICAIS NÃO
MOBILIZARAM SUAS BASES. Pelo contrário: apostaram
no fracasso. Porém, os trabalhadores da base majoritária
entenderam a situação pela qual a CEDAE passa e aderiram ao ato, mesmo sem o seu sindicato disponibilizar es-

trutura . Sabemos que para os companheiros do interior
do estado é mais complicado participar sem ter transporte,
mas também sabemos que eles apoiaram a convocação
do ato e temos a certeza de que torceram pelo sucesso.
Os sindicatos têm de unir forças e por isso o STIPDAENIT, mais uma vez, irá buscar a unidade.
De qualquer forma, apesar desse boicote descarado,
esse primeiro ato foi um sucesso de público.
Os ânimos saíram redobrados e a categoria ficou com a
certeza de que, unida, pode fazer a diferença.
Este é o PRIMEIRO de MUITOS ATOS que ainda iremos puxar em defesa da CEDAE e dos demais serviços
públicos do Rio de Janeiro. Chame seus companheiros de
trabalho. JUNTOS, SOMOS MAIS FORTES!

CATEGORIA UNIDA MOSTRA SUA FORÇA
Quem esteve presente dia 19 de agosto na Alerj viu que
a categoria, quando está unida, consegue mostrar sua
força. A mobilização chamou a atenção dos deputados e
alguns, como Flávio Serafini, Tia Ju, Dr. Sadinoel e Enfermeira Rejane subiram no carro de som para manifestarem
seu apoio à CEDAE pública e de qualidade.

Companheiros, NÓS PODEMOS MUITO MAIS! A história
mostra que os trabalhadores, quando estão unidos, podem vencer aqueles que tentam lhes prejudicar. VAMOS
CONTINUAR MOBILIZADOS e rechaçar as tentativas de
acabar com a nossa empresa. A CEDAE É NOSSA!

AGRADECEMOS A TODOS OS TRABALHADORES
QUE PARTICIPARAM DO ATO. A DEFESA DA
CEDAE SÓ É POSSÍVEL GRAÇAS A VOCÊS!
SEGUIMOS FIRMES NA LUTA!

Veja mais fotos em nossa página no Facebook! facebook.com/stipdaenit
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