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CONVOCAMOS TODOS OS CEDAEANOS
PARA A LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO
É essencial que os cedaeanos deem uma resposta imediata aos governos federal e estadual, que pretendem privatizar a CEDAE como parte do projeto de recuperação fiscal do estado.
Por isso, a diretoria do STIPDAENIT fará nas próximas semanas diversas iniciativas contra a entrega da nossa companhia. Contamos com a participação de todos
os trabalhadores, pois O MOMENTO É GRAVÍSSIMO.
Vamos nos unir a forças sindicais e políticas, como ASEAC, ASAPAE, SINTSAMA,
STAECNON, MUSPE, FENATEMA, FORÇA SINDICAL-RJ, FERQUIMFAR (Químicos), além de deputados e políticos realmente comprometidos com os serviços públicos.
Já estamos diariamente na Alerj para convencer deputados a votarem CONTRA
qualquer medida que resulte na privatização da CEDAE. O acordo elaborado entre
Pezão e o governo federal terá de ser votado na Alerj e é nossa obrigação fazer com
que ele seja REPROVADO. Convidamos os trabalhadores em regime de escala para
irem conosco nos dias de folga.
A participação de toda a população na luta contra a privatização será fundamental, então estaremos em contato com as associações de moradores dos bairros
e comunidades de nossa base territorial. Quanto mais apoio conquistarmos, MAIS
ALTA SERÁ A NOSSA VOZ.
A diretoria também fará uma série de reuniões de base para esclarecer dúvidas
e ouvir sugestões da categoria. Pedimos a todos os trabalhadores que compareçam, que se mantenham mobilizados e, principalmente, lotem as ruas e as galerias
da Alerj quando o sindicato convocar. Reflitam: MAIS VALE PERDER UM DIA DE
TRABALHO DO QUE PERDER O EMPREGO. Os servidores públicos hoje estão
sem salário, mas tem emprego. Com a privatização da CEDAE, nós vamos ficar sem
emprego e, obviamente, sem salário também.
É hora de todos nos unirmos em torno da manutenção da CEDAE pública e da
garantia de nossos empregos. SOMOS UMA CATEGORIA DE 6 MIL TRABALHADORES, então temos condições de agir com firmeza na defesa de nossos interesses. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
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