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Nesse momento, nos colocamos ao lado da 

população de Vassouras, que há dias vem sofrendo com a 

falta de água, trazendo prejuízos enormes ao povo.

Além de Vassouras, em Rio Claro, o poder público 

também tem denunciado o problema da falta de água 

constante para o município 

O problema também tem sido recorrente na Baixada 

Fluminense, tanto pelo péssimo serviço, quanto pela falta de água.

Só o Estado é capaz de garantir o abastecimento de qualidade para o povo. Vamos 

resistir e denunciar os abusos e as consequências da privatização da Cedae.

Na Capital, as reclamações são diversas. Além das comunidades, também os 

condomínios, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais estão sofrendo.

Vamos à luta pela retomada da Cedae, pela mudança do marco regulatório do 

saneamento e contra a abertura de capital.

Viva os trabalhadores, a população de Vassouras e a população dos demais 

municípios do Rio de Janeiro prejudicados pela Cedae privatizada!!!

e a falta de potabilidade.

A privatização da Cedae já traz danos e prejuízos à

população de Vassouras e de muitos outros municípios

Vamos à luta para restabelecer a Cedae pública!!!

Ato na Alerj em abril de 2021

O Sintsama-RJ resistiu bravamente contra a venda da Cedae, e continua 

resistindo contra a abertura de capital. O Sindicato, há tempos, já denunciava as 

consequências que essa privatização traria para o povo e o Estado do Rio.


