Associação dos Empregados de Nível Universitário da CEDAE

22 de março- Dia mundial da água.
Hoje comemora-se em todo o mundo o dia internacional da água, este produto tão simples e tão necessário às
nossas vidas.
Também foi abençoada por Deus, como elemento de purificação de nossas almas.
Deus a escolheu para nos dar vida e vida em abundância.
Apesar de ser um dia festivo, dia de celebração da vida, também é para nós cedaeanos, dia de pensarmos e
refletirmos sobre o que estão querendo fazer com a água em nosso Estado, entregando os sistemas de
distribuição nas mãos dos empresários e grupos financeiros ávidos pelo lucro.
A água é um bem essencial, não é mercadoria, portanto não pode ser considerada como negócio.
Nos últimos tempos, com essa desastrosa pandemia, que já se aproxima em nosso país das 300.000 vítimas da
COVID-19, mais essencial se torna, na prevenção e higiene individual das pessoas, objetos, vestuários etc.
A Aseac tem travado há muito tempo, luta contra a Privatização da CEDAE, junto aos sindicatos e políticos do
bem, que também entendem que os maiores prejudicados serão os mais humildes, pois dependem da política de
subsídios cruzados, instituída na criação da companhia, justamente para que todos tivessem acesso a água
potável de qualidade atendendo aos parâmetros internacionais da OMS.
Neste sentido a Aseac não tem medido esforços em contratar junto aos sindicatos Sindágua-RJ (Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Niterói
e Região) e Staecnon-RJ (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de
Água e em Serviços de Esgoto de Campos e Região Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro) , um
escritório de advocacia para demandar ações que possam parar este processo de entrega da CEDAE ao capital
privado tendo assim até o momento tomado as seguintes providências no campo jurídico como o abaixo descrito:
1) Mandado de segurança no TJ, questionando a inexistência do processo citado no site divulgado pelo
Estado, durante o período de consulta pública. Quando se acessava este número no Sistema SEI,
aparecia como processo inexistente;
2) Representação no TCE, questionando diversas falhas e vícios graves no edital de licitação, entregue ao
Presidente do TCE, em conjunto com os sindicatos e deputados estaduais e federais;
3) Representação na CVM, questionando vícios e possíveis prejuízos aos acionistas;
4) Representação na Defensoria pública denunciando a não observância ao subsídio cruzado e existência da
tarifa social, o que prejudicará as populações mais carentes em nosso Estado, se for desprezada, pois não
consta do edital, além de diversos outros itens;
5) Atuação como Amicus curiae (amigos da corte) em ação de inconstitucionalidade- ADI, junto aos
deputados e aos sindicatos.
Esta ação questiona a inconstitucionalidade da venda da CEDAE.
Assim senhores e senhoras associados à Aseac, tem sido o nosso dia a dia junto aos sindicatos e políticos na
luta pela preservação de uma água de qualidade e destino final de esgotos, adequados, para a preservação
da vida e do meio ambiente.
Neste sentido, é fundamental a manutenção da Aseac como órgão de defesa de seus associados de forma
consistente, eficaz e também sustentável, pois esta atuação demanda em custos muito elevados.
A direção.
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