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Numa construção conjunta, depois de várias reuniões do fórum em defesa da água, 
com a presença do Sintsama-RJ e diversos movimentos de mulheres, foi decidido unificar 
a luta em defesa da água com o Dia Internacional das Mulheres.

Essa unidade vitoriosa resultou em uma enorme carreata e a bicicleata em pleno 
domingo, dia 7 de março, pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, com muita repercussão e 
apoios durante o percurso, desde a saída no prédio sede da Cedae até o Aterro do 
Flamengo.  Apesar da chuva, centenas de carros, além de cinco carros de som e muitas 
bicicletas animaram a manifestação e mostraram a força do movimento unitário.

Sintsama-RJ, Fórum em Defesa da Água e movimentos de mulheres 

Sintsama-RJ nas ruas com faixas, cartazes e adesivos 

O Sindicato, junto com as demais entidades do FÓRUM e de MULHERES, distribuiu 
a carta aberta convocando a população para a manifestação do dia 22 de março, às 10 
horas, no Largo do Machado, contra a venda da Cedae e pelo Dia Mundial da Água. 

constroem manifestação vitoriosa pelo
Dia Internacional das Mulheres

e contra a privatização da Cedae

Todos na concentração no dia 22 de março,  10h, no Largo do Machado


