NÃO DEIXE O BRASIL SECAR!
Lutar contra a privatização dos serviços de saneamento é livrar o Brasil
do esgoto. Veja os motivos pelos quais você deve se opor
à venda das empresas de água controladas pelo governo!

VÃO NOS ENFIAR A DOENÇA GOELA ABAIXO
Diarreia infecciosa, cólera e até hepatite
aparecem na lista de doenças que podem ser
adquiridas ao beber água. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), a cada dólar investido
em saneamento público, economizam-se 4.30
dólares em tratamentos de saúde. A privatização
fere esta lógica!

ÁGUA CARA EM CONTA DURA...
Atualmente, o preço de um galão de água no
mercado é quase o mesmo preço de uma caixa
d’água cheia. É só comparar o preço da água com
o valor da conta e perceber que, quando a água
vem de uma empresa privada, o preço cobrado é
muito maior!

ÁGUA DA PRIVADA
Coliformes fecais na água e resíduos
químicos foram encontrados na água
privatizada da Alemanha, França e Estados
Unidos. Imagine no Brasil, país em que
as agências reguladoras se submetem ao
colarinho branco. Saneamento privatizado é
sinônimo de falta de qualidade na água, uma
ameaça à saúde pública!
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O POVO VAI TER SEDE
Assim como os subsídios da conta de luz
correm risco com a privatização da Eletrobras,
a tarifa social de água também deve ser
suspensa para os moradores de áreas de risco,
regiões carentes, moradias improvisadas e até
para os pequenos produtores agrícolas.

O POVO VAI TER FOME
A privatização das companhias de água
deverá eliminar a tarifa subsidiada
para produtores agrícolas, mas não
é só isso que vai pesar no bolso. De
acordo com a SABESP, para produzir
um quilo de carne, por exemplo, são
necessários 17.100 litros de água. Para
cada quilo de batata, gastam-se 132,5
litros; e o quilo do frango demanda
uma média de 3.700 litros do recurso.

SÓ O TRAPO
Se a água não pertencer
mais às empresas públicas,
o custo do vestuário vai
aumentar consideravelmente
com o preço da água mais
elevado. Para fazer uma
calça jeans, por exemplo,
as fábricas gastam a mesma
quantidade de água que uma
pessoa consome ao longo de
três meses (incluindo tomar
banho, lavar roupa, cozinhar,
lavar louça e lavar a casa).
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CRISE HÍDRICA
Com a privatização, os investimentos em
saneamento tendem a cair, e uma das graves
consequências disso é o agravamento da
crise hídrica. Entre gastar com estrutura de
captação de água nos reservatórios mais
distantes e esgotar os reservatórios mais
próximos das cidades, é mais lucrativo apostar
na escassez dos reservatórios com níveis já
comprometidos.

DEMISSÃO EM MASSA
Com a privatização, as companhias
de água demitirão os trabalhadores
para contratar mão de obra barata e
desqualificada, sem garantir muitos
direitos trabalhistas. Isto agravará
ainda mais a crise financeira pela qual
o Brasil está atravessando.

DECADÊNCIA DA INDÚSTRIA
O aumento da conta e a falta de
qualidade da água vão afetar a
produção em todos os setores.
Muitos trabalhadores podem perder
seus postos e muitas fábricas podem
falir. Muitas empresas podem sair do
Brasil e migrar para países onde há
água a preço justo.

NEGOCIATAS COM DINHEIRO PÚBLICO
Os empresários que estão de olho na rede pública de esgoto e saneamento
não precisarão sacrificar suas economias para deter o controle sobre as águas.
O governo Temer permite que os possíveis compradores utilizem os recursos
públicos disponíveis no BNDES e nos fundos bilionários do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) destinados ao saneamento ambiental.
3

DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
As companhias de água privatizadas
não assumirão nenhum compromisso
com a sustentabilidade, entregando
para a população o desperdício e
a poluição dos recursos hídricos.
Além disso, podem destruir ainda
mais as áreas de proteção ambiental,
usando o dinheiro para acabar com a
natureza.

ARRECADAÇÃO
As companhias de saneamento e
esgoto são pilares fundamentais para
a arrecadação financeira do Brasil.
Com a privatização, o governo terá
ainda menos dinheiro, agravando a
crise econômica.

COMPROMISSO SOCIAL
O apoio das estatais é muito importante
para o desenvolvimento social do Brasil.
Os patrocínios incentivam programas de
valorização e acesso à cultura, projetos sociais,
voluntariados, entre outros.

PRIVATIZAÇÃO

NÃO!

PRIVATIZAR A ÁGUA É SECAR O PAÍS!
VAMOS LIVRAR O BRASIL DO ESGOTO!

Material produzido pelos trabalhadores em água, energia e meio ambiente dos estados de São Paulo, Paraná, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pará, Amapá e Santa Catarina.
Tiragem: 5 milhões “Não jogue este folheto na via pública. Descarte-o adequadamente no lixo”
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