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Segundo Léo Heller, medida é imediatista, desconsidera a função social dos serviços de saneamento, 
não tem base em evidências e tampouco as salvaguardas necessárias; um cheque em branco ao portador

Vamos ocupar Brasília para derrotar o PL 3261/19
 que privatiza o saneamento em todo país

Em defesa do saneamento público

O governo federal quer alterar o marco regulatório do saneamento para privatizar o setor em todo o país.
Os trabalhadores de saneamento em todo o país estão mobilizados para impedir esse crime contra o 

povo brasileiro, que o governo Bolsonaro quer praticar.
Se for aprovado o PL 3261/19, os maiores prejudicados serão os municípios mais pobres e a população 

menos favorecida do Brasil inteiro, pois vão ficar sem acesso à água e ao saneamento básico.
Se for privatizado, haverá exclusão dos municípios mais pobres e áreas carentes nas grandes cidades. 

Com o aumento da tarifa, as pessoas não conseguirão pagar a conta e terão o serviço cortado.
Por isso, venha na luta conosco para impedir a privatização do saneamento.

Bolsonaro quer privatizar a água.
Enquanto o mundo inteiro retoma o controle público da água

Nos Estados Unidos, cidades como Atlanta, Los Angeles e outras reestatizaram o 

controle da água.

Na Europa, cidades como Paris (França), Berlin (Alemanha), Budapeste (Hungria) e 

muitas outras, a água também voltou para o controle dos governos a favor do povo.

Na América do Sul, vários municípios da Argentina, Bolívia e Uruguai também 

retomaram a água.  A mesma coisa ocorreu na África e Ásia.

Privatizar o saneamento é um crime contra o povo!
Organizações mundiais e setores importantes nacionais e estaduais se 

posicionam contra a privatização da água

Neste ano de 2019, o Papa Francisco realiza o Sínodo da Amazônia, defendendo a preservação 
do Meio Ambiente, das nossas águas e das florestas.

“Enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente, em alguns lugares 

cresce a tendência para se privatizar este recurso escasso, tornando-se uma mercadoria 

sujeita às leis do mercado...Este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres 

que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida radicado na 

sua dignidade inalienável”.

Papa defende a água como bem público e contra a privatização (Reforçado na Encíclica Laudato Si em 2017)

Relator da ONU condena privatização da água no estado do RJ

Heller: "Concessão a empresas privadas, que visam lucro, põem em risco o acesso da população pobre aos serviços"
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Enquanto o Governo Federal quer vender a nossa água, o mundo inteiro está reestatizando
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Não à privatização da Cedae (RJ)

Sua conta de água vai aumentar muito;

A qualidade dos serviços vão piorar e a manutenção terá cobrança extra;

Áreas mais carentes tendem a ficar sem água nenhuma;

Mais de 2 milhões de moradores do Rio de Janeiro que moram nas comunidades carentes 

ficarão sem acesso à água;

Outro dano para as comunidades com a privatização será o retorno das doenças hídricas 

como: Diarreia, Cólera, Leptospirose, Hepatite, Esquistossomose, Malária, Desinteria, Tifo e 

outras.

Se a Cedae for vendida, aumentará a exclusão e a desigualdade social.

O governo federal está exigindo a privatização da Cedae
Se a Cedae for vendida, veja o que pode acontecer com você:

Veja porque é importante manter a Cedae pública:
Tarifa Social (R$ 2,93) e tarifa comum (R$ 3,32 - Conta mínima) na Cedae pública

Onde foi privatizado essa tarifa chega ser até 10 vezes mais cara.

Em 2018, a Cedae produziu um resultado positivo de R$ 832 milhões. Nos últimos cinco 

anos a empresa vem obtendo seguidos resultados positivos, repassando dividendos de 

milhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro.

A Cedae pública vem investindo mais de R$ 3 bilhões para universalizar a água na Baixada 

Fluminense. Esse recurso foi adquirido por empréstimo pela própria Cedae com a Caixa 

Econômica Federal, tendo como garantidor o faturamento da Cedae na região da Barra da 

Tijuca, Jacarepaguá e Recreio  (AP4).

Por ser uma empresa pública , pratica o subsídio cruzado. Recebe recursos arrecadados das 

regiões mais lucrativas para investir em áreas mais carentes, como demonstrado no item 3.
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Os trabalhadores da Cedae na luta permanente contra a venda da Companhia

Lutas pela Cedae Pública Ato em 2016 - Rio Branco
contra a venda da Cedae

Manifestações Alerj 2017
em defesa da Cedae

Vamos dizer não à privatização da Cedae imposta
pelo governo federal e acatada pelo governo estadual


