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Neste  dia 22/03/2013, o Sintaema alerta a 
população de Santa Catarina, sobre um líquido 
tão precioso e essencial à vida. O Dia Mundial 
da Água foi criado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) no dia 22 de março de 1992. 3/4 da 
superfície do nosso planeta são cobertos por água, 
sendo 97% salgada e apenas 3% doce. Contudo, 
do percentual total da água doce existente, a maior 
parte encontra-se sob a forma de gelo nas calotas 
polares e geleiras. Já os rios, lagos e reservatórios 
subterrâneos, que são nossas principais formas 
de abastecimento, correspondem a apenas 0,3% 
desse percentual. Pensando nisso, foi instituído o 
Dia Mundial da Água, com o objetivo principal de 

22 de março : Dia Mundial da Água

criar um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas para preservar esse bem 
comum e finito.
Nosso País, possui 12% de toda a água doce do planeta. Sendo assim, de todos os recursos ambientais existentes 

em nosso país, a água, como um bem imprescindível à vida, tem importante ligação com as questões econômicas 
e sociais. A água é um bem comum e o acesso a ela é um direito humano fundamental e inalienável. A água é 
patrimônio da humanidade, o elemento básico da vida na terra. Não é mercadoria, e não pode ser comercializada.
O Sintaema, repudia qualquer tipo de privatização da água, seja ela clara ou disfarçada, inclusive as 

parcerias público-privadas, que têm se revelado um verdadeiro fracasso neste setor em todo o mundo e não 
diferentemente no nosso Estado.Por isso, o Sindicato considera que a administração e o controle dos sistemas de 
água e saneamento deve ser público e de qualidade. Nossa luta pela universalização da água e pela manutenção 
do saneamento público acontece todos os dias. Entre nessa luta com a gente!

Em virtude da pouca quantidade disponível, á água tem sido vista como um 
bem econômico e virou o grande negócio do século. Empresas multinacionais 
disputam o controle das concessões do saneamento. Esse processo mundial 
tende a crescer na medida em que os recursos hídricos forem mais escassos.
Em Santa Catarina, a porta de entrada da privatização é a municipalização, 

que ocorre a pretexto do vencimento dos contratos com a Casan. Muitas 
administrações municipais excluem a população da decisão e omitem suas 
negociatas com empresas privadas. Há anos o Sintaema faz o alerta de que a 
municipalização tem sido o caminho da privatização e convoca a sociedade a 
resistir a esse processo. É preciso agir agora para evitar que a água vire mera fonte 
de lucro .

PERIGO DA PRIVATIZAÇÃO

Água é vida! Privatizar é crime!


