17 a 22 de março de 2018

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Não a privatização dos nossos
rios e de nossa água
O comitê do Fórum Alternativo Mundial
da Água (FAMA) em Rondônia, composto por
movimentos sociais, sindicatos, educadores e
pesquisadores, convoca toda a população do
estado a defender nossa água no próximo dia 22
de março, dia mundial da Água, que será
marcado por mobilizações populares em todo o
país. Em Porto Velho o ato acontecerá as 8h
(manhã) em frente a sede da Caerd (Av. Pinheiro
Machado, 2112).
Em nosso estado as populações
ribeirinhas, atingidas por barragens sofrem
diariamente uma realidade injusta de
privatização dos rios, sem acesso ao peixe e aos
seus direitos enquanto as empresas donas das
barragens lucram com esses mesmos rios.
Hoje mais de meio milhão de
rondonienses que tem acesso a água potável
através da Companhia de Água e Esgotos de
Rondônia – CAERD, correm o risco de ter o
acesso a essa água encarecido, com o aumento
das tarifas, provocado pela possível privatização
da empresa, orquestrada pelo próprio governo
do estado e a direção da empresa, que segue

descumprindo acordos coletivos e decisões
judiciais para o pagamento dos 4 meses de
salários atrasados dos mais de 600
trabalhadores e trabalhadoras.
Além de aumentar as tarifas a
privatização signiﬁca entregar o controle da
água do estado nas mãos de uma empresa
privada que somente o lucro interessa.
O Fórum Alternativo Mundial da Água –
FAMA 2018 está acontecendo entre os dias 17 e
22 de março de 2018, em Brasília – DF. É um
evento internacional, democrático reuni
mundialmente organizações e movimentos
sociais que lutam em defesa da água como
direito elementar à vida. Este Fórum pretende
uniﬁcar a luta contra a tentativa das grandes
corporações em transformar a água em uma
mercadoria, privatizando as reservas e fontes
naturais de água, tentando transformar este
direito em um recurso inalcançável para muitas
populações, que, com isso, sofrem exclusão
social, pobreza e se vêm envolvidas em conﬂitos
e guerras de todo o tipo.

Água e Energia não são mercadorias!
A Amazônia não esta a venda!

Comitê do FAMA em Rondônia
Participe você também! Não deixe privatizar o que é seu!
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NOTA DE REPÚDIO
Os trabalhadores da CAERD, representados pelo Sindicato dos
Urbanitários, vêm a Público esclarecer a população de Rondônia
que

a

CAERD,

desde

fevereiro

de

2017

vem

atrasando

sucessivamente o pagamento dos salários dos servidores e
atualmente está com 04 meses atrasados, sendo: 13º Salário/2017,
Dezembro/2017, Janeiro e Fevereiro/2018.
São mais de 600 pais de famílias que não estão conseguindo suprir
necessidades básicas, como alimentar seus filhos, além de sofrer
constrangimento diariamente por não conseguirem honrar seus
compromissos financeiros.
Desta forma, os trabalhadores manifestam seu profundo REPÚDIO
a esta incompetente diretoria da CAERD, que vem Usurpando o
patrimônio público e prestando um péssimo serviço à população de
Rondônia e estende a indignação ao Governador Confúcio Moura,
que tem avalizado as ações desastrosas desta diretoria que nada
tem feito para resolver os graves problemas do saneamento básico
no Estado.
Os trabalhadores comunicam a população que, em face do
descumprimento de decisões e acordos judiciais e em razão da falta
de pagamento de salários, a categoria voltará a GREVE.
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