Rio de Janeiro,06 de fevereiro de 2020
Ofício Circular – FNU - CUT 003-2020
Convocatória Reunião do Coletivo Nacional de Saneamento
25 e 26 de Março de 2020, São Paulo-SP.
Seguindo o que foi deliberado na reunião do coletivo nacional de saneamento da FNU/CNU,
no dia 22 de janeiro de 2020, em Salvador - BA, segue convocação para a próxima reunião
do Coletivo que acontecerá nos dias 25 e 26 de Março de 2020 em São Paulo - SP.
Solicitamos atenção às orientações, pois a reunião se dará em duas etapas em locais
diferentes. No dia 25 de Março nos reuniremos no Sintaema-SP e no dia 26 de março
participaremos do Seminário Internacional sobre o saneamento organizado pelo Ondas em
Parceria com a Fisenge e a FNU/CNU que acontecerá na Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo – FESPSP. Segue abaixo a programação, os endereços e as
sugestões de hospedagem para maior conforto dos nossos participantes.
1° Dia: 25 de Março
Local: Sintaema-SP - Av. Tiradentes, 1323, Ponte Pequena . Próximo ao metrô Armênia.
(Se for de metrô pegar o trem sentido Tucuruvi de preferência no primeiro vagão junto ao
condutor para facilitar o acesso ao sindicato).
Programação:
10h00 – Mesa de Abertura com representantes da Fenatema, FNU/CNU, Federações
Regionais, convidados dos movimentos sociais, sindical, políticos e institucionais.
10h30 – Análise de Conjuntura do Setor
Facilitadores: Aberlado de Oliveira Filho
Dr. Wladimir Ribeiro
Denise Motta Dau – ISP
11h45 – Debate
12h30 – Almoço
13h30 – Ações judiciais frente ao Novo Marco Regulatório do Saneamento
Facilitador: Dr. Luiz Alberto Rocha
14h30 – Debate
15h30 - Acompanhamento da execução do Plano de Lutas
17h30 – Informe dos Estados
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19h00 – Encerramento

2° Dia: 26 de Março
Local: Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP (Rua General
Jardim, 522, Vila Buarque, São Paulo – SP – Contato: (11) 3123 7800).

Programa do Seminário:
Privatização dos serviços de saneamento básico e ameaças aos direitos humanos à
água e ao saneamento
Organização Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento – ONDAS
Apoio:
•

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP

•

Federação Nacional dos Urbanitários – FNU

•

Confederação Nacional dos Urbanitários – CNU

•

Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros - FISENGE

Data – 26 de março de 2020 - Horário: 8h30 às 18h30
Local: FESPSP - Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo
Rua General Jardim, 522 - Vila Buarque (Centro) - São Paulo – SP (11) 3123 7800

Objetivo: Debater as ameaças à sustentabilidade dos serviços públicos de saneamento
básico considerando o processo de recessão, as propostas de ajuste fiscal, o
fortalecimento das teses que defendem o estado mínimo e as privatizações como forma
de resolver a crise fiscal dos estados e da união; os impactos da abertura de capital das
empresas de economia mista de saneamento e avaliação de iniciativas em curso de
privatização dessas empresas.
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Público Alvo: Acadêmicos, técnicos da área de saneamento, associados do ONDAS,
movimento popular e sindical e demais interessados.

Palestrantes convidados:
•

Márcio Pochmann, Possui graduação em Economia pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (1984) e doutorado em Ciência Econômica pela Universidade
Estadual de Campinas (1993). Atualmente é Professor Livre Docente da
Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Economia, com
ênfase em Politicas Socias e do Trabalho. Atuando principalmente nos seguintes
temas: políticas de trabalho.

•

Alexandre Ferraz, economista Analista do DIEESE, membro do Conselho Curador
do FGTS representando a CUT.

•

João Batista Peixoto, economista e consultor. Foi presidente das autarquias de
saneamento CAEMO de Osasco e da SANED de Diadema.

•

Expositores sobre a situação da: Saneago (Goiás); Sabesp (São Paulo); Caesb
(Brasília); Embasa (Bahia); Cedae (Rio de janeiro); Compesa (Pernambuco);
Casan (Santa Catarina); Copasa (Minas Gerais).

Sobre o ONDAS:
•

O ONDAS nasceu com o propósito de promover a ação conjunta, autônoma e
crítica de instituições acadêmicas e de movimentos sindicais e sociais de todo o
país, assegurando, dessa forma, a efetivação ao direito universal ao saneamento,
por meio da gestão pública e democrática. O Observatório trabalha na perspectiva
de que, a partir da produção e disseminação de dados, análises e estudos críticos,
seja possível enfrentar, de modo mais efetivo, o processo de mercantilização da
água e de privatização do saneamento, que tende a dificultar o acesso ao serviço,
principalmente por parte da população mais pobre.
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Observações: Todas as despesas dos dirigentes deverão correr por conta dos seus
respectivos sindicatos de base.
Sugestões de Hospedagem
Hotel San Raphael
Hotel 4 Estrelas comumente usado pela CUT em suas atividades na região
Endereço: Largo do Arouche, 150 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP,
01219-903.
Telefone (11) 33346001.
Site: https://www.sanraphael.com.br/
Hotel Timbiras (Indicação do Sintaema)
Rua dos Timbiras, 621, República, São Paulo - SP
telefone: (11) 3333-6886.
Site: http://www.timbirashotel.com.br/
Excelsior São Paulo Hotel (Indicação do Sintaema)
Avenida Ipiranga, 770, Centro, São Paulo – SP.
Telefone: (11) 21394600
Site: http://hotelexcelsiorsp.com.br/
Pedro Romildo
Secretário de Saneamento – CNU
Fábio Giori Smarçaro
Secretário de Saneamento – FNU
Edson Aparecido da Silva
Assessor de Saneamento – FNU
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