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INFORMATIVO

“Impactos, vantagens e desvantagens da 
privatização do abastecimento de água”

MANAUS, TOCANTINS E A PRIVATIZAÇÃO

 Convocamos todos os 
trabalhadores e trabalhadoras da 
Cosanpa para a audiência pública 
que discutirá a situação do sa-
neamento público de Belém. A 
Audiência ocorrerá na sexta-feira, 
30/09 às 9h na Câmara Municipal 
de Belém. O tema da audiência é: 
“Impactos, vantagens e desvan-
tagens da privatização do abas-
tecimento de água”, a audiência 
foi proposta e será presidida pelo 
vereador Fernando Carneiro.  Esse 
será um espaço para se debater 
o projeto nocivo que pretende 
privatizar o serviço de saneamento 
básico na capital.
 Vale lembrar que as peças 
do jogo de privatização da Cosan-
pa estão sendo alinhadas há algum 
tempo e que os trabalhadores e 
trabalhadoras e as entidades que 
os representam não são devida-
mente ouvidos sobre o tema. Até 
mesmo a sociedade civil orga-
nizada não tem sido devidamente 
ouvida sobre o tema que lhes é 
diretamente de interesse. 
 O presidente da Cosanpa 
afirma que a situação da estatal é 

crítica por culpa de governos 
anteriores e que o governo 
atual não teria recursos para re-
alizar investimentos necessári-
os para melhorar a prestação do 
serviço e para buscar a univer-
salização, expandindo água e 
esgoto a todo o Pará. Afirma 
que seria necessário investi-
mento privado. 
 A Cosanpa gasta 
aproximadamente R$10 mil-
hões mensais com empresas 
privadas contratadas, em-
preiteiras que vez ou outra 
dependem de equipamentos, 
pessoal, conhecimento técnico 
e estrutura física da Cosanpa para 
realizar o serviço, o que leva a 
empresa contratante (Cosanpa) 
a gastar duas vezes pelo serviço. 
Além disso, o governo do estado 
nomeou diretores e assessores 
comissionados com salários fora 
da realidade da situação da em-
presa e acima da média salarial 
dos demais trabalhadores/as. Essas 
indicações políticas custam nada 
menos que R$1 milhão mensais 
aos cofres da estatal. Essas no-

meações não têm trazido nenhum 
saldo positivo para a empresa.      
    Em contrapartida, Belém des-
ponta como uma das regiões mais 
carentes do País quanto aos ser-
viços de abastecimento de água, 
coleta e tratamento de esgoto e de 
coleta de resíduos sólidos. Se con-
siderar apenas as vinte maiores ci-
dades brasileiras, Belém desponta 
no quinto lugar das  mais distante 
da universalização desses serviços 
básicos para todos os habitantes.

É O TEMA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS VEREADORES DE BELÉM

 Faz mais de vinte anos que a cidade de Manaus privatizou o setor de águas e saneamento básico, hoje, apenas 
pouco mais de 12% do esgoto da cidade é coletado. Na cidade manauara, mais de 600 mil pessoas não têm acesso a 
água tratada. Depois de duas décadas de privatização do serviço, a promessa de que melhorar o serviço e expandir o 
acesso à água provou ser uma falácia de quem defende a entrega dos serviços básicos nas mãos do capital. A verdade 
é que Manaus está na lista das 5 cidades brasileiras com o sistema de saneamento mais precário.
 O estado do Tocantins também é uma prova de que a privatização apenas beneficia políticos envolvidos e 
empresários.  A Saneatins, estatal responsável pelo saneamento e distribuição de água para a maioria dos municípios 
tocantinenses, foi privatizada em 1998 pelo grupo Odebrecht. Em 2013 o Estado reassumiu o serviço de saneamento 
devolvendo para a estatal o controle. Esses são exemplos claros de que esse modelo não funciona. Venha participar 
desse importante debate. Contra a privatização da Cosanpa, a luta continua!


