CARTA ABERTA À POPULAÇÃO DE TERESÓPOLIS
LEIA COM ATENÇÃO!
RETIRADA DA CEDAE DO SERVIÇO DE SANEAMENTO VAI SER
MUITO RUIM PARA A POPULAÇÃO! ÁGUA NÃO É MERCADORIA!

Saiba como isso vai prejudicar sua vida!

•
•
•
•

Sua conta de água vai aumentar (veja
tabela com a comparação tarifária);
A qualidade dos serviços vai piorar e
a manutenção terá cobrança de taxa
extra (Paraty é um exemplo);
Áreas carentes tendem a ficar sem
água;
Outro dano para as comunidades será o
retorno de doenças decorrentes da falta
de saneamento, como diarreia, cólera,
leptospirose, hepatite, esquistossomose, malária, desinteria, tifo, entre outras
ENCERRAR O SERVIÇO DA CEDAE PODE SER MUITO PREJUDICIAL AO MUNCIPIO!

COMPARE O AUMENTO DE TARIFA ONDE
O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FOI PRIVATIZADO
Concessionária

TARIFA (R$ por m³; 1 m³ = 1.000L)

FATURA MENSAL (Preço mínimo)

Águas do Paraíba
(Campos)

4,36
6,82
8,89
3,32

R$ 65,40
R$ 102,30
R$ 133,35
R$ 49,80

Águas de Juturnaíba
(Saquarema e Araruama)
Prolagos
(Cabo Frio e região)

Cedae

TUDO O QUE FOI PRIVATIZADO PIOROU A VIDA DO POVO!
Trens, barcas, metrô, Light, Enel, Ceg, entre outras.
A DECISÃO ESTÁ EM SUAS MÃOS! DE NADA ADIANTA O PREFEITO
QUERER PRIVATIZAR SE O POVO ACHAR QUE ISSO NÃO É BENÉFICO

ENTENDA A IMPORTÂNCIA DA CEDAE PARA TERESÓPOLIS
•

•

•

Faz investimentos através do recurso
de subsídios cruzados, ou seja, os
recursos das áreas mais ricas garantem
a distribuição de água e esgoto para as
áreas mais pobres.
Por exemplo: a arrecadação do Bairro
do Alto, Granja Comary, Teresópolis e
Barra do Imbuí garante recursos para
os serviços de saneamento básico
no Rosário, Perpetúo, Pimentel, entre
outros.
Recentemente a Cedae concluiu
o assentamento da tubulação em
um trecho de 2 mil e 600 metros de

•

•

extensão até um reservatório de 270
mil litros de água tratada, localizado no
final da Rua Padre Cícero, no Jardim
Salaco. Mil famílias da parte mais alta
desse bairro não sofre mais com o
racionamento de água no período da
estiagem
Parte da arrecadação da Cedae volta
para os cofres do estado, permitindo
o reinvestimento em outros serviços
essenciais;
Água de boa qualidade chega para as
comunidades carentes e bairros mais
pobres;

PREFEITURA QUER PRIVATIZAR O SERVIÇO ENQUANTO
O MUNDO INTEIRO RETOMA O CONTROLE PÚBLICO DA ÁGUA
Nos EUA, cidades como Atlanta, Los Angeles e
outras reestatizaram o controle público da água.
Na Europa, Paris (França), Berlim (Alemanha),
Budapeste (Hungria) e muitas outras cidades
seguiram o mesmo caminho após o fracasso do
modelo privado. A França, com 94 reestatizações em
15 anos, é o país com o maior número de casos.
Na América do Sul, Buenos Aires (Argentina), La Paz
e Cochabamba (Bolívia) também devolveram para as
mãos do governo os serviços de saneamento. Então,
qual o interesse da prefeitura em escolher privatizar,
apesar das evidências que isso é um grave erro?

Papa Francisco já avisou:
“O acesso à água potável e segura é um direito humano essencial,
fundamental e universal”
“É previsível que o controle da água por grandes empresas mundiais se
transforme numa das fontes de conflito deste século”

