
O governo Temer editou uma Medida Provisória (MP) nº 844/2018 que modifi ca a Lei Nacional 
de Saneamento para entregar o setor à privatização, principalmente os serviços de abastecimento 
de água e coleta e tratamento dos esgotos. Na prática, essa MP obriga as cidades a oferecerem 
esses serviços para alguma empresa privada.

CONTRA A
MP DA SEDE
E DA CONTA ALTA
Sua conta de água pode ficar mais cara
e sua cidade sem saneamento básico

1. Que a água passará a ser tratada como mercado-
ria como qualquer outro produto e não como um direito 
de todo o povo.

2. Se você já paga caro sua conta de água isso pode 
piorar porque as empresas privadas estão interessadas 
em ter lucro e, para isso, têm que aumentar a conta.

3. Hoje funciona assim: As tarifas arrecadas nas ci-
dades mais ricas ajudam a garantir os serviços de água 
e esgoto para as cidades mais pobres. Com essa medida 
(a MP), as cidades ricas, que mais arrecadam com a 

o Estado, que não terão condições de garantir água e 
esgoto para seus moradores. 

Resumo: Os mais ricos fi carão mais ricos e os 
mais pobres fi carão mais pobres.

4. Vai acontecer com a conta de água o que acon-
teceu com a conta de luz. Depois da privatização a conta 

dado para os países onde essas empresas têm sua sede. 
Isso se chama transferência de riquezas.  

5. Vamos voltar a conviver, de forma mais inten-
sa, com doenças que haviam sido erradicadas há muito 
tempo no nosso País.

6. Além disso, se a MP for aprovada poderá ser 
acrescida uma taxa de lixo na conta de água, o que fará 
com que a conta aumente ainda mais. E se não pagar vai 
cortar

Por isso vamos lutar e exigir dos Deputados Fe-
derais e Senadores do nosso Estado que essa MP 
não seja aprovada.

O que isso significa:



30 de agosto será o Dia Nacional de Mobilização con-
tra a MP do Saneamento. Esse dia está sendo organiza-
do por sindicatos, movimentos populares, entidades de 

a coleta e o tratamento de esgoto e a coleta e destinação 
adequada do lixo sejam garantidas para toda a popula-
ção, principalmente para os mais pobres que hoje são os 
que mais sofrem para ter acesso aos serviços.

Como vai ser esse dia:

Cada Estado vai organizar atividades para esclarecer e 
denunciar mais essa tentativa do governo Temer de pre-
judicar ainda mais o povo brasileiro, agora, atacando um 
serviço essencial como é a garantia do acesso à água e 
ao esgotamento sanitário. 

Diversas entidades que representam os trabalhadores 
e as trabalhadoras do saneamento básico e entidades do 
movimento popular estão fazendo uma campanha para 
que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, devolva a 
MP para o Temer, porque uma medida dessa só deveria 
ser tomada se houvesse urgência, o que não é o caso. 
Na verdade, trata-se de mais um golpe contra o povo 
brasileiro. 

#DevolveEunicioaMPdoSaneamento

Eunício, devolve a MP!

30 DE AGOSTO: DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A MP
As atividades poderão ser a paralisação das empresas 

de saneamento, atos públicos nas praças, debates nas 
universidades, atividades nas igrejas, nas Assembleias 
Legislativas dos Estados e nas Câmaras Municipais, ma-
nifestações culturais, aulas públicas, etc.

Vamos Juntos Barrar a MP que entrega nossa 
água para as empresas privadas!

. Pela universalização do acesso pleno aos serviços 
de água e esgoto

. Por tarifas que todos possam pagar

. Pelo fortalecimento do controle social na prestação 
dos serviços de saneamento

. Contra todas as formas de privatização
- Água é Direito e não Mercadoria


