
22 DE MARÇO - DIA MUNDIAL DA ÁGUA
ÁGUA SÓ É VIDA QUANDO TODOS/AS TÊM ACESSO

ON-LINE

Neste dia 22 de março, quando 
comemoramos o Dia Mundial da Água, 
destacamos a importância deste líqui-
do precioso, indispensável à vida huma-
na.

Infelizmente, o governo Bolsonaro 
aprovou leis que prejudicam a popula-
ção, aumentando a conta e deixando 
faltar água para os mais pobres. 

Em Alagoas a água também foi pri-
vatizada.

A água é vida. 
Mas a água só é vida quando todos 

Urbanitários apoiam luta contra agrotóxicos
O Sindicato dos Urbanitários de 

Alagoas, em seu papel de Sindicato 
Cidadão, esteve reunido com o 
Senador Renan Calheiros, no dia 14 de 
março onde, juntamente com repre-
sentantes do Instituto Terra Viva, 
discutiu como senador medidas de 
enfretamento ao uso abusivo de 
agrotóxicos no Brasil e em Alagoas.

O Senador Renan Calheiros se 
colocou à disposição dessa luta, 
oferecendo apoio na defesa da redu-
ção da utilização de todos os tipos de 
agrotóxicos que hoje prejudicam a 
saúde de milhares de pessoas.

Levantamentos e pesquisas da 
academia e de instituições vinculadas 
à questão, demonstram uma generali-
zada contaminação de resíduos de 
agrotóxicos, acima dos níveis permiti-

dos, nos corpos hídricos, nas mais 
diversas regiões do Estado.

Dentre as práticas deletérias à 
saúde humana, nesse aspecto, desta-
ca-se a pulverização aérea de agrotóxi-
cos, a conhecida “chuva de venenos”, 
largamente, utilizada no Estado.

Esse método vem provocando 
acidentes e contaminado, sistematica-
mente, ecossistemas naturais como 
mangues e matas, povoações humanas 
e mananciais, usados no abastecimen-
to humano e na agropecuária.

NÃO AOS AGROTÓXICOS

e todas têm acesso a esse recurso natu-
ral que é o mais importante do mundo.

O único deputado federal que 
votou contra esse absurdo foi o deputa-
do Paulão, que tem sido fiel aos interes-
ses da classe trabalhadora e lutado 
pelos direitos dos mais necessitados.

O governo Bolsonaro está transfor-
mando a água em mercadoria.

Com esse processo de privatização 
da água, somente os ricos saem 
ganhando.

Em todos os lugares onde a água 

foi privatizada, a qualidade dos servi-
ços caiu e os preço da tarifa aumentou.

Portanto, neste dia 22 de março, 
Dia Mundial da Água, não temos o que 
comemorar.

Vamos continuar lutando em 
busca da universalização dos serviços, 
para que todos possam ter acesso a 
água, mesmo quem não pode pagar. 

Isso só é possível com empresas 
públicas, que prestem um serviço soci-
al e não vejam a água apenas como 
mercadoria.

O  S e n a d o r 
Renan Calheiros 
desejou os para-
b é n s  p a r a  a 
CHESF, que no dia 
1 5  d e  m a r ç o 
completou 74 anos 
de história, sempre 
em defesa  dos 
nordestinos, contribuindo de forma 
fundamental para o desenvolvimento 
da região.

Por solicitação do Sindicato dos 
Urbanitários de Alagoas, o senador 
gravou uma mensagem em vídeo onde, 
além de parabenizar a empresa pelos 
relevantes serviços prestados, lamen-
tou o que “o atual governo federal tem 
feito com as estatais, em um processo 
de privatização absolutamente selva-
gem, vendendo nossos melhores ativos 
na bacia das almas”, afirmou Renan 
Calheiros.

Senador Renan Calheiros 
parabeniza a CHESF pelos
seus 74 anos de história
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