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INTRODUÇÃO 

 

A privatização da agua em suas diferentes modalidades tem constituído para a ISP e seus 

parceiros uma preocupação cada vez maior. Prova disso são as numerosas pesquisas 

realizadas e os muitos trabalhos publicados durante anos sobre o assunto, que também tem 

sido objeto de inúmeros debates e múltiplas resoluções em diferentes fóruns nacionais e 

internacionais. No âmbito do IAMRECON – mais uma vez –, sindicatos desse setor aproveitam 

a organização desse encontro para fazerem uma melhor leitura sobre a situação atual do 

manejo público da água e do saneamento e, ao mesmo tempo, sobre a ameaça que 

representa a privatização a partir de um conceito público-privado promovido com apoio das 

IFI e sob a influência das grandes corporações multinacionais. Em contraposição, como uma 

estratégia paralela ao enfoque comercial neoliberal desse setor, a ISP, junto com suas filiadas 

e em parceria com redes globais de defesa do direito humano à agua, vem promovendo 

parcerias público-públicas e público-comunitárias, bem como apoiando, a partir do conceito 

de “remunicipalização”, iniciativas de recuperação de empresas públicas que no passado 

foram privatizadas. Constitui um importante imperativo na estratégia de luta da ISP pela 

defesa da água como um direito humano somar forças contra a exploração irracional do 

recurso hídrico favorecida por megaprojetos de mineração, agroindústria e de fraturamento 

hidráulico para a extração de gás de xisto (ou de folhelhos), técnica conhecida como “fracking” 

pela sua designação em inglês. Além disso, cabe assinalar que a proteção do meio ambiente e 

das bacias hidrográficas constitui também uma importante prioridade para os sindicatos e 



seus parceiros. Haja vista do anterior e, como uma consequência da privatização, os sindicatos 

neste setor têm se tornado um alvo de ataque, com a vulnerabilização dos direitos 

trabalhistas, da liberdade sindical e do reconhecimento da negociação coletiva decorrente da 

“flexibilização trabalhista” e do alargamento da precariedade do emprego público neste setor. 

A denúncia contra a corrupção e o manejo fraudulento de contratos público-privados tem sido 

causa de constantes intimidações à integridade física e psicológica de sindicalistas e suas 

famílias, em países como a Guatemala, a Colômbia e o Peru. Nossa missão consiste em 

concentrar todos os esforços necessários para consolidar uma plataforma sindical de luta 

continental pela água, o saneamento e o meio ambiente. Dessa forma, nossa capacidade de 

influenciar e incidir em temas de controle público sobre o manejo da água é inquestionável e 

essencialmente estratégica, em sinergia com outras organizações globais que acompanham 

nossa luta. 

 

OBJETIVOS 

 

Este encontro tem os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Compartilhar experiências sobre ações sindicais, de movimentos sociais e de redes globais 

pelo direito humano à água e contra a privatização e a comercialização. 

2. Identificar boas práticas institucionais no setor da água e do saneamento que promovam 

parcerias público-públicas e público-comunitárias e em respeito aos direitos trabalhistas e 

sindicais. 

3. Identificar linhas estratégicas prioritárias para consolidar uma plataforma de luta sindical 

continental pela defesa da água como um direito humano e em apoio à promoção de 

parcerias público-públicas, público-comunitárias e comunitário-comunitárias. 

4. Realizar uma reunião dos órgãos diretivos da Confederação dos Trabalhadores e as 

Trabalhadoras da Água, Saneamento e Ambiente das Américas, CONTAGUAS. 

 

METODOLOGIA 

 

A fim de alcançar esses objetivos, no primeiro dia do encontro serão desenvolvidas, na 

modalidade de “painéis e apresentações magnas”, intervenções baseadas em experiências e 

opiniões sobre temas específicos relacionados com estratégias de trabalho pelo direito 

humano à água e pelo respeito dos direitos trabalhistas e sindicais. Os debates serão 

coordenados e comentados por representantes sindicais de América Latina e do Canadá. Para 

o segundo dia, serão organizados grupos de trabalho para a elaboração de linhas estratégicas 

do setor, que serão incorporadas ao Plano de Ação Interamericano da ISP 2015-2020. Da 

mesma forma, será reservado um intervalo de tempo para a realização de uma reunião dos 

órgãos diretivos da CONTAGUAS. 

 

 



 

 

PRIMEIRO DIA: Segunda-feira 20 de Abril 

 

08h30: Credenciamento (apenas para quem não o tiver feito previamente) 

 

09h00:  ABERTURA: 

- Luis Isarra, Secretário-Geral da FENTAP/Peru e Coordenador da CONTAGUAS. 

 

09h30: Breve apresentação dos/das participantes. 

 

10h00: PAINEL: “O direito humano à água e o respeito dos direitos trabalhistas e sindicais”: 

- Oscar Rodríguez, Responsável Regional do Setor da Água e do Saneamento da ISP 

- Margarita López, Presidenta do SINTRACUAVALLE/Colômbia. 

- Carlos Sosa, Secretário-Geral da FFOSE/Uruguai 

 

Moderadores: Raúl Riquelme, FENATRAOS/Chile e Yolanda Jaguandoy, USE/Colômbia 

 

11h00:  COFFEE BREAK 

 

11h30:  CONFERÊNCIA: “As tensões e contradições entre o Estado e os atores sociais no 

processo de democratização política e a gestão da água na América Latina”. 

- José Esteban Castro, Coordenador WATERLAT-GOBACIT 

 

Comentadores:  Harold Humberto Fernández, SINTRAMBIENTE/Colômbia e Ismael Cortazzo, 

FFOSE/Uruguai. 

 

13h00: ALMOÇO 

 

14h30: CONFERÊNCIA: “Impactos socioambientais nos processos de fraturamento hidráulico no 

México (FRACKING)” 

- Claudia Campero Arena, Alianza Mexicana contra el Fracking (Aliança Mexicana contra o 

Fracking). 

 

Comentadores: Luis Isarra, FENTAP/Peru e Kelti Cameron, CUPE/Canadá. 

 

15h30:  CONFERÊNCIA: “A visão do SGBATOS na projeção da Empresa de Agua y Saneamientos 

Argentinos S. A. (AySA) e os direitos de trabalhadores e trabalhadoras.” 



- José Luis Lingeri, Secretário-Geral do Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras 

Sanitarias (SGBATOS), Argentina. 

 

Comentadores: Margarita López, SINTRACUAVALLE/Colômbia e José Paulino Martínez, 

SITRAGUA/Guatemala 

 

16h30:  COFFEE BREAK 

 

17h00: PAINEL: “Experiências sindicais sobre combate à privatização da água e saneamento.” 

 

- Wilfredo Romero, SETA/El Salvador 

- Marco Antonio  Paucarcaja, FENTAP/Peru 

- Pedro Romildo Pereira dos Santos, FNU/Brasil 

 

Moderadores: Ruben Segarra, CETE/Equador e Roberto Rodas, SINTRACUAVALLE/Guatemala. 

 

18h00: ENCERRAMENTO  

 

 

SEGUNDO DIA:          Terça-feira 21 de Abril 

 

09h00: TRABALHO GRUPAL  

 

- Contribuições para o Plano de Ação Interamericano 2015-2020:  

a.  Linhas prioritárias de trabalho para o Setor Água e Saneamento. 

b. Reunião CONTAGUAS. 

 

Coordenador:  

- Luis Isarra, Secretário-Geral da FENTAP/Peru e Coordenador da CONTAGUAS. 

 

11h00:  COFFEE BREAK 

 

11h30: CONCLUSÕES  

 

12h30: ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 

 


