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O Fórum Alternativo Mundial da Água - Fama  
e a História do Privatista Nato 

 
Representantes do CNE/FNU participarão 
do Fórum Alternativo Mundial da Água - 

FAMA 2018 que acontecerá de 17 a 22/03, 
em Brasília. 

O FAMA é um evento internacional, 

democrático, e que tem por objetivo, reunir 
mundialmente organizações e movimentos 

sociais que lutam em defesa da água como 
direito essencial à vida (site do evento).  

O Fórum se contrapõe ao autodenominado 

"Fórum Mundial da Água" que é um 
encontro promovido por grandes grupos 
econômicos que defendem a privatização 

das fontes naturais e dos serviços públicos 
de água.  

Conforme afirmado em encontros 

anteriores, o "8 Fórum Mundial da Água" é 
ilegítimo, pois se trata de uma feira de 
negócios que visa promover um mercado  

que dá acesso às empresas internacionais 
do setor de água e do saneamento. 

Conforme as informações divulgadas, mais 

de 40 chefes de Estados estarão presentes, 
o que evidência que esse evento, de portas 
fechadas, permitirá que empresas 

multinacionais tenham acesso privilegiado 
às decisões dos governos, bloqueando, 

através da falta de transparência, o 
necessário avanço de políticas públicas 
mundiais que busquem sanar a grave crise 

de acesso à água pelos povos menos 
favorecidos.  

A realização do '8 Fórum Mundial da Água' 
no Brasil, diante do processo de 

privatização das empresas do Sistema 
Eletrobras, tem todo escopo arquitetado 
maquiavelicamente pelo governo de Michel 

Temer e pelo senhor Wilson Pinto Junior, 
presidente da Eletrobras. 

Lamentável, estarrecedor e de necessária 
denúncia é que a Eletrobras patrocina com 
mais de R$ 1 milhão de reais um evento 

onde o senhor Wilson Pinto Junior, fará 
propaganda barata oferecendo as empresas 
do Sistema Eletrobras, a preço de banana, 

às empresas estrangeiras.  

O evento é promovido pelo Conselho 
Mundial da Água e proposto pela 

Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base - ABDIB, da qual, 
pasmem trabalhadores e trabalhadoras e 

órgãos de controles: o Senhor Wilson Pinto 
Junior é membro do Conselho de 
Administração (veja aqui) indicado sabem 

por quem? Pelo governo ilegítimo do 
senhor Temer.  

Essa indicação pode até ter amparo legal, 

mas se torna absolutamente antiética no 
momento em que um processo de 

privatização do Sistema Eletrobras é 
comandado pelo senhor Pinto Junior. 

Mais um caso de conflito de interesses 

nessa direção da Eletrobras para a 
Comissão de Ética Pública resolver. 

 

Juntos somos sempre mais fortes! 
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A Diretoria, em 16 de março de 2018. 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

http://fama2018.org/
https://www.abdib.org.br/orgaos-diretivos/
http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP

