FAQ | DÚVIDAS COMUNS
1 - O que é a campanha e por que ela é importante?
A Fundação SOS Mata Atlântica soma esforços com a Campanha da Fraternidade 2016 e com o
movimento Água Limpa é a Onda com uma petição pelo fim dos “rios mortos”, pela universalização
do saneamento, por esgoto tratado e por água limpa nos rios e praias do Brasil. O objetivo é chamar
atenção para a questão do direito ao saneamento básico para todas as pessoas, buscando fortalecer
o empenho por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro do
planeta Terra.
Alguns números importantes:
>>> apenas 40% dos esgotos gerados no Brasil são tratados (Fontes: Diagnóstico
Ministério das Cidades/SNIS 2014; e Instituto Trata Brasil).
>>> 35 milhões de brasileiros não tem acesso à água tratada (Fontes: Diagnóstico
Ministério das Cidades/SNIS 2014; e Instituto Trata Brasil).
>>> 85% dos 111 rios e córregos avaliados pela Fundação SOS Mata Atlântica não
apresentam boa qualidade da água (Fonte: SOS Mata Atlântica – relatório do Observando
os Rios 2015).
>>> Mais de 70% das doenças que levam a internações hospitalares no país são
decorrentes de contato com a água contaminada (Fontes: OMS, Sistema de Informações
Hospitalares do Sistema Único de Saúde SIH/SUS, IBGE-Morbidade Hospitalar no SUS).
2 – Como é possível participar?
Existem várias formas de ajudar e participar.
Pode-se assinar a petição online ou a petição impressa.
Também é possível ajudar a campanha a coletar assinaturas, imprimindo a petição para coletar
assinaturas.
Organizações também podem aderir formalmente à campanha, e imprimir a petição para coletar
assinaturas em lugares públicos, eventos, mobilizações, etc. Maiores informações sobre como
participar estão em www.sosma.org.br/saneamentoja.
3 – Para onde enviar as folhas com assinaturas coletadas?

Organizações devem avisar à Fundação SOS Mata Atlântica sobre a adesão para serem incluídas na
lista de parceiros. Para isso basta escrever para malu@rededasaguas.org.br, informando a adesão.
As assinaturas coletadas serão reunidas pela Fundação SOS Mata Atlântica (A/C Malu Ribeiro): Av
Paulista, 2073, cj.1318, Torre Horsa 1, 13° andar – São Paulo/SP – CEP 01311-300. Para apoio no
envio escreva para malu@rededasaguas.org.br.
4 - Para quem será entregue a petição?
Presidente, governadores e Congresso.
5 - Qual é a meta de assinaturas e qual é o prazo?
3 milhões (sem prazo)
6 - O que a gente espera que seja feito a partir disso? Será proposta uma nova lei?
Esperamos que o saneamento passe a figurar como prioridade na agenda do governo e dos
cidadãos. Esse é o primeiro passo para políticas públicas efetivas e para a universalização dos
direitos.
É preciso garantir acesso ao saneamento e à água limpa, que são direitos humanos. Queremos o
respaldo de milhões de pessoas como instrumento de pressão para que deputados e senadores
votem com base na pressão popular. A pressão é um importante instrumento de mudança.
Não estamos propondo mais leis, apenas o cumprimento das leis atuais. Se a Constituição de 1988
fosse respeitada, não haveria lançamento de esgoto sem tratamento em nenhum corpo d’água no
país.
Se entendermos que há necessidade de elaborar alguma mudança na legislação, como por exemplo,
o fim de Rios Mortos (rios de classe 4), não será por meio de lei e sim por resolução do CONAMA, já
previsto na petição.
7 - Quem pode participar?
Qualquer pessoa no Brasil, incluindo menores de idade e estrangeiros.
8 - Pode participar sem informar o RG ou CPF?
Sim.
9 - Por que estamos pedindo o e-mail?
O e-mail é opcional, mas gostaríamos de manter os participantes informados sobre os resultados
alcançados através do envio de e-mails.
10 – Qual o site para maiores informações?
www.sosma.org.br/saneamentoja

