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VI Carta da Juventude 

VI Fórum Água e Juventude 

 

 
Evento Online, 23 de outubro de 2020. 

 

Nós, jovens presentes no VI Fórum Água e Juventude do Comitê de Bacias dos rios 

Macaé e das Ostras, realizado por videoconferência, no dia 23 de Outubro de 2020, debatemos a 

temática Saneamento Básico, Pandemia e Privatização da Água. Problematizamos a questão da 

Privatização do Saneamento Básico e, através do olhar jovem, notamos e constatamos 

problemas quanto: A atual precariedade do serviço de saneamento básico na Região 

Hidrográfica Macaé-Ostras, e a ameaça do aumento das desigualdades de provimentos dos 

serviços básicos de saneamento, com a privatização do saneamento, às populações mais 

carentes e habitantes das zonas rurais e periféricas.  

Desta forma, pontuamos algumas propostas que podem ser aplicadas na sociedade como 

um todo para que essa situação seja revertida. 

 

 Assegurar a participação da juventude e incentivar o engajamento e empoderamento 

juvenil nos espaços sociais pertinentes aos debates acerca do meio ambiente e 

saneamento básico. 

 Incentivos a projetos de Educação Socioambiental na RH-VIII, abordando os temas 

saneamento básico e participação social. 

 Execução, elaboração, revisão e fiscalização dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico nos municípios da RH-VIII;  

 Inclusão nos Planos Municipais de Saneamento Básico o levantamento do perfil social 

da população com vistas a encontrar soluções de acessibilidade ao pagamento por custos 

do saneamento, como, por exemplo, Tarifa Social ou até mesmo isenção de tarifas para 

população de baixa renda; 

 Projetos de construção de tratamento de esgoto individual e ecológico nos locais rurais 

remotos e/ou com geografia não pertinente à instalação de redes coletoras;  
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 Incentivar projetos de coleta seletiva de resíduos sólidos e a compostagem de resíduos 

orgânicos por bairros. 

 Utilizar as redes sociais de forma organizada para sensibilizar e mobilizar os jovens e 

população em geral sobre a universalização do saneamento. 



O jovem tem o poder transformador, com isso, recomendamos no VII Fórum Água e 

Juventude, em 2021, uma temática com uma abordagem sobre os impactos do desmonte das 

políticas ambientais, na RH-VIII, e a importância da mobilização da juventude frente a esses 

impactos, fazendo valer o Art. 225 da Constituição Federal de 1988, onde “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá- lo para as presentes e futuras gerações”.  


