
Pelo direito a água e 
o fi m da cumplicidade 
com a ocupação 
israelense

O nordeste do Brasil: fonte 
de sustento para ocupação 
israelense

Em 2005, a sociedade civil palestina 
lançou um apelo conjunto aos povos 
e governos do mundo por Boicotes, 
Desinvestimento e Sanções (BDS) 
a Israel e entidades cúmplices de suas 
vioalações do direito internacional. O 
objetivo é cortar o fi nanciamento às 
politicas de ocupação, apartheid e 
colonialismo israelenses e romper vínculos 
que legitimam ou fi nanciam essas práticas.

Hoje há um poderoso movimento 
popular e global que tem conseguido 
pressionar governos, bancos e grandes 

A empresa estatal de água Mekorot 
Ltd. é responsável por administrar todos 
recursos hídricos de Israel, sendo a principal 
responsável por violar o direito do povo 
palestino à água. As empresas da agua e 
do agronegócio israelense exportam as suas 
tecnologias desde os anos 60 ao Brasil. 
Deste modo, Israel fi nancia sua política de 
colonização e fortalece a concentração da 
renda e da terra no Brasil. Ao mesmo tempo, 
propaga uma falsa ideia de que apoia o 
desenvolvimento de outros países, tentando 
esconder os seus próprios crimes.  

Os níveis de chuva nas terras palestinas 
superam os de Londres. Antes da criação 
de Israel, a Palestina chegou a ser o 
maior exportador de laranjas do mundo. 
A questão não é a falta d’água, mas a falta 
de justiça.  O semiárido brasileiro também 
conhece um legado colonial e enfrenta 
estruturas globalizadas do agronegócio 
e empresas transnacionais. Muitos dos 
mecanismos de roubo de água e de terra 
que Israel e suas empresas utilizam contra 
o povo palestino são conhecidos do povo 
nordestino.

multinacionais a cortarem ou reduzirem 
seus negócios com Israel e empresas e 
instituições conectadas às violações do 
direito internacional cometidas contra o 
povo palestino. 

No nordeste brasileiro, empresas 
israelenses de água e irrigação mantêm 
vários contratos e acordos para exportar 
a sua experiência de roubo da água 
na Palestina ao Brasil, promovendo a 
expansão do agronegócio do semiárido e 
garantindo apoio fi nanceiro e político aos 
crimes israelenses.

Mekorot Ltd. é uma dessas empresas. 
Denunciada em várias ocasiões pela 
ONU, a Mekorot é uma empresa estatal 
israelense de água responsável por 
implementar o “apartheid da água” sobre 
o povo palestino: segregando o acesso 
à água por critério étno-racial. Os crimes 
da Mekorot incluem a pilhagem dos 
recursos naturais em território ocupado e 
participação no deslocamento forçado de 
comunidades palestinas.

Contra essa globalização da injustiça 
precisamos nos unir em solidariedade. 
Junte-se à campanha contra a 
Mekorot e ao movimento do BDS! 

É hora de cortar esses laços exploratórios 
e substituí-los por laços de solidariedade 
entre o povo palestino e o povo brasileiro. 
Buenos Aires, Lisboa, Holanda e São Paulo 
já mostraram o caminho que a nossa 
mobilização deve seguir e suspenderam os 
contratos com a Mekorot! 

Israel trabalha continuamente para promover 
seus negócios de água e agricultura no 
Brasil, incluindo com seminários e  o envio 
de delegações e viagens ofi ciais. 

PALESTINA

BRASIL
A “Indústria da Seca”  pauta o agronegócio 
como solução

Negar o valor da agricultura tradicional 
palestina para substituir-a com o 
agronegócio israelense faz parte da 
justifi cativa da colonizão das terras 
palestinas. 

Declarando terras palestinas terras do 
estado e destruindo campos e casas, 
Israel segue roubando a terra dos 
palestinos. Organizações israelenses 
produzem falsos documentos de venda 
ou posse: na capital palestina, Jerusalém, 
esses grileiros já expulsaram muitas 
famílias de suas casas.

Israel promove a sua experiência de “fazer 
fl orescer o deserto” enquanto sustenta um 
consumo de água per capita entre os mais 
alto do mundo, valendo-se do roubo da 
água do povo palestino. 

O desvio do Rio Jordão por Israel quase 
fez seca-lo, deixando o povo palestino 
sem acesso a sua água.

A empresa estatal israelense Mekorot 
controla toda a água palestina e assegura 
que muitas comunidades palestinas, as 
quais Israel quer expulsar de suas terras, 
não tenham acesso a água.

A concentração de terras e grilagem segue

O “combate à seca” através de 
megaprojetos visa um desinvolvimento 

A transposição do Rio São Francisco e 
seus impactos

Megaprojetos  trazem água ao agronegócio 
mas não aos camponeses e comunidades 
tradicionais

PALESTINA

BRASIL

Um movimento colonialista da Europa 
consegue a criação do Estado de 
Israel na Palestina. Começa um 
processo de brutal limpeza étnica 
que continua até hoje. Nos primeiros 
dois anos, 75% do povo palestino 
que residia baixo regime israelense 
foram expulsos, suas vilas destruídas 
e muitos do que fi caram foram 
massacrados.

Brasil é occupado e colonizado, 
num processo marcado por limpeza 
étnica e genocídio das populações 
indigenas, expansão continua das 
terras e exploração dos recursos 
naturais.

Israel ocupa militarmente o resto da 
terra palestina. Agora coloniza todo o 
território palestino, rouba a sua água, 
distribuindo-a aos novos colonos e 
seus cidadãos.

Desde 1948 dezenas de leis e 
políticas racistas garantem que o 
povo palestino fi que segregado e 
privado dos direitos mais básicos e 
perca suas terras e recursos naturais. 

A construção do Estado brasileiro se 
dá baseada sobre a escravidão e o 
latifundio, garantindo a continuidade 
do privilégio econômico, racial e 
político das oligarquias.
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Ocupação militar, colonização, limpeza étnica e a construção de um estado baseado 
sobre racismo são processos nefastos. O Brasil até hoje não superou o legado histórico 
da colonização, escravidão e ditadura e conhece muitos dos aspectos do sofrimento 
do povo palestino. As empresas e interesses capitalistas promovem a continuidade de 
estruturas coloniais e racistas, seja na Palestina seja no Brasil.

BRASIL PALESTINA

PALESTINA BRASIL

Há semelhanças e diferenças entre a realidade que o povo palestino e nordestino enfrentam. 
Na Palestina, Israel utiliza práticas capitalistas e do agronegócio para políticas de limpeza 
étnica e colonização. No Brasil, a democracia muitas vezes perde contra os interesses do 
agronegócio.

70% 
da água é consumida 
pelo agronegócio 

Empresas e latifúndio 
recebem subsidios e 
descontos pela água

Entre 2013 e 2015, o 
governo entregou 1426 
poços artesianos no 
semiárido nordestino

O Brasil têm o programa 
Um Milhão de 
Cisternas

O exercito israelense 
destrói e danifi ca 
cisternas e infraestrutura 
da água palestinas 
sistematicamente. 

Israel proíbe os 
palestinos de perfurarem 
poços e tem destruído 
centenas de poços 
existentes.

Israel vende água até três vezes 
mais caro aos municipíos 
palestinas que aos israelenses. 

Comunidades palestinas que 
Israel quer destruir não recebem 
água e têm que pagar custosos 
camiões-pipa - alguns são às 
vezes sequestrados por forças de 
ocupação israelense.

Palestinos na Cisjordânia 
consomem em média 60L 
água por dia enquanto 
colônos israelenses usam 
uma média de 300L por 
dia

5X
Exemplos não faltam: o grupo israelense 
Tahal, que tem desenvolvido a infraestrutura 
de roubo da água na Palestina, foi contrado 
para estudos técnicos para a transposição 
do Rio São Francisco; a empresa da irrigação 
Netafi m lucra com o agronegócio brasileiro; e 
o Brasil é um dos maiores consumidores de 
agrotóxicos israelenses no mundo. Dentre 
os contratos da Mekorot Ltd, principal 
responsável pelo apartheid de água contra 
o povo palestino, em território brasileiro 
destacam-se:

www.stopmekorot.org  | www.bdsmovement.net | www.stopthewall.org

DO NORDESTE 
À  PALESTINA

SEDE 

TE
MO

S

JUSTIÇA
DE !

Contato: global@stopthewall.org

São Paulo (Sabesp)   

Bahia (Embasa,CERB)

Ceará (Cagece)   

Distrito Federal (Caesb)

-
-
-

Cancelado por  pressão popular

Campanha Palestina contra o Muro de 
Apartheid (Stop the Wall) Coligação Palestina de Defesa da Terra 

Comitê Nacional Palestino do Movimento de 
Boicote, Desinvestimento e Sanções - BDS (BNC) 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 

Instituto Regional da Pequena Agropecuária 
Apropriada (IRPAA) 

APOIO
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Observatório do Saneamento Básico da Bahia
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