
EXEMPLOS DE NOTÍCIAS VEICULADAS PELA MÍDIA COM O 
ONDAS COMO FONTE EM 2020



 24/3/2020 – Racismo Ambiental
Na surdina, querem privatizar as águas…
https://racismoambiental.net.br/2020/03/24/na-surdina-querem-privatizar-as-aguas/

https://racismoambiental.net.br/2020/03/24/na-surdina-querem-privatizar-as-aguas/


 24/3/2020 – Rede Brasil Atual
Dificuldade de acesso a água aumenta risco de coronavírus entre os mais pobres
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/03/dificuldade-de-acesso-a-agua-aumenta-risco-de-coronavirus-
entre-os-mais-pobres/

https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/03/dificuldade-de-acesso-a-agua-aumenta-risco-de-coronavirus-entre-os-mais-pobres/


 28/3/2020 – Agora
Periferia da capital sofre com a falta d’água durante pandemia
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/03/periferia-da-capital-sofre-com-a-falta-dagua-durante-
pandemia.shtml

https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/03/periferia-da-capital-sofre-com-a-falta-dagua-durante-pandemia.shtml


 1/4/2020 – O Estado de S. Paulo
Mesmo com pandemia, Sabesp mantém medida que deixa casas sem água à noite em São 
Paulo
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mesmo-com-pandemia-sabesp-mantem-medida-que-deixa-casas-sem-agua-
a-noite-em-sao-paulo,70003255809

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mesmo-com-pandemia-sabesp-mantem-medida-que-deixa-casas-sem-agua-a-noite-em-sao-paulo,70003255809


 4/4/2020 - Isto É Dinheiro
Sabesp mantém medida que deixa casas sem água à noite
https://www.istoedinheiro.com.br/sabesp-mantem-medida-que-deixa-casas-sem-agua-a-noite/

https://www.istoedinheiro.com.br/sabesp-mantem-medida-que-deixa-casas-sem-agua-a-noite/


 7/4/2020 – Agência FIOCRUZ
Fiocruz apoia Carta Aberta do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento
https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-apoia-carta-aberta-do-observatorio-nacional-dos-direitos-agua-e-ao-saneamento

https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-apoia-carta-aberta-do-observatorio-nacional-dos-direitos-agua-e-ao-saneamento


 6/5/2020 – Portal Terra
Monitoramento COVID Esgotos constata presença do coronavírus em 31% das amostras 
coletadas
https://www.terra.com.br/noticias/dino/monitoramento-covid-esgotos-constata-presenca-do-coronavirus-em-31-das-
amostras-coletadas,528fdd5aed21b9f2c8dca9158293572ffgv2zh64.html

https://www.terra.com.br/noticias/dino/monitoramento-covid-esgotos-constata-presenca-do-coronavirus-em-31-das-amostras-coletadas,528fdd5aed21b9f2c8dca9158293572ffgv2zh64.html


 6/5/2020 – EcoDebate
Presença do novo coronavírus em esgoto e na água não significa necessariamente a 
transmissão da doença por essas vias
https://www.ecodebate.com.br/2020/05/07/presenca-do-novo-coronavirus-em-esgoto-e-na-agua-nao-significa-
necessariamente-a-transmissao-da-doenca-por-essas-vias/

https://www.ecodebate.com.br/2020/05/07/presenca-do-novo-coronavirus-em-esgoto-e-na-agua-nao-significa-necessariamente-a-transmissao-da-doenca-por-essas-vias/


 24/6/2020 – Reconta aí
Senado vota novo marco do saneamento; entidades se mobilizam para que serviços não sejam 
privatizados
https://recontaai.com.br/senado-vota-novo-marco-do-saneamento-entidades-se-mobilizam-para-que-servicos-nao-
sejam-privatizados/

https://recontaai.com.br/senado-vota-novo-marco-do-saneamento-entidades-se-mobilizam-para-que-servicos-nao-sejam-privatizados/


 24/6/2020 – Poder 360
Novo Marco do Saneamento é risco para pequenas cidades, dizem associações
https://www.poder360.com.br/brasil/novo-marco-do-saneamento-e-risco-para-pequenas-cidades-dizem-associacoes/

https://www.poder360.com.br/brasil/novo-marco-do-saneamento-e-risco-para-pequenas-cidades-dizem-associacoes/


 24/6/2020 – CartaCapital
Senado “passa a boiada” e aprova novo marco do saneamento
https://www.cartacapital.com.br/politica/senado-passa-a-boiada-e-aprova-novo-marco-do-saneamento/

https://www.cartacapital.com.br/politica/senado-passa-a-boiada-e-aprova-novo-marco-do-saneamento/


 25/6/2020 – Agência Brasil
Novo marco legal do saneamento básico divide entidades
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/novo-marco-legal-do-saneamento-basico-divide-entidades

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/novo-marco-legal-do-saneamento-basico-divide-entidades


 27/6/2020 – Viomundo
Bastaram 2 dias para a confirmação de nossos alertas sobre o projeto de privatização da água
https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/edson-aparecido-da-silva-bastaram-2-dias-para-se-confirmarem-nossos-
alertas-sobre-o-projeto-de-privatizacao-da-agua.html

https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/edson-aparecido-da-silva-bastaram-2-dias-para-se-confirmarem-nossos-alertas-sobre-o-projeto-de-privatizacao-da-agua.html


 29/6/2020 – Outras Palavras
A luta pelas águas do Brasil não terminou
https://outraspalavras.net/videos/a-luta-pelas-aguas-do-brasil-nao-terminou/

https://outraspalavras.net/videos/a-luta-pelas-aguas-do-brasil-nao-terminou/


 8/7/2020 – Catraca Livre
Marco legal: água como mercadoria ou chance de acesso universalizado?
https://catracalivre.com.br/cidadania/marco-legal-agua-como-mercadoria-ou-chance-de-acesso-universalizado/

https://catracalivre.com.br/cidadania/marco-legal-agua-como-mercadoria-ou-chance-de-acesso-universalizado/


 13/7/2020 – Brasil de Fato (Bahia)
Lei que altera o marco do saneamento básico pode aprofundar desigualdades
https://www.brasildefatoba.com.br/2020/07/13/lei-que-altera-o-marco-do-saneamento-basico-pode-aprofundar-
desigualdades

https://www.brasildefatoba.com.br/2020/07/13/lei-que-altera-o-marco-do-saneamento-basico-pode-aprofundar-desigualdades


 22/7/2020 – Folha de S.Paulo
Quase metade dos domicílios brasileiros não tem acesso a rede de esgoto
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/quase-metade-dos-domicilios-brasileiros-nao-tem-acesso-a-rede-de-
esgoto.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/quase-metade-dos-domicilios-brasileiros-nao-tem-acesso-a-rede-de-esgoto.shtml


 17/8/2020 - Rede TVT
Oposição vai à Justiça contra privatização do saneamento
https://youtu.be/m1a5_ONu7uI

https://youtu.be/m1a5_ONu7uI


 2/9/2020 – Revista Ecológico
Nossas águas serão privatizadas?
http://revistaecologico.com.br/revista/edicoes-anteriores/edicao-127/nossas-aguas-serao-privatizadas/

http://revistaecologico.com.br/revista/edicoes-anteriores/edicao-127/nossas-aguas-serao-privatizadas/


 17/9/2020 – Rede TVT
Empresas de saneamento estão à beira da privatização
https://www.youtube.com/watch?v=I2Xx_NhxGQQ&feature=youtu.be&list=PLWOdS62CKLoLECBEOhG_P_vJree4qiiK8

https://www.youtube.com/watch?v=I2Xx_NhxGQQ&feature=youtu.be&list=PLWOdS62CKLoLECBEOhG_P_vJree4qiiK8


 29/9/2020 – Canal Futura
Coronavírus: como lavar as mãos quando 10,5 milhões de domicílios não têm água tratada?
https://www.futura.org.br/coronavirus-como-lavar-as-maos-quando-105-milhoes-de-domicilios-nao-tem-agua-tratada/

https://www.futura.org.br/coronavirus-como-lavar-as-maos-quando-105-milhoes-de-domicilios-nao-tem-agua-tratada/


 6/10/2020 - Saneamento Ambiental
Entidades exigem participação social na PNRS
https://www.sambiental.com.br/noticias/entidades-exigem-participa%C3%A7%C3%A3o-social-na-pnrs

https://www.sambiental.com.br/noticias/entidades-exigem-participa%C3%A7%C3%A3o-social-na-pnrs


 13/10/2020 – Portal CUT
Seminário virtual debate riscos da privatização do saneamento no Brasil
https://www.cut.org.br/noticias/seminario-virtual-debate-riscos-da-privatizacao-do-saneamento-no-brasil-7688

https://www.cut.org.br/noticias/seminario-virtual-debate-riscos-da-privatizacao-do-saneamento-no-brasil-7688


 15/10/2020 – Monitor Mercantil
Pregão de privatização da Copasa é ilegal, afirmam entidades
https://monitormercantil.com.br/pregao-de-privatizacao-da-copasa-e-ilegal-afirmam-entidades

https://monitormercantil.com.br/pregao-de-privatizacao-da-copasa-e-ilegal-afirmam-entidades


 22/10/2020 - O Estado de S. Paulo
Trabalhadores entram com ações para tentar impedir leilão da empresa de saneamento do MS
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,trabalhadores-entram-com-acoes-para-tentar-impedir-leilao-da-
empresa-de-saneamento-do-ms,70003485491

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,trabalhadores-entram-com-acoes-para-tentar-impedir-leilao-da-empresa-de-saneamento-do-ms,70003485491


 26/10/2020 – Jornal do Comércio
ONG questiona novo marco legal do saneamento
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2020/10/762921-ong-questiona-novo-marco-legal-do-
saneamento.html#.X5b7wlINR30.whatsapp

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2020/10/762921-ong-questiona-novo-marco-legal-do-saneamento.html#.X5b7wlINR30.whatsapp


 30/10/2020 - Portal Brasil 61
Saneamento básico: gestão comunitária da água é a esperança para 17 milhões de moradores da 
área rural
https://brasil61.com/noticias/saneamento-basico-gestao-comunitaria-da-agua-e-a-esperanca-para-17-milhoes-de-
moradores-da-area-rural-bras202401

https://brasil61.com/noticias/saneamento-basico-gestao-comunitaria-da-agua-e-a-esperanca-para-17-milhoes-de-moradores-da-area-rural-bras202401


 26/11/2020 – Portal CUT
Quilombo na Bahia vive em “guerra” com a Marinha pelo direito à água e à terra
https://www.cut.org.br/noticias/quilombo-na-bahia-vive-em-guerra-com-a-marinha-pelo-direito-a-agua-e-a-terra-4c78

https://www.cut.org.br/noticias/quilombo-na-bahia-vive-em-guerra-com-a-marinha-pelo-direito-a-agua-e-a-terra-4c78
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