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Boletim Informativo - nº 143 - 12 de agosto de 2022

A SEMANA
✓ ONDAS insere propostas para o saneamento básico na plataforma do 
Programa Juntos pelo Brasil
✓ Investigada, Fundação Ceperj recebeu R$ 193 milhões de verbas da
privatização da Cedae 

 ✓ Maioria é contra privatizar empresas estatais de Minas Gerais
 ✓ Fernando Haddad: ‘Sou absolutamente contra a privatização da Sabesp’ 

 ✓ Recorde de brasileiros em situação de pobreza nas metrópoles
 ✓ Perdas de água em alta nas companhias privadas inglesas

 

 

ACESSIBILIDADE ECONÔMICA
Como pode ser explicada esta postergação, por parte da Sabesp, da nova 
estrutura tarifária que tem entre seus objetivos tornar mais acessível o 
acesso? Principalmente levando em consideração que a Sabesp apresentou 
resultados financeiros surpreendentemente favoráveis. Leia o artigo de 
Edson Aparecido da Silva, secretário-executivo do ONDAS, e de Ricardo 
Moretti, do Conselho de Orientação do ONDAS, sobre o tema.

CAMPANHA SEDE ZERO
O Manifesto “Campanha Sede Zero” tem como objetivo 
chamar a atenção para medidas que deveriam ser 
implementadas pelos governos, em todos os níveis, como 
forma de garantir os direitos de acesso à água potável e ao 
esgotamento sanitário a todas as pessoas. O Manifesto 
também incorpora propostas de emendas à Lei 11.445/2007, 
que visam assegurar os Direitos Humanos à Água e ao 
Saneamento. Dezenas de entidades, organizações, redes e 
movimentos já assinaram o documento. Acesse o manifesto 
e faça a adesão da sua entidade à campanha.
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SEJA SÓCIO DO ONDAS
Com três anos de existência, o ONDAS já se tornou uma referência 
importante. Participamos de debates, seminários e audiências públicas 
contra a privatização do saneamento básico. Também temos subsidiado a 
luta pelo direito à água, principalmente em tempos de pandemia.

Hoje, contamos com sócios que contribuem para manter o ONDAS. 
Precisamos aumentar essa rede e, assim, fortalecermos essa luta.

Clique aqui para associar-se

Siga o ONDAS

Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento

ASSOCIE-SE AO ONDAS   |   CONTATO
Para receber nossas informações, cadastre-se aqui

Garanta que nossos e-mails cheguem na sua "caixa de entrada"
adicione contato@ondasbrasil.org à sua lista de contatos.

 
Para visualizar no navegador, clique aqui

 Se não deseja mais receber esse boletim, cancele sua inscrição aqui.
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