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Boletim Informativo - nº 144 - 19 de agosto de 2022

A SEMANA
✓ Reportagem da Folha de S. Paulo consulta ONDAS sobre PPPs de 
saneamento
✓ Governo Bolsonaro fura poço, mas não entrega água no Nordeste 
✓ Renavan Andrade Sobrinho, associado do ONDAS, é o novo
Conselheiro de Administração da Embasa

 ✓ Evento “Saneamento na pauta dos presidenciáveis” terá participação
do ONDAS 

 ✓ Corsan consegue a suspensão do edital de concessão da água e
tratamento do esgoto em Erechim

 

 

NACIONALIZAR
Em meio à maior seca enfrentada pela Grã-Bretanha nas últimas 
décadas, o jornal The Guardian defende, em editorial do último 10 de 
agosto, a renacionalização dos prestadores de serviço de água e esgoto, 
privatizados há três décadas pelo governo conservador de Margareth 
Tatcher. Segundo o jornal, os prestadores que operam serviços públicos 
em regime de monopólio natural são capazes de enganar reguladores 
frágeis. Confira o editorial na íntegra traduzido por Marcos Helano 
Montenegro e revisado por Alex Moura Aguiar, para o ONDAS. 

 

PRIVAQUA
"No último mês de julho foi lançado o Dicionário de saneamento básico: 
pilares para uma gestão participativa nos municípios. O Dicionário 
compõe a Série Selo SanBas que agrega outros dois produtos: 1) o 
caderno ilustrado: Saneamento visual como direito: caminhos para se 
pensar a elaboração participativa dos planos municipais de saneamento 
básico; 2) um caderno de notas técnicas: Saneamento e suas interfaces. 
Experiências e elucidações para a implantação participativa e inovadora 
dos planos municipais de saneamento." Confira o artigo desta semana da 
interação ONDAS-Privaqua. 
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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.

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.
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