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Boletim Informativo - nº 145 - 26 de agosto de 2022

A SEMANA
✓ Campanha pelo voto consciente no semiárido tem foco na 
fome e sede
✓ Governo corta água do São Francisco, 'seca' rio e afeta
moradores e peixes 

 ✓ Artigo: Mudanças no saneamento básico ampliam a
participação privada

 ✓ Relatório “A África Deve se Levantar & Resistir à
Privatização da Água 

 ✓ Europa assiste à agonia de seus principais rios
 

 

BNDES
"O exame das informações disponibilizadas pelo próprio site do BNDES 
sobre os contratos de concessão de serviços públicos de água e 
esgotos resultados de leilões realizados entre 2020 e 2021 mostra a 
distância entre o discurso e a prática nos projetos de privatização 
desses serviços." Confira o artigo de Marcos Helano Montenegro, 
coordenador de Comunicação do ONDAS. 

 

INGLATERRA
Na semana passada, o jornal inglês The Guardian publicou relevante 
depoimento de Jonathan Portes, professor de Economia e Políticas 
Públicas no King’s College London e ex-diretor, de 2011 a 2015, do 
Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Social. No artigo, o 
professor Portes explica por que considera um roubo organizado o 
processo de privatização dos serviços de água e esgoto da Inglaterra e 
País de Gales em 1989, do qual participou na posição de funcionário 
júnior do Tesouro. Leia o artigo completo e traduzido pelo ONDAS. 

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/phgaj9stw8s
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/hi7zqdft7-g
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/nhthqcegzaq
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/kzrdu8mvkqi
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DIÁLOGOS PELO BRASIL
A coordenadora geral do ONDAS, Renata 
Furigo, o coordenador de Comunicação, Marcos 
Montenegro, e o coordenador de Cooperação 
Internacional, Léo Heller, participaram da série 
Diálogos pelo Brasil, que faz parte da plataforma 
Juntos pelo Brasil.O tema do debate, mediado 
por Alex M. S. Aguiar, do conselho de 
orientação do ONDAS, foram “As perspectivas 
para o saneamento básico no Brasil”. Confira o 
programa na íntegra.

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

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/txs8tnp9hwu
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/h5-lwa0dgdk
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/lnx0kdgup4a
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/qhxljawbrro
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/8alo8r7xpmk
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/dub-zzjvw6a
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/1ccygnojduq
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/y4266/iahs3zkv/f6klbqosaio
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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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