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Boletim Informativo - nº 146 - 2 de setembro de 2022

A SEMANA
✓ ONDAS é indicado ao Prêmio Lucio Costa
✓ Projeto prioriza acesso à água e ao esgotamento sanitário
como direito humano 

 ✓ Curso de extensão sobre Direitos Humanos à Água e ao
Saneamento

 ✓ Privatização da Cedae na mira do Ministério Público 
 ✓ Corsan retoma projeto de privatização em novo formato

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
A Coordenação do ONDAS elaborou e disponibiliza o Relatório de 
Atividades do ano de 2021. Entre os destaques está a realização do 
ENDHAS – Encontro Nacional dos Direitos Humanos à Água e ao 
Saneamento, que aconteceu entre os dias 09 e 11 de dezembro.Mas essa 
foi apenas uma das tantas atividades realizadas pelo Observatório em 2021.

 

PRIVAQUA
"O Privaqua é um projeto de pesquisa, que visa entender os processos 
de privatização dos serviços de água e esgotos, orientado pelo marco 
dos direitos humanos. Em junho/2021, em acordo com o ONDAS, 
passamos a postar textos curtos sobre o tema do projeto, visando 
divulgar nossos achados parciais, compartilhar reflexões e disseminar 
elementos da literatura científica sobre o tema.”  Confira o texto de Léo 
Heller, coordenador do Projeto Privaqua – Água, saneamento e direitos 
humanos, sobre essa parceria com o ONDAS.

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/56y2e/7kyumicu/phgaj9stw8s
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/56y2e/7kyumicu/phuguzgs8cs
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/56y2e/7kyumicu/n2texumfewk
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/56y2e/7kyumicu/_ax_j96o4n0
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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.

 
Para visualizar no navegador, clique aqui

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