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Boletim Informativo - nº 147 - 9 de setembro de 2022

A SEMANA
✓ Em carta ao Estadão, ONDAS responde a editorial sobre privatização 
do saneamento
✓ Brasil é competitivo porque exporta soja sem cobrar por água e
biodiversidade perdidas, diz cientista 

 ✓ Em retrocesso maior que a média mundial, Brasil retorna ao nível de
2014 no IDH da ONU

 

 

GRUPO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
O ONDAS – Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento 
convida você para o lançamento do Grupo de Assuntos Jurídicos do 
ONDAS. Na ocasião, teremos também a palestra “Direito Fundamental à 
Água: Entre Brasil e Colômbia”, com Graça Borges de Freitas, Juíza 
Titular da Vara do Trabalho de Ouro Preto. O evento, que acontecerá no 
dia 13 de setembro, às 18h, será on-line e, para participar, basta acessar 
a sala do Zoom: bit.ly/3CYBJ7G
 

 

ONDAS NA MÍDIA
Marcos Helano Montenegro, coordenador de 
comunicação do ONDAS, e Ana Lucia Britto, 
integrante do Conselho de Orientação do 
ONDAS, foram os convidados do Le Monde 
Diplomatique para um debate sobre água e 
saneamento a partir das ameaças e efeitos da 
privatização. 

 
 

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/3e841/jshu9lf8/phgaj9stw8s
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SEMINÁRIO
A coordenadora geral do ONDAS, Renata Furigo, 
participou do último painel do Seminário Nacional 
da Aesbe – Saneamento na Pauta dos 
Presidenciáveis: “Desafios e Perspectivas frente 
ao Novo Marco Legal do Saneamento". O evento, 
realizado em Brasília, com transmissão online, 
contou com a participação de 250 pessoas de todo 
o Brasil e teve o objetivo de promover o debate 
sobre os desafios, as experiências e soluções 
frente ao Novo Marco Legal. O ONDAS reafirmou 
sua posição contrária à privatização do 
saneamento, que vai excluir os mais pobres do 
acesso ao serviço.

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
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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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