
01/11/2022 19:22 ONDAS em ação - 16 de setembro/2022

https://ondasbrasil.mx-router-iii.com/web_version/9l81y/obrexzhn 1/3

Boletim Informativo - nº 148 - 16 de setembro de 2022

A SEMANA
✓ Desmatamento de florestas afeta qualidade da água
✓ 9,5 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco
✓ As regionalizações do saneamento nos estados 

 ✓ Garimpo ilegal contamina água em Roraima

 

GRUPO DE ASSUNTOS
JURÍDICOS
No dia 13 de setembro, foi lançado o grupo 
de Assuntos Jurídicos do ONDAS. O evento 
on-line teve a participação de Graça Borges 
de Freitas , Juíza Titular da Vara do Trabalho 
de Ouro Preto, com a palestra “Direito 
Fundamental à Água: Entre Brasil e 
Colômbia”. A mediação ficou por conta do 
coordenador de Assuntos Jurídicos do 
ONDAS, Amael Notini.
 
 

 

SALÁRIOS ASTRONÔMICOS
O ONDAS fez uma investigação sumária de 
quanto três das maiores empresas privadas 
(holdings de concessionárias de água e esgoto) 
pagaram em média para seus diretores executivos 
em 2021. As informações são públicas e foram 
obtidas nas áreas dirigidas aos investidores dos 
“sites” da Aegea, Iguá e BRK, onde podem ser 
encontradas na seção 13.2 dos “formulários de 
referência” exigidos pela Comissão de Valores 
Mobiliários.
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ÁGUA NO CHILE
Petorca, o epicentro da seca na zona central 
chilena, rechaçou a proposta constitucional que 
consagrava a água como um direito humano. 
Esse foi o tema de reportagem do El Pais, que 
destacou uma fala do coordenador de 
Cooperação Internacional do ONDAS, Leo Heller, 
que, em janeiro, já alertava que o governo do 
Chile não deveria priorizar as plantações de 
abacate, mas os direitos à água e à saúde da 
população.

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
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