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Boletim Informativo - nº 150 - 30 de setembro de 2022

A SEMANA
✓ Governo federal corta e para maior programa de 
acesso à água do Nordeste
✓ Bolsonaro promete privatizações enquanto mundo
vive onda de reestatização

 ✓ Arrojo-Agudo apresenta relatório sobre direitos dos
povos indígenas à água e ao saneamento

 ✓ APU promove debate sobre o saneamento na 
perspectiva dos candidatos ao Governo de São Paulo

 ✓ Vem aí “O futuro é público”

 

ELEIÇÕES
O que os principais candidatos a governador prometem 
fazer a respeito do saneamento básico em seus 
estados? A equipe de pesquisadores do Privaqua 
vasculhou os programas de governo dos candidatos 
com maior intenção de voto em 14 estados, para 
avaliar como o tema do saneamento aparece em suas 
propostas.

 

 

SANEAMENTO RURAL
No dia 29 de setembro, aconteceu o webinar: 
"Mulheres que falam de saneamento: os desafios 
do déficit nas áreas rurais" com as participações de 
Renata Furigo, Engenheira Civil e coordenadora 
geral do ONDAS; Sonaly Rezende,  Engenheira 
Civil, Professora e Pesquisadora do Departamento 
de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG; e 
Vania Neu, Bióloga e Pesquisadora do Instituto 
Socioambiental e dos Recursos Hídricos da 
Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA.

 

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/n7xkz/u3emnefu/phgaj9stw8s
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https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/n7xkz/u3emnefu/3upf54ebkqg
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MUNDO E SANEAMENTO
Três eventos de nível internacional, relacionados 
à água e ao saneamento, serão realizados 
proximamente e são de grande interesse para a 
agenda do ONDAS. O Observatório tem ficado 
atento a oportunidades de inserção por meio de 
sua participação em redes internacionais de 
movimentos sociais relacionados à água, em 
particular o Fórum Popular da Água (People´s 
Water Forum).

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.
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