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Boletim Informativo - nº 154 - 28 de outubro de 2022

A SEMANA
✓ Bolsonaro prevê investir em saneamento menos do 
que cota de deputados em orçamento secreto
✓ Encontro no Chile reforça a luta contra a privatização
✓ Direitos humanos à água e ao saneamento é tema
de entrevista com coordenador do ONDAS

 ✓ Bahia inspira outros estados com seu modelo de 
regionalização do saneamento

 

MANIFESTO
“Estamos diante de um momento único, que será definidor 
de qual futuro vamos escolher para nós, para nossos filhos 
e as futura gerações, no próximo dia 30/10. Por isso, nós, 
integrantes da Coordenação do Observatório Nacional dos 
Direitos à Água e ao Saneamento (ONDAS), trazemos a 
público nosso posicionamento sobre as eleições 
presidenciais, onde manifestamos nosso apoio ao 
candidato Luiz Inácio Lula da Silva.” 

 

NA CONTRAMÃO
Levantamento da Public Services, base de dados internacional, aponta 
que as reestatizações que mais aconteceram nos últimos anos no mundo 
foram no setor de serviços integrados de água, como tratamento de 
esgoto e fornecimento de água potável.

Em São Paulo, esses serviços são oferecidos pela Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que entrou no debate 
eleitoral diante da proposta levantada por Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) de privatizar a estatal.

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/33edq/tdn75p0y/phgaj9stw8s
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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
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