
04/11/2022 12:07 ONDAS em ação - 4 de novembro/2022

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/web_version/1g429/c75yguhn 1/2

Boletim Informativo - nº 155 - 4 de novembro de 2022

A SEMANA
✓ Fórum Social 2022 ocorre em Genebra com tema 
Água para os direitos humanos e o desenvolvimento 
sustentável
✓ ONDAS assina Chamamento internacional em
Defesa da Água

 ✓ Vitória de Lula indica retorno à garantia da água e
saneamento como direitos fundamentais

 ✓ Lula deve rever ou revogar pelo menos 401 atos de 
Bolsonaro, aponta análise

 ✓ Desafios para Enfrentar a Escassez Hídrica na RMSP

 

PRIVAQUA
"Uma vez que estão intrinsecamente relacionados à saúde pública, os 
serviços de saneamento básico devem ser um dever do Estado, que não 
deve ter seu papel substituído pela iniciativa privada, que, muitas vezes, não 
garante o acesso às populações vulnerabilizadas. Como podemos observar, 
no Brasil, são as populações que vivem nas regiões Norte e Nordeste, em 
especial a população negra, as que mais sofrem com a falta de acesso." 
Confira na íntegra o texto da interação ONDAS-Privaqua desta semana. 

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.
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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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