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Boletim Informativo - nº 158 - 25 de novembro de 2022

A SEMANA
✓ Bolsonaro suspende fornecimento de água a famílias 
no semiárido nordestino
✓ Boulos rebate Estadão após ser atacado por
criticar privatização do saneamento 
✓ Relatório de Qualidade da Água de 2022
apresenta evidências de lançamentos de esgoto
potencialmente ilegais no Reino Unido 
✓ CEPAL alerta que as taxas de pobreza na América 
Latina em 2022 se mantêm acima dos níveis pré-
pandemia

 

ASSEMBLEIA
A COORDENADORA GERAL do ONDAS – OBSERVATÓRIO NACIONAL 
DOS DIREITOS À ÁGUA E AO SANEAMENTO, nos termos dos artigos 
23 e 24 do seu Estatuto Social, convoca os associados para participarem 
da 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar no dia 29 de 
novembro de 2022 às 17h em primeira convocação, com a presença de 
metade mais um dos associados e, em segunda convocação, às 17h30, 
com qualquer número de associados, que deliberarão, por maioria 
simples dos votos. 

 

FUTURO PÚBLICO
Ricardo Moretti e Marcos Montenegro representarão o 
ONDAS na Conferência “Nosso futuro é público”, que 
se realizará em Santiago do Chile, de 29/11 a 2/12, 
organizada por uma ampla coalizão de entidades não 
governamentais e movimentos populares e sindicais. 
Os representantes do ONDAS aproveitarão a 
oportunidade para reforçar os laços de colaboração 
com entidades e movimentos em defesa da água como 
direito, especialmente com aquelas que integram na 
América Latina a Red Vida Da qual o ONDAS participa.
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ÁREAS RURAIS
O ONDAS divulga a tradução para português do relatório temático publicado por 
Pedro Arrojo-Agudo, relator especial da ONU para os Direitos humanos à água 
potável e ao esgotamento sanitário. Com o código A/77/167, o documento trata da 
realização dos direitos humanos à água potável e ao esgotamento sanitário das 
pessoas em áreas rurais pobres e foi apresentado à Assembleia Geral da ONU em 
julho de 2022.
 

 

WEBINAR
"Mulheres que falam de saneamento" é um debate 
promovido pelo ONDAS sobre os desafios da 
universalização do saneamento no Brasil pela 
perspectiva feminina. A proposta é diversificar o debate, 
ampliar os horizontes, apontar caminhos que propiciem 
água limpa, meio ambiente limpo, melhoria nas 
condições de saúde e na autoestima das pessoas. No 
último episódio, exibido em 24 de novembro, as 
convidadas debateram o déficit de saneamento nos 
pequenos municípios.
 

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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