
02/12/2022 10:00 ONDAS em ação - 2 de dezembro/2022

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/web_version/o1vqx/cul0cd8o 1/3

Boletim Informativo - nº 159 - 2 de dezembro de 2022

A SEMANA 
✓ ONDAS participa da conferência “Nosso futuro é público” no Chile 
✓ Preparação do “Fevereiro azul” no Chile
✓ Corsan: governo do RS publica edital de privatização de estatal de saneamento
✓ Tarcísio de Freitas inicia ‘estudo’ para privatizar a Sabesp 
✓ Águas Guariroba: lucros bilionários, tarifa mais cara do país e executivos com 
salários milionários

 

ASSEMBLEIA
No dia 29 de novembro, o ONDAS realizou a sua 8ª 
Assembleia Geral Ordinária da entidade, em que os 
associados aprovaram o plano anual de atividades 
para 2023, o orçamento do próximo exercício e 
decidiram manter sem qualquer reajuste os valores 
das anuidades para o próximo ano, entre outros temas 
de interesses do Observatório. 

 

 

CONFERÊNCIA DA ÁGUA
O ONDAS está defendendo, conforme proposta que 
apresentou no Fórum Social em Genebra no início deste 
mês, a ampla mobilização dos movimentos sociais para que 
nossas posições façam diferença na Conferência da Água 
de 2023, em Nova Iorque. O prazo para inscrições termina 
hoje (02/12). O relator da ONU fez um chamamento às 
entidades.
 

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/o1vqx/cul0cd8o/phgaj9stw8s
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/o1vqx/cul0cd8o/cw5gm7di_jk
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/o1vqx/cul0cd8o/1yd2uxffy9k


02/12/2022 10:00 ONDAS em ação - 2 de dezembro/2022

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/web_version/o1vqx/cul0cd8o 2/3

 

PRIVAQUA
"O relatório Estado da Arte da Água Potável no Mundo começa com 
uma boa notícia, seguida de uma pergunta: nas últimas duas 
décadas, 2 bilhões de pessoas conseguiram acesso à água potável! 
Estima-se que o retorno dos investimentos, nas zonas urbanas, seja 
de até 3 vezes o valor inicial, quando analisados dados de saúde, 
produtividade, entre outros. Nas zonas rurais, observam-se retornos 
de mais de 6 vezes o valor investido. Então, por que precisamos de 
outro relatório cobrando ações urgentes?" Confira na íntegra a 
resenha de Estela Macedo Alves para a integração 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.

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

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/o1vqx/cul0cd8o/iesz-joiioi
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/o1vqx/cul0cd8o/h5-lwa0dgdk
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/o1vqx/cul0cd8o/lnx0kdgup4a
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/o1vqx/cul0cd8o/qhxljawbrro
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/o1vqx/cul0cd8o/8alo8r7xpmk
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/o1vqx/cul0cd8o/dub-zzjvw6a
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/o1vqx/cul0cd8o/1ccygnojduq
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/o1vqx/cul0cd8o/f6klbqosaio
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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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