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Boletim Informativo - nº 164 - 27 de janeiro de 2023

A SEMANA
✓ ONDAS participa de debate sobre a Defesa da Água Pública no Fórum 
Social Mundial 2023
✓ Brumadinho: após 4 anos do desastre, atingidos ainda cobram justiça
✓ Em Manaus, saneamento privatizado ameaça os pobres
✓ Operação Carro-Pipa é retomada no Ceará, mas com menos 
municípios atendidos

 

DECLARAÇÃO DE SANTIAGO
Do dia 29 de novembro a 2 de dezembro de 2022, mais de mil pessoas 
representando mais de cem países, movimentos sociais, organizações de 
direitos humanos e desenvolvimento, movimentos de mulheres, 
sindicatos e outras organizações da sociedade civil se reuniram em 
Santiago do Chile (e virtualmente) para discutir o papel crítico dos 
serviços públicos em nosso futuro. Confira a íntegra da Declaração de 
Santiago pelos Serviços Públicos construída a partir desse debate. 

 

RELATÓRIO
Preparado pelo Relator Especial para os direitos humanos à água e ao 
esgotamento sanitário da ONU, Pedro Arrojo Agudo, o relatório especial 
sobre a mudança climática e os DHAES foi originalmente publicado em 
três partes no início de 2022. Por meio de um esforço colaborativo, o 
ONDAS traduziu o relatório e, esta semana, concluiu a divulgação. 

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/8voxn/suzbaeb0/phgaj9stw8s
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/8voxn/suzbaeb0/dzkqbfch5hc
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/8voxn/suzbaeb0/2wtzifltx60
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/8voxn/suzbaeb0/s7xmope4yxa
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ANUIDADE
Sócias e sócios do ONDAS, é hora de pagar a anuidade 2023. É a 
arrecadação das anuidades de seus associados que sustenta os custos 
de funcionamento do ONDAS viabilizando o trabalho voluntário que 
desenvolvemos em diversas frentes. O valor integral da anuidade é R$ 
480,00, o mesmo desde 2019. Aproveite os descontos para pagamento 
no início do ano.

 

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/8voxn/suzbaeb0/edwa273zn38
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/8voxn/suzbaeb0/h5-lwa0dgdk
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https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/8voxn/suzbaeb0/1ccygnojduq
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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.

Para visualizar no navegador, clique aqui
Se não deseja mais receber esse boletim, cancele sua inscrição aqui.
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