
03/02/2023 11:47 ONDAS em ação - 3 de fevereiro/2023

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/web_version/4z7d8/8ruhsb1s 1/3

Boletim Informativo - nº 165 - 3 de fevereiro de 2023

A SEMANA
✓ Aumento nas contas de água leva a salto de 
reclamações, e consumidores vão à Justiça
✓ Privatização do saneamento no RJ elevou tarifa e
não cumpriu promessa de universalização’
✓ Organizações que compõem a ASA nos estados
discutem Saneamento Rural apropriado ao Semiárido
✓ No Peru, mais de 31% da população ingere 
substâncias tóxicas na água

 

ÁGUA CONTAMINADA
O ONDAS está divulgando a tradução da Declaração que o Relator 
Especial da ONU para os direitos humanos à água e esgotamento 
sanitário, Pedro Arrojo, emitiu ao final da visita de duas semanas ao 
Peru, em dezembro último.Arrojo destaca que, segundo dados 
fornecidos pelo Ministério da Saúde, mais de 10 milhões de 
peruanos, representando 31,15% da população, ingerem 
substâncias tóxicas, como metais pesados, com a água que 
recebem. 

 

30 DIAS DE LULA
Haneron Victor Marcos, doutor em Gestão Pública e 
Governabilidade (UCV/PE), mastère Spécialisé em Gestão da 
Inovação (EMSE/FR), procurador e conselheiro de Administração 
representante dos empregados da CASAN, faz uma análise dos 
primeiros 30 dias do governo Lula em relação à gestão do 
saneamento. Ele também analisa o chamado novo marco legal do 
saneamento e a privatização do setor. 

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/phgaj9stw8s
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/a0x0i5pgep8
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/tpwcqkufipe
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/tpkaneqqdpy
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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/4z7d8/8ruhsb1s/edwa273zn38
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/h5-lwa0dgdk
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/lnx0kdgup4a
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/qhxljawbrro
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/8alo8r7xpmk
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/dub-zzjvw6a
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/1ccygnojduq
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/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.

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

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/mb_ci5l3mn4
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/86umewyayrq
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/djfxc6c7xxw
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/4z7d8/8ruhsb1s/bgg28vxt3hg
mailto:contato@ondasbrasil.org
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/web_version/4z7d8/8ruhsb1s
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/unsubscribe/4z7d8/click?token=8ruhsb1s

