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Boletim Informativo - nº 166 - 10 de fevereiro de 2023

A SEMANA
✓ Nesta terça (14/2): protesto contra a privatização da água na Bolsa de 
Valores de SP
✓ Em Governador Valadares, ato popular em defesa do SAAE neste sábado
✓ O dogma da privatização na vanguarda do atraso
✓ A estiagem no Rio Grande do Sul, o futuro da Corsan e a tarifa da água

 

FEVEREIRO AZUL
Antes da Conferência da ONU pela Água de 2023, o “Foro dos 
Povos pela Água” lançou o “Fevereiro Azul”, uma campanha mundial 
para questionar a agenda dominante em termos de governança da 
água, que foi capturada por empresas e outros interesses privados, 
e para lutar pela justiça no acesso à água. Como parte desta 
campanha, o ONDAS está organizando, junto com outras entidades, 
o webinar “Privatização dos serviços de água e saneamento: quais 
são os riscos para os direitos humanos?”, que acontecerá no dia 28 
de fevereiro, às 11h. 

 

4 ANOS DO ONDAS
No dia 6 de fevereiro, o ONDAS completou quatro anos! Temos 
muito orgulho da história que construímos até aqui e a certeza de 
que esse é só o começo. Neste aniversário, reiteramos nossa defesa 
incansável da promoção dos direitos humanos à água e ao 
esgotamento sanitário, com prioridade de acesso para as 
populações em processo de vulnerabilização na cidade e no campo. 
E nada disso é possível sem a participação de nossos associados e 
parceiros. 

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rrxlz/trbglfzx/phgaj9stw8s
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rrxlz/trbglfzx/hzppwtnro_m
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rrxlz/trbglfzx/eztegkfauae
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rrxlz/trbglfzx/1jqimhwlrea
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SABESP
O ONDAS participou da reunião de trabalho da Frente 
Parlamentar Contra a Privatização da Sabesp que ocorreu 
na tarde de terça (7), na Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp). A atividade contou com a participação de 
cerca de 150 lideranças políticas, sindicais e sociais em 
torno da luta contra a privatização do saneamento em São 
Paulo e a construção de uma agenda que apresente à 
sociedade o que está em jogo caso a Sabesp seja 
privatizada.

 

 

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.

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rrxlz/trbglfzx/egqgw_twy9e
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rrxlz/trbglfzx/edwa273zn38
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rrxlz/trbglfzx/h5-lwa0dgdk
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rrxlz/trbglfzx/lnx0kdgup4a
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SEJA SÓCIO DO ONDAS
Com quatro 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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