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Boletim Informativo - nº 167 - 17 de fevereiro de 2023

A SEMANA
✓ Ato no centro de São Paulo marca luta contra a 
privatização do saneamento
✓ Efeito da privatização: consumidores reclamam do
aumento da tarifa de água no RJ
✓ Sindiágua/RS ingressa com ação na Justiça contra
privatização da Corsan
✓ Artigo explica papel da Sabesp na disputa mundial pela 
água

 

FEVEREIRO AZUL
No dia 23 de fevereiro, acontecerá o primeiro webinar do Fevereiro 
Azul, com o tema: Por que é importante acompanhar a Conferência da 
ONU e quais oportunidades apresenta para os movimentos e 
instituições de defesa da água? O professor Léo Heller vai representar 
o ONDAS no debate.

 

 

SANEAMENTO RURAL
"Mulheres que falam de saneamento" é um debate 
promovido pelo ONDAS sobre os desafios da 
universalização do saneamento no Brasil pela 
perspectiva feminina. É uma oportunidade de reunir 
mulheres que atuam no setor, sejam acadêmicas, 
técnicas, lideranças sociais, trabalhadoras. 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 as convidadas debateram o saneamento 
rural e as relações de gênero.

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rr0kd/je7ezu9p/phgaj9stw8s
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rr0kd/je7ezu9p/jypzokv4gfy
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rr0kd/je7ezu9p/hbghzakojty
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rr0kd/je7ezu9p/ou-vbx3hgd0
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SABESP
O economista Eduardo Moreira falou no seu programa diário 
no YouTube, o ICL Notícias, sobre a privatização da Sabesp. 
Ele explicou que a lógica do mercado é o lucro e que a 
experiência mundial demonstra que a privatização do 
saneamento não funciona, resulta apenas em tarifas mais 
altas e serviço ruim, com exclusão da parcela mais pobre da 
população, como, inclusive, já vem acontecendo no RJ.

 

 

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/rr0kd/je7ezu9p/zre7lcebi-4
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rr0kd/je7ezu9p/edwa273zn38
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rr0kd/je7ezu9p/h5-lwa0dgdk
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/rr0kd/je7ezu9p/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
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