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Boletim Informativo - nº 169 - 3 de março de 2023

A SEMANA
✓ Por onde passa, privatização do saneamento causa protestos 
por parte da população
✓ Tarcísio autoriza estudos para privatizar Sabesp e Emae
✓ ‘Cheiro de morte’: lama e água contaminadas causam doenças
no litoral de SP
✓ Racismo Ambiental é tema de curso de extensão
✓ Programa de cisternas encolhe 96% com Bolsonaro e tem 
promessas e auditoria sob Lula

 

CURSO DO ONDAS
Estão abertas as inscrições para o curso de extensão promovido 
pelo ONDAS “Saneamento Rural e Direitos Humanos a Água e 
Saneamento”.  Serão 10 sessões virtuais com especialistas da área. 
Haverá concessão de certificado ao final do curso. As vagas são 
limitadas e destinadas para associados do ONDAS, não-associados 
e bolsistas.

 

 

MANIFESTO
No período que antecede a próxima Conferência ONU-Água em 
março de 2023, os Movimentos Globais de Justiça pela Água se 
uniram para transmitir e amplificar as vozes de comunidades e 
minorias espoliadas em todo o mundo. Por isso, desenvolvemos um 
Manifesto pedindo à ONU e aos tomadores de decisão que abordem 
questões fundamentais sobre a água no desenvolvimento de 
políticas nos níveis regional, nacional e subnacional.

 

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/174xk/p2pbbevc/phgaj9stw8s
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/174xk/p2pbbevc/77p8esbulpc
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/174xk/p2pbbevc/o3yhyp69adg
https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/174xk/p2pbbevc/rhs8olmkuzk
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FEVEREIRO AZUL
No dia último dia 28, dentro da programação do 
Fevereiro Azul, aconteceu o webinar “Privatização 
dos serviços de água e saneamento: quais são os 
riscos para os direitos humanos?” O ONDAS 
participou da organização desse webinar e foi 
representado no evento pelo professor Léo Heller, 
Relator Especial dos Direitos Humanos à Água e ao 
Esgotamento Sanitário, das Nações Unidas, de 2014 
a 2020, e atual Coordenador de Cooperação 
Internacional do ONDAS.

 

 

ARTIGO
Na contramão do discurso do presidente, e da 
tendência mundial de desprivatização dos serviços, 
mídia e neoliberais tentam inviabilizar empresas 
públicas do setor. A resistência já começou – veja 
quais são suas propostas essenciais. Confira artigo 
de Amauri Pollachi, conselheiro do ONDAS.

 

 

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.

 

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/c/174xk/p2pbbevc/eslfx1a6ln0
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03/03/2023, 14:07 ONDAS em ação - 3 de março/2023

https://trymnwgn.ondasbrasil.org/web_version/174xk/p2pbbevc 3/3

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 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
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