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“A água tem dono?” Com essa temática os doutores Andrea Azevêdo [foto] e Sérgio
Simplício irão proferir uma palestra na noite desta quinta-feira (16), na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Antônio Pedro dos Santos, na cidade de São Sebastião de Lagoa de
Roça, Brejo paraibano.

O tema está na pauta mundial e diz respeito ao acesso à água potável.

Na oportunidade, serão feitas reflexões sobre as políticas públicas, gestão e governança dos
recursos hídricos, objeto de projeto de pesquisa do pós-doutoramento que a Dra. Andrea
Azevêdo está fazendo no Centro de Estudos Sociais, na Universidade de Coimbra.

De acordo com Andrea, a distribuição irregular de água no mundo e sua consequente
escassez natural em certos locais, agravada pelo crescimento econômico e demográfico e
mudanças climáticas, fazem dela um recurso cada vez mais importante para a sociedade.

No Brasil, particularmente na região do Semiárido, a disponibilidade e uso da água
continuam a ser uma questão crucial no que concerne ao seu desenvolvimento.

Nos últimos 20 anos esforços vêm sendo empreendidos mais fortemente com o objetivo de
gerir os recursos hídricos disponíveis para garantir o abastecimento humano e animal, bem
como viabilizar o desenvolvimento dessa região.

Todavia, esses esforços ainda são insuficientes para resolver os problemas decorrentes da
escassez de água, o que faz com que as populações continuem vulneráveis à ocorrência de
secas, especialmente quando se trata do uso difuso da água no meio rural, conforme a
palestrante.

Sobre os palestrantes
Andrea Azevêdo é Doutora em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ); Doutora em Governação, Conhecimento e Inovação pela
Universidade de Coimbra, Portugal; e Pós-doutoranda no Centro de Estudos Sociais (CES) na
Universidade de Coimbra, Portugal.

Sérgio Simplício é Doutor em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e Professor da Universidade Estadual da Paraíba e da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Antonio Pedro dos Santos, em São Sebastião de Lagoa de
Roça.
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