
 

 

                                                                                                       19 de junho de 2020 

 

II BOLETIM INFORMATIVO 

“VIDA E ÁGUA NAS ARIS” 

 

 

PROJETO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA JUNTO AOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

TÍTULO: ENFRENTANDO O COVID 19 E SUAS RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS; 

EMPODERAMENTO DE REDES LOCAIS PARA ACESSO A ÁGUA COMO DIREITO NAS ÁREAS 

RELEVANTE INTERESSE SOCIAL (ARIS) NO DF. 

 

PROJETO “PELA VIDA E ÁGUA PARA (ARIS) ÁREA RELEVANTE INTERESSE SOCIAL” 

 

No dia 11/06/2020 foi realizado o segundo “Grande Encontro” virtual dos pesquisadores da 

UnB junto aos movimentos populares, onde foi apresentado o documento de 

“fundamentação pela Vida e Água nas ARIS Área Relevante Interesse Social” e “ARINE Área 

de Relevante Interesse Econômico” e um abaixo assinado por 96 entidades em apoio ao 

projeto.  O documento “Fundamentação pela Vida e Água nas ARIS” foi aprovado por 

Unanimidade pelos movimentos populares e pelos pesquisadores da UnB. 



 

 

O primeiro “Grande Encontro” do projeto foi no dia 11 de junho de 2020, com os movimentos 

populares, através de um encontro virtual, onde foi estipulado um prazo de 15 dias para as 

contribuições no documento de “Fundamentação pela Vida e Água para ARIS” desta forma 

proporcionou um documento participativo, pelo direito a água. 

Com base nos dados do Programa Água Legal, de maio de 2019, o qual revela informações 

assustadoras, sendo 81.227 dos lotes ocupados nas (ARIS e ARINE) não são atendidas pelo 

abastecimento de água da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal Brasileira 

- CAESB 

Em apoio as populações invisíveis das ARIS e sem acesso a água em tempos de COVID 19, ficou 

definido pelos pesquisadores da UnB, e pelo movimentos populares a entrega dos 

documentos na próxima quinta–feira dia (25/06) através da mobilidade virtual, com a 

presença dos três poderes Judiciário, Executivo e Legislativo na câmera legislativa do Distrito 

Federal – 

 

 

 

 



 

 

                           

O “PROJETO PELA VIDA ÁGUA PARA ARIS” PARTICIPOU DA LIVE: 

PROTEÇÃO DO CERRADO, ORDENAMENTO URBANO E DESIGUALDADES SOCIAMBIENTAIS. 

 

No dia 16 de junho de 2020 o Coordenador do 

“Projeto Vida e Água para ARIS” professor 

Perci Coelho e o Professor Ricardo Minotie 

Presidente do Comitê de Bacia Paranaíba – DF 

participaram do debate “O desenvolvimento 

sustentável do Cerrado, o ordenamento 

urbano e a desigualdade sócio ecológica” no 

portal e-Democracia, ferramenta de interação 

digital da Câmara Legislativa do DF.  

Incentivados pelo deputado distrital Leandro 

Grass (Rede).  

Durante o debate foram discutidos os desafios 

para a defesa do meio ambiente e as possíveis soluções para a construção de um futuro 

sustentável. Participaram também do debate a sociedade, com suas preocupações 

ambientais, tendo em vista que o DF passo por uma crise hídrica em 2018 que deixou os mais 

vulneráveis sem água de beber e desencadeou uma série de doenças de veículo hídrico. 

Para o Projeto “pela Vida e Água para ARIS” o tema pautado no debate é de suma importância 

tendo em vista que as relações socioambientais e de gestão dos recursos hídricos afeta 

diretamente a vida das pessoas nas ARIS. 

Um dos aspectos levantados ao longo do debate foi de que a fiscalização ambiental precisa 

fazer um trabalho integrado, e a população precisa ser informada de como denunciar os 

crimes ambientais e incentivada a participar dos espaços de decisões. Foi ressaltada também 

a necessidade do conhecimento por parte da população do Zoneamento Econômico-Ecológico 

(ZEE) do DF, instrumento importante para a promoção da sustentabilidade no DF. O consenso 

do debate foi que há uma urgência para mudança de comportamento rumo ao futuro 

sustentável. 

  

                                    O PROJETO “PELA VIDA E ÁGUA PARA ARIS” 

                             VIROU NOTÍCIAS CIENTÍFICAS PARA A TELEVISÃO 

Nesta quarta –feira, dia 18/06/2020, o Professor Perci Coelho e o Engenheiro Adalto Santos, 

representando O PROJETO PELA “VIDA E ÁGUA PARA ARIS” apresentaram, por meio de 

entrevistas à emissoras de TV, a base de dados da pesquisa em relação a COVID-19, e 

apontaram as áreas de maior índice de morte pela COVID-19 no distrito Federal.   



 

 

Os representantes do projeto reforçaram a necessidade de um trabalho de conscientização 

da população para o uso de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão, o uso do 

álcool gel, produtos de limpeza e o fornecimento de alimentação para a população carente. 

Os pesquisadores da UnB junto aos movimentos Populares destacaram que a fragilidade das 

pessoas em áreas vulneráveis facilita a contaminação pela COVID-19 que vem se propagando 

entre as pessoas da mesma famílias e dizimando populações, sobretudo as populações 

indígenas. Destacaram a necessidades de políticas pública que unificam o respeitos aos direito 

humanos. 

 

Seguem abaixo nossas ações: 

Abaixo Assinado (PELA VIDA E ÁGUA PARA ARIS-DF (link será disponibilizado no dia 

26/6/2020) 

Fundamentos pela Vida e pela Água nas ARIS do DF (2) (link será disponibilizado no dia 

26/6/2020) 

https://sites.google.com/site/movimentodasaguasdf/home   

 Rádio “Movimento das Águas” (1Minunto) chamado do primeiro encontro do Projeto Vida e 

Água nas ARIS. 

LinK: https://youtu.be/9xm8jcOorok  

CAMPANHA “LIGA DAS ÁGUAS” Depoimento de JoanaDark (5min) 

https://www.youtube.com/channel/UCyzjiqTrYhTHZjsgUbsl6vw 

Parceiros:  UnB -  FAMA-DF   - CMP -   SERPAJUS - CMP -  MOPOCEM -  BR CIDADES -   AMORA  - SINDSEP 

-   MECE -  Cia DAS ARTES -   UNIPAZ -  INSTITUTO OCA DO SOL -    CPCAM -  QUINTAS URBANAS DA 

UnB -   ABES -    ONDAS -   GRITO SOCIAL DAS ÁGUAS    e o     FONASC.CBH. 

                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                             Comissão Comunicação 

                                                                                                         Cristiandrea Ciciliato – FONASC.CBH 

https://sites.google.com/site/movimentodasaguasdf/home
https://youtu.be/9xm8jcOorok
https://www.youtube.com/channel/UCyzjiqTrYhTHZjsgUbsl6vw

