
 

 

PROGRAMAÇÃO DO FAMA BRASIL/BRASIL 2022 

22 a 25 de março 
 

. Atividades em formato virtual pela Plataforma Zoom  

  (no final da página estão os links para participar) 

 

. Transmissão pelo Youtube: ondasobservatóriodosaneamento 

 

 

 

Data/hora de Brasília Atividades Objetivos 

  

Coordenação e 

palestrantes 

  

Articulação 



22/03 

16h30 às 18h 

Apresentação do 

FAMA 2022 

BRASIL/DAKAR 

Situar a importância do 

FAMA e apresentar os 

reais interesses do 

Fórum das Corporações; 

abrindo espaço para 

uma interação entre os 

países da África e Brasil 

quando ocorre o FAMA 

no Senegal; priorizando 

a visão dos ecossistemas 

de produção hídrica (os 

2 grandes continentes 

do Sul têm grandes 

vulnerabilidades 

hídrica) 

Moderadora: Francisca 

Adalgisa - Fórum 

Popular da Natureza 

Relatoras: Lucimar 

Fátima Siqueira - 

Observatório das 

Metrópoles; e Any 

Moraes - Marcha 

Mundial de Mulheres 

Contextualização - 

Palestrante: Léo Heller - 

Coordenador de 

Cooperação 

Internacional do 

ONDAS, Pesquisador da 

Fundação Oswaldo 

Cruz, ex- Relator 

Especial dos Direitos 

Humanos à Água e ao 

Saneamento das Nações 

Unidas (2014 a 2020); 

Expositora: Dalila 

Calisto - Militante da 

coordenação nacional do 

MAB, Mestra em 

Observatório Nacional 

dos Direitos à Água e 

ao Saneamento 

(ONDAS); Articulação 

Semiárido Brasileiro 

(ASA), Instituto 

Brasileiro de Proteção 

Ambiental (PROAM) e 

Movimento dos 

Atingidos por 

Barragens (MAB)  



geografia - 

desenvolvimento 

territorial na América 

latina e caribe,  

Expositora: Kete Fumo - 

Membro da organização 

Moçambicana Justiça 

Ambiental, e co-

coordenadora regional 

do programa Contra a 

privatização da Água, na 

Amigos da Terra 

Internacional. 

Expositor: José Bastos - 

Instituto Nacional de 

Águas - São Tomé e 

Porto Príncipe  

Expositor: Carlos 

Bocuhy - Presidente do 

Proam - Instituto 

Brasileiro de Proteção 

Ambiental 

Expositor: Representante 

da ASA  



22/03 

18h às 18h30 
Atividade 

Manifestações artísticas 
e culturais  

    

22/03 

18h30 às 20h 

A luta dos povos 

indígenas, quilombola e 

povos tradicionais e de 

áreas urbanas 

vulnerabilizadas, pelo 

acesso à água e ao 

saneamento: os 

impactos da 

discriminação de gênero 

e o racismo estrutural. 

 

Objetivos:  

Refletir sobre o quão as 

opressões produzidas 

pelo racismo e machismo 

são base para aprovação 

do novo modelo legal  do 

acesso à água e ao 

saneamento aprovado no 

Brasil. A se observar a 

histórica política de NÃO 

direito à terra e o 

acirramento do 

questionamento e o não 

deferimento da 

demarcação de terras 

indígenas, quilombolas e 

de comunidades 

tradicionais. Práticas que 

nas áreas periféricas e de 

favela dos grandes 

centros urbanos são 

cotidianamente 

Moderador(a): Andrea 

Matos e Aluizio Júnior 

Relator(a) 

Convidados(as): 

Expositora: Any Moraes - 

Marcha Mundial de 

Mulheres 

Expositor: Edmilson 

Barbosa - Sindae 

BA/CUT BA/ONDAS 

Expositor: Eliel Benites 

Guarani - Professor da 

Universidade Federal 

Grande Dourados 

Expositora: Karla Hora - 

Professora da 

Articulação: Secretaria 

de Igualdade Racial da 

CUT RJ (Andrea 

Matos); e da Marcha 

Mundial de Mulheres 

(Any Moraes). 

 



vivenciadas pelo NÃO 

acesso à 

moradia.Refletirmos 

acerca da igualdade de 

gênero que é um dos 

princípios básicos 

fundamentais dos 

direitos humanos. A 

violação de direitos e sua 

transversalidade no que 

refere-se a desigualdade 

de gênero de não acesso 

à água e ao saneamento 

básico que implicam 

outros direitos, como o 

direito à alimentação, 

moradia, segurança, 

educação, emprego e 

renda, saúde. Além da 

questão da higiene 

menstrual que está 

diretamente relacionada 

à ausência de políticas 

que respeitem as 

especificidades das 

mulheres no que tange o 

desenvolvimento urbano. 

Universidade Federal de 

Goiás 

Expositora: Txulunh 

Xokleng Gakran - Povo 

Xokleng/SC 

 



 

 

Data/hora Atividades Objetivos 

  

Coordenação e 

palestrantes 

  

Observação 



23/03   

16:30h às 18h 

Desprivatização e 

alternativas 

 

O painel tem por 

objetivo tratar da 

questão da garantia do 

direito humano à água e 

ao saneamento, fazer 

uma reflexão e 

denunciar os processos 

de privatização dos 

serviços de água e 

saneamento nos países 

da América Latina, bem 

como destacar a 

resistência e as 

conquistas das 

organizações sociais 

que, na defesa da água 

como um bem comum e 

direito humano, têm 

conduzido à 

desprivatização e a 

propostas alternativas 

de gestão. 

  

  

Moderador - Andreiev 

Pinzón, ENDA, 

Colombia 

Contextualização: Léo 

Heller - Observatório 

Nacional dos Direitos à 

Água e ao Saneamento 

(ONDAS) - Brasil 

Expositora: Adriana 

Marquisio - Plataforma 

de Acordos Público 

Comunitários – PAPC-

Uruguay 

Expositor: Oscar Olivera 

- Fundação Abril - 

Bolívia 

Expositor: Javier 

Marquez - Corporação 

Ecológica e Cultural 

Penca de Sábila- 

Colômbia 

  

O objetivo foi que essa 

mesa fosse coordenada 

pelas entidades e redes 

da América Latina que, 

inclusive, estão 

ajudando na 

construção do FAMA 

internacional. 

Essa mesa integrará a 

grade de atividades do 

Fama Internacional. 

Responsáveis 

organizações da Red 

VIDA (Vigilancia 

Interamericana para la 

Defensa y Derecho al 

Agua). Observação: O 

ONDAS integra a 

RedVida 

  

  

  



23/03 

18h às 18h30 
Artístico-cultural 

Manifestações artísticas 

e culturais  
    

23/03 

18h30 às 20h 

(Painel a confirmar) 

 

Fome, segurança e 

soberania alimentar e 

direito à água e ao 

saneamento 

Objetivos: 

1) Refletir sobre o impacto 

social do aumento da 

população em situação de 

insegurança alimentar e 

de fome no Brasil, 

acentuando o retorno do 

país ao Mapa da Fome; 

2) Debater sobre o 

impacto do desmonte dos 

programas sociais de 

atendimento às 

populações mais 

vulneráveis, como 

ferramentas de garantia 

de acesso a água e 

saneamento, segurança e 

soberania alimentar e 

nutricional; 

A confirmar 

 

A Articulação 

Semiárido Brasileiro 

(ASA); Movimento dos 

Pequenos Agricultores 

(MPA); Movimento 

dos Atingidos por 

Barragens (MAB) e a 

RECID (Rede da 

Educação Cidadã) 

devem procurar outras 

Redes, e entidades para 

construir a mesa. 

Existe a sugestão para 

que se abarque temas 

como moradia e 

segurança/gênero; e 

ver se inclui “soberania 

alimentar”. 



3) Destacar o direito de 

acesso a água e ao 

saneamento como 

elementos fundamentais 

no desenvolvimento de 

comunidades e 

populações que vivem em 

situação de estresse e/ou 

insegurança hídrica; 

4) Compartilhar 

experiências bem 

sucedidas de acesso à 

água e ao saneamento, 

destacando sua 

importância para a 

segurança alimentar e 

nutricional e para a 

preservação dos bens 

comuns. 

 

 



Data/hora Atividades Objetivos 

  

Coordenação e 

palestrantes 

  

Observação 



24/03 

16h30 às 18h 

Participação e controle social na 

gestão das águas 

Debater a importância do 

resgate dos espaços 

institucionais de 

participação e controle 

social desmontados pelo 

atual governo, à luz das 

distorções identificadas 

nos espaços de 

participação que tratam da 

questão ambiental 

(SISNAMA, comitês de 

bacias, conselhos); o caso 

de Brumadinho e Mariana 

à luz do Comitê da Bacia 

do Rio São Francisco; a 

gestão democrática da 

cidade frente aos desafios 

postos pelos fenômenos 

climáticos extremos nas 

cidades; debater as 

possibilidades a partir da 

autogestão da água e 

avançar na direção de 

mudanças 

Moderador: Gilberto 

Antônio do Nascimento 

Relatora: Jacqueline 

Guerreiro (REDA) 

Expositores: 

Expositor(a):Carlos 

Bocuhy - Instituto 

Brasileiro de Proteção 

Ambiental (PROAM); 

Expositor(a): Lívia 

Miranda - Observatório da 

Metrópole 

Expositor(a): Marcos 

Polignano - Instituto 

Guaicuy, Vice-presidente 

do Comitê de Bacia do São 

Francisco;   

Expositor(a): João Clímaco 

- Fórum Nacional da 

Sociedade Civil nos 

Comitês de Bacias 

Hidrográficas (FONASC);  

Articuladores: Instituto 

Brasileiro de Proteção 

Ambiental (PROAM); 

Observatório das 

Metrópoles. 

  



24/03 

18h às 18h30 
Artístico-cultural 

Manifestações artísticas e 

culturais. 
    

24/03 

18h30 às 20h 

Espiritualidade da água 

  

  

Reflexão sobre a 

espiritualidade da água, 

sua transversalidade, 

centralidade e 

essencialidade para todas 

as formas de vida do 

planeta e o papel da 

educação para o avanço 

dessa perspectiva. 

Moderadora: Moema 

Viezzer -REDA/BRASIL  

Relatora: Ruth Kelson - 

OCA do Sol e REDA Brasil 

Roda de conversa: 

Monge Marcelo Barros –  

 

Yiá Marcia – 

 

Luciana Ferraz  

 

APIB  

 

Nelton Frieddrich: 

Fazendo a conexão de 

Dakar para este tema da 

espiritualidade em 

conexão com o tema geral. 

 

Celebração Espiritual   

Articuladores: 

Rede Ecumênica da 

Água - REDA BRASIL; 

Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil 

(APIB); UNIPAZ/DF - 

Universidade 

Internacional da Paz; 

Instituto OCA do Sol;   



  

 

  

Data/hora Atividades Objetivos 

  

Coordenação e 

palestrantes 

  

Observação 



25/03 

16h30 às 18h 

Emergências climáticas: seus 

impactos no campo, nas 

florestas e nas metrópoles 

O painel visa discutir a emergência 

climática e seus reflexos nos vários 

territórios e grupos sociais que neles 

vivem ou deles dependem. Será 

apresentada uma visão sistêmica sobre 

as relações climáticas entre os biomas 

brasileiros através do conceito de rios 

voadores e a maneira como se 

relacionam sobretudo com a Amazônia, 

Cerrado, campo e metrópoles. A 

intenção é mostrar como as variações 

climáticas provocadas pelo 

aquecimento global tornam as 

populações ainda mais vulneráveis, 

sobretudo através de eventos climáticos 

extremos e ausência de implementação 

de políticas públicas que possibilitem a 

adaptação, independentemente do 

território onde vivem (florestas, cidades 

e campo). 

 

Moderador: Aércio 

Oliveira FASE e FNRU 

Relator: Relator: 

Gilberto Antônio do 

Nascimento 

Expositora: Profª. Dra. 

Yara Schaeffer-Novelli 

- Visão ecossistêmica. 

A proteção dos rios 

voadores da 

Amazônia e novos 

mecanismos legais 

para sua proteção 

Expositora: Evaniza 

Rodrigues - 

UNMP/FNRU -  

Expositora: Leila 

Cristina Lemes 

Campanha em Defesa 

do Cerrado 

Expositor: Frei Sérgio 

- MPA 

Articuladores: 

Federação de Órgãos 

para Assistência 

Social e Educacional 

(FASE); Fórum 

Nacional de Reforma 

Urbana (FNRU); 

Fórum de Mudanças 

Climáticas e Justiça 

Social (FMCJS); 

Observatório das 

Metrópoles; 

Articulação dos 

Povos Indígenas do 

Brasil (APIB); 

Instituto Brasileiro 

de Proteção 

Ambiental 

(PROAM). 



Expositora: Profª. Lisa 

Andrade (UNB)  



25/03 

18h às 18h30 
Artístico-cultural 

Manifestações artísticas  

e culturais 
    

 
 
 

LINKS PARA PARTICIPAR VIA ZOOM DAS ATIVIDADES DO FAMA BRASIL/DAKAR: 

 

22 de março – início 16h30 

https://us02web.zoom.us/j/84710335750?pwd=Q0FNaWpObFE1ZkhpOE5jKzkyWWhhQT09 

ID da reunião: 847 1033 5750 

Senha de acesso: 572655 

 

23 de março – início 16h30 

https://us02web.zoom.us/j/88985473005?pwd=MTI5cUFlQ1BQSUtwUTJrdHFXU2VpQT09 

ID da reunião: 889 8547 3005 

Senha de acesso: 052720 

 

24 de março – início 16h30 

https://us02web.zoom.us/j/83886351838?pwd=a1ByWGdURmdFV0lleW44aGR3bWdRUT09 

ID da reunião: 838 8635 1838 

Senha de acesso: 153745 

 

25 de março – início 16h30 

https://us02web.zoom.us/j/89409185659?pwd=ck9hQmJEWlNFMldTcHZFSXUvWWpsdz09 

ID da reunião: 894 0918 5659 

Senha de acesso: 518183 

https://us02web.zoom.us/j/84710335750?pwd=Q0FNaWpObFE1ZkhpOE5jKzkyWWhhQT09
https://us02web.zoom.us/j/88985473005?pwd=MTI5cUFlQ1BQSUtwUTJrdHFXU2VpQT09
https://us02web.zoom.us/j/83886351838?pwd=a1ByWGdURmdFV0lleW44aGR3bWdRUT09
https://us02web.zoom.us/j/89409185659?pwd=ck9hQmJEWlNFMldTcHZFSXUvWWpsdz09


 

 



25/03 

18h30 às 20h 

Privatização e Mercantilização da 

água 

 

O objetivo da mesa é 

debater os riscos e 

problemas de captura da 

água pelo capital privado 

através de sua 

mercantilização e avaliar 

as alternativas que estão 

sendo adotadas na direção 

da abordagem da água 

como bem comum, 

sobretudo  as mudanças 

recentes em andamento no 

Chile. 

Moderação - Diego 

Martinez - (Asociación 

Centro Nacional de Salud, 

Ambiente y Trabajo -

CENSAT Agua Viva-), 

REDVIDA - Colômbia 

Relator(a) 

Contextualização Inicial: 

Marcos Montenegro e 

Edson Aparecido da Silva 

(ONDAS) - Brasil 

Expositor: Alexander Panez 

Universidad del Bio Bio - 

Chile 

Expositor: Vicente Andreu 

- Observatório Nacional 

dos Direitos à Água e ao 

Saneamento (ONDAS) - 

Brasil 

Expositora: Gloria Tobón - 

Coalición de 

Organizaciones Mexicanas 

Responsáveis: 

Red VIDA (Vigilancia 

Interamericana para 

la Defensa y Derecho 

al Agua); ONDAS; 

MAB; 

 



por el Derecho al Água 

(COMDA) - México 

Expositor: Gilberto 

Cerviski - Movimento dos 

Atingidos por Barragens 

(MAB) -Brasil 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


