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VISITA DA EQUIPE DE DESAFIO À COMUNIDADE DE MUSTARDINHA EM RECIFE, BRASIL, FEVEREIRO 2013   NESTA EDIÇÃO 

Nosso Boletim circulará trimestralmente e 
fornecerá informação sobre o avanço das 
nossas atividades, resultados e outras 
informações relevantes. Nossos contatos 
aparecem na última página deste boletim. 
Estamos ansiosos para receber seus 

comentários, dúvidas e sugestões! 

 

Apresentação de DESAFIO 
Nosso coordenador apresenta o projeto e a 
equipe de pesquisa. 

Páginas 1-2 

 

Primeira Reunião do Projeto 
em Recife  

A primeira reunião do projeto teve lugar no 
Recife, Brasil, 25 fevereiro-1 março de 2013. Ele 
incluiu uma conferência internacional e uma 
visita de campo à comunidade Mustardinha, 
um dos locais de pesquisa do projeto. Leia mais 
.... 
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DESAFIO 
organizou a sua 
primeira 
conferência 
internacional, 
centrada nas 
"Inovações e 
Desafios para a 
Democratização 
dos Serviços de 
Saneamento". A 
conferência 
apresentou 
palestrantes 
internacionais, 
incluindo a Vice-
Prefeita de Paris para Água e Saneamento, Dr. 
Anne le Strat. Leia mais ...  
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Publicações 
Leia sobre as publicações da equipe. 
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Nosso projeto representa literalmente um 
DESAFIO. Nosso conceito central é enfrentar 
um dos maiores desafios encarados pela 
América Latina na atualidade: a erradicação da 
desigualdade social e estrutural no acesso a 
serviços essenciais de água e esgotamento 
sanitário. Nossa contribuição concentra-se em 
inovações sociotécnicas que podem fortalecer 
a democratização do governo, gestão e acesso 
a serviços essenciais de água. DESAFIO 
começou no 1 fevereiro 2013 e terá uma 
duração de 30 meses, com terminação em 
julho 2015. 

Nossa equipe 

Embora DESAFIO é um projeto de ciências 
sociais, a nossa abordagem é interdisciplinar e 
reúne contribuições das disciplinas sociais e 
técnicas. Também somos transdisciplinar, ou 
seja, a nossa equipe inclui não só cientistas que 
trabalham em universidades, mas também 
profissionais que estão envolvidos no desafio 

Apresentação de 
DESAFIO 
by José Esteban Castro 

DESAFIO: BOLETIM INFORMATIVO 

Primeira Conferência 
Internacional 
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diário de gestão de serviços públicos essenciais 
para as suas comunidades. 
A Universidade de Newcastle (Reino Unido) é 
responsável pela coordenação do projeto. 
Nossa equipe em Newcastle inclui nossa 
Administradora do Projeto, Dr. Gisela Zapata, 
Dr. Jaime Amezaga, Consultor do Projeto, as 
equipes da universidade dedicadas ao 
gerenciamento e contabilidade de projetos, e 
eu como Coordenador do Projeto. Estamos 
sediados na Escola de Geografia, Política e 
Sociologia (GPS), e no Instituto de Pesquisa 
sobre Sustentabilidade (NIRES). 

O projeto tem um coordenador regional para a 
América Latina, Dr. Léo Heller, sediado no 
Departamento de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (DESA), da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). O nosso Coordenador 
Adjunto, Dr. Cesar Mota, baseia-se também na 
UFMG. No Brasil, a equipe de investigação 
inclui colegas da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), e da CAGECE, o 
empresa pública de água do Ceará; da 
Universidade Nacional de Rosário (UNR) na 
Argentina, a Universidade do Vale (Univalle), 
na Colômbia, e da Universidade de Coimbra 
(UC), em Portugal. 

Você pode visitar nosso site para saber mais 
sobre as instituições e os membros que 
compõem a nossa equipe de pesquisa: Página 
Web Sócios DESAFIO. Veja também os detalhes 
do nosso Comitê Estratégico Internacional de 
Consultores. 

 

Plano de Trabalho 
 

A base do projeto é a análise de 10 estudos de 
caso de inovação sociotécnica identificados na 
Argentina, Brasil e Colômbia. Esses casos 
incluem exemplos "históricos" e "atuais", bem 
como as intervenções que serão desenhadas no 
decorrer da vida do projeto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perguntas de Pesquisa 
 

Nosso projeto tem uma série de questões-
chave que visam analisar e responder: 
 

Como podemos aproveitar as inovações 
sóciotécnicas existentes e desenvolver novas 
soluções a fim de mudar as políticas, 
desenvolver estratégias e intervenções 
práticas e melhorar a aprendizagem de 
políticas para combater as desigualdades 
inaceitáveis e injustiças no acesso a serviços 
essenciais de agua e esgotamento sanitário?  

Que condições, fatores e processos facilitam o 
surgimento de inovações sóciotécnicas neste 
setor?  

Quais são os requisitos essenciais para fazer 
que as inovações sóciotécnicas bem sucedidas 
sejam sustentáveis e replicáveis? 

Quais são os obstáculos para a sua 
sustentabilidade e replicação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivos 
 

• Desenvolver uma estrutura teórica e 
metodológica, trans e interdisciplinar, para o 
estudo de inovações sóciotécnicas de acordo 
com seis dimensões de análise: sócio-político 
e cultural; econômico-financeira; saúde; 
ecológico-ambiental; tecno-
infraestrutural/operacional e político-
institucional. 
• Avaliação de estratégias de 
implementação de inovações sóciotécnicas 
sustentáveis. Nossos estudos de caso 
incluem os sistemas ‘condominial’ e de 
‘saneamento integrado’ desenhados e 
implementados no Brasil, sistemas de 
saneamento rural no Brasil e Colômbia e 
estratégias para melhorar o monitoramento 
da qualidade da agua por crianças em idade 
escolar na Argentina. 
• Envolvimento ativo da sociedade civil 
(organizações comunitárias, movimentos 
cidadãos, ONGs), o Estado (governos 
nacionais, regionais e locais) e outras 
organizações interessadas. 
 

A Rede WATERLAT 
 

A equipe do projeto tem uma longa 
experiência de colaboração no âmbito da 
Rede WATERLAT. WATERLAT é uma rede 
inter e trans-disciplinar dedicada à pesquisa, 
ensino e intervenção para promover a 
democratização do governo, gestão e acesso 
à água e à serviços públicos essenciais na 
América Latina. DESAFIO reúne os membros 
do Grupo de Trabalho sobre o Ciclo Urbano 
da Água e dos Serviços Essenciais da rede. 
WATERLAT tem uma reunião anual com 
oficinas, seminários, painéis e palestras, 
onde os membros do DESAFIO participam 

ativamente. 

Figura 1: Membros da equipe de DESAFIO no 2012 na reunião da rede WATERLAT em Buenos 
Aires. De esquerda à direita: Alexandre Ramos, Sonaly Rezende, Ana Lúcia Britto, Damiano 
Tagliavini, Hermelinda Rocha, José Esteban Castro, Melisa Orta, Olga Ravella, Léo Heller, 
Nora Moscoloni, Margarita Portapila, Mirta Geary, Demetrius Rodrigues, Nicolás Torres. 
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PT1	│	ESTRUTURA	TEÓRICA	E	METODOLÓGICA	

PT5	│	ANÁLISE	COMPARATIVA	DOS	CASOS	DE	AVALIAÇÃO	E	
INTERVENÇÃO	

PT6	│	SÍNTESE	FINAL	–	RECOMENDAÇÕES	DE	POLÍTICA	–	
SUGESTÕES	DE	PESQUISA	PARA	FUTURO	

PT2	
AVALIAÇÃO:	

CASOS	
HISTÓRICOS	

PT3		
	

AVALIAÇÃO:	
CASOS	ATUAIS	

PT4		
	

CASOS	DE		
INTERVENÇÃO	

WP22	 WP23	 PT31	 PT32	 PT33	 PT41	 PT42	 PT43	PT21	 PT22	 PT23	 PT24	

http://research.ncl.ac.uk/desafio/partners/
http://research.ncl.ac.uk/desafio/partners/
http://research.ncl.ac.uk/desafio/strategicadvisorycommittee/
http://research.ncl.ac.uk/desafio/strategicadvisorycommittee/
http://www.waterlat.org/
http://www.waterlat.org/FourthMeeting.html
http://www.waterlat.org/FourthMeeting.html
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Figura 4. Apresentação do caso de intervenção de 
Sitio Cruz, Ceará, Brasil. Helder Cortez, CAGECE. 

Figura 4. Apresentação do caso de intervenção de 
Santa Fe, Argentina. Margarita Portapila, UNR. 

 

A primeira reunião de DESAFIO teve lugar de 
26 fevereiro à 1 março de 2013 na cidade de 
Recife, Brasil. A equipe realizou um plano de 
trabalho intensivo para cobrir todos os 
aspectos de planejamento do projeto, com 
ênfase nas atividades do primeiro ano. 

Aspectos teóricos e metodológicos  

Um dos principais objetivos de DESAFIO é 
desenvolver uma base teórica e metodológica 
para o estudo de inovações sociotécnicas em 
seis dimensões de análise: socio-política e 
cultural, econômico-financeira, saúde, 
ecológico-ambiental, tecno-infraestrutural / 
operacional e político-institucional. 
Dedicamos várias sessões para discutir as 
melhores estratégias para alcançar esse 
objectivo, o que exige o desenvolvimento de 
altos níveis de articulação entre as diferentes 
abordagens disciplinares representadas pelos 
membros da nossa equipe. Estes incluem 
antropologia, engenharia civil, economia, 
geografia humana, filosofia, ciência política, 
saúde pública, serviço social e sociologia.     

 

 

 

 

 

 

 

Os estudos de caso 

A base do projeto DESAFIO é a análise de 10 
estudos de caso. Estes são casos de inovações 
sociotécnicas introduzidas no sector da água e 
esgotamento sanitário que temos identificado 
na Argentina, Brasil e Colômbia. Nossos casos 
incluem 4 exemplos "históricos" e 3 "atuais", 
além de 3 intervenções novas que vamos 
desenhar como parte do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os casos históricos incluem: 1) uma avaliação 
do sistema integrado de saneamento rural 
SISAR no Ceará, Brasil, 2) a introdução do 
sistema de saneamento "condominial" em 
Mustardinha, Recife, Brasil, 3) soluções 
implementadas para resolver o problema de 
abastecimento de água em comunidades 
marginalizadas (Queimados) na região da 
Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Brasil, e 
4) um sistema de água e esgotamento sanitário 
rural em La Vorágine, Cali, Colômbia. Os casos 
atuais são três: 1) um estudo etnográfico do 
modelo SISAR no Ceará, Brasil, 2) O programa 
de "saneamento integrado" em Recife, Brasil, e 
3) as associações comunitárias de água em 
Mondomo, Cauca, Colômbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os casos de intervenção também são três: 1) o 
desenvolvimento uma tecnologia apropriada 
para o abastecimento de água em uma 
comunidade rural de Minas Gerais, Brasil, 2) 
um sistema comunitário de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário em Sitio Cruz, 
Ceará, Brasil, e 3) o desenvolvimento de 
capacidades locais para o monitoramento da 
qualidade da água por crianças em idade 
escolar em Santa Fé, Argentina. 
A discussão sobre os diferentes estudos de 
caso foi complementada com uma sessão 
sobre metodologia sistemática comparativa. 

Primeira Reunião 

do Projeto 

Figura 2. Apresentação do caso histórico do sistema 
“condominial” em Mustardinha, Recife. Hermelinda 
Rocha, UFPE. 

Figura 3. Apresentação do caso atual das associações 
comunitárias de agua, Mondomo, Cauca, Colômbia. 
Mariela Vargas, CINARA-UNIVALLE 
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Figura 7. Recepção no Centro Comunitário de Mustardinha pelo 
líder comunitário Eufrásio Elias de Oliveira. A visita foi 
organizada por Hermelinda Rocha, da Prefeitura de Recife e 
DESAFIO (UFPE) 

Figura 5. Escutando a apresentação sobre a 
historia de  Mustardinha do líder comunitário  
Eufrásio Elias de Oliveira 

Figura 6. Discussão com líderes da comunidade de Mustardinha, coordenada por Hermelinda Rocha (UFPE)   

Gestão do Projeto 

A reunião abordou ainda os acordos de gestão 
do projeto. DESAFIO é um projeto 
internacional com oito sócios em cinco países 
localizados em dois continentes. Tendo em 
conta que o projeto tem um orçamento 
limitado, o consorcio só se reunirá novamente 
em 2014 em Cali, na Colômbia, e novamente 
em 2015 para a reunião final do projeto no Rio 
de Janeiro. Outras reuniões do projeto serão 
realizadas ao nível regional. Além disso, 
aproveitando a estreita relação com a Rede 
WATERLAT, membros do DESAFIO se 
reunirão nos eventos anuais da rede. O 
próximo evento WATERLAT terá lugar em 
Quito, Equador, 14-18 outubro de 2013, e 
membros do DESAFIO que irão participar do 
evento terão uma reunião do projeto no dia 19 

de outubro. 

 

Como parte das atividades da Primeira 
Reunião do Projeto, a equipe visitou a 
comunidade da Mustardinha, que é o local 
escolhido para os dois estudos de caso do 
projeto em Recife. Mustardinha tem uma 
longa história de luta pela democratização em 
Recife que começou nos anos da ditadura na 
década de 1960. O Município de Recife vem 
atuando ativamente com a comunidade 
através da introdução de inovações 
sociotécnicas, tais como os sistemas de 

saneamento condominial e integrado.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita à 
Comunidade  

de Mustardinha  

Figura 8. Visita ao Centro Comunitário de Mustardinha com 
Antônio Miranda Neto, ex-secretário de saneamento de Recife 
e membro do Comitê Estratégico de Consultores do DESAFIO 

http://www.waterlat.org/AcademicEvents.html
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A Primeira Conferência Internacional do 
projeto DESAFIO teve como foco as 
"Inovações e Desafios para a Democratização 
dos Serviços de Saneamento". A conferência 
realizou-se no dia 25 de Fevereiro de 2013 e foi 
organizada pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). Foi apoiada 
generosamente pelo governo do estado de 
Pernambuco e pela Prefeitura do Recife.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conferência contou com a presença de 
organizações locais que estão envolvidas nas 
atividades do projeto. Estas incluem o Fórum 
Estadual de Reforma Urbana de Pernambuco 
(FERU) e a Confederação Nacional de 
Associações de Moradores do Brasil (CONAM). 

Sessão Inaugural 

A sessão inaugural da conferência contou com 
autoridades provinciais e locais: Eng. José 
Almir Cirilo, Secretário de Água e Energia de 
Pernambuco, Sr. Luciano Siqueira, Vice-
Prefeito de Recife, o Sr. João Batista, o 
Secretário de Saneamento do Recife, e Dr. 
Anísio Brasileiro, Reitor da Universidade 
Federal de Pernambuco. A sessão também 
contou com dois visitantes internacionais: Dra. 
Anne le Strat, Vice-Prefeita de Paris, Dra. 
Cristina Marcuzzo da Comissão Europeia. A 
sessão foi concluída pelo Sr. Adelmo Araújo 
(FERU-Recife), e o Prof. Castro, coordenador 
do DESAFIO. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Palestra Inaugural 

Dra. Anne Le Strat deu a palestra principal da 
conferência sobre "O remunicipalização dos 
serviços de água e saneamento em Paris, 
França." O discurso provocou um debate 
importante, dado que a cidade de Paris lançou 
recentemente uma política de estatização  dos 
serviços de água e saneamento. A Dra. le Strat 
é também um ativista internacional em favor 
da gestão pública dos serviços essenciais de 
água e é a Presidente da Eau de Paris - EDP e 
da Associação Europeia para a Gestão Pública 
da Água, Aqua Publica Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Painéis 
 

A conferência teve três painéis. Painel 1 
abordou os "Desafios e iniciativas para a gestão 
democrática e o acesso à serviços de água e 
saneamento: perspectivas internacionais". 
Este contou com apresentações por Martin 
Pigeon (CEO, Amsterdam), Antônio 

Miranda Neto (UNSGAB), Wladimir Ribeiro 
(Conselheiro do governo Brasileiro) e José E. 
Castro (DESAFIO).   

Painel 2 teve como foco os "Avanços e desafios 
para a democratização da gestão e do acesso à 
serviços públicos de água e saneamento: 
experiências recentes". Os apresentadores 
foram José Carlos Melo (criador do sistema 
"condominial"), Patrícia Borja (UFBA, Brasil), 
André Monteiro (FIOCRUZ e DESAFIO) e 
Miguel R. Peña Varón, CINARA, Colômbia e 
DESAFIO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente o Painel 3 
abordou as 
"Oportunidades e 
obstáculos para a 
consolidação da 
democratização da 
gestão e do acesso 
aos serviços de água 
e saneamento". Os 
palestrantes foram 
Roberto Tavares 
(COMPESA), Edson 
A. da Silva (FNSA), 
Bismark Saraiva 
(FERU), Marcos 
Montenegro 
(ADASA) e Léo Heller 
(UFMG e DESAFIO). 

 

 
 
 

PRIMEIRA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL 

Para mais informacões e para baixar os 

arquivos das apresentações, visite a Página 
da Conferência 

DESAFIO: 
Primeira 
Conferência 

Internacional   

 Figura 9 Publicidade da conferência desenhada pelo 
membro de nossa equipe Alexandre Ramos (UFPE). 

r designer and  

Figura 13 Mais de 400 pessoas participaram da conferência  

Figura 11. Participação ativa 
do público  

Figura 10 Sessão Inaugural da Conferência 

r designer and  

Figura 12 Dra. Anne le Strat 

http://www.eaudeparis.fr/page/accueil?page_id=1
http://www.aquapublica.eu/
http://research.ncl.ac.uk/desafio/meetings/conference/
http://research.ncl.ac.uk/desafio/meetings/conference/
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A conferência suscitou um debate significativo. 
O Brasil está passando por transformações 
profundas na área das políticas de água e 
saneamento. O estado de Pernambuco, 
incluindo a região metropolitana de Recife, 
também está no centro das mudanças políticas 
em grande escala. Alguns trechos das sessões:

 
Figura 14. Adelmo Araújo 

“É importante defender o saneamento como um 
serviço público. Nós somos radicalmente contra 
a privatização de saneamento. Mas eu acho que 
dizer que o serviço devia ser público é muito 
pouco. A gente quer um saneamento com 
qualidade, com quantidade, que chegue à 
totalidade da população, que tenha participação 
e controle social também sobre serviço, além de 

tarifas justas. [...] Para resgatar essa dívida 

histórica da cidade, o saneamento tem que ser 
colocado como um serviço público e direcionado 
para a população como um todo e não a partir de 
quem tem mais condição de pagar”.  

 
Figure 16. Antônio Miranda Neto 

 “Um dos nossos grandes desafios é superar 
vários tipos de preconceitos. Por exemplo, existe 
um preconceito grande contra os não técnicos. É 
uma espécie de “seita”, formada por técnicos e 
especialistas que acham que aqueles que não 
são técnicos ou especialistas não se encontram 
em condições de dialogar. Não se trata, aqui de 
romantizar a participação popular. Todos nós 
sabemos que temos limitações, mas esse 
preconceito contra a participação popular nas 
discussões sobre serviços essenciais é um 

obstáculo grande. [...] Esse também é o 
problema da relação entre o engenheiro e o 
povo. O engenheiro tem uma formação 
complicada. É uma supremacia técnica que é 
ensinada na Universidade […] A segunda coisa é 
que muitas vezes saímos da universidade 
achando que vamos trabalhar na Suíça ou num 
local onde tudo é bonitinho e organizado e não 
na realidade que temos na nossa cidade […] 
Então, o preconceito dos técnicos e especialistas 
contra o cidadão comum que herdamos da nossa 
formação na universidade é um grande 
obstáculo para encarar os desafios da 
democratização no setor de água e 
saneamento”. 
 

 
Figura 15 Wladimir Ribeiro 

“[O paradoxo da democracia] é que o debate e a 
transparência as vezes levam a um nível de 
ineficiência, mas acho que nós aprendemos, no 
Brasil, durante o regime militar, que é melhor ser 
mais democrático e menos eficiente do que ser 
muito eficiente e nada democrático. Essa é uma 
lição que aprendemos nos anos 70, 60 e o tempo 
passa, parece que isso fica no fundo da memória 
e a gente vai esquecendo. [...] O desafio é pensar 
em soluções sociotécnicas que sejam capazes de 
melhorar a gestão pública. É o tema desta 
conferência. Então, convido vocês  a pensar 
como podemos melhorar a nossa gestão pública 
ou a nossa democracia por meio de soluções 
sociotécnicas que venham a fazer com que a 
gente possa conciliar a democracia e a 
participação com a eficiência e a produção de 
resultados, especialmente para viabilizar os 
direitos sociais de nossos cidadãos Brasileiros”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Anne le Strat 

“[Respondendo a perguntas sobre a estatização 
dos serviços de agua e saneamento em Paris] “A 
participação dos cidadãos acontece de varias 
formas. Primeiro, existe o Observatório 
Municipal da Água que é presidido por um 
cidadão, por uma pessoa membro de uma 
associação, e esse Observatório é aberto a todos 
os cidadãos, a todas as pessoas, que são 
consumidores, pesquisadores, políticos, 
sindicalistas, portanto ele tem a possibilidade de 
influenciar nas orientações da própria política 
municipal. [...] os grandes grupos privados, eles 
fizeram tremenda pressão sobre o mundo 
político – seja através dos partidos, seja através 
de seus representantes, lobistas e tudo o mais – 
para impedir essa decisão de remunicipalizar. 
Bem, eu não gostaria de detalhar todas estas 
coisas aqui, mas houve também pressões dos 
sindicalistas e lamento pelos sindicalistas de 
vocês aqui presentes. Eu vi uma oposição de 
alguns sindicalistas que eram alinhados com a 
extrema esquerda e que estavam de mãos dadas 
com o patronato das duas empresas – Veolia e 
Suez – para impedir que o serviço fosse assumido 
pelo setor público. Ou seja, nem todos os bons 
nem todos os maus estavam no lugar em que 
esperamos que eles estivessem”. 

 

 
Figura 17. José Carlos Melo 

“Eu tenho um orgulho muito grande de dizer que 
o sistema condominial já realizou mais de  30 mil 
reuniões com o povo pelo mundo. Eu não sei se 
existe outro programa no mundo que tenha uma 
marca dessa, de 30 mil reuniões, sem conflitos, 
sempre terminando em paz, sempre chegando a 
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um acordo. Isso tem ocorrido em Lima, com 900 
mil pessoas atendidas; em Brasília com 1,7 a 1,8 
milhões de pessoas atendidas e em Salvador 
com um milhão e meio. Tudo feito na base de 
condomínio por condomínio, sem dificuldade, 
sem coisa nenhuma”.  

 

Figura 18 Patricia Borja 

“ Temos um desafio muito grande em quanto a 
esgotamento sanitário, daí se colocar como uma 
perspectiva o uso da tecnologia do sistema 
condominial de esgoto como uma alternativa. 
[…] No entanto, a adoção desse sistema em 
grande escala merece que a gente faça uma 
reflexão dos problemas que foram surgindo ao 
longo da década de 1980 para cá, em relação à 
implementação desse sistema no Brasil. Essa 
discussão não é só sobre à própria filosofia do 
modelo, mas à formação de práticas 
institucionais, porque exige uma abertura da 
instituição para o diálogo, a transparência da 
informação. Requer uma nova postura em 
relação ao diálogo institucional, também exige 
mudanças de ordem técnica, principalmente o 
diálogo entre os técnicos da engenharia e os 
técnicos da área social, um diálogo muito difícil 
que tem que ser construído com muita firmeza, e 
também o diálogo da instituição e dos técnicos 
com a população. Então é uma mudança muito 
grande que a gente tem que operar e temos 
caminhado muito timidamente na direção 
dessas transformações, e o uso do condominial 
exige que essas transformações ocorram, para 
que ele seja exitoso”.  

 

Figura 19. André Monteiro 

“ A gestão deve ser a expressão de uma política, 
quer dizer, a gestão tem aspectos institucionais, 
do financiamento, de organização de serviços e 
reflete políticas públicas e é a forma através da 
qual o estado, ou uma política pública, se 
relaciona com os usuários-cidadãos. Então, 
pensar na gestão se tem que pensar com que tipo 
de cidadão de território eu estou me 
relacionando. E deve dar conta também das 
interações entre essa dimensão tecnológica e a 
dimensão da educação. E nós temos, como 
Patrícia [Borja] já colocou, uma centralidade na 
tecnologia, sobretudo na engenharia, como se o 
saneamento fosse um campo apenas da 
engenharia e dos engenheiros. Acho que isso é 
uma questão que reflete estruturas de poder e de 
organização da política e que, numa realidade 
com uma desigualdade estrutural como nós 
temos no Brasil, com uma grande parcela do 
território e da população vivendo em situações 
precárias, situações de vulnerabilidade, é 
importante que outros atores participem desse 
processo, para poder dar conta da complexidade 
do território.”     

Figura 20 Roberto Tavares 

“O Brasil hoje tem essa realidade, apenas seis 
estados tem mais de 40% de cobertura, esses 
são dados do SNIS de 2010. São 21 estados que 
têm menos de 40% de cobertura, então algo está 
errado. O que é que está acontecendo, será que 
todos os governos estaduais são incompetentes, 
será que todas as companhias estaduais, 
públicas, são incompetentes? Não é isso, o 
sistema de financiamento está equivocado, não 
dá pra continuar se exigindo de uma 

concessionária pública que ela tenha 
desempenho de empresa privada. […] Então 
para a região metropolitana do Recife nós 
construímos uma alternativa, uma PPP 
administrativa [Parceria Público Privada], cujo 
objeto são investimentos em ampliação, mas 
não só a ampliação, a recuperação de todo o 
sistema existente, daí a complexidade do nosso 
modelo, porque fazer uma obra nova onde não 
existe é muito fácil [...] Outra é dizer: você não só 
vai fazer a parte nova como você vai recuperar o 
sistema existente, para as pessoas que ele já 
atende funcionar de forma adequada e a gente 
não ficar fazendo o que faz hoje e muito mal, que 
é conseguir dar uma manutenção num sistema 
que precisa de uma reabilitação. O contratante é 
a COMPESA, num período de contrato de 35 
anos, mas com uma diferença: a remuneração 
do parceiro privado está condicionada a uma 
eficiência na prestação de serviços, esse é o 
grande diferencial. O relacionamento com o 
cliente continua exclusivamente com a 
COMPESA”.  

 

Depois da apresentação de Roberto Tavares, 
vários participantes do público fizeram 
perguntas: 
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“Eu sou Margarida Jerônimo, participo do Fórum 
de Mulheres de Pernambuco, sou integrante do 
Fórum de Reforma Urbana, sou da rede de 
Promotoras Legais, Conselho dos Direitos 
Humanos do Estado de Pernambuco, e do 
Conselho da Mulher de Pernambuco. Eu estive 
no seminário do Fórum de Mulheres de 
Pernambuco que acabou ontem em Caruaru, e as 
mulheres de Catende estavam muito 
preocupadas porque a água que está sendo 
servida lá é uma água muito suja, bota na 
garrafa e lá embaixo fica o sujo. Além disso tem 
as pessoas que cavam poço, que estavam na 
beira do rio, que tão lá em cima, e lá eles 
cavaram os poços e os poços dificultam ainda 
mais a situação, uns cavaram poços legais e 
outros cavaram poços ilegais. Em Ouricuri a 
reclamação não é diferente porque as adutoras 
não são bem tratadas, nós temos aí a condição 
do rio São Francisco que não foi tratado como 
prometido, e a situação foi vista na televisão. Na 
cidade onde eu moro, estamos sem receber 
água, nos morros aqui em Recife não está 
chegando água, mas as contas chegam”. 

 

“Gostaria de perguntar ao doutor Roberto 
Tavares, porque ele explica mas não nos 
convence, que privatizando a COMPESA, é 
fazendo esse golpe que está sendo feito na 
sociedade de Pernambuco, as deficiências, as 
dificuldades do saneamento em Pernambuco 
vão ser resolvidas […] porque quando quiseram 
privatizar no Brasil na era Fernando Henrique 
[Cardoso], tudo era pra ser utilizado em saúde, 
educação, e segurança, e nada disso melhorou, e 
hoje no Brasil os que eram contra a privatização 
no passado, são favoráveis à PPP que é pior que 
a privatização. Porque na privatização se leva o 
ônus e o bônus e a PPP só leva ônus porque a 
COMPESA vai receber toda a carga negativa que 
venha a ser alegado. E eu pergunto, como vai 
ficar a situação dos trabalhadores que 
trabalham hoje no saneamento em Recife?.”         

   

“ Meu nome é Mauro Lima, eu moro na cidade 
de Abreu e Lima [...] A pergunta que eu faço 
para o diretor da COMPESA, nessa questão 
urbana é a discussão que nós tivemos em 
Brasília, inclusive na Conferência Nacional da 
Saúde e que aí vem a questão do saneamento, 
que está ligada diretamente à saúde, e que 
também tá lá no artigo na constituição federal, 
que é dever do estado na questão da saúde. E aí 
doutor Roberto, a gente se pergunta, no Governo 
Federal existe um Plano Nacional de 
Saneamento Básico onde seus municípios tem 
que realizar seus planos, e aí sim, existe a verba 
lá no Governo Federal para que se bote dinheiro 
na questão como no caso aqui em Pernambuco, 
no saneamento e também no abastecimento de 

água. Então nós defendemos, justamente, a 
parceria pública-pública, agora nós sabemos 
também que a parceria público-privada, como 
diz a justiça, são duas leis e uma lei foi criada mas 
no entanto os estados não vão ter acesso pela 
questão de burocracia, e por outro lado, foi 
criada uma lei que beneficia as empresas, que 
pegam recursos mais rápido que o estado”.  

   

“Meu nome é João, eu sou militante do Fórum 
Estadual de Reforma Urbana e também membro 
das Zonas de Interesse Especial de Recife (ZEIS). 
A minha pergunta é bem objetiva: em nenhum 
momento o presidente da COMPESA falou sobre 
a questão da gestão democrática do sistema e do 
controle social da empresa. Na sua 
apresentação só apresentou um montão de 
obras, e nada de controle social da parceria ou da 
questão da gestão pública da empresa”.  

 

Figura 21. Wladimir Ribeiro 

“É rápido, é simples. Sr. Tavares, hoje, ao final da 
manhã, tivemos a oportunidade de ouvir a 
apresentação da vice-prefeita para água e 
saneamento de Paris e ela mostrou um modelo 
de gestão que é o seguinte: lá tem uma empresa 
chamada Eau de Paris, que é “Água de Paris”, 
que é responsável pelo serviço, e no Conselho de 
Administração da empresa, que é formado, se 
entendi bem, por 18 pessoas, 5 são 
representantes dos usuários e da sociedade civil. 
No sentido de aumentar a governança e 
democratizar a governança do próprio 
prestador, além disso, foi criado ali um 
observatório da água que é uma entidade que 
fornece maior transparência do serviço aberta à 
participação das entidades, da sociedade civil e 
das universidades criando um canal permanente 
de diálogo. Eu queria que o senhor comentasse, 
sobre se é possível aprender alguma coisa com 
essa experiência e se no futuro é possível se 
pensar em algo semelhante para as empresas 
estaduais de saneamento, em especial a 
COMPESA”.      

 

 

Figura 22. Roberto Tavares 

“A gente tem que primeiro decidir, nós queremos 
a empresa pública ou queremos quebrar a 
empresa pública para que ela venha a ser 
privatizada? Claro que nós queremos a empresa 
pública, eu sou servidor público, eu estou na 
COMPESA cumprindo uma missão […] Então eu 
defendo a COMPESA pública, e é isso que o 
governador Eduardo Campos fez ao recomprar 
30% das ações da COMPESA que estavam 
custodiadas com a Caixa por conta de uma 
privatização fracassada em 2001, nós ficamos, 
de 2001 a 2006, podendo investir em habitação 
popular, e sem poder investir em saneamento 
por conta dessa crise, dessa briga judicial que 
existia entre o estado de Pernambuco e o 
Governo Federal por conta dos 30% das ações da 
COMPESA. O governador Eduardo Campos 
tinha duas alternativas: vender as ações, ou 
seja, trazer o parceiro privado para comprar e ser 
sócio da COMPESA, ou recomprar as ações, 
então o estado recomprou as ações e a 
COMPESA voltou a ser integralmente pública, o 
estado possuindo 99,97% das ações […] A 
pergunta de Vladimir com relação à experiência 
da França, com o observatório da água. Eu acho 
que não vi a apresentação, mas tenho aqui meu 
chefe de gabinete participando e passando as 
coisas interessantes que foram vistas nessa 
audiência. Queria dizer pra vocês que já tem uma 
proposta dentro do governo para que a gente crie 
um comitê amplo, com a participação da 
sociedade para que a gente possa monitorar os 
investimentos que serão realizados por essa 
PPP. Isso é de interesse da COMPESA como 
contratante, e que presta serviço à população, 
mas é interesse da comunidade. [...] Hoje nós 
temos uma perspectiva da PPP, se não 
funcionar, nós temos que fazê-la funcionar, nós 
temos contrato, instrumentos, multas, seguros, 
quadro de indicadores escritos no contrato pra 
fazer funcionar. Aí eu também respondo à 
colocação do João, militante do Fórum de 
Reforma Urbana, nós queremos sim um controle 
social  […] Para que a gente possa ter mais 
controle social, nossa gestão contratou 
assistentes sociais para todas as gerências 
regionais e aqui na região metropolitana, 
ouvindo as demandas da sociedade. Então eu 
diria que, ao invés de privatizar, nós estamos 
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fortalecendo a COMPESA, é muito fácil dizer que 
a PPP é uma privatização disfarçada […] mas 
planejamos defender a empresa pública a traves 
da coordenação. Quem se dá ao trabalho de ler 
o nosso contrato da PPP vai ver que na 
coordenação, quem tem a força é a COMPESA 
tem força para fazer com que o privado execute, 
se ele não executar nós temos seguros, nós 
temos multas, nós temos um quadro de 
indicadores de desempenho e esse quadro de 
indicadores de desempenho precisa ser 
acompanhado pela sociedade que vai continuar 
com um canal único direto com a COMPESA. [...] 
Não tenho a pretensão de dizer que esse é o 
melhor modelo, mas tenho a autoridade de 
quem tá no cargo de dizer que o modelo atual 
não atende aos anseios da população, não 
atende às necessidades dos mais pobres, e nós 
precisamos mudar o modelo. Se há outro modelo 
que não esse, vamos experimentar outro 
modelo. Mas o modelo que a gente tem hoje é o 
modelo da parceria público-público que não 
atende o objetivo da população [...] Queria estar, 
daqui a 35 anos, na presidência da COMPESA, 
que não estarei, mas pra poder ter o prazer de 
dizer: uma vez terminado esse processo e ter 
conseguido levar o serviço a toda população, 
agora eu posso me dar o direito de voltar, de 
fazer com que o poder público retome o serviço 
se essa for a decisão do futuro, mas o que a gente 
não pode aceitar é continuar com a situação em 
que a gente não atende, o modelo não presta e a 
gente não faz nada, fica só reclamando”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A intenção aqui é falar um pouco sobre a 
necessidade de reforçarmos o papel do estado na 
perspectiva de alcançarmos a universalização do 
acesso aos serviços de saneamento a toda a 
população, independente de pagamento. 
Universalização, que em nossa opinião, significa 
a garantia de água em quantidade e qualidade 
adequada 24 horas por dia, 365 dias por ano, 
coleta e tratamento de esgotos, manejo dos 
resíduos sólidos e das águas pluviais urbanas. Eu 
quero falar também da necessidade de criarmos 
e reforçarmos os instrumentos de controle social 
sobre a prestação de serviços de saneamento. 
Todos sabem que o setor de saneamento no 
Brasil avançou muito a partir do ano 2000. 

Romperam-se décadas do que se convencionou 
chamar de um “vazio constitucional”, graças à 
edição da lei 11.445 de 2007, que criou, que 
definiu as diretrizes nacionais para o 
saneamento, lei que entre outros méritos, 
resgata a necessidade de planejamento, abre a 
possibilidade de criação de instrumentos de 
controle social, e coloca os municípios como 
protagonista das ações de saneamento, e 
também da lei 11.107 de 2005, a lei de consórcios 
públicos que em seu artigo 13 trata do 
saneamento e cria um contrato de programa 
como um instrumento pra designar a relação 
entre entes públicos, ou a Parceria Público-
Público, que é o que a gente efetivamente 
defende, o fortalecimento da Parceria Público-
Público [...] O setor de saneamento no Brasil vive 
a ditadura das grandes obras e grandes projetos, 
uma lógica consolidada e que encontra 
resistência por parte dos projetistas e 
empreiteiras pra sua transformação. Com 
relação ao controle social, um dos grandes 
desafios a serem superados pelo governo 
popular para o efetivo exercício do controle 
social é a simetria do conhecimento entre 
gestores, poder público e iniciativa privada. Além 
disso, de nada adianta integrar uma série de 
conselhos onde se debate, se discute, e nos 
momentos da tomada de decisões estruturais 
importantes, os movimentos não são ouvidos.  
[…] Hoje no Brasil a maioria dos serviços de 
saneamento são públicos. Apesar da forte 
presença do setor privado em etapas da 
prestação do serviço, seja através da 
terceirização, ou mesmo como projetistas ou 
executores de grande sobras. Porém sofremos 
ameaças constantes, e algumas concretizadas, 
como é o caso aqui da região metropolitana de 
Recife. Em muitos casos o setor privado passa a 
ser operador direto de determinados serviços, 
inclusive recebendo diretamente as tarifas pagas 
pelos usuários, por 25, 30, 35 anos. Hoje estão 
presentes em 10% do mercado de saneamento 
nacional no Brasil e pode chegar a 70% nos 
próximos 10 anos, essa é a meta claramente 
apresentada pelo setor privado. Nós 
defendemos que a universalização do acesso aos 
serviços de saneamento não se efetivará sem 
uma forte e robusta presença do estado. As 
áreas mais carentes e pobres não interessam a 
quem tem como objetivo o lucro fácil […] 
Defendemos a criação de um grande programa 
nacional de apoio à elaboração dos planos 
municipais de saneamento através da 
disponibilização de técnicos, oficinas de 
capacitação, bem como o fortalecimento das 
linhas de financiamento, com o objetivo de 
financiar os planos. E defendemos a criação de 
um programa de recuperação e revitalização dos 
operadores públicos de saneamento por parte do 
governo federal. Com relação às tecnologias, o 
Brasil é um país de dimensões continentais com 
realidades, características e necessidades 
diferenciadas. Os projetos e as obras de 

saneamento devem levar em conta essas 
diferenças. Experiências como a do saneamento 
condominial e saneamento integrado 
implementado na comunidade da Mustardinha, 
aqui em Recife, devem ser multiplicadas por todo 
o país, inclusive em regiões metropolitanas, 
como a de São Paulo, onde milhões de pessoas 
vivem em localidades muito similares às que 
conhecemos aqui. É preciso enfrentar os 
megalomaníacos do setor. E por fim o controle 
social. É preciso que os instrumentos de controle 
social se fortaleçam, sejam institucionalizados 
para que não sejam destruídos a qualquer 
momento. Além disso, defendemos que se 
invista na simetria do conhecimento, para que a 
ação da sociedade não sirva meramente para 
referendar as ações do poder público […] 
Também é preciso resgatar a nossa capacidade 
de indignação, nós não teremos um país sem 
pobreza enquanto todos os homens, todas as 
mulheres, idosas e jovens, e crianças não tiverem 
acesso pleno à água e ao saneamento”.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 
“…Por exemplo, as áreas verdes do Recife, ao 
longo desses anos, viraram laboratórios de 
várias teses das universidades, de projetos, e 
muitas dessas teses nunca são discutidas 
conosco, do segmento popular. As pessoas 
discutem aqui na universidade, mas não vem 
discutir nos espaços de discussão do segmento. 
E aí essas teses, prontas e acabadas da 
universidade, parece que são os projetos prontos 
e acabados, e quando chega na prática pra ser 
implementado, não funciona, porque as pessoas 
não tem a vivência dentro da base popular. E pra 
gente trabalhar esses desafios que estão 
apontados aqui, precisa primeiro mudar a 
cabeça das pessoas, principalmente aquelas que 
estão na universidade e vão para o poder. Ou 
aquelas que estão com mandato parlamentar e 
vão pro poder. Na hora que libera, aperta a 
caneta pra liberar os recursos, e a gente, do 
movimento popular, não tem o direito de decidir 
onde vai ser aplicado os recursos, esse é o xis da 
questão, não adianta fazer proselitismo com 
várias teses ou discursos. Se você não tem na 
prática, há disposição de sentar e discutir onde 
vai aplicar os recursos. Esse é o grande desafio, é 
a discussão política. A transparência de onde vai 

Figura 23. Edson Aparecido da Silva 

Figura 24. Bismark Saraiva 
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ser aplicado os recursos e como vai ser aplicado 
com o poder de decisão popular. A maioria dos 
fóruns, fazem o fórum mas não tem a 
participação efetiva, a decisão popular. Você faz 
um conselho, que a maioria é o poder público ou 
então os empresários. Aí na hora de decidir, o 
setor da sociedade é minoritário [...] A gente 
tentou fazer uma parceria com a universidade, 
companheiros, mas foi uma dificuldade 
tremenda, e não conseguimos fazer, estamos 
tentando negociar, se a gente consegue trazer a 
universidade numa parceria pra poder a gente 
acompanhar, capacitar os companheiros das 
áreas populares, pra que a gente possa ter 
capacidade de entender a linguagem técnica, 
porque a gente não tem, o companheiro da área 
popular ele sabe do dia-a-dia, vive o 
enfrentamento, vai pra luta de vida, a luta real, 
então ele não tem às vezes a capacidade que 
alguns companheiros têm, para ficar vendo os 
projetos, fazendo acompanhamento e 
monitoramento do projeto. Então eu acho que é 
uma oportunidade importante, essa aqui da 
participação, tem várias organizações aqui, e a 
gente precisa aprofundar essa discussão, porque 
existem vários interesses em jogo. Ninguém aqui 
é menino, cada um que puxe sua sardinha pro 
seu lado. Então a gente que é do movimento, que 
mora na Mustardinha, que mora na Beirinha, 
como eu moro, que mora lá em Afogados, no 
Campo do Banco aqui pertinho, temos os nossos 
interesses. Os empresários têm os deles, os 
sindicatos têm os deles, as organizações têm 
seus interesses e nós temos os nossos. Nós 
queremos discutir, na hora da divisão do bolo, 
onde vai ser aplicado os recursos pra atender à 
população que mais precisa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vamos falar um pouco sobre Universalização e 
Regulação, é interessante notar que realmente 
ninguém falou essa palavra até o momento no 
debate hoje, mas eu queria antes recordar um 
pouco de fato onde nós estamos no saneamento 
brasileiro. A lei apresenta esses princípios 
fundamentais, o primeiro a universalização, o 
segundo a integralidade que diz respeito a um 
enfoque onde sejam privilegiados não só o 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, mas também a gestão dos resíduos 

sólidos, a limpeza urbana e o manejo das águas 
pluviais. [...] Eu trabalhei a maior parte da minha 
vida profissional com água e esgoto. Atualmente 
me jogaram no lixo. Trabalhando com resíduos 
sólidos na Agência Federal, tenho uma 
responsabilidade, portanto, de chamar a 
atenção, até profissionalmente, para as 
questões relacionadas ao lixo, coisa que não foi 
praticamente falada aqui [...] Segundo a 
legislação federal, a responsabilidade pela 
formulação da estratégia de solução desses 
problemas é do município, é ele que deve 
formular uma política pública de saneamento 
básico que inclui elaborar os planos de 
saneamento básico, e a lei, inclusive, diz, a partir 
inclusive de uma proposta do doutor Vladimir: 
contrato de prestação de serviço público que não 
seja baseado em plano não tem validade. Aliás, 
esse é um dos temas que usamos em Brasília pra 
combater a proposta da prefeitura de criar uma 
PPP do lixo. Perguntamos: cadê o plano, se não 
tem plano o contrato que vocês vão fazer não 
tem validade. [...] Assim acabamos de colocar na 
geladeira uma proposta sensacional de PPP que 
tinha um contrato de 30,7 bilhões de reais, com 
apenas 700 milhões de investimento […] Sugiro 
que visitem o blog PPPpodre 
(http://ppppodre.blogspot.co.uk/), onde podem 
encontrar toda a informação sobre este caso”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A lei 11.445 efetivamente dá uma centralidade 
ao planejamento, e alguns dizem que o 
planejamento na lei é a grande pedra de toque, é 
ela que dá o eixo da nova política de 
saneamento, é um dos instrumentos do que se 
chama a política pública de saneamento, é uma 
condição de validade dos contratos. Como o 
Montenegro já falou aqui, os planos municipais, 
sobretudo, têm que respeitar, segundo a lei, uma 
série de requisitos, devem ser ditados pelos 
titulares, devem dialogar com o plano de bacias 
hidrográficas, o saneamento como serviço junto 
com o saneamento como recurso natural devem 
ser atualizados a cada 4 anos, devem ter uma 
duração de 4 anos, devem contar com a 
participação popular na sua aprovação por meio 
de audiências e consultas públicas, e isso é muito 

interessante, deve abranger todo o município e 
não ficar apenas preso à sede municipal ou às 
áreas urbanas. Além disso são determinantes 
para o poder público que os editou, são 
referência para os prestadores de serviço, 
compete aos reguladores controlá-los, enfim a 
lei é muito sábia e completa no sentido que 
temos que assegurar que devemos ter plano, o 
plano é o grande orientador para a prestação dos 
serviços de saneamento, inclusive estabelece a 
necessidade de um plano nacional, (PLANSAB) 
que está na fase final de aprovação, de edição, 
etc. Nós estamos vivendo um momento no país 
em que existe inclusive um prazo para que os 
municípios elaborem seus planos, se não 
cumprirem esse prazo, 2014, eles não terão 
acesso a recursos. [...] Então a meu ver um dos 
grandes desafios é procurar deslocar uma visão 
que ainda é predominantemente muito 
tradicional pra um planejamento de corte de 
natureza mais estratégica. [...] Por exemplo, a 
base conceitual, os conceitos que estão 
presentes em um planejamento em saneamento 
não são definitivamente neutros. Como exemplo 
nós, na elaboração do PLANSAB, Plano 
Nacional de Saneamento, fizemos questão de 
tentar incluir diversos tipos de conceitos que 
seriam utilizados no planejamento. Pra ficar 
num exemplo muito simples, hoje aqui nesse 
evento foram trazidos vários conceitos do que é 
universalização, alguém aqui chegou a falar que 
em Pernambuco universalizar é 80% da 
população ter acesso à rede de esgotos. É claro 
que isso é uma brincadeira, o planejamento visa 
universalizar, visa equidade, visa a 
integralidade, visa envolver os povos 

tradicionais”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Marcos Montenegro 

Figura 26. Léo Heller 

http://ppppodre.blogspot.co.uk/
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Encerramento da 
Conferência 

Como sugerem pelas intervenções nas 
páginas anteriores, a última sessão da 
conferência suscitou discussões 
acaloradas. A conferência se estendeu 
muito e tivemos que parar a discussão por 
causa do tempo, mas as pessoas 
permaneceram no local até o último 
momento. Na intervenção final o 
coordenador do DESAFIO explicou que 
esta conferência foi o passo inicial do 
processo e que mais oportunidades de 
participação  serão desenvolvidas ao longo 
do processo de investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Infelizmente teremos de tomar uma decisão 
executiva autoritária, mas será para o bem 
coletivo. Não temos mais tempo para debate já 
que são quase sete horas, mas realmente 
podemos dizer que nosso projeto já começou e 
acho que teve um bom começo. Esta foi só a 
primeira oportunidade mas o nosso objetivo é 
continuar construindo esses espaços para 
aprofundar no debate. Poderíamos seguir até a 
meia noite, e não terminaríamos, mas o nosso 
desafio é continuar construindo esses espaços. 
Claro que não são perfeitos, e alguns sentem que 
não tiveram tempo para falar e isso é verdade, 
mas deixamos um espaço mais longo para a 
discussão com o presidente da COMPESA 
porque sabíamos que para muitos de vocês era 
um tema de muita importância, então alguém 
tem que ceder, e cedemos aqui nessa última 
sessão. Mas fica o compromisso de continuar 
criando esses espaços e nós vamos fazê-lo. [...] 
Então gostaria de agradecer uma vez mais ao 
Governo Estadual de Pernambuco e também a 
prefeitura de Recife, pelo apoio generoso a este 
evento. Também agradecemos muito o apoio 
das organizações sociais que ajudaram na 
organização da conferência e participaram 
ativamente nas discussões hoje, especialmente 
ao Fórum de Reforma Urbana, o Sindicato de 
Trabalhadores Urbanos e todas as organizações 
sociais que assistiram ao evento.  

Finalmente, gostaria convidar a equipe local que 
organizou o evento se aproximar para bater uma 
foto do grupo, Hermelinda Rocha, Alexandre 
Ramos, Demetrius Rodrigues, Fabrícia Gomes e 
todos os estudantes que assistiram eles no 

processo”.  

 

 

 

 

 

ANAIS DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA 

PARA MAIS INFORMAÇÃO E PARA BAIXAR 
AS APRESENTAÇÕES, VISITE A  

Página da Conferência 

Também estamos trabalhando na 
edição de um livro em Português com 
os anais da conferência. 

Figura 27. José Esteban Castro 

Figura 28. Painel 3 e sessão de encerramento com os 
organizadores locais da conferência  

http://research.ncl.ac.uk/desafio/meetings/conference/
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Durante a Primeira Conferência Internacional 
apresentamos a versão em Português do livro 
Água e Saneamento: Política e Gestão Pública 
(Earthscan 2009, Routledge 2011) editado por 
José Esteban Castro e Léo Heller. No Brasil foi 
publicado como Léo Heller e José Esteban 
Castro (eds.), Política Pública e Gestão de 
Serviços de Saneamento (2013), FIOCRUZ e 
Editora UFMG, com uma seção adicional 
dedicada ao Brasil. 
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