Coletiva de imprensa
Diante do agravamento da crise hídrica, a ABC convida a mídia para uma coletiva com
cientistas, que apresentarão possíveis iniciativas e soluções

Conforme afirma a Carta de São Paulo, documento elaborado por especialistas após o
Simpósio “Recursos Hídricos na Região Sudeste", realizado pela Academia Brasileira de
Ciências em novembro de 2014, há uma ameaça real à segurança hídrica no Brasil.
A crise hídrica no Sudeste agravou-se consideravelmente nos últimos meses e os cientistas
alertam: a perspectiva será de calamidade pública em muitos municípios, incluindo São Paulo
e Rio de Janeiro, caso ações efetivas não sejam tomadas.
A probabilidade de que, em 2015, os sistemas produtores de água se recuperem da estiagem
de 2013 e 2014 é muito baixa, e não é razoável confiarmos apenas na 'generosidade' da
hidrologia. Ou seja, soluções emergenciais precisam ser tomadas.
Para discutir esta situação crítica, a ABC realizará uma coletiva de imprensa no dia 12 de
fevereiro, às 11:00. Participarão desta coletiva:
José Galizia Tundisi (Instituto Internacional de Ecologia; Academia Brasileira de Ciências):
Contextualização do problema
Luiz Pinguelli Rosa (Coppe/UFRJ; Academia Brasileira de Ciências): Água e energia
José Marengo (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais; Academia
Brasileira de Ciências) : Cenários climáticos e recursos hídricos no Brasil
Sandra Azevedo (Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho/UFRJ): O impacto da seca na saúde
humana
Paulo Canedo (Coppe/UFRJ): A situação no Rio de Janeiro
Haverá, ainda, o lançamento da publicação "Recursos Hídricos no Brasil: problemas, desafios e
estratégicas para o futuro", produzido pelo grupo de estudos da ABC.
Coletiva de imprensa sobre a crise hídrica no Sudeste
Data: 12/02/2015, às 11h
Local: Academia Brasileira de Ciências
Rua Anfilófio de Carvalho, 29, 3º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ
Para credenciamento, mande um e-mail para ascom@abc.org.br com o nome do veículo e
dos repórteres, cinegrafistas e fotógrafos.

