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A água é a base de toda forma de vida e sua oferta é uma responsabilidade pública.
A água não é apenas um bem de consumo, mas um direito humano do qual derivam vários outros:
o direito à saúde, ao meio ambiente saudável e ao desenvolvimento econômico capaz de suprir as
necessidades das famílias. A região do Semiárido Mineiro é composta por 91 municípios
distribuídos entre o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Caracterizada por uma
concentração sazonal de chuvas, tem em sua maior parte do ano longos períodos de estiagem.
Durante muitos anos o Semiárido foi interpretado como um lugar de terra seca onde
nada, nem ninguém, poderia prosperar. O discurso de “combate à seca” consumiu bilhões dos
cofres públicos e elegeu políticos que usaram do drama de milhares de brasileiros como
plataforma eleitoral sem qualquer compromisso social de fato.
Há 20 anos essa história começou a mudar. Passamos a falar sobre políticas de
convivência com o clima e com o território, mudando o olhar sobre os povos do semiárido. A partir
dessa nova ótica - a convivência e não o combate – formou-se uma rede com mais de 120
organizações – a ASA Minas – com o objetivo de garantir o acesso à água e fortalecer a soberania e
segurança alimentar. No lugar de planos caríssimos e mirabolantes que nunca deram em nada,
tecnologias sociais simples, baratas e com lastro na realidade local.
A estocagem da água se transformou em guia do trabalho da Convivência com o
Semiárido que, por meio do Programa Um Milhão de Cisternas, construiu em Minas Gerais cerca
de 65 mil cisternas de placas com capacidade para armazenar 16 mil litros cada uma, beneficiando
quase 210 mil mineiros e mineiras.
Já o Programa Uma Terra e Duas Águas garantiu água para produção de alimentos por
meio de diversas tecnologias sociais, dentre elas, Calçadão, Enxurrada, Barreiro-Trincheira e
Barraginhas. Com essa água, as mais de 13 mil famílias beneficiadas passaram a ter condições de
fazer pequenas plantações e manter a criação de animais que, além de alimentá-los, também
constituem como uma fonte de renda.

Outra frente de trabalho importante é o Programa de Sementes do Semiárido, que
através do conhecimento popular, estocam e fazem gestão de diversos tipos de sementes crioulas,
responsáveis por garantir e perpetuação da produção de alimentos. Também o Programa Cisternas
nas Escolas, aliado à Educação Contextualizada, garantem a permanência das escolas rurais
funcionando mesmo em períodos de longas estiagens.
Para além das dificuldades, o Semiárido Mineiro é um local de muita cultura, tradição
e diversidade. Na região vivem 7 povos e comunidades tradicionais: indígenas, quilombolas,
geraizeiras, vazanteiras, veredeiras, catingueiras e de apanhadores de flores. São esses povos que
vêm há anos construindo estratégias e combatendo a exploração ambiental por meio da
agroecologia e dos conhecimentos tradicionais.
Nos últimos anos, centenas de organizações trabalharam de forma coordenada e
organizada, mudando a realidade de diversas populações rurais, garantindo o acesso à água e ao
alimento de qualidade. Infelizmente isso tem mudado e a Convivência com o Semiárido deixou de
ser pauta de governos, deixando centenas de famílias sem perspectivas. Para além de uma ação
de Governo, as ações de Convivência com o Semiárido devem ser uma política de Estado. Por
isso é fundamental que a Assembleia Legislativa paute e aprove, de forma urgente, o PL n°
3968/2016, que institui a Política Estadual de Convivência com o Semiárido e o Sistema Estadual
de Convivência com o Semiárido.
Esse projeto busca estabelecer parâmetros e prioridades para o desenvolvimento
sustentável e solidário do vasto território que compreende o Semiárido Mineiro. Da mesma
maneira, requer a universalização do acesso à água com qualidade e quantidade adequadas.
A aprovação do Sistema Estadual de Convivência com o Semiárido irá beneficiar a
agricultura familiar, potencializando a assistência técnica e extensão rural, a distribuição,
circulação e comercialização de produtos e serviços ali produzidos. Num ciclo virtuoso, poderá
incentivar a agricultura familiar regional, a economia solidária, a economia criativa, o turismo de
base comunitária, o que significa agregação de valor e geração de renda e economia aquecida da
região. A instituição da Política Estadual de Convivência com o Semiárido é um reconhecimento
da importância dessa região tão rica e historicamente tão abandonada.

