
 

BREVE RESUMO SOBRE O QUE É A SEMANA DAS ÁGUAS ? 

 

No ano de 2004, quando a CNBB nos chamava a refletir sobre a realidade dos recursos 
hídricos no Brasil, com a Campanha da Fraternidade, sobre o tema: Fraternidade e 
Água, com o lema: Água fonte de vida, fomos inspirados a começar uma ação pontual 
em Aracoiaba. Foi uma atividade muito trabalhosa de se fazer, porém muito prazerosa 
e alegre. Tanto é que já estamos na décima quinta versão o ousamos em continuar. 

Encaramos a Semana das Águas, dentro de quatro aspectos, eixos ou dimensões: 
Religiosa (Vamos agradecer ao Deus da terra e da água sagrada, que Ele criou para 
ser fonte de vida pra todos os seres); Social (A luta das comunidades pelo acesso a 
água para beber, seja água encanada e tratada, seja água da cisterna); Econômica (A 
luta das Comunidades por água para produzir); Ambiental (Nossa busca pela formação 
de uma consciência ambiental e preservacionista, cuidados com as águas). 

Poderíamos citar vários bons frutos colhidos nesta ação. Entre elas podemos citar: A 
conquista de mais de 3.500 cisternas de placas; Mais 150 cisternas calçadão; 
abastecimento de água encanada em pelo menos 9 comunidades e fortalecimento da 
luta das demais que estão na busca por este beneficio; Sensibilização sobre a 
preservação das águas; envolvimento da Unilab na elaboração de um projeto, que está 
pronto, faltando apenas o financiamento; distribuição de mudas de plantas nativas, 
camisas, bonés, panfletos, boletins...; Limpeza simbólica do Açude Aracoiaba; Seis 
Romarias das Águas; Várias visitas nas escolas; Várias palestras nas comunidades, 
entrevistas em rádio e reportagens em jornais e revistas; Vários eventos culturais e 
festivos; Produção de vídeos documentários e muitas outras conquistas. 

No ano de 2015, a Semana das Águas rendeu homenagens às vítimas da perversa 
seca de 1915, pela passagem dos seus 100 anos. Foi feito o trabalho de resgate de 
histórias, que resultou na identificação de algumas vítimas da seca do quinze no Maciço 
de Baturité e a elas rendidas as merecidas homenagens, como foi o caso da 6ª Romaria 
das Águas em 22 de março de 2015, da localidade de Balança para Lagoinha (município 
de Aracoiaba), onde existem erguidos monumentos em memória de duas jovens que 
morreram de fome e de sede. 

Nesta décima quinta versão da Semana das Águas, acreditamos que daremos passos 

mais firmes e sólidos, com o apoio da Unilab, por meio da Intesol. De forma mais 

institucional e menos amadora, será uma ação melhor organizada e planejada, com 

uma equipe de trabalho bem mais ampla e com uma infraestrutura melhor adequado.  

Tem um vídeo no youtube, denominado: DOCUMENTÁRIO SEMANA DAS ÁGUAS  

ARACOIABA 2013. Embora carente de atualização, é um informativo que ajuda a 

entender um pouco dos objetivos da Semana das Águas, bem como da situação das 

águas no Maciço de Baturité 
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