PREFÁCIO

A revista ALEMUR tem se dedicado à publicação de artigos acadêmico científicos visando valorizar as
atividades de extensão desenvolvidas nas instituições brasileiras, principalmente abordando temáticas como
água, mulheres e desenvolvimento. Esta revista alicerçada no Núcleo da Cátedra da Unesco e sediada na
Universidade federal de Ouro Preto, apresenta como meta uma abordagem diversificada e interdisciplinar que
visa levar os conhecimentos acadêmicos para além dos muros da Universidade fortificando e divulgando
pesquisas científicas e atividades de extensão que visam atender as demandas da sociedade. Esse número
especificamente apresenta artigos de ensino, extensão com abordagem na área da saúde, reassentamentos
involuntários e sobre a atuação das mulheres na governança das águas.
Vale ressaltar que este número da revista ALEMUR é publicado num momento em que a pandemia da
COVID-19 se intensifica ao redor do mundo e principalmente no Brasil, ameaçando vidas e exigindo urgência
e resiliência de adaptação às novas formas de organização social. Esse momento de isolamento social reforça
reflexões importantes e talvez este seja o momento mais crucial da história do país em relação aos desafios
da governança da água, quando a sociedade enfrenta uma crise sanitária e social decorrente da Covid-19 onde
lavar as mãos frequentemente com água corrente e sabão é uma das principais medidas para prevenção desta
pandemia conforme orientações da Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, o panorama hídrico no Brasil
indica que aproximadamente 35 milhões de brasileiros não tem acesso à água potável por rede de
abastecimento (Ministério do Desenvolvimento Regional, 2018) indicando a amplitude dos problemas que
enfrentamos principalmente envolvendo a temática Água e Mulheres.
Nesse contexto, nos encontramos diante de um grande desafio em relação a governança da água e artigos
aqui apresentados podem auxiliar a ampliar a reflexão com relação a importância dessa temática no momento
atual, onde reina um panorama nacional de pandemia e privatização da água.
Venho parabenizar os organizadores e autores pela dedicação ao trabalho edificante de publicação desse
número da revista em tempos de crise e desejar aos leitores, reflexões salutares inspiradas pelos artigos aqui
apresentados.
Saudações,
Adivane Terezinha Costa

