Servidores produzem fotos sobre água
para exposição sobre Cerrado e crise
hídrica
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Nesta sexta-feira (24) foi encerrada a oficina de fotografia Águas do Cerrado e a Crise Hídrica no
Distrito Federal. Promovida pelo Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais (NCAS), em
homenagem ao Dia Mundial da Água, comemorado na última quarta-feira (22), a oficina foi
ministrada pelo servidor João Rios, em parceria com outros fotógrafos.
A oficina foi aberta para servidores e demais funcionários do Senado e da Câmara dos Deputados, e
não era necessário ter conhecimento fotográfico prévio para participar. O objetivo era trazer para os
participantes, por meio da fotografia, a conscientização da utilização racional da água potável.
Inicialmente, foi feita uma oficina teórica na quinta-feira (23), quando os 15 participantes se
dirigiram, por meio do Carona Solidária, ao Parque Nacional de Brasília para aprender técnicas de
composição e enquadramento de fotos. João Rios explicou que a ideia era já ambientar os presentes
para a necessidade da água.
— Como estamos em um período de crise hídrica e no Parque há duas barragens importantíssimas
para o DF, que são as barragens de Santa Maria e a barragem do Torto, a gente resolveu levá-los
para lá para eles já se sentirem no ambiente de onde se capta a água que eles bebem — explicou.
Na prática
Nesta sexta-feira (24), os participantes da oficina saíram em três turmas para fazer, na prática, o que
tinham aprendido no dia anterior. O primeiro grupo, que tinha João Rios e a fotógrafa Pillar Pedreira
como instrutores, foi à Barragem do Descoberto. Os outros grupos, que tiveram como instrutores
Mariana Teixeira e Fernando Bezerra, à Barragem do Torto e à Barragem de Santa Maria.
— Hoje, quando chegamos ao Descoberto, tivemos uma pequena palestra com o pessoal da Caesb, e
eles falaram "aqui é a água que vocês bebem e tomam banho, mas hoje faltam três metros para estar
no nível normal". Então a crise realmente está aí e o objetivo era mostrar para os nossos
participantes a importância de racionalizar a água, de usar de maneira racional — disse João Rios.
Aproximadamente 30 fotos produzidas pelos participantes da oficina vão integrar a exposição Águas
do Cerrado e a Crise Hídrica no Distrito Federal, prevista para setembro, na Senado Galeria. A
mostra será realizada em comemoração ao Dia Mundial do Cerrado, em 11 de setembro.
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