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E TEM MAIS... 
ASPIPP marcou presença no  

XX Encob, em Florianópolis 

CTASI vai levantar situação da  

disponibilidade hídrica no País  
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“O SHOW DA IRRIGAÇÃO” 
Considerado o maior evento de seu segmento do Estado de São Paulo,  

o IRRIGASHOW 2018 ficou marcado pela excelente organização e 

 inovações apresentadas pelos expositores e alto nível da palestras 

ASPIPP entra no debate sobre Pagamento 

por Serviço Ambiental e cobrança da água   
 

(Página 6) (Página 8) 

(Última Página) 
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Irrigashow foi show! 

Mais uma vez o IRRIGASHOW foi show!  

O evento foi impecável na organização:  

cheio de gente feliz e que gosta do que 

faz, com a programação de palestras 

(foram 9 com 2 debates) harmonizada 

para que os visitantes pudessem visitar 

os stands e conhecer as tecnologias e 

inovações do setor. Aliás, quem prepa-

rou seu espaço para bem receber, acer-

tou em cheio. Porque foram justamente 

esses espaços os mais visitados. Ajustes? 

Sem dúvidas que sim, afinal de contas, a 

ASPIPP e, por conseguinte, o IRRI-

GASHOW, trabalham nesta perspectiva 

colaborativa de aperfeiçoamento contí-

nuo, focados na busca da excelência em 

favor do produtor irrigante associado.   

Reunião 1 

Poucos notaram, mas a equipe da AS-

PIPP adotou uma estratégia que poderá 

fazer a diferença aos produtores irrigan-

tes associados. Após a abertura oficial 

do IRRIGASHOW, os diretores tiveram 

uma reunião reservada com os dois se-

cretários presentes: Ricardo Borsari 

(Saneamento e Recursos Hídricos) e 

Francisco Jardim (Agricultura e Abasteci-

mento). Uma conversa de mais de uma 

hora e que fluiu muito bem. 

Reunião 2 

Com Borsari, a conversa foi sobre outor-

ga, mais especificamente sobre a ques-

tão das águas armazenadas nos barra-

mentos, que não são consideradas para 

efeito de cálculos de emissão da outor-

ga, ou seja, o produtor tem determinado 

volume outorgado, que , em tese, uma 

vez utilizado, não o permite a irrigação, 

mesmo existindo água reservada pelo 

produtor no açude. A ASPIPP explicou e 

o secretário compreendeu que, se o 

produtor está armazenando e mantendo 

a regularização da vazão do rio, o en-

tendimento é de que o produtor tem o 

direito de utilizar essa água. Uma con-

versa iniciada e que demandará todo 

um trabalho da equipe da ASPIPP, para 

preparar os estudos e dados que de-

monstram a dinâmica operacional de 

irrigação da região, que permitirá avan-

çar com estudos e possíveis alterações 

nos dispositivos que regulamentam o 

processo de concessão de outorga. 

Contrapartida 

Borsari se mostrou receptivo a proposta, 

mas pediu em contrapartida o apoio da 

ASPIPP auxiliar na regularização da situ-

ação de produtores associados que não 

estão em conformidade quanto as ou-

torgas, o que deve consolidar uma via 

de mão dupla  da entidade com a Secre-

taria de Recurso Hídricos.  

Agricultura 

Com o secretário Jardim, a prosa se en-

veredou para a retomada da constitui-

ção da Câmara Setorial da Agricultura 

Irrigada no âmbito da Secretaria de Es-

tado da Agricultura e Abastecimento. 

Retomada porque a ASPIPP já havia in-

dicado outras 6 instituições e seus re-

presentantes, que é a exigência mínima 

para compor o colegiado. Cabe, agora, a 

equipe da Secretaria que coordena as 

câmaras setoriais, solicitar a indicação 

dos suplentes de cada uma das entida-

des e, assim, providenciar a emissão da 

portaria para a chancela do secretário.  

Filosofando 

Pensamos em muitos aspectos da vida 

como uma competição - quem conse-

guiu a promoção, quem ganha o maior 

salário, quem tem o melhor carro –. Po-

rém, não são todas as pessoas que pre-

cisam dessas coisas para serem bem-

sucedidas. Cada uma precisa daquilo 

que faz sua felicidade. Só porque al-

guém quer estar no topo, deseja ter 

mais coisas ou não trabalhar o maior 

número de horas, isso não significa que 

você precise do mesmo. Sucesso não é 

uma questão de ter tudo. Isso é impossí-

vel e, ainda que fosse possível, não traria 

a felicidade que se imagina. Sucesso é 

conseguir aquilo que você precisa. Pen-

se no sucesso como se estivesse en-

chendo uma caixa. Você a encherá mais 

rápido não só se trabalhar mais, mas 

também se escolher uma caixa menor. 

Pense nisso... 



Campos de Holambra (SP) – Para seus organizadores, a 

oitava edição do IRRIGASHOW atendeu as expectativas de 

público, networking e negócios. Considerado como o maior 

evento técnico do setor de irrigação do Estado de São Paulo, 

o evento contabilizou números expressivos: foram de mais 

de 2 mil pessoas e mais de 50 grandes marcas expositoras 

do agronegócio mundial, com um geração de negócio esti-

mada em mais de 20 milhões de reais somente no evento. A 

programação transcorreu nos dias 5 e 6 de setembro, no 

distrito de Campos de Holambra, município de Paranapane-

ma (SP).  

Promovido anualmente pela ASPIPP – a Associação Sudoeste 

Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha –, o evento mais uma 

vez cumpriu seu papel na difusão de inovações tecnológicas 

e de boas práticas de agricultura irrigada sustentável. O IRRI-

GASHOW 2018 proporcionou ainda aos seus participantes, 

acesso a um conteúdo informativo bastante significativo, por 

meio das 09 palestras e 2 mesas redondas que aconteceram 

nos dois dias de evento. “Podemos dizer que o evento cum-

priu a missão de trazer diálogo, inovação e tecnologia para o 

setor”, avalia o diretor da ASPIPP, Luiz Fernando Doneux.  

Contato com autoridades 

Como nas edições anteriores, neste ano a programação con-

tou com autoridades no setor de irrigação e conservação do 

solo; professores e pesquisadores vinculados a universidades 

e instituições de fomento, além de profissionais com atuação 

destacada no mercado. Para abertura do evento estiveram 

dois secretários de Estado: Ricardo Daruiz Borsari 

(Saneamento e Recursos Hídricos) e Francisco Sérgio Ferreira 

Jardim (Agricultura e Abastecimento). 

Para a diretora Executiva da ASPIPP, Priscila Silvério Sleutjes, 

esse contato ofereceu uma nova perspectiva para o setor de 

irrigação. “Nossos diretores tiveram um diálogo mais próxi-

mo com os secretários, onde avançamos e esclarecermos 

pontos importantes para nossa atividade, como a questão do 

cálculo para emissão de outorgas de barramentos. O evento 

possibilitou essa discussão, a qual poderá avançar e gerar 

novos ganhos aos produtores irrigantes”, disse.   

Legado Solidário 

Além de reafirmar a vocação e consolidar o perfil de evento 

técnico, o IRRIGASHOW 2018 cumpriu com sua responsabili-

dade social. Por meio do Ingresso Solidário, em parceria com 

a ONG Sociedade Hideal, foram angariados 1.219 quilos de 

alimentos não perecíveis, destinados em igual parte, para 

quatro instituições sociais do município: Lar São Vicente de 

Paula; Creche Pombal; APAE e Associação Comunidade Tera-

pêutica Rainha da Paz.  

A diretora da ASPIPP, Vanessa Van Melis, avalia que a cam-

panha foi positiva. “Sugerimos um quilo de alimento em tro-

ca do ingresso, mas não restringimos o acesso de quem não 

trás. Ainda assim, obtivemos uma adesão superior a sessenta 

por cento da campanha. Resultado que ajuda a construção 

do legado solidário que o evento deixa para a comunidade”, 

avalia.  (da Redação) 

“IRRIGASHOW 2018”  

Evento atraiu bom público, autoridades e grandes marcas expositoras do agronegócio 



Dois secretários de Estado presentes: Agricultura e Recursos Hídricos Famíliares dos produtores marcaram presença durante o evento 

Parque de exposição trouxe muitas inovações para os visitantes Após abertura, Diretoria da ASPIPP se reuniu com secretários 

Ingresso solidário angariou 1.219kg de alimentos para 4 entidades Diretores da ASPIPP colocaram a mão na massa no evento 



Sorriso (MT) – Dentro da temática “Mulheres do Agro no 

Sistema Plantio Direto – Experiências na agricultura sustentá-

vel”, a diretora Executiva da ASPIPP, Priscila Silvério Sleutjes 

foi uma das quatro personalidades que protagonizaram os 

debates, durante o 16º Encontro Nacional de Plantio Direto 

na Palha, ocorrido entre os dias 1 e 3 de agosto, em Sorriso 

(MT). O evento contou com a participação de aproximada-

mente 550 pessoas entre produtores rurais, pesquisadores, 

técnicos, empresários e estudantes, acompanharam a exten-

sa e abrangente programação do evento. 

Além da representante da ASPIPP, o debate 

contou com outras 3 mulheres palestrantes com 

atuação reconhecida no setor: a produtora rural 

Dudy Paiva, presidente do Clube Amigos da 

Terra, o CAT Sorriso; Marie Bartz, que é profes-

sora e pesquisadora da Universidade Positivo e 

diretora secretária da Febrapdp; e a argentina 

Maria Beatriz Giraudo, conhecida como Pilu 

Giraudo, que é membro da Associação Argenti-

na de Produtores de Plantio Direto (AAPRESID). 

Iguais 

Em sua exposição, Priscila Sleutjes falou da sua 

experiência como engenheira agrônoma e dire-

tora executiva da Associação do Sudeste Paulis-

ta de Irrigantes e Plantio na Palha (ASPIPP). Para 

ela, a comissão organizadora foi muito feliz em 

fazer um painel voltado às mulheres dentro de 

um evento tão importante como o Encontro 

Nacional de Plantio Direto na Palha.  

“Isso para nós traz um reconhecimento muito grande, pois 

mostra que, assim como os homens, as mulheres também 

têm um papel fundamental na parte de planejamento, ges-

tão, na gerencia não só nas propriedades rurais, mas nas 

instituições do agro, na parte de pesquisa, no terceiro setor e 

nos sindicatos. Temos muitos desafios e temos mostrado 

cada vez mais que temos sim conhecimento e experiência 

assim como eles”, afirma. 

(da Redação) 

Diretora da ASPIPP comanda painel de mulheres  

do agro no 16º Encontro Nacional da FEBRAPDP 

o 

Distrito Cam-

pos de Ho-

lambra 

Parana-

panema (SP) | 

CEP 18.725-

DIAMANTE: 

Nossos parceiros 

OURO PLUS: 

CTASI vai levantar situação da  

disponibilidade hídrica no País  

Brasília (DF) - O setor de irrigação representado esteve reunido, no último 

dia 11, na capital Federal, na 33ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de 

Agricultura Sustentável e Irrigação (CTASI), do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). O encontro foi importante para orientar 

o trabalho de alinhamento de informações, visando levantar a situação da 

disponibilidade hídrica das diferentes regiões do País.  

A diretora Executiva Priscila Silvério Sleutjes, que representa a ASPIPP nesta 

câmara, ressalta que diferente de regiões que enfrentam dificuldades quan-

to a disponibilidade de água para a irrigação, o sudoeste paulista se dife-

rencia por adotar um modelo de agricultura irrigada complementar e com 

água reservada. “Um sistema que, aliado ao sistema de plantio direto, ga-

rante a sustentabilidade do modelo”, ponderou.  

Outros temas debatidos pela Câmara foram os resultados e perspectivas do 

Plano ABC; a questão sobre o andamento das iniciativas relativas a gover-

nança da agricultura irrigada e os resultados prévio do Censo Agropecuário 

2017, no que diz respeito a área irrigada. A próxima reunião ordinária deve 

acontecer no último bimestre do ano.  

(da Redação) 



Brasília (DF) – A Associação Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na 

Palha (ASPIPP), através de sua diretora Executiva, Priscila Silvério Sleutjes, 

participou no mês de agosto de dois importantes eventos promovidos pela 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O primeiro deles, o 

Agro em Questão, ocorrido no dia 14, reuniu especialistas para debater o 

Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) e o incentivo à criação de uma le-

gislação voltada neste sentido para o setor agropecuário. 

O presidente da CNA, João Martins, destacou na abertura do evento a im-

portância de se remunerar o produtor rural pelos serviços prestados à socie-

dade. “O produtor rural preserva florestas, rios e nascentes dentro da sua 

propriedade e precisa ser recompensado por esse serviço prestado à huma-

nidade”, destacou.  

Na avaliação dos profissionais que participaram do evento, ainda há infor-

mações técnicas e de mercado insuficientes para validar os serviços ambien-

tais, além de poucos modelos de negócios testados e falta de um marco 

regulatório para garantir segurança tanto para o pagador quanto para o 

fornecedor desses serviços.  

Comissão de Irrigação 

Um dia após o Agro em Questão, a Comissão Nacional de Irrigação da Con-

federação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) se reuniu na sede da 

entidade, para discutir três pautas importantes: o aumento da cobrança pelo 

uso da água na bacia do São Francisco – que foi em média de 20% para 

alguns setores, mas para a irrigação o índice ultrapassou os 300% 

(chegando em alguns casos a estratosfera de 800%) –; entraves da energia 

elétrica para a irrigação – a possível bitributação entre o imposto que vai 

para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) –; e a exigência de equi-

pamentos de medição para novas outorgas pelo uso da água na irrigação, 

sem uma regulamentação adequada. 

Para Priscila Sleutjes, que representa a ASPIPP nos trabalhos da comissão, 

essas pautas são caras para o setor e precisam ser acompanhadas de perto, 

especialmente por se tratar de impacto nos custos de produção. “Essas 

questões atingem diretamente o setor e podem desencadear modelos de 

políticas públicas que, se levadas a efeito, podem inviabilizar a agricultura 

irrigada. Nossa posição tem sido de acompanhar essas discussões e defen-

der os interesses dos nossos associados neste colegiado”, explica. 

(Da Redação) 

Brasília (DF) – A Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA) e os produtores rurais conse-

guiram evitar o aumento de até 70% 

na cobrança pelo uso da água na 

Bacia do Rio Doce, proposta que ha-

via sido apresentada pela Agência 

Nacional de Águas (ANA). Durante 

reunião na segunda (10) da Câmara 

Técnica do Conselho Nacional de Re-

cursos Hídricos (CNRH), a CNA afir-

mou que o aumento do valor propos-

to pela ANA era abusivo. 

“Um aumento razoável da cobrança 

já havia sido acordado junto ao Co-

mitê de Bacia Hidrográfica do Rio 

Doce (CBH-Doce), então não tinha 

sentido elevar esse valor”, disse o as-

sessor técnico a Comissão Nacional 

de Irrigação da CNA, Gustavo Goretti 

(foto). 

Goretti explicou ainda que os repre-

sentantes da Câmara Técnica de Co-

brança pelo Uso de Recursos Hídricos 

defenderam que o aumento era inviá-

vel no momento. “A Agência retirou a 

proposta, permanecendo assim, o 

valor estabelecido lá na base, que é 

viável a todos os usuários”, finalizou. 

(Colaborou CNA Brasil) 

“VITÓRIA DA IRRIGAÇÃO” 

Mobilização evita 

aumento abusivo de 

cobrança pelo uso da 

água na Bacia do 

Rio Doce 

“NA CNA BRASIL” 

ASPIPP entra no debate sobre Pagamento 

por Serviço Ambiental e cobrança da água 



No dia 08 de agosto ocorreu a devolutiva do conselho con-

sultivo referente às colaborações e sugestões que foram 

apresentadas durante a consulta pública para elaboração do 

plano de manejo da ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO PARANA-

PANEMA e sua respectiva Zona de amortecimento.  

A ASPIPP acompanhou os trabalhos e, embora não tenha 

integrado o conselho, atuou na representação dos associa-

dos que tem propriedades na zona de amortecimento da 

estação através da presença nas reuniões, orientação jurídica 

aos interessados e encaminhamento de sugestões.  

Nesta edição do informativo vamos resumir os pontos mais 

importantes relacionados a este tema, descrever o caminho 

que o plano deverá percorrer até que seja aprovado e apon-

tar quais providências ainda podem ser tomadas na defesa 

dos interesses dos associados vizinhos da Estação Ecológica 

do Paranapanema. 

DA LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A questão das Unidades de Conservação (UC) e suas respec-

tivas espécies, dentre as quais se encontram as Estações Eco-

lógicas, são reguladas: 

 Pela Lei 9.985/00, que trata do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SINUC;  

 Pela Resolução CONAMA 428/2010, que trata da ad-

ministração das unidades de conservação;  

 Pela Resolução SMA 085/2012 que regula a uniformi-

zação dos licenciamentos ambientais dos empreendi-

mentos de significativo impacto ambiental; e  

 Pelo Decreto 60.302/2014 que institui o SIGAP – Siste-

ma de informação e gestão das áreas protegidas e de 

interesse ambiental no Estado de SP. 

Visando orientar quanto àquilo que já está regulado por lei, 

portanto, não depende do resultado da consulta pública, 

bem assim quanto ao procedimento de aprovação do plano 

de manejo de modo a otimizar a participação na reunião 

devolutiva do conselho destacou-se os principais aspectos 

da legislação de referência, quais sejam: 

 As Unidades de conservação devem possuir zona de 

amortecimento, e, quando conveniente, corredores 

ecológicos (art. 25 da Lei do SINUC); 

 O órgão responsável pela administração da UC esta-

belecerá normas específicas regulamentando a ocu-

pação e o uso dos recursos naturais da zona de amor-

tecimento e dos corredores ecológicos (§ 1º do art. 25 

da Lei do SINUC); 

 Os limites da Zona de amortecimento poderão ser 

definidos no ato de criação das Unidades de conser-

vação ou posteriormente, dentro do prazo máximo de 

5 anos após a criação da UC (§ 2º do art. 25 e § 3º do 

art. 27 da Lei do SINUC); 

 As unidades de conservação, suas zonas de amorteci-

mento e corredores ecológicos devem dispor de um 

plano de manejo (art. 27 e parágrafo primeiro do art. 27 

da Lei do SINUC e § 2º do art. 14 do Decreto 

60.302/2014); 

 Para estabelecimento da zona da amortecimento deve-

rão ser observados os procedimentos, os critérios técni-

cos e as diretrizes indicados em resolução do Secretário 

do Meio Ambiente (verificar com o conselho se existe tal 

resolução); 

 Não é obrigatória a realização de consulta pública para 

elaboração do plano de manejo das Estações ecológicas 

e suas respectivas zonas de amortecimento (art. 22 § 4º 

da Lei do SINUC, art. 9º IV e § 4º do art. 18 do Decreto 

60.302/2014); 

 Os conselhos das unidades de conservação deverão 

buscar alternativas de desenvolvimento econômico local 

em bases sustentáveis nas UC´s e suas zonas de amorte-

cimento (art. 23, III do Decreto 60.302/2014); 

 O subsolo e o espaço aéreo integram a UC sempre que 

influírem na estabilidade do ecossistema (art. 24 da Lei 

do SINUC); 

 O uso de transgênicos deverá seguir a decisão técnica 

da CTNBio (§ 4º do art. 27 e 57 da Lei do SINUC); 

 Cada unidade de conservação deve ter um conselho 

consultivo (art. 29 da Lei do SINUC); 

 Os licenciamentos necessitarão de AUTORIZAÇÃO do 

órgão responsável pela administração da UC SOMENTE 

quando o empreendimento for considerado de SIGNIFI-

CATIVO IMPACTO AMBIENTAL, o que por sua vez deve-

rá ser determinado pelo órgão ambiental competente 

pelo licenciamento desde que FUNDAMENTADO em 

EIA/RIMA (art. 36 e § 3º da Lei do SINUC); 

 Até 2020, numa faixa de 3.000 metros a partir do limite 

da UC, os licenciamentos de empreendimentos conside-

rados de SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL (com 

fundamento em EIA/RIMA) precisarão de autorização do 

órgão gestor da UC (art. 1º e § 2º da Resolução CONA-

MA 428/2010); 

 Com relação aos licenciamentos de EMPREENDIMEN-

TOS NÃO SUJEITOS A EIA/RIMA, localizados na zona de 

amortecimento ou que puderem causar impacto na UC, 

o órgão gestor da UC só precisará ser cientificado (o 

que é diferente de ter que autorizar). Nesta situação, até 

2020 esta exigência é válida para empreendimentos 

localizados dentro da faixa de 2.000 metros da UC (e 

não 3.000 metros) (art. 5º II e III da Resolução CONAMA 

428/2010); 



 A zona de amortecimento das UC não poderão ser trans-

formadas em zonas urbanas (parágrafo único do art. 49 da 

Lei do SINUC); 

 Os interessados poderão apresentar impugnação dentro 

do prazo de 15 dias contados da publicação do ato que 

aprovar o plano de manejo da UC, por analogia ao art. 10 

do Decreto 60.302/2014; 

 A composição do EIA/RIMA está regulamentada pela reso-

lução SMA 085/2012); 

 

DA REDAÇÃO DAS DIRETRIZES 

Em vários pontos do item 2.2.1 (Diretrizes e normas gerais) do 

plano de manejo, a redação é genérica e permite ampla interpre-

tação dando azo para que os órgãos gestor ou licenciador façam 

todo e qualquer tipo de exigência: 

 Item V: “deverão ser adotadas ações de controle para evitar 

o estabelecimento das espécies na UC”; 

 Item VIII: deve ficar claro que somente os projetos elegíveis 

para receber apoio técnico-financeiro é que deverão ser 

aprovados pelo instituto florestal sob pena de não contrariar 

o disposto na Lei referente a autorização do órgão gestor 

ser obrigatória somente para os empreendimentos sujeitos 

a EIA/RIMA; 

 Item XI e suas alíneas: falta clareza com relação as medidas 

que precisam ser tomadas para conter processos erosivos e 

evitar contaminação biológica, bem assim como em relação 

ao uso de agrotóxicos que comprometam a qualidade am-

biental; 

 

DA CONTRIBUIÇÃO DA ASPIPP 

A ASPIPP protocolou eletronicamente sua contribuição com fun-

damentos técnicos defendendo a utilização da pulverização área 

e questionando o critério utilizado pelo conselho para limitar em 

500 metros a proibição de sua utilização na zona de amorteci-

mento. A colaboração da ASPIPP assim como todas as demais 

contribuições enviadas que foram respondidas na reunião devolu-

tiva de 08 de agosto. 

 

DOS PRÓXIMOS PASSOS 

Após a devolutiva de agosto o plano de manejo da Estação do 

Paranapanema será encaminhado para o Conselho Estadual e lá 

iniciará seu trâmite visando sua aprovação, onde a ASPIPP conti-

nuará acompanhando a evolução até sua conclusão, apresentan-

do, se necessário, documento escrito visando impugnar os pontos 

que ainda permanecerem controvertidos, em especial aqueles 

que não estiverem embasados tecnicamente, bem como aqueles 

que contrariem as leis de regência das UC´s. 

 

 

 

*(Doutora Elaine Cândido é advogada e seu escritório, o Cân-

dido Gagliano Advocacia, em Campos de Holambra, presta 

consultoria jurídica da ASPIPP.)  

Florianópolis (SC) – Como vice-presidente 

do Comitê da Bacia do Alto Paranapanema 

(CBH-ALPA), a diretora Executiva da ASPIPP 

esteve na capital catarinense, no último dia 

20 de agosto, onde participou do XX Encontro 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas 

(XX Encob), juntamente com a presidente 

Simone Marquetto (prefeita de Itapetininga), 

com o secretário David Ayub (DAEE Piraju) e 

o engenheiro Marcos André de Oliveira. 

Dentro da temática “O Brasil que cuida de 

suas águas”, evento permitiu a integração e o 

compartilhamento de experiências entre os 

participantes, com a proposta de construir as 

bases para o Programa Nacional de Revitali-

zação de Bacias Hidrográficas e promover 

mudanças na política das águas brasileiras. 

Um debate que atraiu o ministro do Meio 

Ambiente, Edson Duarte; o coordenador geral 

do Fórum Nacional de Comitê de Bacias, Hil-

debrando Buch; a diretora-presidente da 

Agência Nacional de Águas, Christian-

ne Dias Ferreira e Lupércio Ziraldo Antônio, 

governador do Conselho Mundial da Água. 

 

Da Redação 

ASPIPP marca 

presença no  

XX Encob em  

Florianópolis 


