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Especial XVI ENCOB

XVI ENCOB
Cerca de cinquenta representantes
dos Comitês que compõem a Bacia
Hidrográfica do Rio Doce participaram
da XVI edição do Encontro Nacional de
Comitês de Bacias Hidrográficas, o ENCOB.
O evento, que tem como objetivo colocar
em pauta questões relacionadas à gestão
de recursos hídricos no Brasil, foi realizado

entre os dias 23 e 28 de novembro em
Maceió/AL e contou com a participação
de mais de mil membros de comitês de
bacias hidrográficas de todo o país. Mesas
redondas, minicursos e conferências fizeram parte da programação do encontro,
que reuniu autoridades e servidores de
órgãos ligados à gestão das águas.

Estande do CBH-Doce
é sucesso no ENCOB
O XVI ENCOB contou, pela primeira
vez, com um estande do CBH-Doce.
Através do espaço foi possível divulgar
ações e programas dos Comitês que
compõem a bacia e estreitar laços com
representantes de diversos CBHs do
Brasil. O estande também tornou-se
ponto de encontro dos conselheiros dos
CBHs que compõem a Bacia do Rio Doce,
que puderam dividir experiências e
divulgar atividades realizadas na bacia.

Seminários e minicursos marcam
primeiro e segundo dia do encontro
O primeiro dia do ENCOB foi marcado pelo seminário Água, Comunicação
e Sociedade, promovido pela Agência
Nacional de Águas (ANA). No segundo
dia, os representantes dos CBHs da Bacia
do Rio Doce participaram de diferentes
minicursos e oficinas. Entre eles, o mini-

curso Plano de Bacia como Instrumento Estratégico de Sustentabilidade dos
Recursos Hídricos, Técnicas de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos
e a oficina A Governança das Águas e a
Construção do Observatório para monitorar a gestão de recursos hídricos.

CBHs participam de reunião do
Fórum Mineiro
Membros
dos
CBHs
Piranga,
Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí,
Caratinga e Manhuaçu participaram,
no terceiro dia do ENCOB, da reunião
do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias
Hidrográficas. Entre os pontos de pauta
estava a aprovação do regimento
interno do Fórum.

CBH-Doce é representado
em conferência
O secretário executivo do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica
do Rio Doce (CBH-Doce), Luiz Cláudio
Figueiredo, representou o CBH na con-

ferência A cobrança pelo uso dos Recursos
Hídricos como instrumento de superação dos
obstáculos à gestão das águas, no quarto
dia do ENCOB.

Confira alguns depoimentos:
CBH-Doce
Luiz Cláudio Figueiredo
secretário executivo

“O CBH-Doce teve uma participação expressiva no
evento e isso faz parte também desse processo de
capacitação que eu acho muito importante para os
Comitês, para que tenhamos pessoas mais preparadas
e entendendo como funciona o sistema de gestão das
águas.”
CBH-Piranga
Carlos Eduardo Silva
presidente

“O que mais chama a atenção é a questão da integração
e a possibilidade de dividir as experiências com outros
Estados. Esse evento traz também a oportunidade dos
conselheiros participarem de conferências, que foram
escolhidas a dedo, para que beneficie o seu município, o
seu Comitê e a sua região.”
CBH-Piracicaba
Iusifith Chafith Felipe
presidente

“Eu acredito nesse espaço democrático, como é aqui,
com trezentos comitês de todo o Brasil e mais de mil
pessoas. Estamos num momento de amadurecimento.”

CBH-Santo Antônio
Felipe Benício Pedro
presidente

“Aqui descobrimos coisas que poderíamos desenvolver
no nosso Comitê e não sabíamos. Para o Santo Antônio, que está buscando se diversificar e ter uma atuação maior junto às comunidades, esta participação é de
suma importância.”
CBH-Suaçuí
Edson Valgas
secretário executivo

“O resultado de um evento como esse é fundamental para
que todos nós busquemos uma integração de tudo o que
estamos enxergando de possibilidade de fortalecimento
dos CBHs e do papel de cada Comitê na gestão de
recursos hídricos. Esse tipo de evento traz pra gente esse
fortalecimento e o reconhecimento do nosso trabalho”.
CBH-Caratinga
Nádia de Oliveira Rocha
presidente

“Acho importante destacar a questão do conhecimento,
de ter a oportunidade de ouvir coisas novas de gente
diferente. E o que me impressionou foi nível de
conhecimento e desenvolvimento dos representantes
do Nordeste. Os delegados do Nordeste que pedem
a palavra falam com conhecimento de causa e isso
fortalece na gente aquela ideia de que, por mais difícil
que seja a situação, tem como superar.”
CBH-Manhuaçu
Senisi Rocha
vice-presidente

“Por ter sido a primeira vez que estou participando, estou impressionado com as experiências de outras regiões do país e acredito que isso contribuiu para o amadurecimento do nosso Comitê. A gente vê alternativas,
saídas e experiências em que os outros já estão avançados e que podem ser úteis para gente e que contribuem
muito para o CBH-Doce e o CBH-Manhuaçu.”
CBH-Santa Maria do Doce
Gilse Olinda
conselheira

“O ENCOB é importante para os Comitês de Bacia por
termos a oportunidade de apresentar nossos trabalhos,
o que proporciona uma troca de experiência muito
grande. As conferências, os debates e os diálogos nos
dão a oportunidade de ampliar o nosso conhecimento,
saber mais sobre o que está acontecendo no Brasil e no
mundo. E penso que essa oportunidade de ter o nosso
estande é muito importante porque estamos divulgando
de fato a nossa integração, mostrando que é possível se
unir e construir juntos.”
CBH-Guandu
Ana Paula Bissoli
secretária executiva

“O encontro é importante para a gente conhecer o que
está acontecendo em nível de Brasil em relação aos
Comitês de Bacia. Serve pra gente fazer também um
comparativo com a nossa região, pra ver em que nível
nós estamos. A gente espera, com isso, aprender com os
demais e aperfeiçoar a gestão.”
CBH-São José
Celeste Stoco
presidente

“O que a gente veio buscar aqui e o que a gente
acha mais importante é essa troca de informações
e experiências exitosas entre os Comitês, além da
discussão administrativa e sobre a dificuldade que os
Comitês estão tendo em relação à suas sedes.”

