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1.  APRESENTAÇÃO 

Este documento trata de parte dos temas do terceiro produto de elaboração do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo - PERH/ES, a saber, a elaboração do 
Prognóstico dos recursos hídricos do Espírito Santo, conforme Contrato nº. 008/2016, 
celebrado entre o Consórcio das empresas Nippon Koei Lac do Brasil – NKLac e a 
Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos – COBRAPE com a Agência 
Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo – AGERH. 

O relatório versa sobre o trabalho desenvolvido pela equipe de Mobilização Social, 
Articulação Institucional e Comunicação Social do Consórcio entre os meses de 
outubro de 2017 a março de 2018. A equipe foi coordenada pela Agência Estadual de 
Recursos Hídricos. 

As atividades mencionadas acima foram as seguintes: 

 2 reuniões do 2º Ciclo de Debates do PERH/ES nas bacias dos rios Benevente 
e Santa Joana; 

 1 reunião com a Comissão Consultiva e de Apoio à Mobilização Social – C-
CAMS intitulada de “Oficina de visões do futuro dos recursos hídricos”; 

 Organização e articulação de reuniões de mobilização para as consultas 
públicas intituladas de “Equipe precursora”; 

 1 oficina interinstitucional com a C-CAMS; 

 4 consultas públicas regionais da fase do Prognóstico. 

A seguir serão apresentadas as estratégias de mobilização e comunicação utilizadas 
pela equipe de Mobilização Social, Articulação Institucional e Comunicação Social do 
Consórcio, as contribuições obtidas a partir das reuniões, os convites, os registros 
fotográficos, as listas de presenças e o clipping de notícias. 
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2. AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O processo de mobilização realizado na fase do diagnóstico do PERH/ES forneceu 
importantes subsídios para o desenvolvimento dos trabalhos na terceira etapa do 
plano. Dando continuidade às ações iniciadas na fase anterior, foi realizada uma 
reunião na bacia do Rio Benevente e outra na bacia do Rio Santa Joana. Outras 
bacias também manifestaram vontade em receber as reuniões do PERH/ES, mas 
devido a incompatibilidade de agendas os encontros não puderam acontecer. Esse 
movimento foi intitulado de “2º Ciclo de Debates do PERH/ES nas bacias”. 

Já com a C-CAMS, foram promovidos dois encontros na etapa do prognóstico. O 
primeiro se deu em dezembro de 2017 e teve como objetivo obter subsídios para a 
elaboração do prognóstico. Já o segundo, em fevereiro de 2018, os membros da 
comissão se reuniram para apreciar os resultados da terceira etapa do PERH/ES. 

Para as consultas públicas do Plano Estadual, além do trabalho já desenvolvido 
anteriormente, foram realizadas visitas institucionais de mobilização para participação 
das consultas. Essa série de encontros ficou conhecida como trabalhos da “Equipe 
precursora” o que culminou na realização das consultas no final do mês de fevereiro e 
início de março de 2018. 

A seguir, será descrito como se deu o trabalho da equipe de Mobilização Social, 
Articulação Institucional e Comunicação Social do Consórcio. 

 

2.1 SEGUNDO CICLO DE DEBATES DO PERH/ES NAS BACIAS CAPIXABAS 

Assim como mencionado no relatório da fase do diagnóstico, a realização do ciclo de 
debates dependia necessariamente da solicitação dos CBHs. A decisão de promover a 
segundo etapa dessa ação foi justamente o desejo dos comitês em realizarem essa 
discussão na bacia e não ter sido possível realizar na fase anterior. 

Os comitês que manifestaram interesse em realizar uma reunião do ciclo de debates 
foram: Benevente, Santa Joana e Barra Seca e Foz do Rio Doce. No entanto, devido a 
indisponibilidade de data, não foi realizada reunião com o último CBH mencionado. 

Em relação a articulação da reunião, foram adotados critérios idênticos ao do primeiro 
ciclo de debates. Um representante do CBH, geralmente um membro da diretoria, 
estabelecia contato com a AGERH e com a equipe de Mobilização Social e Articulação 
do Consórcio e indicava a data da reunião e o local. O CBH apoiava o trabalho de 
mobilização por meio de envio de convites por email e WhatsApp, ligações e visitas 
institucionais. 

Sobre as ações de comunicação, foram elaborado um release contendo o Aviso de 
Pauta, com a finalidade de divulgar, mobilizar e convidar a imprensa para fazer a 
cobertura do Ciclo de Debates do PERH/ES envolvendo usuários de água e 
representantes da sociedade organizada e do poder público das Bacias. Foi realizada 
a cobertura jornalística do evento e feitas entrevistas com os participantes, bem como 
o registro fotográfico da reunião. Foi elaborado um release pós-eventos para a 
divulgação do Ciclo de Debates, distribuído aos veículos de comunicação do Estado, à 
Rede de Comunicação do Governo Estadual e ao Website do PERH/ES. Também foi 
feito o monitoramento da divulgação (Clipping).  

A reunião do ciclo de debates na Bacia do Rio Benevente foi realizada no dia 25 de 
outubro, às 19h no salão da Loja Maçônica Honra e Virtude em Alfredo Chaves. Na 
ocasião, foram apresentadas as atividades que já tinham sido realizadas até o 
presente momento, tal como alguns resultados do diagnóstico, como, mapeamento do 
uso e ocupação do solo no Espírito Santo, principais demandas pelo uso da água e 
disponibilidade hídrica do Estado. 
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A bacia do Rio Benevente abrange uma região que possui certo conforto hídrico, dado 
isso, grande parte dos comentários e contribuições giraram em torno das seguintes 
questões: necessidade de preservação das áreas de mata; ações de incentivo à 
produção de água; da importância de apoio à agricultura, principalmente no sentido de 
tornar as práticas agrícolas mais sustentáveis; formas de combate à depredação do 
solo e assoreamento dos rios; integração entre os órgãos de gestão e entre as 
instâncias municipais, estadual e federal; e a urgência em conhecer a disponibilidade e 
a demanda de água subterrânea no Estado. 

A reunião na Bacia do Rio Santa Joana aconteceu no dia 21 de novembro, às 9h no 
auditório do Centro de Referência da Assistência Social de Itaguaçu. Diferente da 
Bacia do Rio Benevente, a grande preocupação dos participantes foi com a baixa 
disponibilidade de água na bacia e os problemas que isso tem gerado para a 
comunidade e produtores. De acordo com os presentes, a região sofre com graves 
problemas de falta de água o que tem levado a sérios conflitos pelo uso da água. Uma 
consequência desse quadro, segundo eles, é a perfuração desenfreada de poços para 
captação de água subterrânea. Duas das principais demandas colocadas é a urgente 
necessidade de conhecer o quanto de água subterrânea a bacia tem disponível e o 
quanto tem sido usado pela população e pelos produtores. 

2.2 REUNIÃO SETORIAL 

A única reunião setorial realizada na fase do prognóstico com o apoio da equipe de 
Mobilização Social, Articulação Institucional e Comunicação Social do Consórcio foi 
com a FETAES. Como a reunião de diretoria já compunha o calendário da instituição, 
não foram necessárias ações de mobilização por parte da equipe do Consórcio. 

A reunião foi realizada no dia 24 de novembro, na sede da FETAES, em Vitória. 
Participaram a coordenadora do PERH, Mônica Gonçalves, o diretor de planejamento 
e gestão hídrica da AGERH, Antônio de Oliveira e os membros da diretoria da 
FETAES. A coordenadora do Plano Estadual apresentou o objetivo do PERH, a 
metodologia para a elaboração do plano, as atividades que tinham sido realizadas até 
o presente momento, as reuniões setoriais já feitas e os principais resultados do 
diagnóstico. Após a apresentação, os participantes puderam expor suas dúvidas e 
contribuições. 

Uma das principais preocupações expressas pelos participantes era como a 
agricultura familiar estava sendo tratada pelo PERH. De acordo com eles, existem 
importantes diferenças entre a agricultura conduzida pelos grandes produtores da 
exercida pelos pequenos. Segundo eles, o Espírito Santo é um estado que tem como 
característica o exercício da agricultura familiar e seria de extrema importância 
entender tal prática como plantadora de água e não apenas consumidora. A 
coordenadora do PERH explicou que para fase do diagnóstico, o Consorcio, tal como 
AGERH não dispunham de metodologia adequada para realizar tal diferenciação entre 
um tipo de agricultura ou outro, mas seria possível demarcar essas diferenças por 
meio de metas e ações no Plano de Ações, de modo a abordar medidas que 
contemplem tanto a valorização do produtor, quanto de produção de informações 
acerca dos diferentes usos e seus respectivos consumos hídricos. 

Outro importante posicionamento da Federação foi em relação a implantação do 
instrumento “cobrança pelo uso da água” previsto na Política Estadual de Recursos 
hídricos. De acordo com os diretores, a FETAES, de modo geral, se posiciona contra a 
cobrança pelo uso da água em relação a qualquer uso, seja agrícola, ou não. 
Demarcaram a importância que o pequeno produtor tem para a produção de alimento 
do Estado e que cobrar pelo uso da água poderia inviabilizar as atividades econômicas 
e a subsistência da classe. A coordenadora do PERH esclareceu que não é atribuição 
do Governo do Estado implantar ou não a cobrança. Essa é uma decisão que cabe 
estritamente aos CBHs e é por meio deles que esse debate deve ser realizado. 
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2.3 REUNIÃO “VISÕES DE FUTURO DOS RECURSOS HÍDRICOS COM A C-
CAMS” E 3ª OFICINA INTERINSTITUCIONAL COM A C-CAMS 

A reunião “Visões de futuro dos recursos hídricos” realizada com os membros da C-
CAMS aconteceu no dia 19 de dezembro de 2017 às 14h no auditório da AGERH e 
tinha como objetivo discutir as visões e perspectivas sobre a evolução dos usos da 
água no Espírito Santo sob a olhar dos diferentes setores representados na comissão. 
Para convidar os participantes foi enviado E-mail e as presenças foram confirmadas 
por telefone.  

Já a 3ª Oficina Interinstitucional foi realizada no dia 26 de março de 2018, às 9h 
também no auditório da AGERH. Ela teve como objetivo apresentar os resultados do 
prognóstico, tal como obter contribuições dos participantes. O contato com os 
membros da C-CAMS já era frequente. Dado isso as formas de comunicação para a 
respectiva oficina foram o envio de convite por E-mail e confirmação de presença por 
meio de telefonemas. 

Foi realizada a cobertura jornalística da 3ª Oficina Interinstitucional no dia 26/02/2018, 
evento ocorrido na sede da AGERH, em Vitória. Foram feitas entrevistas com os 
participantes do evento, bem como o registro fotográfico da reunião. Foi elaborado um 
release para a divulgação da reunião.  

O release foi distribuído aos veículos de comunicação do Estado, à Rede de 
Comunicação do Governo Estadual e aos demais atores do processo, bem como 
serviu para alimentar o Website do PERH/ES. Também foi feito o monitoramento da 
divulgação (Clipping).  

 

2.4 EQUIPE PRECURSORA PARA AS CONSULTAS PÚBLICAS 

A equipe precursora ficou conhecida pelo trabalho de mobilização para a rodada de 
consultas públicas da fase do prognóstico. O objetivo era visitar instituições e atores 
estratégicos convidando e sensibilizando para a importância da participação das ações 
do Plano Estadual de Recursos Hídricos. As regiões de atuação consistiram nas 
cidades que iriam receber as consultas e por consequente, alguma cidade polo que 
pudesse estar no entorno. As cidades que sediaram as consultas públicas foram: 
Marechal Floriano na região central, Alegre na região Sul, Colatina na bacia do Rio 
Doce e São Mateus na região Norte. 

Inicialmente foi realizada identificação de atores estratégicos nas respectivas cidades. 
Para isso, técnicos da AGERH que representam a instituição nos CBHs, auxiliaram na 
indicação de possíveis instituições/atores que pudessem não apenas participar das 
consultas públicas, mas também apoiar o processo de mobilização. Vale ressaltar que 
buscou-se ao máximo contemplar os membros dos comitês de bacia nesse roteiro. 

Posteriormente foi realizado contato com os presidentes dos CBHs das respectivas 
bacias solicitando indicações de modo a complementar esse roll de indicações. Após 
isso, a equipe de mobilização entrou em contato com os atores explicando um pouco 
mais sobre a elaboração do PERH/ES e solicitando uma reunião. Dois membros da 
equipe técnica do Consórcio realizaram as visitas uma semana antes das consultas 
públicas, enquanto a equipe de mobilização ofereceu o suporte do escritório.  

Em relação as ações de comunicação foi elaborado um release para a divulgação das 
Consultas Públicas como forma de apoiar a visita da equipe precursora aos municípios 
onde os eventos seriam realizados. Os releases foram distribuídos aos veículos de 
comunicação do Estado, à Rede de Comunicação do Governo Estadual e aos demais 
atores do processo, bem como serviu para alimentar o Website do PERH/ES, durante 
a semana que antecedeu as Consultas. 

Segue abaixo a lista de instituições e atores visitados: 
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São Mateus – Reunião com presidente do CBH São Mateus, representante das 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Agricultura de São Mateus, Incaper e Idaf. 

Linhares – Reunião com Presidente do CBH Pontões e Lagoas do Rio Doce, 
Presidente do CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce, Secretaria de Meio Ambiente de 
Linhares, Representante da Faculdade de Ensino Superior de Linhares – Faceli e 
representante da Faculdade Pitágoras. 

Colatina – Reunião com presidentes dos CBHs da parte capixaba da bacia do Rio 
Doce; reunião com Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Colatina; 
Reunião com Sindicato dos Trabalhadores Ruais de Colatina, Marilândia, São 
Domingos do Norte e Governador Lindemberg. 

Alegre – Reunião com Secretaria de Meio Ambiente; reunião com Incaper e Idaf; 
reunião com membros do Plantágua e Kapixawa. 

Marechal Floriano – Reunião com Secretaria de Meio Ambiente de Marechal Floriano; 
Reunião com Secretaria de Agricultura. 

Domingos Martins – Reunião com Incaper de Domingos Martins. 

Além das reuniões, foram realizadas visitas nos locais que iria receber as consultas 
públicas para conferência do espaço e dos equipamentos. 

 

2.5 CONSULTAS PÚBLICAS DA FASE DO PROGNÓSTICO 

Para a realização das consultas públicas do prognóstico algumas modificações foram 
necessárias para abarcar um maior público. Em relação as cidades, optou-se por 
realizar a consulta da região central em município localizado na parte serrana, na 
região sul por conta do protagonismo universitário devido a presença da UFES e do 
IFES. Já na bacia do Rio Doce e na região norte foram mantidas as mesmas cidades 
das outras etapas 

As datas e horários foram acordados entre a AGERH e o Consórcio que está 
elaborando o PERH/ES. Para a fase do prognóstico as consultas foram realizadas no 
período da manhã, das 9h às 12h, diferente da etapa do diagnóstico, quando os 
encontros se deram a noite. Os locais comportaram bem o público presente e 
oferecer, condições para as apresentações e para a compreensão do conteúdo. 

Foram elaborados releases contendo o Aviso de Pauta, com a finalidade de mobilizar 
e convidar a imprensa para fazer a cobertura das Consultas Públicas Regionais e 
sobre o evento para a divulgação da Consulta. Foram realizadas a cobertura 
jornalística do evento e entrevistas com os participantes, bem como o registro 
fotográfico da reunião. Além disse foram enviados ofícios para Secretarias de Estado, 
IDAF, INCAPER, IEMA, prefeituras, secretarias municipais de meio ambiente, câmaras 
municipais, CBHs, FCCBH,  CESAN, CISABES, sindicatos rurais e dos trabalhadores 
rurais, dentre outras instituições. 

Os releases foram distribuídos aos veículos de comunicação do Estado, à Rede de 
Comunicação do Governo Estadual e aos demais atores do processo, bem como 
serviu para alimentar o Website do PERH/ES. Também foi feito o monitoramento da 
divulgação (Clipping).  

As consultas aconteceram na seguinte ordem: 

 Região central: 27-02-2018, 9h no auditório do Centro de Agronegócios (Posto 
do Café), Marechal Floriano-ES; 

 Região Sul: 28-02-2018, 9h na Câmara Municipal de Alegre, Alegre-ES; 
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 Região da Bacia do Rio Doce: 01-03-2018, 9h no mini-auditório do IFES de 
Colatina, Colatina - ES; 

 Região Norte: 02-03-2018, 9h no auditório do CEUNES/UFES. 

As consultas públicas da fase do prognóstico tiveram grande número de participantes, 
principalmente de representantes do meio agrícola. Apesar de não ter sido pauta dos 
eventos, houve um grande movimento contrário a implantação da cobrança pelo uso 
da água com a presença de manifestações em todas as quatro consultas. Os 
presentes cobravam ações do Estado que valorizasse o meio e o produtor rural e 
incentivos a quem protege áreas de mata e contribui para a produção de água.  
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3. ANEXO A – CONVITES PRODUZIDOS PARA AS CONSULTAS PÚBICAS DO 

PERH/ES 

 

Figura 1 - Convite Consulta Pública Região Central 

    

Figura 2 - - Convite Consulta Pública Região Sul 

 

 

Figura 3 - - Convite Consulta Pública Região da Bacia do Rio Doce 
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Figura 4 - Convite Consulta Pública Região Norte 

 

 

Figura 5- Convite Consulta Pública Região Unificado 
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4. ANEXO B – REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 

Figura 6 - 3ª Oficina Interinstitucional com a C-CAMS 

 

Figura 7 - Oficina Interinstitucional com a C-CAMS 

 

Figura 8- Oficina Interinstitucional com a C-CAMS 
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Figura 9 - Oficina Interinstitucional com a C-CAMS 

 

Figura 10 - Oficina Interinstitucional com a C-CAMS 

 

Figura 11 - Oficina Interinstitucional com a C-CAMS 
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Figura 12 - Consulta Pública Região Central 

 

 

 

Figura 13 - Consulta Pública Região Central 
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Figura 14 - Consulta Pública Região Central 

 

 

 

Figura 15 - Consulta Pública Região Central 
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Figura 16 - Consulta Pública Região Central 

 

 

Figura 17 - Consulta Pública Região Central 
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Figura 18 - Consulta Pública Região Sul 

 

 

Figura 19 - Consulta Pública Região Sul 
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Figura 20 - Consulta Pública Região Sul 

 

Figura 21 - Consulta Pública Região Sul 
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Figura 22 - Consulta Pública Região Sul 

 

Figura 23 - Consulta Pública Região Sul 
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Figura 24 - Consulta Pública na Região da Bacia do Rio Doce 

 

Figura 25 - Consulta Pública na Região da Bacia do Rio Doce 
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Figura 26 - Consulta Pública na Região da Bacia do Rio Doce 

 

Figura 27 - Consulta Pública na Região da Bacia do Rio Doce 
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Figura 28 - Consulta Pública na Região da Bacia do Rio Doce 

 

Figura 29 - Consulta Pública na Região da Bacia do Rio Doce 
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Figura 30 - Consulta Pública na Região Norte 

 

Figura 31 - Consulta Pública na Região Norte 
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Figura 32- Consulta Pública na Região Norte 

 

Figura 33- Consulta Pública na Região Norte 
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Figura 34- Consulta Pública na Região Norte 

 

Figura 35- Consulta Pública na Região Norte 
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Figura 36 - Reunião com CERH e C-CAMS 

 

Figura 37 - Reunião com CERH e C-CAMS 
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Figura 38 - Reunião com CERH e C-CAMS 

 

Figura 39 - Reunião com CERH e C-CAMS 
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Figura 40 - Reunião com CERH e C-CAMS 

 

Figura 41 - Reunião com CERH e C-CAMS 
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5. ANEXO C – CLIPPING DE NOTÍCIAS 



 

35 
 

 

 

 

 



 

36 
 



 

37 
 



 

38 
 



 

39 
 



 

40 
 



 

41 
 

 



 

42 
 

 

 

http://tvtc.com.br/ver-noticia/6006/Agerh-realiza-segunda-rodada-de-consulta-
p%C3%BAblica-em-S%C3%A3o-Mateus 

 

https://www.facebook.com/TvSimLinhares/videos/1699184440127072/ 

 

http://www.folhaacademica.com.br/prognostico-dos-recursos-hidricos-e-apresentado-a-
comissao-consultiva-do-perhes/ 

 

https://campovivo.com.br/meio-ambiente/prognostico-dos-recursos-hidricos-e-
apresentado-a-comissao-consultiva-do-plano-no-es/ 

 

https://youtu.be/kzr4I9hKOrk 

 

https://redediario-es.com.br/?p=19272 

 

http://www.cbhdoce.org.br/geral/vulnerabilidade-hidrica-vai-exigir-investimentos-para-
garantir-desenvolvimento-do-es 

 

http://www.associacoes.org.br/noticias/item/1323-aves-e-ases-participam-de-consulta-
publica-do-plano-estadual-de-recursos-hidricos 

 

http://www.montanhascapixabas.com.br/site/index.php/pt-br/saude/2721-agricultores-
apreensivos-sobre-possivel-cobranca-pelo-uso-de-agua 

 

https://issuu.com/opioneiro/docs/20180301 

 

http://linharesemdia.com.br/noticias/geral/28786-agerh-apresenta-o-plano-de-gestao-
hidrica-em-municipios-do-norte-do-estado.html 

 

http://noticias.cennoticias.com/9049925?origin=relative&pageId=0be8622e-001c-46a6-
a050-33f21da59638&PageIndex=3 

 

http://prize2870.check-your-money-
box16.loan/?utm_medium=NQ3aDvyuBCtafRQJPeFC66tm%2bMNW8T%2baflxP0d0A
JGo%3d&t=main4 

 

 

http://www.regionalonline.com.br/sao-mateus-recebe-consulta-publica-do-plano-
estadual-de-recursos-hidricos/ 

http://tvtc.com.br/ver-noticia/6006/Agerh-realiza-segunda-rodada-de-consulta-p%C3%BAblica-em-S%C3%A3o-Mateus
http://tvtc.com.br/ver-noticia/6006/Agerh-realiza-segunda-rodada-de-consulta-p%C3%BAblica-em-S%C3%A3o-Mateus
http://tvtc.com.br/ver-noticia/6006/Agerh-realiza-segunda-rodada-de-consulta-p%C3%BAblica-em-S%C3%A3o-Mateus
http://tvtc.com.br/ver-noticia/6006/Agerh-realiza-segunda-rodada-de-consulta-p%C3%BAblica-em-S%C3%A3o-Mateus
https://www.facebook.com/TvSimLinhares/videos/1699184440127072/
https://www.facebook.com/TvSimLinhares/videos/1699184440127072/
http://www.folhaacademica.com.br/prognostico-dos-recursos-hidricos-e-apresentado-a-comissao-consultiva-do-perhes/
http://www.folhaacademica.com.br/prognostico-dos-recursos-hidricos-e-apresentado-a-comissao-consultiva-do-perhes/
http://www.folhaacademica.com.br/prognostico-dos-recursos-hidricos-e-apresentado-a-comissao-consultiva-do-perhes/
http://www.folhaacademica.com.br/prognostico-dos-recursos-hidricos-e-apresentado-a-comissao-consultiva-do-perhes/
https://campovivo.com.br/meio-ambiente/prognostico-dos-recursos-hidricos-e-apresentado-a-comissao-consultiva-do-plano-no-es/
https://campovivo.com.br/meio-ambiente/prognostico-dos-recursos-hidricos-e-apresentado-a-comissao-consultiva-do-plano-no-es/
https://campovivo.com.br/meio-ambiente/prognostico-dos-recursos-hidricos-e-apresentado-a-comissao-consultiva-do-plano-no-es/
https://campovivo.com.br/meio-ambiente/prognostico-dos-recursos-hidricos-e-apresentado-a-comissao-consultiva-do-plano-no-es/
https://youtu.be/kzr4I9hKOrk
https://redediario-es.com.br/?p=19272
http://www.cbhdoce.org.br/geral/vulnerabilidade-hidrica-vai-exigir-investimentos-para-garantir-desenvolvimento-do-es
http://www.cbhdoce.org.br/geral/vulnerabilidade-hidrica-vai-exigir-investimentos-para-garantir-desenvolvimento-do-es
http://www.associacoes.org.br/noticias/item/1323-aves-e-ases-participam-de-consulta-publica-do-plano-estadual-de-recursos-hidricos
http://www.associacoes.org.br/noticias/item/1323-aves-e-ases-participam-de-consulta-publica-do-plano-estadual-de-recursos-hidricos
http://www.montanhascapixabas.com.br/site/index.php/pt-br/saude/2721-agricultores-apreensivos-sobre-possivel-cobranca-pelo-uso-de-agua
http://www.montanhascapixabas.com.br/site/index.php/pt-br/saude/2721-agricultores-apreensivos-sobre-possivel-cobranca-pelo-uso-de-agua
https://issuu.com/opioneiro/docs/20180301
http://linharesemdia.com.br/noticias/geral/28786-agerh-apresenta-o-plano-de-gestao-hidrica-em-municipios-do-norte-do-estado.html
http://linharesemdia.com.br/noticias/geral/28786-agerh-apresenta-o-plano-de-gestao-hidrica-em-municipios-do-norte-do-estado.html
http://noticias.cennoticias.com/9049925?origin=relative&pageId=0be8622e-001c-46a6-a050-33f21da59638&PageIndex=3
http://noticias.cennoticias.com/9049925?origin=relative&pageId=0be8622e-001c-46a6-a050-33f21da59638&PageIndex=3
http://prize2870.check-your-money-box16.loan/?utm_medium=NQ3aDvyuBCtafRQJPeFC66tm%2bMNW8T%2baflxP0d0AJGo%3d&t=main4
http://prize2870.check-your-money-box16.loan/?utm_medium=NQ3aDvyuBCtafRQJPeFC66tm%2bMNW8T%2baflxP0d0AJGo%3d&t=main4
http://prize2870.check-your-money-box16.loan/?utm_medium=NQ3aDvyuBCtafRQJPeFC66tm%2bMNW8T%2baflxP0d0AJGo%3d&t=main4
https://youtu.be/kzr4I9hKOrk
https://youtu.be/kzr4I9hKOrk
http://www.regionalonline.com.br/sao-mateus-recebe-consulta-publica-do-plano-estadual-de-recursos-hidricos/
http://www.regionalonline.com.br/sao-mateus-recebe-consulta-publica-do-plano-estadual-de-recursos-hidricos/


 

43 
 

6. ANEXO D – LISTAS DE PRESENÇAS 

 

Figura 42 - Listas de presença do Ciclo de Debates na Bacia do Rio Benevente. 

 

Figura 43 - Listas de presença do Ciclo de Debates na Bacia do Rio Benevente. 
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Figura 44 - Listas de presença do Ciclo de Debates na Bacia do Rio Benevente. 

 

Figura 45  - Listas de presença do Ciclo de Debates na Bacia do Rio Santa Joana. 
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Figura 46 - Listas de presença do Ciclo de Debates na Bacia do Rio Santa Joana. 

 

Figura 47  - Listas de presença do Ciclo de Debates na Bacia do Rio Santa Joana. 
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Figura 48 - Listas de presença da Oficina Visões de Futuro dos Recursos Hídricos com a C-CAMS. 

 

Figura 49 - Listas de presença da Oficina Visões de Futuro dos Recursos Hídricos com a C-CAMS. 
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Figura 50 - Listas de presença da Oficina Visões de Futuro dos Recursos Hídricos com a C-CAMS. 

 

Figura 51 - Lista de presenças da 3ª Oficina Interinstitucional com a C-CAMS. 
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Figura 52 - Listas de presenças da Consulta Pública na região central. 

 

Figura 53 - Listas de presenças da Consulta Pública na região central. 
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Figura 54 - Listas de presenças da Consulta Pública na região central. 

 

Figura 55 - Listas de presenças da Consulta Pública na região central. 
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Figura 56 - Listas de presenças da Consulta Pública na região central. 

 

Figura 57 - Listas de presenças da Consulta Pública na região central. 
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Figura 58 - Listas de presenças da Consulta Pública na região central. 

 

 

Figura 59 - Listas de presenças da Consulta Pública na região sul. 
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Figura 60 - Listas de presenças da Consulta Pública na região sul. 

 

Figura 61 - Listas de presenças da Consulta Pública na região sul. 
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Figura 62 - Listas de presenças da Consulta Pública na região sul. 

 

Figura 63 - Listas de presenças da Consulta Pública na região da Bacia do Rio Doce. 
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Figura 64 - Listas de presenças da Consulta Pública na região da Bacia do Rio Doce. 

 

Figura 65 - Listas de presenças da Consulta Pública na região da Bacia do Rio Doce. 
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Figura 66 - Listas de presenças da Consulta Pública na região da Bacia do Rio Doce. 

 

Figura 67 - Listas de presenças da Consulta Pública na região da Bacia do Rio Doce. 



 

56 
 

 

Figura 68 - Listas de presenças da Consulta Pública na região da Bacia do Rio Doce. 

 

Figura 69 - Listas de presenças da Consulta Pública na região da Bacia do Rio Doce. 
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Figura 70 - Listas de presenças da Consulta Pública na região norte. 

 

Figura 71- Listas de presenças da Consulta Pública na região norte. 
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Figura 72- Listas de presenças da Consulta Pública na região norte. 

 

Figura 73- Listas de presenças da Consulta Pública na região norte. 
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