
 
 
Oficina de Capacitação do Progestão:  
Águas Subterrâneas – 2ª Turma 
 

21 e 22 de junho de 2017 – Brasília (DF) 
 

 
A Agência Nacional de Águas (ANA) convida para a Oficina de Capacitação do Progestão: Águas 
Subterrâneas – 2ª Turma, a ser realizada nos dias 21 e 22 de junho de 2017, de 8h30 às 18h, na Sala T3 do 
prédio da ANA no SIA (SIA Trecho 4, Lote 370, Ed. Sotreq), em Brasília/DF. 
 
O objetivo da Oficina é capacitar os servidores estaduais dos órgãos gestores de recursos hídricos para o 
preenchimento adequado e consistente das informações pertinentes sobre águas subterrâneas no 
Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH), de forma a apoiar o cumprimento da meta 
1.2 - Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas do Progestão. 
 
Para esta oficina estão sendo convidados até dois representantes envolvidos diretamente no atendimento 
da meta 1.2 de cada um dos seguintes estados: Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.  
 
Solicitamos que um representante de cada estado prepare uma apresentação com uma visão geral sobre a 
meta de águas subterrâneas do Progestão no seu estado e das dificuldades e desafios para seu 
cumprimento, conforme modelo enviado em anexo. A apresentação deve ser de no máximo 10 minutos. 
 
Informamos que as despesas de passagens e diárias para participação no evento deverão ser assumidas 
pelo estado e que os certificados serão entregues aos participantes que obtiverem no mínimo 75% de 
presença na oficina.  
 
Confira a programação e mini currículo dos instrutores em anexo. 

Seguem sugestões de hotéis próximos ao local do evento, sugerimos também que consultem as tarifas de 
hospedagem em sites comparadores de hotéis (www.tripadvisor.com.br, www.booking.com.br ), pois os 
mesmos podem apresentar promoções e preços diferenciados.  

• Quality Hotel & Suites Brasilia - http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/brasilia/quality-hotel-e-suites-brasilia  
• Sia Park Hotel - http://www.siapark.com.br/  
• Blue Tree Premium Jade Brasília - https://www.bluetree.com.br/hotel/blue-tree-premium-jade-brasilia/  

Clique aqui para confirmar a sua presença até 9 de junho de 2017. 
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