
  

II Seminário de Avaliação do Progestão 
06 e 07 de abril de 2017 – Brasília (DF) 

  
A Agência Nacional de Águas (ANA) convida para o II Seminário de Avaliação do Progestão (ciclo 2013-2016), a ser realizado nos dias  06 e 07 de abril de 2017, na Sala Buriti do Centro de Convenções do Edifício Parque Cidade Corporate (Setor Comercial Sul, SCS 9 Bloco A), em Brasília – DF.  
(Clique aqui para acessar a Localização) 
  Tendo em vista o encerramento do contrato Progestão (Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas) em 2016 para os nove estados que aderiram ao Pacto em 2013: Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rondônia e Sergipe, a ANA realiza o II Seminário de Avaliação do Progestão com o objetivo de avaliar os resultados do Programa e consolidar a discussão para as novas bases de sua continuidade.   Indicação de participantes Cada estado poderá indicar 2 representantes do órgão gestor. Os profissionais indicados para participar do evento deverão conhecer os desafios e sucessos 



referentes ao cumprimento de metas do programa no estado. A ANA convidará um membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de cada um destes estados, respeitando o mesmo perfil de indicação pelos órgãos gestores.   Para os 2 representantes do órgão gestor indicados, o estado deverá custear as passagens aéreas para Brasília, a hospedagem e o deslocamento do aeroporto ao hotel.   Para o membro do Conselho Estadual, a ANA irá apoiar com diárias e as passagens até Brasília, sendo que o valor da diária recebido pelo representante também deverá custear o deslocamento do aeroporto ao hotel e a alimentação.    Informamos que no dia 06 de abril serão servidos para todos os participantes almoço e coffee break no período da manhã e tarde no dia 07 de abril será servido coffee break no período da manhã.   Confira a programação completa em anexo.   Clique aqui para se inscrever até o dia 15 de março de 2017. 
  Seguem sugestões de hotéis próximos ao local do evento: 
  



         Carlton Hotel - www.carltonhotelbrasilia.com.br  - Apto. single = R$ 190,00 + 10% / Apto. duplo = R$ 190,00 + 10% - Observações: Enviar o e-mail para reserva@carltonhotel.com.br ou carlton@carltonhotel.com.br; colocar a observação: 2º Seminário de Avaliação do Progestão/ AGÊNCIA DE EVENTOS.   
         Hotel Phenícia Bittar - https://hoteisbittar.com.br/phenicia/site/hotel.php  - Apto. single = R$ 175,00 + 10% / Apto. duplo = R$ 195,00 + 10% - Observações: Enviar o e-mail para comercial@hoteisbittar.com.br; colocar a observação: 2º Seminário de Avaliação do Progestão (AGÊNCIA DE EVENTOS).   
         Hotel Grand Bittar - https://hoteisbittar.com.br/grand_bittar/site/  - Apto. single = R$ 220,00 + 10% / Apto. duplo = R$ 250,00 + 10%    - Observações: Enviar o e-mail para comercial@hoteisbittar.com.br; colocar a observação: 2º Seminário de Avaliação do Progestão (AGÊNCIA DE EVENTOS).   
         Hotel Bristol - http://www.bristolhotel.com.br/  - Apto. single = R$ 210,00 + 10% /Apto. duplo = R$ 240,00 + 10%  - Observações: Enviar o e-mail para reservas@bristolhotel.com.br, colocar a observação: 2º Seminário de Avaliação do Progestão (AGÊNCIA DE EVENTOS). 
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