Relatório da 1ª Reunião do GT da Hidrovia do (CBH) Paranaíba
Data: 06.02.18
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Goiânia – GO.
Membros Participantes: Adenones Agostinho de Freitas (CBH Baixo Paranaíba), Alexandre
Spegiorion de Almeida (Caramuru Alimentos S/A), Cristiandrea Ciciliato (Movimento Verde
Paracatu), Cristiano Palavro (FAEG), José Luiz Gomes Zoby (Via skype) (ANA), Maurício
Augusto Leite (Unesp – Câmpus de Ilha Solteira).
Demais Participantes: Bento de Godoy Neto (CBH Paranaíba), Elaine Farinelli (FIEG),
Henrique Luiz de Araújo Costa (Saneamento de Goiás S.A), João Clímaco Soares de Mendonça
(Instituto Oca do Sol), João Ricardo Raiser (SECIMA), Leandro Gondim Silva (FIEG COINFRA), Luiz Fernando Horta de Siqueira (SINDASP), Nádia Mariany Gomes Ribeiro
Guimarães (ABHA), Renato Gomes Pereira (Caramuru Alimentos S/A).
Assuntos Tratados:
1. Abertura da 1ª Reunião do GT Hidrovia do CBH Paranaíba. A reunião iniciou com a
apresentação do senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH Paranaíba) disse que a
hidrovia Tietê-Paraná atravessa os Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e
Minas Gerais. Ela está integrada as rodovias e ferrovias em um sistema multimodal de escoamento
da produção agrícola da região, onde é gerada quase a metade do PIB brasileiro, finalizando seu
percurso em São Paulo. Relatou que a situação do ciclo da hidrovia tendo sua operação em alguns
momentos, outros não, gerando uma estabilidade muito grande devido aos investimentos acerca dos
usos, que também tem a sua garantia perante a lei. Disse que o ideal para a hidrovia, seria a
preservação, o estudo, ou seja, formas que possam manter a multiplicidade dos usos, que possa
manter o ciclo da via operando de forma constante, com reparos, com investimentos e inclusive
ampliar sua capacidade de escoamento. Esclareceu que a tendência deve ser o avanço das hidrovias
no País e não uma desmobilização. Afirmou que o CBH Paranaíba pode contribuir com a hidrovia,
sendo um agente indutor e catalisador como foi feito no Grupo de Trabalho São Marcos no conflito
entre o setor de Geração de Energia com o setor de Irrigação. Disse que ficará presidindo o CBH
Paranaíba até junho de 2018 e reforça a importância das inscrições até o dia 30 de março de 2018,
para a renovação do plenário do CBH Paranaíba. Complementou dizendo que o comitê entra em
uma fase nova, com o recurso oriundo da cobrança pelo o uso de recursos hídricos. Concluiu
dizendo que o comitê está começando a querer andar com suas próprias pernas. A senhora Elaine
Farinelli (FIEG) e o senhor Henrique Luiz de Araújo Costa (Saneamento de Goiás S.A)
pleitearam uma vaga junto ao GT Hidrovia. O senhor Bento de Godoy Neto (Presidente do CBH
Paranaíba) disse que irá fazer um ad referendum para atender à solicitação de vaga da FIEG e da
Saneago. O senhor Maurício Leite (Sociedade Civil) ressaltou a importância da região de Ilha
Solteira como ponto estratégico. O senhor Alexandre Spegiorin (Usuários) comentou sobre a
problemática da discussão que ocorreu em 2017 de voltar a paralisação da hidrovia. Por conta da
preocupação, na última reunião Plenária, realizada em 14 de dezembro de 2017, foi feita a sugestão
da criação do grupo e aprovada por meio da Deliberação nº 84, para sensibilizar todas as entidades
dos órgãos gestores para não ocorrer privilégio de um setor em função do outro. O senhor João
Climaco (Instituto Oca do Sol) defendeu o ponto vista em favor da Sociedade Civil, comentou que

a paralisação da hidrovia causou consequências muito mais aos trabalhadores. Afirmou que com o
processo de regulação, houve muito desemprego.
2. Definição da Coordenadoria e Relatoria do GT Hidrovia. Foram definidos para Coordenadoria o
senhor Maurício Leite (Sociedade Civil) e para Relatoria a senhora Cristiandrea Ciciliato
(Sociedade Civil).
3. Definição do cronograma de atividade. O grupo definiu a data para a realização das próximas
reuniões, sendo 13 de março a 2ª Reunião, 10 de abril a 3ª Reunião e 22 de maio a 4ª Reunião,
ambas em Goiânia – GO.
4. Apresentação a situação da Hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná - Caramuru Alimentos S/A. O
senhor José Luiz Gomes Zoby (ANA) iniciou a apresentação sobre a hidrovia Tietê-Paraná via
Skype. Explicou que começa no Rio Paranaíba passa pela usina São Simão, se estende pelo Rio
Paraná e Rio Tietê. Disse que os dois Rios têm usinas de geração de energia e eclusas que permitem
a passagem de embarcações e o transporte de carga. Em 2015 mais de 6 mil toneladas de soja,
milho, cana de açúcar, madeira, adubo, fertilizante, foram transportadas pela hidrovia. Comentou
que a hidrovia tem duas administrações, o trecho do Rio Paraná, formado pela confluência do Rio
Paranaíba e Rio Grande, sendo esse trecho da hidrovia administrado pela AHRANA ligada ao
Ministério dos Transportes, e o trecho do Tietê administrado pelo Departamento Hidroviário do
Estado de São Paulo. Explicou que o Rio Paranaíba se junta ao Rio Grande para formar o rio Paraná
e que as barragens de Ilha Solteira, Três Irmãos e Água Vermelha formam um reservatório
integrado. Disse que em Ilha Solteira apresenta importante papel no controle do nível do
reservatório, sendo muito importante para a navegação. Falou que existe um canal neste lago
chamada Pereira Barreto, conectado ao braço do Tietê, no trecho, tem a Usina Nova Avanhandava,
ou seja, toda essa região, tem o nível controlado pela barragem, principalmente a barragem de Ilha
Solteira, influenciando diretamente a navegação do Rio Tietê. Disse que, em 2014, o Operador do
Sistema Nacional Elétrico, que controla a operação de energia elétrica, reduziu o nível do
reservatório integrado foi baixado e que o pedral localizado próxima à usina de Nova Avanhandava
impediu a passagem das embarcações. Afirmou que o setor Hidroviário tinha como planejamento
retira-lo desde os anos 90 e até hoje não foi removido. Disse que a ANA foi informada em abril de
2014 pelo Departamento Hidroviário que administra o trecho da hidrovia do Rio Tietê, informando
que o nível havia baixado e a navegação já estava paralisada. Falou que foi quando a ANA entrou no
processo. Disse que o Departamento Hidroviário e a Marinha do Brasil se articularam e
apresentaram para a ANA uma proposta de manter a navegação através da liberação de pulsos,
permitindo a movimentação de embarcações, ou seja, seria uma operação muito sincronizada. Falou
que esta proposta não foi aceita pelo ONS que disse que, desde 2014, as chuvas estavam abaixo da
média, ou seja, os níveis dos reservatórios estavam muito baixos, declarando que não teria como
manter essa estratégia de navegação. Disse que as empresas de agroindústria também contataram a
ANA e posteriormente a questão chegou à Casa Civil da Presidência da República, que decidiu por
priorizar a energia hidroelétrica. Disse que em 2015 a hidrovia ficou paralisada, ocorrendo também
um fato importante, que a Usina de Ilha Solteira que tem um papel fundamental na questão da
hidrovia, começou com o processo de renovação da outorga por volta de 2014, 2015 ainda no
governo da Dilma. Falou que algumas usinas que tinham a perspectiva de vencer a concessão, o
Governo Federal fez uma proposta de que elas antecipassem o final do período de concessão e Ilha

Solteira foi um desses casos. Explicou que ainda no mesmo ano a ANA incorporou no processo da
renovação da outorga de Ilha Solteira um condicionante de algum nível para manter a navegação, ou
seja, o setor de Geração de Energia teria que reconhecer uma certa garantia para a navegação. Falou
que, em 2016, houve a discussão da renovação das outorgas das usinas cuja concessão havia
encerrado e foi retomada a navegação na hidrovia com as chuvas. No mesmo ano, a ANA convocou
o setor Hidroviário e colocou que a forma identificada como viável para dar alguma garantia ao
setor Hidroviário em relação ao setor de Geração de Energia. A ANA recomendou que o setor
Hidroviário fizesse uma solicitação de outorga com estudos mais detalhados sobre o funcionamento
e as características técnicas da hidrovia, quais são os níveis e quais são as frotas que tem problemas
de navegação. Disse que a ANA reconhece que a outorga da hidrovia não está expressa claramente
na Lei, sendo prevista explicitamente para usos que provocam variações no volume de água, porém,
a questão ainda é controversa, mas é importante considerar que a navegação precisa de volume de
água como, por exemplo, uma companhia de saneamento, embora não retire água. Esclareceu que
esta é uma questão central dada como proposta para o setor Hidroviário, porém, até hoje o setor não
fez nenhum pedido de outorga à ANA para a hidrovia. Explicou que o setor Hidroviário, mais
especificamente o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT argumentou que
fez uma consulta na Procuradoria Jurídica, que disse que não cabe outorga e que outorga também
não dá garantia. Disse que alguns agentes do setor Hidroviário acham que deveria se pedir outorgar
para mostrar ao setor de Geração de Energia que o uso existe, mas até hoje não se mobilizaram para
o pedido de outorga. Falou que no ano de 2017, novamente houve chuvas abaixo da média, o que
vem ocorrendo desde 2014. Disse que o setor Hidroviário identificou que o nível dos reservatórios
está caindo e a ANA foi procurada e convocou uma reunião que aconteceu com representantes do
setor de Geração de Energia e Hidroviário. Disse que existe um modelo de reunião, com
participação a distância, com videoconferência na sala de situação, que estão sendo eficientes, ou
seja, os agentes mais afetados participam. Esse modelo de reunião de sala de situação com
videoconferência e presencial vem sendo usando toda segunda-feira com o Rio São Francisco, que
está em crise a mais de 2 anos, a situação do reservatório Sobradinho chegou a 3-4%. Disse que na
sala de situação com São Francisco, participam o Operador Nacional de Energia Elétrica, setor de
Mineração, setor de Geração de Energia, setor Hidroviário, Companhia de Saneamento, Ministério
Público, Prefeitura Municipal de Três Marias e os agentes mais afetados também participam. Falou
que essas reuniões são para discussões em grupo com tomada de decisões com a ANA em conversa
com o ONS. Disse que na crise de 2014 isso não foi possível, porque a ANA não foi chamada a
tempo, a hidrovia já tinha sido paralisada, mas, em 2017, a reunião já foi assim neste formato com o
setor de Geração de Energia e setor Hidroviário. Acrescentou que nestas reuniões também são
incluídas as previsões hidrológicas com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Comentou que os armadores que trabalham na hidrovia informaram à ANA que eles trabalham com
contrato mensal. Disse que, segundo o INPE, havia uma previsão de chuva em novembro e para não
prejudicar os contratos, a ANA propôs fazer uma reunião com ONS no final do mês de novembro
para que se esperasse a água da chuva e não fosse suspensa a navegação. O ONS colocou seu ponto
de vista, dizendo que já está gerando energia termoelétrica, que isso vai ter um custo para o Brasil.
Falou que as previsões de chuva se concretizaram e a condição dos reservatórios melhorou, assim na
última reunião, que foi em janeiro, havia a perspectiva de que até o final da estação chuvosa, a
hidrovia operasse para a navegação. Disse que o Ministério dos Transportes, em novembro, avaliou
que a outorga poderia ser considerada, mas o setor não fechou a posição. Informou que a próxima
reunião da sala de situação com videoconferência vai acontecer no dia 15 de maio e que o ideal é a
participação do GT Hidrovia para manter o comitê informado. Esclareceu que segurar a água em

Ilha Solteira, isso significa, que vai passar menos água nas usinas de Primavera e Jupiá, o que já
havia sido identificado em novembro, o que implica que estas usinas operem abaixo das vazões
ambientais, o que requer uma autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, que foi pedido, em outubro/novembro, mas até hoje não avançou.
Completou dizendo que até o final da estação chuvosa está garantido a navegação, porém, a outorga
seria o instrumento mais adequado. Acrescentou ainda que não houve manifestação do IBAMA a
respeito da solicitação da realização da operação de vazões inferiores e das vazões ecológicas nas
usinas de Jupiá e Porto Primavera, que são a fio d´água. Finalizou dizendo que a próxima reunião
será 15 de maio e terá apresentações sobre a importância da geração de energia elétrica e da
hidrovia. Informou que o presidente do CBH Paranaíba deverá ser convidado a participar. O senhor
João Clímaco (Instituto Oca do Sol) questionou se os outros comitês de bacias hidrográficas da
área de influência estão atuando em relação a este problema. O senhor José Luiz Gomes Zoby
(ANA) respondeu que a região de influência da hidrovia abrange vários comitês, mas não sabe como
se envolveram na questão. O senhor Luiz Fernando Siqueira (SINDASP) disse que são visões bem
diferentes do que foi colocado na apresentação pelo senhor José Luiz Gomes Zoby, começando pela
outorga, a via em si, tem que ter outorga, isso cabe ao administrador da via que é o DNIT e na
reunião do dia 23 de novembro, ainda estavam avaliando se é o DNIT. Falou que a questão do papel
da ONS até onde se entende, a ANA é que faz a mediação dos conflitos pelo uso de água, sendo que
em 2014 não houve essa mediação ou melhor, a mediação foi tardia, existiam outras soluções e não
foram tomadas e isso acabou prejudicando o setor hidroviário por dois anos, quase enterrando de vez
a hidrovia no Brasil. Complementou dizendo que a maior influência desse processo de decisão
quando existe conflito pelo uso de água, não é o ONS que decide, quem decide o conflito é a ANA.
Ressaltou que é preciso que os comitês façam parte das decisões. Esclareceu que a visão do ONS
incomoda em relação aos usuários. O ONS sempre vai pensar em energia elétrica e em seus
associados. Disse que relação as previsões de chuva para 2018, para o setor de transporte, as
previsões são de três dias, ou seja, o que se tem são estimativas e não dá para interromper uma
atividade econômica em cima de estimativa. Pediu maior participação da ANA pelo seu
compromisso e que os comitês tivessem maior influência em busca de outras alternativas. Justificou
que o setor de Geração de Energia não investe em energia há muitos anos e que outras fontes de
energia também não são usadas, ou seja, é o ONS que decide se vai parar ou não. Concluiu dizendo
que a navegação tem que ser 365 dias por ano. O senhor José Luiz Gomes Zoby (ANA) respondeu
que as outorgas são pedidas pelos usuários à ANA. Disse que a ANA foi procurada em outubro ou
novembro quando o setor Hidroviário estava com a navegação quase suspensa e a intervenção da
ANA foi de dizer que se havia previsão de chuva, deveria se aguardar. Esclareceu que o trabalho do
INPE envolve previsões de 15 dias para tomada de decisões e que a ANA já está trabalhando com as
salas de situações, ou seja, já está tendo um acompanhamento da ANA para a situação da hidrovia.
Concluiu dizendo que o papel da ANA é promover os usos múltiplos e a utilização de
videoconferência amplia a participação. Disse que o deplecionamento forte de reservatórios, em
2014, aconteceu nas bacias do Rio Paraíba do Sul, do Rio São Francisco, ou seja, não foi uma
situação local, mesmo porque, o ano de 2014 foi muito seco. Finalizou dizendo que a questão em
aberto é quem vai solicitar a outorga. O Senhor João Ricardo Raiser (SECIMA) comentou que o
setor de Geração de Energia durante muito tempo teve prevalência em relação aos outros setores, ou
seja, é preciso a articulação dos setores para fazerem parte desta mudança, com um planejamento
integrado como os setores dos usuários, que são os grandes afetados pelo processo. O senhor João
Clímaco (Instituto Oca do Sol) comentou a necessidade de um critério para o ONS obedecer que
os comitês de bacias hidrográficas precisam contribuir com a pauta e levar ao Conselho Nacional de

Recursos Hídricos - CNRH e para a ANA ter mais legitimidade pelo seu papel de conciliadora,
porém, que o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, defina os critérios para o ONS. Conclui
dizendo que esta questão dever ser pautado ao formulador de Política Nacional. O senhor Maurício
Leite (Coordenador do GT Hidrovia) comentou que o modelo de gestão precisa ser mais
participativo e acionado. O senhor João Clímaco (Instituto Oca do Sol) disse que mais de 10 mil
pessoas ficaram desempregadas e que levaram o assunto ao Conselho por conta do desemprego que
afetou milhares de família na região. O senhor Luiz Fernando Siqueira (SINDASP) iniciou a
apresentação sobre a situação da Hidrovia Tietê-Paraná. Esclareceu sobre o Rio Tietê que nasce em
Salesópolis - SP e deságua no Rio Paraná, sendo um percurso de sequência de barragens. Explicou
que a hidrovia Tietê-Paraná está dividida em tramo Norte, São Simão no estado de Goiás, onde se
inicia o transporte hidroviário até Pederneiras-SP onde é feito transbordo para ferrovia, e Santa
Maria da Serra - SP e Anhembi - SP onde é feito transbordo para rodovia, seguindo ambos modais
com as cargas para o Porto de Santos - SP. Disse que o tramo Sul há 10 anos não carrega grãos, está
comercialmente esquecida. Falou que as obras de desassoreamento no Anhembi já estão indo para
quase 10 anos, já pararam 3 vezes e o usuário em período de seca não navega. Disse que em Bariri
as obras de melhoria continuam paradas, ainda existem pontes sem proteção dos pilares, já a jusante
de Nova Avanhandava o derrocamento é fundamental para a continuidade da navegação em
períodos críticos, ou seja, após a finalização das obras de derrocamento a cota mínima para
navegação passará de 325,40msnm para 323,00msnm, isso é, o que está na outorga de acordo com
CTG que é um grupo Chinês o qual tem a concessão da UHE de Ilha Solteira, disseram que a
princípio está valendo a outorga que a ANA liberou. Explicou que Ilha Solteira é de grande
importância na geração de energia, no entanto, está sobre a ameaça de voltar a interrupção, todo
problema que aconteceu foi nesta região, ou seja, bastou um trecho de 8 km, para paralisar uma
hidrovia de 2.800 km. Disse que o nível mínimo precisa ser garantido para continuar a navegação,
que as obras não parem prejudicando todo o sistema, a água precisa ser gerenciada para não baixar
na cota mínima de navegação. Conclui dizendo que a atual preocupação é se pararem as obras, o que
possivelmente acarretará um obstáculo a navegação. O senhor Maurício Leite (Coordenador do
GT Hidrovia) comentou que já há perda por não se navegar na capacidade máxima de embarcações,
prevista por lei. O senhor Luiz Fernando Siqueira (SINDASP) explicou que a evolução das cargas
em 2017 foi 8 milhões de toneladas e que a previsão para 2018 poderá chegar a quase 10 milhões de
toneladas, desde que não se interrompa a hidrovia. A bacia do Rio Paraná é de 1.600 km pelos
estudos do DNIT e da ANTAQ, podendo chegar 6.000 km da capacidade na hidrovia. Explicou que
Eldorado é um caso interessante, pois entrou na hidrovia com o transporte de celulose, com a
capacidade de mais de 1,5 milhões por ano, porém, quando houve o episódio de 2014, perdeu-se a
credibilidade no setor hidroviário, deixando de ser transportada pela hidrovia, para ser transportada
nas rodovias, causando grandes prejuízos e impactos. Disse que existem muitas obras paradas ao
longo da hidrovia. Falou que o setor questiona para não iniciarem novas obras e sim terminarem o
que começaram e recuperarem essa perda do cronograma. Concluiu que se deve manter o nível
mínimo estabelecido por lei, assim a navegação volta a ter credibilidade no setor hidroviário.
Finalizou sua apresentação concluindo que o problema não é por falta de chuva e sim por falta de
gestão dos problemas ambientais, econômicos e sociais, por fim, disse que acredita que precisa
mudar o privilégio do setor de Geração de Energia. O senhor Maurício Leite (Coordenador do GT
Hidrovia) questionou a ANA sobre a outorga da piscicultura e o acordo que foi feito com a ONS a
respeito das cotas de Ilha Solteira. O senhor José Luiz Gomes Zoby (ANA) respondeu que a
questão das outorgas para piscicultura em reservatórios normalmente têm uma cota mínima, mas não
soube responder especificamente sobre o assunto. O senhor Maurício Leite (Coordenador do GT

Hidrovia) perguntou sobre a gestão entre Estado e Federação. Disse que precisa ser articulada, para
que não haja uma sobreposição de atores. O senhor José Luiz Gomes Zoby (ANA) respondeu que
esse é o desafio, que precisa de clareza dos papéis de quem pede outorga e quem fornece outorga.
Disse que a gestão exige uma articulação entre órgãos gestores que ainda não está estruturada no
caso da hidrovia. Perguntou qual o papel do comitê e qual o limite de atuação dos comitês. Disse
que ainda existem estas dúvidas e acha importante o comitê ouvir os diferentes setores e passar a
participar da sala de situação. Concluiu dizendo que o comitê deve participar melhor, posicionar,
mobilizar os setores, comunicar e não manter apenas reuniões de grupos. O senhor Maurício Leite
(Coordenador do GT Hidrovia) questionou se em tese a reunião com o ONS de manter a Ilha
Solteira na cota, ainda está valendo. O senhor José Luiz Gomes Zoby (ANA) informou que vai
disponibilizar o áudio da reunião realizada em janeiro entre os setores de geração hidrelétrica e
navegação e que, dadas as condições dos reservatórios e as boas previsões de chuva até maio, a
navegação está garantida. Disse que no dia 15 de maio haverá outra reunião para avaliação das
condições da bacia e as previsões hidrológicas serão apresentadas pelo INPE com projeções de
previsões de chuvas de até 15 dias e eventualmente para 3 meses. Falou que o ONS mostra as
condições dos reservatórios com previsão em médio prazo e os agentes presentes na reunião
discutem essa situação, porém, esclareceu que a questão de fundo é a necessidade do
posicionamento de outorgas. Disse que a cota de Ilha Solteira foi importante para justificar ao setor
de Geração de Energia que tem uma restrição para a navegação de Ilha Solteira, no entanto, afirmou
que não é adequada e que a questão das outorgas não evoluiu. Acrescentou que, na reunião de
novembro, o representante da Associação Nacional de Transporte Aquaviário - ANTAQ manifestou
que o pedido de outorga deveria partir do Governo Federal, porém, disse que quem deve pedir é o
Ministério do Transporte ou o DNIT.
5. Desenvolvimento dos trabalhos. O senhor João Clímaco (Instituto Oca do Sol) sugeriu o resgate
do documento anterior discutido no CBH Paranaíba, da hidrovia e a necessidade de buscar uma
conversa com os comitês de São Paulo, por essa iniciativa que começou no CBH Paranaíba. Disse
também que a paralização foi uma miséria e sugeriu que haja um posicionamento jurídico, pois de
acordo com a lei quando cita a hidro navegação, cita em usos múltiplos. Ressaltou a importância do
sistema de comitê de bacia, declarar como está o estado da arte do compromisso desses comitês que
estão envolvidos nas bacias. Concluiu dizendo que é assunto para se conversar com os comitês do
Tietê, ou seja, que o eixo de articulação com os comitês seja para a questão das outorgas, pois existe
um equívoco muito grande sobre seu critério, que precisa de uma legislação de outorgas e que as
definições de outorgas devem ser no nível da ANA e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Esclareceu que os Rios Federais, os que já tem comitês, que se posicionam e sugeriu que haja nos
relatórios, diagnóstico, prognóstico e perspectiva de limites de possibilidades, não só um retrato da
situação, mas os limites. O senhor João Ricardo Raiser (SECIMA) sugeriu a dedicação no Plano
de Recursos Hídricos do CBH Paranaíba e a verificação das diretrizes que são propostas para o setor
hidroviário. O senhor Maurício Leite (Coordenador do GT Hidrovia) solicitou a Secretaria
Executiva do CBH Paranaíba a criação de um grupo de WhatsApp para facilitar a comunicação.
Sugeriu que os trabalhos sejam desenvolvidos em duas linhas: das outorgas e dos aspectos técnicos
da hidrovia.
6. Encerramento. O senhor (Coordenador do GT hidro navegação) agradeceu a presença de todos
e informou que a 2ª Reunião do grupo será realizada no dia 13 de março, em Goiânia - GO.

