
 

 

   

 

UBERLÂNDIA, 11 DE SETEMBRO DE 2017 

Prezados Senhor Bento de Godoy 

Presidente do CBH Paranaíba 

 

Tenho a honra de lhe encaminhar e aos demais colegas  do CBH- Paranaíba o 

Relatório do VI WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, 

realizado de 11 a a5 de julho de 2017 por iniciativa deste Instituto de Geografia e 

contando com os apoios financeiros da UFU; CAPES, ANA; Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais; FAPEMIG e Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. 

Não se pode negligenciar com as importantes participações da RTU e da DIRCO em 

todo o processo de divulgação deste VI Workshop. 

Destacamos que alguns frutos já estão sendo colhidos a partir do Workshop: 

1) Consolidação da REDE ÁGUA que tem caráter internacional, contando com as 

participações de pesquisadores de Universidades estrangeiras e das principais 

Universidades Brasileiras. O CBH-Paranaiba poderá compor essa REDE; 

2) O professor Doutor Waldenor Barros Moraes Filho , Diretor das Relações 

Internacionais da PROPP-UFU, a partir de nossas ações, foi recebido em Múrcia 

(Espanha) para estabelecer relações e acordos com a Universidade de Múrcia 

envolvendo seu Departamento de Geografia, o Instituto de Água e Meio 

Ambiente e com a Faculdade de Veterinária; 

3) Pretendemos que essas relações se estendam para toda a REDE ÁGUA 

garantindo as possibilidades das participações de todos os pesquisadores e 

Instituições organizadoras, patrocinadoras e apoiadoras do VI Workshop  

Internacional; 

4) Será interessante verificar com as entidades que fazem parte do CBH-Paranaíba 

se há interesse em estreitar estas relações e desenvolver projetos conjuntos; 

5) Também fizemos ingerências para que as mesmas possibilidades de Relações 

Internacionais se configurem com a Universidade de Sevilla, onde fizemos os 

contatos para consolidar a viagem do Professor Waldenor; 



 

 

   

 

6) Solicito que o Relatório que encaminho por esta via, seja disponibilizado no Site 

do CBH-Paranaíba e que seja também enviado para todos os participantes deste 

importante Comitê. 

Segue o link para acessar ao Relatório do VI Workshop com 523 páginas: 

https://drive.google.com/file/d/0B1K90UeSl3Q4SDBseDVBTmNyVWs/view 

 

Na certeza de que cumprimos com absoluta integridade todas as atividades 

programadas e com isso valorizamos a presença do CBH-Paranaíba nessas Relações 

Internacionais e também Nacionais, aproveito o ensejo para reiterar os elevados 

protestos de consideração e respeito. 

Atenciosamente, 

 

 

 

CLAUDIO ANTONIO DI MAURO 

COORDENADOR DO VI WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS – Instituto de Geografia da Universidade Federal 

de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. 

https://drive.google.com/file/d/0B1K90UeSl3Q4SDBseDVBTmNyVWs/view

