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MENSAGEM DA PRESIDENTE 2018-2019  
  

   Este relatório marca uma importante decisão da diretoria do Ibeasa, mudando sua sede 

de Porto Alegre - RS para Brasília - DF. Apesar de todas as relações pessoais e profissionais 

se manterem as mesmas, a mudança de endereço implicou uma série de providências 

administrativas relevantes para a instituição.    

   Reunir toda as ações que os diretores realizaram nos últimos anos não foi e não é uma 

tarefa fácil: todos são profissionais ativos, altamente envolvidos com os temas ambientais, 

de saneamento básico e de gestão de recursos hídricos, em projetos que vão desde o 

voluntariado até importantes ações internacionais no nexo Água-Energia-Alimento.   

   Assim, decidiu-se registrar neste relatório as principais linhas de trabalho - Estudos e 

Ações - destacando os mais inovadores para cada momento de sua história, levando-se em 

consideração que a equipe viveu momentos de grande inovação, adaptando-se à 

popularização da internet e do personal computer, com a criação da Revista Digital 

“AguaOnline”, a primeira desse tipo no Brasil, com informações registradas nas fontes 

internacionais diretamente para os profissionais das águas no Brasil.   

   Mais adiante, com o ensino a distância ganhando novas proporções, a diretoria do Ibeasa 

aproveita a sinergia das redes interamericanas das quais participava para lançar a Iniciativa 

WaterReach, desenhada para jornalistas das Américas e do Caribe, em português e 

espanhol, para prepará-los para absorver mais e melhor as novidades da gestão de recursos 

hídricos do Brasil e outros países das Américas, nos seus mais diversos recortes 

ecossistêmicos e populacionais.   

   A equipe do Ibeasa também realizou ações de disseminação de informação por meio de 

campanhas premiadas, experiências de educomunicação e de workshops que tiraram mais 

proveito das viagens de intercâmbio, tornando-as altamente produtivas não só para os que 

conhecem um novo país, mas para o que recebiam os profissionais estrangeiros, gerando 

estudos, planos ou outros produtos.   

   Sempre conectados às lacunas de informação entre governo e sociedade, entre o 

ambiente técnico-científico do exterior e do Brasil, o Ibeasa foi preenchendo os espaços e 

fomentando o conhecimento a partir da disponibilização de dados de qualidade 

tempestivamente, de forma didática e com técnicas variadas. Se hoje os meios de 

comunicação tratam de temáticas relacionadas a saneamento e água rotineiramente, é 

porque o Ibeasa, entre seus parceiros de várias redes, contribuiu com o acesso e o 

entendimento dos princípios e das regras do jogo que é a gestão desses serviços de recursos 

hídricos e de saneamento.   
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   A homenagem que este relatório presta à jornalista Cecy Oliveira, fundadora do Ibeasa 

em 2003, deve-se à sua grandeza como pessoa e à sua visão profissional de 360 graus.  Nosso 

reconhecimento e admiração a essa guerreira, parceira e amiga. Vida longa, Cecy!   

Maria do Carmo Zinato, Presidente 2018-2019 

27 de Fevereiro de 2019 
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   É uma associação 

multidisciplinar de profissionais 

intitulada Instituto Brasileiro de 

Estudos e Ações em Saneamento 

Ambiental e Gestão de Recursos 

Hídricos que nasceu em 14 de 

maio de 2003, em Porto Alegre. 

Em 2019, a sede foi transferida 

para Brasília, DF. 



 

BREVE
HISTÓRIA

DO IBEASA
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BREVE HISTÓRIA DO IBEASA  
  

   Nasceu com a missão de impulsionar a conscientização da população em geral, dos 

formadores de opinião e dos agentes do Poder Público sobre a importância da preservação 

ambiental, especialmente por meio de uma maior difusão de informações, de ações de 

mobilização e da qualificação e aperfeiçoamento da formação profissional, educacional e 

comunitária.  

   Sua primeira presidente foi a jornalista Cecy Gloria Leite de Oliveira.   

   Em 14 de maio de 2003, uma equipe multidisciplinar que trabalhava com questões 

relacionadas ao saneamento ambiental, liderados pela jornalista Cecy Gloria Leite de 

Oliveira decidiu criar o então Instituto Brasileiro de Estudos e Ações em Saneamento 

Ambiental – IBEASA, com sede em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Esses 

profissionais compuseram a diretoria da seguinte forma:  

● Presidente: Cecy Gloria Leite de Oliveira, jornalista.  

● Vice-presidente para Assuntos Latino-americanos: Maria do Carmo Zinato, arquiteta 

urbanista.  

● Secretária Executiva: Heloísa Helena Pinheiro Fiori, naturalista.  

● Tesoureiro: Richard Goldberg, administrador de empresas.  

● Sócia fundadora: Deisy Maria de Andrade Batista, engenheira sanitarista  

    

  Fundadora do Ibeasa  

 

   Cecy Gloria Leite de Oliveira nasceu no dia 24 de abril de 1944, em Santa Maria, RS, é Jornalista pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS/Porto Alegre, RS, em 1966.  

   Em 1968, como bolsista do Governo de Portugal, concluiu pós-graduação em Ciências Sociais e Política 

pelo Instituto Superior de Política e Estudos Ultramarinos da Universidade de Lisboa, Portugal. 

Especialização em Jornalismo Científico e Educativo pelo Centro Internacional de Estudios Superiores 

de Comunicación para América Latina – Ciespal, Equador.  

   Começou a trajetória no jornalismo em 1965 fazendo estágios no jornal Folha da Tarde (Porto Alegre) 

e na sucursal do Jornal do Brasil no Rio Grande do Sul. Sobre os estágios ela falou ao Portal dos Jornalistas 

que “foram experiências marcantes para o início da carreira. O JB havia inovado no Jornalismo e foi 

uma grande escola”.  

   Cecy também fez estágio no Correio do Povo e ficou durante três meses em treinamento na rádio 

Japan, de Tóquio, Japão. Durante sua estada no Japão participou de um trabalho de pesquisa, na 

Universidade de Sofia (Tóquio) sobre o a Imagem da América Latina na Imprensa Japonesa, analisando 

um ano de publicações sobre o continente no jornal Japan Times.  

   Foi freelancer na revista Pais & Filhos e Geográfica Universal (Editora Bloch).  
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   De janeiro de 1984 a 1994 foi redatora do jornal Zero Hora, RS e exerceu durante 20 anos o cargo de 

assessora de Imprensa da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN). É fundadora, diretora e 

editora do Instituto Brasileiro de Estudos e Ações em Saneamento Ambiental – Ibeasa, desde 2000. O 

instituto tem como missão impulsionar a conscientização da população em geral, dos formadores de 

opinião e dos agentes do Poder Público sobre a importância da preservação ambiental especialmente 

através de uma maior difusão de informações, de ações de mobilização e da qualificação e 

aperfeiçoamento da formação profissional, educacional e comunitária.  

   Atuou como consultora em Comunicação no 2000 em trabalhos internacionais para a Organização 

Panamericana de Saúde (Washington (EUA).  

   Em 2014 segue como coordenadora do Núcleo de Estudos do Projeto BECE sobre Redes do Setor de 

Saneamento e Recursos Hídricos; além de editora da revista digital AguaOnline, publicação do Instituto 

Brasileiro de Estudos e Ações em Saneamento Ambiental (IBEASA). Desenvolve a atividade desde 2001.  

   Na área de sustentabilidade e meio ambiente Cecy foi representante do Brasil no Comitê de Relações 

Públicas da Associação Internacional de Água (IWA), presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Ações 

em Saneamento Ambiental Ibeasa) – 2003/2005. Publicou trabalhos sobre o tema como o Guia de 

Comunicação para projetos de Município Saudável (Organização Pan-americana da Saúde, 1997, PA); 

Plano de Ação para o 10° Aniversário e Institucionalização do Dia Interamericano da Água (abril de 2001/ 

Washington – EUA); O Pensamento do Setor de Saneamento no Brasil: Perspectivas Futuras com Marcos 

Thadeu Abicalil e Emerson Emerenciano (PMSS, 2002), Brasília/DF.  

 

  

   Cecy Oliveira foi idealizadora de Semana Interamericana de Água no RGS de 1994 a 1998 quando foi 

diretora da seção RS da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-RS) e é autora 

do livro Os Dez Anos da Semana da Água - Uma proposta de Mobilização, edição ABES-RS,2003.  
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Composição  
  

   É constituído de membros efetivos, colaboradores e honorários, da seguinte forma:  

● Membros efetivos– sócios fundadores, membros da diretoria e associados ao  

Instituto.  

● Membros colaboradores – os que não desejam ser efetivos, mas ligados ao Instituto.  

● Membros honorários – personalidades ilustres propostas pela diretoria do Instituto e 

aprovadas pela Assembleia Geral.   

 

Objetivos 2003  
  

   Nos temas de interesse saneamento, meio ambiente, recursos hídricos, ecossistemas e 

qualidade ambiental, os objetivos do IBEASA são:  

1. Incrementar o estudo, a pesquisa e a assistência técnica aos temas de interesse;  

2. Promover o desenvolvimento cada vez mais aprimorado dos estudos ligados aos 

temas de interesse;   

3. Patrocinar, promover, realizar ou coordenar cursos, conferências, simpósios, 

congressos, encontros, reuniões, palestras, publicações gráficas, eletrônicas e 

digitais e serviços que visem à atualização e divulgação sobre assuntos ligados aos 

temas de interesse;  

4. Manter contato com entidades públicas e privadas, governamentais e não 

governamentais, nacionais ou internacionais em temas que estejam direta e 

indiretamente relacionados aos temas de interesse;  

5. Prestar assessoramento técnico, consultoria e estudos a entidades públicas e 

privadas nos temas de interesse;  

6. Elaborar projetos de desenvolvimento ambiental, ações comunitárias e estudos que 

tenham como objetivo principal a melhoria da qualidade ambiental.   

 

  

Ampliação do Escopo 2007  
  

   Em 10 de outubro de 2007, a diretoria do Ibeasa fez alterações estatutárias e acrescentou 

a expressão “e gestão de recursos hídricos” ao nome do Instituto:  
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Nome empresarial: Instituto Brasileiro de Estudos e Ações em Saneamento 

Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos – IBEASA  

   Em 19 de dezembro de 2007, a diretoria do Ibeasa decidiu alterar a atividade econômica 

principal da pessoa jurídica e acrescentar atividades econômicas secundárias:  

 Código e descrição da atividade econômica principal:   

94.30-8-00 – Atividades de associações de defesa de direitos sociais  

Código e descrição da atividade econômica secundárias:  

 94.93-6-00 – Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à 

arte  

94.99-5-00 – Atividades associativas não especificadas anteriormente  

  

Objetivos 2007  
  

   Alteração e ampliação dos objetivos do Instituto:  

a) Incrementar o estudo, a pesquisa, a assistência técnica e ações de construção de 

capacidades (educação) a assuntos ligados ao meio ambiente, ecossistema, 

qualidade ambiental, gestão ambiental, saneamento básico e gestão integrada de 

recursos hídricos;  

b) Promover o desenvolvimento cada vez mais aprimorado dos estudos ligados às áreas 

descritas no item “a” acima;  

c) Promover o uso da internet, nas mais variadas modalidades, para disseminar 

informações de qualidade sobre saneamento ambiental e gestão de recursos 

hídricos, procurando alcançar o maior número de pessoas, especialmente 

formadores de opinião, atores envolvidos na gestão dos recursos, elaboradores de 

políticas e tomadores de decisões;  

d) Patrocinar, promover, realizar ou coordenar cursos, conferências, simpósios, 

congressos, encontros, reuniões, palestras, publicações gráficas, eletrônicas e 

digitais e serviços que visem a atualização e divulgação sobre os temas nominados 

no item “a”;   

e) Manter contato com entidades públicas e privadas, governamentais e não 

governamentais, nacionais ou internacionais em temas que estejam direta e 

indiretamente relacionados àqueles nominados no item “a”, inclusive compondo 

órgãos colegiados de caráter nacional, estadual e local;  

f) Prestar assessoramento técnico, consultoria e estudos a entidades públicas ou 

privadas em área direta ou indiretamente relacionadas com os temas elencados no 

item “a”;   
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g) Elaboração de projetos de desenvolvimento ambiental, ações comunitárias e estudos 

que tenham como objetivo principal a melhoria da qualidade ambiental;  

h) Firmar convênios, Acordos, Protocolos, Termos de Cooperação ou Contratos com 

entidades e órgãos públicos e/ou privados, nacionais e internacionais, com vistas à 

troca de informações, experiências e conhecimentos, bem como à prestação de 

serviços de consultoria nas áreas descritas no item “a”.   

  

Decisões 2017  
  

   Em 9 de dezembro de 2017, a diretoria do Ibeasa, incluindo o associado Alberto Jose 

Palombo Vergara, engenheiro industrial, decidiu:   

  

a. Transferir a sede do Instituto para Brasília- DF, no endereço SHIN CA5, Lote 

N3, sala 313, Edifício Manoel Barros, Lago Norte, Brasília – DF – cep 

71.503505.   

b. Autorizar a transformação do Instituto em OSCIP.   
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018-2019  
 

Missão  
  

   Impulsionar a conscientização da população em geral, dos formadores de opinião e dos 

agentes do Poder Público sobre a importância da preservação ambiental, especialmente 

por meio de uma maior difusão de informações, de ações de mobilização e da qualificação 

e aperfeiçoamento da formação profissional, educacional e comunitária.  

 

Visão  

 

   O Instituto será reconhecido como:  

● Gerador, organizador e divulgador de conteúdo de alto nível, seguido nas redes 

sociais por profissionais do setor de saneamento básico e gestão de recursos hídricos 

(GRH), por tratar de temas relevantes.   

● Melhor parceiro na execução de projetos relacionados aos temas e tipo de serviços 

prestados pelo Instituto, sendo convidado a participar com outras organizações em 

editais governamentais e propostas para fundos internacionais.   

● Referência em consultoria e prática no setor de saneamento básico e GRH, com o 

compromisso de acompanhar cada projeto até sua finalização bem-sucedida, 

buscando formas de resolver e superar as dificuldades típicas do setor no país em 

conjunto com seu contratante.   

● Destaque em projetos de desenvolvimento ambiental e ações comunitárias de 

transformação da realidade, promovendo o desenvolvimento local e resolvendo 

problemas antigos.   

Valores  
  

   O Instituto considera fundamental:  

● O respeito aos valores das comunidades tradicionais, de pequenos e médios 

municípios e bairros de grandes cidades, onde são realizados os seus projetos.  

● Pensar globalmente e agir localmente, com responsabilidade e compromisso. ● 

Transparência e ética na realização de seus projetos  

Objetivos  
  

1. Incrementar o estudo, a pesquisa, a assistência técnica e ações de construção de 

capacidades (educação) a assuntos ligados ao meio ambiente, ecossistema, 
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qualidade ambiental, gestão ambiental, saneamento básico e gestão integrada de 

recursos hídricos;  

2. Promover o desenvolvimento cada vez mais aprimorado dos estudos ligados às áreas 

descritas no item “a” acima;  

3. Promover o uso da internet, nas mais variadas modalidades, para disseminar 

informações de qualidade sobre saneamento ambiental e gestão de recursos 

hídricos, procurando alcançar o maior número de pessoas, especialmente 

formadores de opinião, atores envolvidos na gestão dos recursos, elaboradores de 

políticas e tomadores de decisões;  

4. Patrocinar, promover, realizar ou coordenar cursos, conferências, simpósios, 

congressos, encontros, reuniões, palestras, publicações gráficas, eletrônicas e 

digitais e serviços que visem a atualização e divulgação sobre os temas nominados 

no item “a”;   

5. Manter contato com entidades públicas e privadas, governamentais e não 

governamentais, nacionais ou internacionais em temas que estejam direta e 

indiretamente relacionados àqueles nominados no item “a”, inclusive compondo 

órgãos colegiados de caráter nacional, estadual e local;  

6. Prestar assessoramento técnico, consultoria e estudos a entidades públicas ou 

privadas em área direta ou indiretamente relacionadas com os temas elencados no 

item “a”;   

7. Elaboração de projetos de desenvolvimento ambiental, ações comunitárias e estudos 

que tenham como objetivo principal a melhoria da qualidade ambiental;  

8. Firmar convênios, Acordos, Protocolos, Termos de Cooperação ou Contratos com 

entidades e órgãos públicos e/ou privados, nacionais e internacionais, com vistas à 

troca de informações, experiências e conhecimentos, bem como à prestação de 

serviços de consultoria nas áreas descritas no item “a” acima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ESTUDOS DO
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2019
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ESTUDOS DO IBEASA ATÉ 2019  
  

   O Ibeasa, por meio de sua diretoria, participou de publicações (livros, apostilas, 

apresentações em congressos e artigos) que cumpriram com seu objetivo de “incrementar 

o estudo, a pesquisa, a assistência técnica e ações de construção de capacidades 

(educação) em assuntos ligados ao meio ambiente, ecossistema, qualidade ambiental, 

gestão ambiental, saneamento básico e gestão integrada de recursos hídricos”.  

  

BIOMA PANTANAL  

  

   Em maio de 2008, as organizações não-governamentais ECOA (ECOLOGIA E AÇÃO) e  

IBEASA (Instituto Brasileiro de Estudos e Ações em Saneamento Ambiental e Gestão de 

Recursos Hídricos) firmaram um acordo de cooperação com o objetivo de realizar uma 

pesquisa sobre as principais ameaças ao Pantanal, especificamente relacionadas aos 

recursos hídricos. Conforme o contrato firmado o objeto do acordo foi:  

1. Produção de um texto de introdução sobre o Pantanal, com uma visão de Bacia  

Hidrográfica (conexões entre o planalto e a planície);  

2. Realizar pesquisa para levantar informações sobre as seguintes ameaças ao Pantanal:   

1. Desmatamentos na Planície e no Planalto - O texto deve trazer informações 

sobre os números do desmatamento; os municípios com maior área desmatada; 

causas do desmatamento (relacionar com a cadeia do carvão, siderurgia e 

legislação); os potenciais de aumento do desmatamento no Pantanal e as 

consequências para o bioma.  Hidrovia Paraguai/Paraná;   

2. A história do projeto Hidrovia Paraguai-Paraná (HPP) - informar sobre as 

várias tentativas de implantação; informações atuais da implantação da 

hidrovia; mostrar por que a HPP é uma ameaça para o Pantanal (relacionar 

com o polo minero-industrial de Corumbá); mencionar o Sistema Paraguai-

Paraná; trabalho desenvolvido pelas ONGs e as consequências para o Pantanal.    

3. Polo minero-siderúrgico de Corumbá - Informações sobre os processos de 

licenciamentos das empresas; Termos de Compromissos de Conduta (TCC) 

assinados entre empresas, Governo e MPE; possíveis impactos; Plataforma de 

Diálogo e ações judiciais, relacionar com a Bolívia já que também vão explorar 

o minério e implantar siderúrgicas.   

4. Usinas de Álcool e a BAP - Histórico das usinas de álcool no MS; explicar porque 

elas são uma ameaça mesmo estando no planalto da BAP; o problema das 
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queimadas; condições de trabalho para os cortadores; situação atual das usinas 

no Estado.   

5. Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) instaladas e planejadas na região do 

Pantanal. Quantas estão instaladas e onde; quantas estão planejadas; 

consequências para o Pantanal e explicar porque é uma ameaça.  

   Foram feitas entrevistas com especialistas para levantar informações atuais: especialistas 

Sônia Hess, Débora Calheiros, Alcides Faria e outros.  

   Foram entregues os seguintes produtos:  

  

1. Textos finalizados sobre os tópicos citados acima;  

2. Referencial bibliográfico organizado; 3. Mapas e imagens 

para ilustrar a publicação.  

  

  

ARTIGOS AUTORAIS DIVERSOS  

   Na Revista AguaOnline pode-se ver, de seu lançamento até 2019, as centenas de editoriais 

e matérias assinados pela fundadora do Ibeasa, a jornalista Cecy Oliveira, além de artigos 

de outros diretores do Ibeasa.   

   Os autores também têm artigos publicados nas Revista Interações, UCDB, Eco 21 além de 

participarem de seus conselhos editoriais.  

  

ESTUDOS PUBLICADOS  

      Outros destaques são:  

  

● Palombo, Alberto. Water Futures and Solutions WFaS for the Americas. IIASA, CAPES, 

FGV, National Academy of Sciences. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em 

https://iiasa.ac.at/web/home/about/regional/americas/Alberto_Palombo.pdf. 

Acesso em 15/12/2020.  

● Zinato, M.C. Planejamento de Eventos Complexos: a participação do Brasil em 

Expos. Especialização em MBA Gestão de Projetos. Universidade Estácio de Sá, 

UNESA, Rio de Janeiro, RJ, 2017.    

● Zinato, M.C. & Oliveira, Cecy.  Saneamento Básico: Água. Apostila do curso de 

PósGraduação em Gestão Ambiental da POSEAD. Brasília, DF, 2013. (Revisão da 

versão 2008, da Universidade Gama Filho).   

● Zinato, M.C. & Oliveira, Cecy. Saneamento Básico: Esgoto. Apostila do curso de Pós-

Graduação em Gestão Ambiental da POSEAD. Brasília, DF, 2013. (Revisão da versão 

2008, da Universidade Gama Filho).  

https://iiasa.ac.at/web/home/about/regional/americas/Alberto_Palombo.pdf.
https://iiasa.ac.at/web/home/about/regional/americas/Alberto_Palombo.pdf.
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AÇÕES DO IBEASA ATÉ 2019  
  

   O Ibeasa, por meio de seus diretores que ocuparam cargos diversos ao longo de suas 

jornadas profissionais, realizou as seguintes ações relacionadas à sua missão de 

“impulsionar a conscientização da população em geral, dos formadores de opinião e dos 

agentes do Poder Público sobre a importância da preservação ambiental, especialmente 

por meio de uma maior difusão de informações, de ações de mobilização e da qualificação 

e aperfeiçoamento da formação profissional, educacional e comunitária”.  

   A fim de organizar tantas experiências dos diretores do Ibeasa, suas ações foram divididas 

em:   

● Ações de Comunicação e Educomunicação  

● Ações com Governos  

● Ações com Tomadores de Decisão  

● Gestão e Coordenação de Outros Projetos  

● Ações com Outros Parceiros da Sociedade Civil   

  

  

Ações de comunicação e educomunicação  

  

1. REVISTA DIGITAL AGUAONLINE  

   A Revista Digital AguaOnline - www.aguaonline.com.br - nasceu em 2000, das mãos da 

jornalista fundadora do IBEASA, Cecy Oliveira, para informar a população brasileira 

interessada nos assuntos de saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos 

atualizada:  

● Notícias nacionais e internacionais relacionadas ao saneamento ambiental e gestão 

de recursos hídricos;   

● Notícias da Rede Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH), Rede de Jornalistas 

Ambientais da América Latina e Caribe (REDECALC), Associação Brasileira de 

Recursos Hídricos (ABRH), Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES), 

Agência Nacional de Águas (ANA) e outras organizações governamentais e não 

governamentais, nacionais e internacionais;   

● Artigos assinados por profissionais nacional e internacionalmente reconhecidos;  

● Entrevistas de profissionais nacional e internacionalmente reconhecidos;   
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● Material educacional produzido por agências das Nações Unidas, como o Projeto WET 

e de outras organizações;   

● Editoriais assinados pela própria jornalista;   

● Campanhas educativas realizadas pelo IBEASA.   

   Seu cadastro de mais de 20 mil leitores, até 2019 incluía autoridades dos três poderes da 

república brasileira, de cada estado e muitos municípios, além de empresas, estudantes e 

organizações da sociedade civil.   

   O acervo de mais de 650 edições com informações e coberturas de eventos ligados à água, 

ao meio ambiente e ao saneamento ambiental, ao longo de 19 anos está disponível para 

consulta no www.aguaonline/ibeasa.org.  

   Cumpriu até 2019 o objetivo de “Promover o uso da internet para disseminar informações 

de qualidade sobre saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos, procurando 

alcançar o maior número de pessoas, especialmente formadores de opinião, atores 

envolvidos na gestão dos recursos, elaboradores de políticas e tomadores de decisões”.   

   Vale destacar que, quando foi criada, foi a primeira revista digital do Brasil, em uma 

época em que a Internet começava a sair das universidades para ganhar popularidade. As 

dificuldades de conexão, os altos preços para se ter acesso à tecnologia e outras barreiras 

técnicas da época não impediram a jornalista Cecy Oliveira de tornar a Revista AguaOnline 

uma fonte de informação de grande interesse para os formadores de opinião e tomadores 

de decisão daquela época, conectando a comunidade técnica brasileira a outras partes do 

mundo.   

   Como membro das redes que se formavam no final da década de 90, Cecy Oliveira 

desbravou o que havia de mais moderno nos Estados Unidos e Europa, para trazer ao 

profissional das águas brasileiro o que havia de tendências e de descobertas no mundo.   

  

2. SERVIÇO DE TRADUÇÕES FONTE D´ÁGUA  

   Fonte d'água - Informativo Fonte D' Água, oferecido pelo Center of Environmental Studies 

(CES) da Florida Atlantic University (FAU), era um serviço de traduções, gratuito, 

viabilizado pela pesquisadora convidada MC. Zinato, que enviava para profissionais das 

águas no Brasil informações relevantes sobre o tema, a partir de pesquisas nos primeiros 

websites relacionados ao tema que começavam a surgir nos EUA e Europa.   

  O Fonte d'água, criado em 1999 chegou a ter um mailing de aproximadamente 500 e-mails 

em 2002, para os quais eram enviados semanalmente informações que foram referência 

para muitos profissionais brasileiros. Era um número extraordinário à época. O serviço foi 

tão inovador à época que a pesquisadora foi convidada para um Simpósio da Associação 

http://www.aguaonline/ibeasa.org
http://www.aguaonline/ibeasa.org
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Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) para tratar da importância da informação para a 

conscientização e mobilização das pessoas para o tema dos recursos hídricos.   

  

3. PROGRAMAS DE TELEVISÃO  

   A diretora do Ibeasa Maria do Carmo Zinato teve diversas participações como 

apresentadora e entrevistadora em programas da TV SUPREN, mantida pela União 

Planetária, uma OSCIP sediada em Brasília-DF, estabelecendo parceria que ainda persiste.   

   Os entrevistados, em geral profissionais da gestão de recursos hídricos e da gestão 

ambiental, ilustraram programas como Ética e Sustentabilidade, Papo Supren e Notícias  

Supren, no período de 2011-mai/2012. Foi produzido também documentário sobre 

ItaipuBinacional, com viagens para gravação e produção de reportagens.    

  

4. CAMPANHAS EDUCATIVAS  

   Um dos objetivos do IBEASA é impulsionar a conscientização da população em geral, dos 

formadores de opinião e dos agentes do Poder Público sobre a importância da preservação 

ambiental, especialmente por meio de uma maior difusão de informações, ações de 

mobilização e qualificação e aperfeiçoamento da formação profissional, educacional e 

comunitária.  

Por isso, ao longo dos últimos anos desenvolveu e divulgou, na Revista Digital AguaOnline e 

em alguns eventos realizados em Porto Alegre, as seguintes campanhas de conscientização.   

  

4.1 Lixo e esgoto são lançados diretamente nos rios brasileiros  

  

   Em parceria com a Agência de Propaganda Novacentro, de Porto Alegre, anúncios de 

valorização da água. Oito peças foram confeccionadas e veiculadas em vários meios de 

comunicação. As peças receberam premiações nos seguintes concursos publicitário:  

1. 24º Prêmio Colunistas do Rio Grande do Sul,  

2. 30º Salão da Propaganda do Rio Grande do Sul,  

3. Prêmio Anuário e outra distinção da propaganda gaúcha entre 2005 e 2006.  
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4.2 Se nada for feito, em breve, a água potável será um luxo para poucos.  

   Informação é fundamental para a valorização. A chamada dos anúncios alerta que: “Se 

nada for feito, em breve, a água potável será um luxo para poucos”. Ajude a mudar esta 

realidade. Acesse www.aguaonline.com.br  

   Todos os parceiros que se dispuseram a divulgar os anúncios puderam acrescentar seu 

logotipo ou a informação do endereço de seu veículo, de modo a ampliar, ao grande 

público, a rede de informações sobre o meio ambiente.   

 

  

  

  

http://www.aguaonline.com.br/
http://www.aguaonline.com.br/
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5. MOVIMENTO ECOA-POA  

   Uma série de eventos denominada ECOA-POA - movimento pela valorização e apoio às 

ações de saneamento - buscou estimular a população a debater o saneamento e 

transformálo em uma das prioridades de Porto Alegre, que se transformou, em setembro 

de 2011, na Capital do Saneamento por ocasião do 26º Congresso Brasileiro de Engenharia 

Sanitária e Ambiental.   

  

   Foram programadas diversas manifestações culturais por meio da arte, literatura, música 

e educação ambiental, para fazer com que os porto-alegrenses despertassem para a 

importância do saneamento como uma forma de promover uma melhor qualidade de vida 

na cidade. As ações foram realizadas por meio do convênio Grupo Vertentes, Movimento 

ECOA-POA, IBEASA e Escola de Samba União da Vila do IAPI.  

  

   No âmbito do Movimento ECOA-POA, foram executados os seguintes projetos:  

  

  

 5.1  Saneamento vai às Ruas - 2011  

  

   O Movimento ECOA-POA, organizado pelo IBEASA, propôs ao GRUPO VERTENTES – formado 

por nove artistas que trabalham com visão ambiental - o desafio de produzir arte ambiental 

buscando motivar a população de Porto Alegre a participar do debate sobre os temas do 

26º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental.   

  

   As obras que integraram este projeto se caracterizaram por terem em comum a utilização 

dos mesmos materiais – canos, conexões e sucata de material utilizado na área de 

saneamento.   
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   Foram confeccionadas 27 obras de arte identificadas a seguir e que foram expostas nos 

seguintes locais da cidade de 01 até o dia 30/09/2011:  

  

● Aeroporto Salgado Filho - Saguão de desembarque. Nos horários de 

funcionamento do aeroporto;  

● Espaço Corsan - Rua Sete de Setembro, 641 - horário comercial. Fechado sábado 

e domingo.  

● Shopping Lindóia - Avenida Assis Brasil, 3.522 - das 10h da manhã às 22 h. Aos 

domingos no horário de funcionamento do Shopping.  

● Assembleia Legislativa do Estado - Praça Marechal Deodoro, 101. Das 9h às 18 

horas. Fechada no sábado e no domingo.  

● Mercado Público de Porto Alegre - situa-se entre os seguintes logradouros, no 

Centro de Porto Alegre: Av. Júlio de Castilhos - Av. Borges de Medeiros - Largo 

Glênio Peres - Praça Pereira Parobé. 1º andar. Horário de funcionamento do 

mercado, inclusive aos domingos.  

● Saguão do Tribunal de Justiça de Porto Alegre - Av. Borges de Medeiros, 1.565 

- das 9 às 18h - de segunda a sexta-feira. Artistas e obras constam de PDF 

anexo.  
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5.2 Sarau das Águas  

  

   Parceria com o Studio Clio para a promoção de uma apresentação sobre A ARQUEOLOGIA 

DA CULTURA HIDRÁULICA a cargo do doutor em Arqueologia Francisco Marshall. Este 

evento foi realizado no dia 16/09/2011. O professor Francisco Marshal ofereceu uma 

“viagem” aos primórdios da civilização onde nasceram as primeiras soluções tecnológicas 

para abastecer as cidades.  

  

   A promoção conjunta do ECOA-POA e do Studio Clio - o Sarau das Águas - realizado no dia 

16, às 19h30min., no auditório do Studio Clio, ofereceu a oportunidade de conhecer os 

primórdios da história do saneamento. Foi possível conhecer como as antigas civilizações 

resolveram as questões relacionadas ao abastecimento de água e coleta e afastamento dos 

esgotos.  

  

   A coleta de água de chuva, hoje oferecida como uma alternativa altamente ecológica, 

era prática comum cinco séculos antes de Cristo. O mais importante é se constatar como o 

homem moderno tem desprezado seus rios, ao contrário dos povos antigos que os 

reverenciavam, a exemplo dos Rios Nilo, Tigre e Eufrates, na Ásia Menor.  

  

   Sobretudo para as culturas greco-romanas, os vestígios arqueológicos apontam a grande 

importância dada à água e as soluções engenhosas obtidas a partir dele, como um relógio 

de água que era usada para regular o tempo dos discursos dos políticos da época - seis 

minutos apenas.  

  

  

 

  

  

5.3 Casa do Arroio  

  

   Exposição de objetos e materiais recolhidos dos arroios de Porto Alegre pelo 

Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) da Prefeitura de Porto Alegre. A mostra teve o 

objetivo de alertar a população para a importância de sua participação na correta 

disposição dos resíduos sólidos e atuação comunitária na preservação dos recursos hídricos. 

A mostra pode ser visitada até o dia 30/09/2011 nas dependências da Casa de Bombas 16 

do DEP – junto à Rótula das Cuias, na zona Central e foi incluída nas visitas técnicas do 

Congresso para apresentação do sistema de proteção contra as cheias de Porto Alegre.  
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 5.4  Calendário Literário  

  

   Durante o 26 º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental foi lançada uma 

edição limitada do Calendário Literário para 2012 cujos textos, elaborados pelas 

escritoras Alice Silva, Arlita Portela de Azambuja, Elisabete Brito, Maria Ivone Fernandes, 

Mirta Villas Boas Ferrari e Yara Costa Machado, tendo como tema central a água e o 

saneamento.  

  

         
  

  

  

 5.5  Capacitação  

  

   Foram feitas diversas sessões de capacitação sobre saneamento para todos os 

participantes dos projetos que integraram o Movimento ECOA-POA. Participaram artistas 

plásticos, escritoras e integrantes da Escola de Samba União da Vila do IAPI, parceira do 

ECOA-POA e que teve como tema enredo em 2012 -  Água - berço da existência.  

  

   

  

   A Escola de Samba cedeu seus 

barracões para que os artistas plásticos 

pudessem confeccionar suas obras de 

artes e armazenar os materiais  

doados pelas empresas de obras de 

saneamento e também pela Companhia 

Riograndense de Saneamento. 
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 5.6  Arte postal  

  

   Foram confeccionados cartões postais com temas relacionados ao saneamento para 

distribuição nos locais das exposições.  

   

  
  

  

    
  

  

    
  

  

 5.7  Roda de água  

  

   A publicação denominada “Roda d'Água" faz uma analogia aos tempos em que a água 

movimentava o moinho de forma pura e livre. As imagens utilizadas reproduzem as obras 

criadas em torno do tema “Saneamento: Problemas e Soluções” com o objetivo de alertar, 

conscientizar e informar a população sobre a importância das ações de saneamento para 

que as cidades brasileiras ofereçam melhores condições de vida para esta e as futuras 

gerações.   

   A obra foi publicada com patrocínio da CORSAN. 
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Ações com o governo  

   O Ibeasa conta com a experiência de seus diretores na elaboração de projetos de 

desenvolvimento ambiental, ações comunitárias e estudos que tiveram como objetivo 

principal a melhoria da qualidade ambiental, a proteção das águas, por meio de ações 

finalísticas, junto a comunidades, ou de produção e entrega de informações na forma de 

projetos. Alguns deles são   

  

1. Projeto GEF Deltamerica (GEF-PNUMA-OEA-SRH/MMA)  

   Como assessora (nível V, contratada por Concurso Temporário em 2003, com prorrogação 

por Medida Provisória até 30/07/2009) da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do 

Meio Ambiente (SRH/MMA), MC. Zinato foi responsável, entre outras atividades, pela 

construção do Portal de Informação sobre Recursos Hídricos no âmbito do Projeto GEF 
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DELTAmerica. O projeto foi realizado com a cooperação da Rede Interamericana de 

Recursos Hídricos (RIRH), com importantes contribuições de Alberto Palombo e Cecy 

Oliveira.   

   A decisão sobre a necessidade de se estabelecerem Nós Regionais de informações sobre 

recursos hídricos foi tomada pelos membros do Comitê Executivo da RIRH durante os 

Diálogos Sub-Regionais. O objetivo era garantir meios mais fáceis e rápidos de disseminar 

informação entre os membros da RIRH. Assim, por decisão da RIRH, foram estabelecidos 3 

Nós de armazenamento e disponibilização de dados para o público em geral:   

● Nó Cone Sul – estabelecido na Argentina, reunia informação sobre os recursos 

hídricos de todos os países do Cone Sul de idioma espanhol: Argentina, Uruguai, 

Chile, Paraguai e Bolívia.  

● Nó Brasil – estabelecido no Brasil, era responsável não somente pela reunião de 

informação sobre recursos hídricos no Brasil, mas também pela tradução para 

português dos principais assuntos de outros Nós.  

● Nó Amazônia - Pacífico Sul – deveria ser estabelecido no Peru, para reunir 

informação de recursos hídricos dos países da Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas e 

as bacias do Pacífico Sul: Bolívia, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e 

Suriname.  

● Nó Caribe – deveria reunir informação relativa aos recursos hídricos das ilhas do 

Caribe.  

● Nó América Central – deveria reunir informação relativa aos recursos hídricos dos 

países da América Central.  

● Nó América do Norte – deveria reunir informação relativa aos recursos hídricos dos 

países da América do Norte.  

   Sob a coordenação brasileira, foram realizadas reuniões com os coordenadores de cada 

Nó Regional, assim como com desenvolvedores de sistemas que estabeleceram a plataforma 

de dados da RIRH, tendo como um dos principais protagonistas o Centro de Estudos 

Ambientais da Florida Atlantic University (CES/FAU). Os Nós Regionais do Brasil e Cone Sul 

foram construídos de acordo com padrões internacionais estabelecidos coletivamente 

durante as Cúpulas de Informação sobre Água ou Water Information Summit (WIS), que era 

um subgrupo da RIRH para assuntos de informática. Deveriam ser mecanismos eficientes, 

conjugados com ambientes de discussão e bons meios para divulgar a informação sobre 

água. O banco de dados criado de forma padronizada por tabelas de metadados tinha íntima 

relação com os websites do Portal d' Água das Américas, o Portal Mundial da Água e 

IWLEARN. O Nó Central da RIRH tinha a capacidade de armazenar informações e também 

buscar outras informações em qualquer dos outros Nós Regionais da RIRH, exibindo 

resultados sobre qualquer assunto, nas Américas, suas regiões e países.   
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   Na ocasião, o sistema foi estudo de caso do Sistema Espanhol de Informação sobre Água  

- Hispagua - http://hispagua.cedex.es/en -  ponto focal espanhol do Sistema 

EuroMediterráneo de Información sobre Água (SEMIDE) - que também nascia nessa época 

como uma iniciativa da Dirección General del Agua , da Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente  del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración 

con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Esse sistema, por 

sua vez, foi financiado e teve seu funcionamento respaldado pela União Europeia e três 

países que formavam a Unidade Técnica (Espanha, Itália e França). M.C. Zinato participou 

de algumas reuniões do Conselho do Hispagua, tanto no Brasil quanto na Espanha e 

Colômbia.   

   Entretanto, nos anos seguintes, surgiram os mecanismos de busca como Google e foi 

construído o Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos na Agência Nacional 

de Águas – SNIRH/ANA, que hoje é referência nacional inclusive em monitoramento de 

desastres em tempo real.  

  

  

2. Projeto Adote Uma Bacia  

  

   O Projeto “Adote Uma Bacia” foi um Programa da Secretaria de Recursos Hídricos do 

Ministério do Meio Ambiente (SRH/MMA) desenhado e coordenado pela diretora do Ibeasa 

MC. Zinato no período de junho de 1997 a julho de 1999 junto à Fundação Arthur Bernardes 

(FUNARBE), vinculada à Universidade Federal de Viçosa (UFV).   

  

   O projeto envolveu a realização de Seminário Nacional que gerou a Carta de Viçosa sobre 

planejamento urbano e recursos hídricos e 5 Seminários regionais para a apresentação do 

Projeto a professores universitários e governos estaduais.   

  

   Foram cadastrados cerca de 100 projetos de extensão universitária de baixíssimo custo 

(bolsas para estudantes, para o professor e ajuda de custo para realização de reuniões com 

comunidades da microbacia adotada), que geraram Planos de microbacias, como o PLANO 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MUNICIPAL - SANTO AMARO – BAHIA. BAIRROS DE  

GERICÓ E ILHA DO DENDÊ (Disponível no 

http://www.subaegeo.ufba.br/pdf/Adote%20uma%20Bacia.pdf. Acessado em  

15/12/2020).    

   

   Alguns projetos permitiram a inclusão dos professores e suas equipes na Rede 

Universitária de Cooperação pela Águas, um conceito inspirado na Rede Interamericana de 

Recursos Hídricos (RIRH). Outros projetos geraram ou fortaleceram iniciativas já existentes 

como o Projeto Manuelzão, da Universidade Federal de Minas Gerais, que adotou duas 

microbacias na região metropolitana de Belo Horizonte.  

  

   Todos os projetos, como o exemplo da Universidade Federal da Bahia, Instituto de  

http://hispagua.cedex.es/en
http://hispagua.cedex.es/en
http://www.subaegeo.ufba.br/pdf/Adote%20uma%20Bacia.pdf
http://www.subaegeo.ufba.br/pdf/Adote%20uma%20Bacia.pdf


 

31 | P á g i n a  

  

Geociências - Departamento de Geografia e do Centro Federal de Educação Tecnológico da 

Bahia, eram empoderados pelo MMA, por meio da Carta de Viçosa (Julho – 97) e deveriam 

buscar parcerias para iniciar a condução do processo de mobilização nas comunidades. Foi 

uma iniciativa consonante com o Movimento de Cidadania pelas Águas, que estava em pleno 

florescimento em vários estados do Brasil.   

  

   O projeto teve como princípio a água como um recurso natural finito e vulnerável e um 

bem de consumo social, defende ainda o compromisso compartilhado da sociedade e para 

sua manutenção depende de mobilização, participação, intercâmbio técnico, informação e 

fiscalização. Para a identificação de uma bacia hidrográfica para cada projeto deveriam 

ser observados os seguintes aspectos: (i) comprovada relevância, (ii) problemas ambientais 

e (iii) o seu potencial para o desenvolvimento das comunidades.   

  

   O modelo utilizado para o planejamento de bacia hidrográfica fazia parte da 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos – a Lei 9433/97, a partir do 

planejamento das sub-bacias ou microbacias mais importantes do município.   

  

   Dentre as características relevantes de um Plano de Desenvolvimento Sustentável 

Municipal, no âmbito do Projeto Adote uma Bacia, destacavam-se:  

  

1. Identificação da potencialidade existente na bacia – recursos humanos, naturais e 

construídos – que seja a força motriz de todas as ações voltadas para a recuperação ou 

proteção dos recursos hídricos.  

2. Identificação de atividades econômicas que possam ser geradas a partir do potencial 

diagnosticado.  

3. Estabelecimento de diretrizes de uso e ocupação do solo, por meio de zoneamento da 

bacia desde a nascente até a sua foz, visando evitar o assoreamento dos vales, recuperar, 

proteger e/ou despoluir as águas da bacia.  

  

   A participação da comunidade era de vital importância no desenvolvimento de cada 

projeto. O fortalecimento dos setores populares através de suas organizações sociais – 

associações esportivas, culturais ou de bairro, faz convergir os seus interesses, para 

melhoria de vida da comunidade e cria espaços para o desenvolvimento pleno de sua 

cidadania.  

  

   Diversas Prefeituras Municipais foram contatadas por meio desse projeto, pelos 

professores universitários, iniciando parcerias duradouras, em alguns casos. As Prefeituras 

tinham condições de facilitar determinados serviços de infraestrutura (limpeza, movimento 

de terra, controle de erosão, interceptores sanitários ou outros) ou de publicação de 

material didático produzido pelo professor e sua equipe, necessários para a proteção da 

microbacia e a recuperação da qualidade das águas e do ambiente natural.   

  

   Depois deste projeto, outros surgiram como Adote uma Nascente, Adote um Rio, Adote 

um Manancial. O Ibeasa acredita que deu sua contribuição inicial, inspirando e conectando 

pessoas que podiam fazer a diferença para cada município, valorizando os professores 

extensionistas das universidades envolvidas.   
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3. Planos Municipais de Desenvolvimento Sustentável 

   Com a Doutora em Geografia Urbana e arquiteta urbanista Regina Esteves Lustoza, 

atualmente consultora do Ibeasa, MC. Zinato desenvolveu diversas propostas urbanísticas 

junto a municípios de pequeno porte em Minas Gerais.  

   Ao mesmo tempo em que trabalhavam com alunos em projetos de extensão universitária, 

ambas levavam aos habitantes desses municípios novas perspectivas para seu 

desenvolvimento, na forma de palestras, oficinas de mapeamento coletivo da realidade e 

de construção de visão de futuro, a partir do potencial humano, do território e da economia 

local.  

   Alguns deles foram:   

● Zinato, Maria do Carmo; Lustoza, Regina Esteves. Minuta do Projeto de Lei de Uso 

e Ocupação do Solo de Ponte Nova – MG. Câmara Municipal de Ponte Nova. 1998.  

● Zinato, Maria do Carmo (coord). Vau-Açu melhor: o plano do Ribeirão Vau-Açu, 

município de Ponte Nova (MG). Universidade Federal de Viçosa (UFV). Viçosa (MG), 

1998. (Com apoio da Associação de Municípios do Vale do Piranga – AMAPI).   

● Zinato, Maria do Carmo; Lustoza, Regina Esteves. Plano Diretor do Futuro Distrito 

de Anna Florência, Ponte Nova (MG). UFV. Viçosa (MG), 1996. (Com apoio da 

Associação de Municípios do Vale do Piranga – AMAPI).  

● Zinato, Maria do Carmo; Lustoza, Regina Esteves. Plano Municipal de 

Desenvolvimento de Santa Cruz do Escalvado. Universidade Federal de Viçosa 

(UFV). Viçosa (MG), 1994-95. (Com apoio da Associação de Municípios do Vale do 

Piranga – AMAPI).  

● Zinato, Maria do Carmo; Lustoza, Regina Esteves. Plano Municipal de 

Desenvolvimento de Piedade de Ponte Nova. Universidade Federal de Viçosa 

(UFV). Viçosa (MG), 1994-95. (Com apoio da Associação de Municípios do Vale do 

Piranga – AMAPI).  

● Zinato, Maria do Carmo; Lustoza, Regina Esteves. Plano Municipal de 

Desenvolvimento de Barra Longa. Universidade Federal de Viçosa (UFV). Viçosa  

(MG), 1994-95. (Com apoio da Associação de Municípios do Vale do Piranga – AMAPI).  

● Zinato, Maria do Carmo; Lustoza, Regina Esteves. Plano Municipal de 

Desenvolvimento de Diogo de Vasconcelos. Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

Viçosa (MG), 1994-95. (Com apoio da Associação de Municípios do Vale do Piranga – 

AMAPI e do Grupo de Estudos sobre Plantas Medicinais com o Prof. Casali).  

● Lustoza, Regina Esteves; Zinato, Maria do Carmo. Plano Municipal de 

Desenvolvimento de Presidente Bernardes. Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

Viçosa (MG), 1998.  

● Zinato, Maria do Carmo. Diagnóstico do Plano Diretor de Ponte Nova, elaborados 

de forma participativa, com facilitação de reuniões de bairros e de lideranças, 

19891990.  
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4. Gestão e Coordenação de Outros Projetos 

   No período em que foi colaboradora da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e 

Investimentos (APEX-BRASIL), a diretora do IBEASA MC. Zinato pôde contribuir na Gerência 

de Sustentabilidade e na Gerência de Inteligência de Mercado nos seguintes projetos  

● Responsável pela Oficina de Sustentabilidade realizada em Belém (PA);  

● Gestora do contrato do primeiro Relatório de Sustentabilidade da Agencia (2014);  

● Gestora do contrato do Relatório da Plataforma Biofuturo 2018, sobre Bioenergia, 

uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores (MRE);  

● Coordenadora das atividades do Ministérios na Expo Shanghai 2010, permanecendo 

na China de maio a outubro de 2010, como parte da equipe brasileira de gestão do 

Pavilhão Brasileiro e coordenador dos Fóruns Temáticos realizados pelos Ministérios 

nos seguintes temas: Tecnologia de Informação e Inclusão Digital; Ciência, 

Tecnologia e Inovação; Energia; Água para o Desenvolvimento; e Regeneração 

Urbana (Habitação e Saneamento Básico).  

● Coordenadora das atividades do Ministérios na Expo Milão 2015, permanecendo em 

Milão, Itália, por 15 dias;  

● Membro da equipe coordenadora das atividades dos Ministérios na Casa Brasil das 

Olimpíadas 2016 no Pier Mauá, Rio de Janeiro (RJ).   

  

   O Ibeasa conta também com a experiência da diretora MC. Zinato, desenvolvida no 

período em que foi assessora da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 

Ambiente (SRH/MMA), de 2004 a 2009, quando participou de:  

● Exposição Internacional Zaragoza 2008, na cidade de Zaragoza (Espanha), de junho 

de 2007 a outubro de 2008, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). Coordenadora das atividades preparatórias realizadas pelo Comissariado do 

Brasil. Organizadora, mestre de cerimônia e facilitadora da Semana Temática do 

Brasil na Tribuna da Água, em português e espanhol, realizado de 11 a 13 de agosto 

de 2009, no recinto da Expo. Disponível no http://www.brasilnaexpo2008.com.br. 

Acesso em outubro de 2008.   

● Oficina sobre o Plano Nacional de Saneamento (PLANSAB), resíduos sólidos. 

Membro da equipe de coordenação, mestre de cerimônia e moderadora da 

responsável por um dos grupos de trabalho, organizado pela Secretaria de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA) – 

SRHU/MMA, Brasília, 29-out-2008.  

● Encontro Nacional de Gestores de Áreas de Proteção Ambiental, Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – Hotel RM, Brasília, 6 a 16- 

abr2008. Membro da equipe coordenadora e moderadora.  

● Cúpulas de Informação sobre Água/ Water Information Summit (WIS), promovidas 

anualmente pelo WWCo – http://www.waterweb.org  (de 1999 a 2007). Membro 

Comissão Organizadora. Eventos em inglês, sendo que, em 2006, quando se realizou 

http://www.brasilnaexpo2008.com.br/
http://www.brasilnaexpo2008.com.br/
http://www.waterweb.org/
http://www.waterweb.org/
http://www.waterweb.org/
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a WIS-8, no Brasil, foi organizadora, mestre de cerimônia do evento e facilitadora 

de grupos de trabalho, em cooperação com a Agência Nacional de Águas (ANA) e o 

Centro de Estudos Ambientais da Flórida (CES) da Florida Atlantic University.   

● Feiras Ambientais do PNRH. Membro da equipe responsável. Projeto conjunto com 

o Ministério da Justiça (CFDD), inclusive na prestação de contas. Organizadora de 

duas feiras, em São Luís (MA) e em Cuiabá (MT). Realização entre 12 nov e 18-

dez2006.  

● Curso Água: Uma Boa Notícia, para comunicadores, com 56 participantes, incluindo 

organização e elaboração da apostila, organizado pela Secretaria de Recursos 

Hídricos do Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA) – Hotel Torre Palace, Brasília 

(DF), 16 e 17- out-2006. Responsável pela organização e facilitação.  

● Oficina Nacional do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), organizada pela 

Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente (SRH/MMA) – Hotel 

Nacional, Brasília, 13 e 14-out-2006. Moderadora do grupo de águas subterrâneas.  

● Seminário Nacional sobre planejamento urbano e recursos hídricos, na UFV em 

julho de 1997, com a consultora do Ibeasa Regina Esteves Lustoza, como facilitadoras 

do evento que gerou a Carta de Viçosa a partir de uma metodologia participativa, 

de consolidação de propostas dos grupos em uma proposta final; ambas facilitaram 

também os Seminários de apresentação do Projeto, nas cinco regiões brasileiras 

(1998), com plenárias e trabalhos em grupos.   

  

   O Ibeasa conta ainda com a larga experiência, na década de 90, do diretor Alberto 

Palombo em um dos mais importantes projetos de restauração ambiental, embasado em 

ciência e tecnologia, que foi o Everglades Restoration Project mantido pelo South Florida 

Water Management District (agência de gestão dos recursos hídricos do sul da Flórida).  

  

5. Ações com outros parceiros da sociedade civil  

   OSCIP União Planetária - A diretora do Ibeasa MC. Zinato também foi Diretora de Projetos 

da UP quando escreveu o projeto do Centro de Informações sobre Direitos Humanos, em 

2012. O Centro funcionou por 2 anos consecutivos no Hotel Nacional, com recursos da 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, e publicou 4 volumes 

de informações sobre o tema, que foram amplamente divulgados, inclusive com campanha 

na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, DF.   

  

   Center for Environmental Studies da Florida Atlantic University (CES/FAU) - Finalmente, 

o Ibeasa conta com a dedicação dos diretores Alberto Palombo e MC. Zinato na concepção 

e coordenação da Iniciativa Pantanal Everglades (IPE), subgrupo da Rede Interamericana 

de Recursos Hídricos (IWRN - http://www.iwrn.net), que foi estabelecida em 1999, junto 

ao CES/FAU, que realizou, facilitou ou moderou:  

  

● Programa Eco-Brazil 2000 - Intercâmbio Acadêmico entre estudantes da University 

of South Florida (USF) e de Mato Grosso do Sul, no papel de facilitadora de suas 

atividades em inglês: palestras, trabalhos em grupo e visitas técnicas;   

● Reuniões técnicas: organização e facilitação do intercâmbio de ideias e projetos 

entre profissionais da CES/FAU, do South Florida Water Management District 

(agência de gestão dos recursos hídricos do sul da Flórida) e profissionais dos estados 

de MT e MS (universidades, governos estaduais e ONGs);  

http://www.iwrn.net/
http://www.iwrn.net/
http://www.iwrn.net/
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● Grupo Eletrônico Pantanal Everglades: administração e facilitação do grupo com 450 

membros (desde 1999), em inglês e português, no:  

http://groups.yahoo.com/group/pantanaleverglades/,  

● Lista de discussão Dialog-Agua-L com quase 500 membros, em inglês, espanhol e 

português em apoio à Rede Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH).  

  

   Vale destacar o Programa Eco-Brazil 2000 realizado a partir de parceria entre o CES/FAU 

e a USF: foi realizada uma forte agenda de palestras, visitas técnicas, entrevistas e dias de 

campo com estudantes dessas universidades que visitaram diversos biomas brasileiros: 

ecossistema costeiro e Mata Atlântica, cerrado, Pantanal e Amazônia. Os diretores do 

Ibeasa foram os guias e garantiram a qualidade das atividades realizadas, inclusive com a 

produção de proposta para a Estrada Parque do Pantanal. Dentre os parceiros brasileiros 

estavam a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), IBAMA, Centro de Cultura, Informação 

e Meio Ambiente (CIMA), a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-MS), a Comissão 

Pastoral da Terra em Manaus, junto à Universidade Federal da Amazônia, Vitória Amazônica 

e a Oficina Escola Luteria da Amazônia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ações educativas: eventos e cursos  

 

http://groups.yahoo.com/group/pantanaleverglades/
http://groups.yahoo.com/group/pantanaleverglades/
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   Para alcançar o objetivo de “Patrocinar, promover, realizar ou coordenar cursos, 

conferências, simpósios, congressos, encontros, reuniões, palestras, publicações gráficas, 

eletrônicas e digitais e serviços que visem a atualização e divulgação sobre os temas ligados 

ao meio ambiente, ecossistema, qualidade ambiental, gestão ambiental, saneamento 

básico e gestão integrada de recursos hídricos” os diretores do Ibeasa realizaram diversas 

ações, dentre elas:  

  

1. EVENTOS  

   Os principais eventos organizados pela equipe do Ibeasa foram:  

• Diálogos Interamericanos sobre Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

 

   Desde 1993, Alberto Palombo organiza esses eventos que deram origem à Rede 

Interamericana de  

Recursos Hídricos (RIRH), que vem promovendo o encontro de vários especialistas das 

Américas. Mais informações estão disponíveis no site www.rirh.net.  

   Um grupo de especialistas em informações sobre recursos hídricos organizou-se na forma 

do Consórcio WaterWeb, para discutir e organizar encontros para promover o uso das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) para compartilhar informações sobre água.   

•  Cúpulas de informação sobre água  

   Desde 2000, a fundadora do Ibeasa participa das Cúpulas de Informação sobre Água, onde 

conheceu outros diretores, Alberto Palombo e MC. Zinato. As edições organizadas pela 

equipe do Ibeasa foram:  

 

- 2006 - 8a. Cúpula de Informação sobre Água – Brasília (detalhes a seguir) 

- 2008 – 10ª Cúpula de Informação sobre Água – Guanajuato, México.  

   Merece destaque a Cúpula realizada no Brasil, entre 05 e 07 de junho de 2006, em 

Brasília, organizada pelo Consórcio WaterWeb (WWCo), em cooperação com o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e Rede Interamericana de Recursos 

Hídricos (RIRH). A anfitriã foi a Agência Nacional de Águas (ANA) tendo o apoio do Ibeasa e 

da Aguaonline.   
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• Encontro Regional de Jornalistas e Comunicadores Ambientais da América 

Latina e Caribe 

   Em 2004, realizou com parceiros o Encontro Regional de Jornalistas e Comunicadores 

Ambientais da América Latina e Caribe – Porto Alegre (RS), cuja cobertura completa foi 

feita pela Revista Digital Aguaonline. 

   Disponível  em: 

http://www.aguaonline.com.br/materias.php?id=1390&cid=7&edicao=407 .   

  Comunicadores ambientais associados à Rede Latino-americana e do Caribe de 

Comunicação Ambiental (RedCalc) estarão reunidos em Porto Alegre (RS), nos dias 8 e  

9 de novembro, para debater a Gestão Compartilhada de Bacias Hidrográficas na 

América Latina e Caribe, numa iniciativa conjunta da RedCalc e da Secretaria Geral do 

Projeto para a Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero 

Guarani (PAG).  

           

http://www.aguaonline.com.br/materias.php?id=1390&cid=7&edicao=407
http://www.aguaonline.com.br/materias.php?id=1390&cid=7&edicao=407
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   O Encontro, que integrou as atividades do II Fórum Internacional das Águas e do Ano 

Estadual das Águas do Rio Grande do Sul, teve o apoio Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (Pnuma) Organização dos Estados Americanos (OEA), II Fórum 

Internacional das Águas, Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Governo do Estado do Rio Grande do Sul – 

Secretaria de Turismo, Aliança de Comunicadores para o Desenvolvimento 

Sustentável(COM+) – Unesco, IBEASA e Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul.  

   Estiveram presentes jornalistas e comunicadores do Brasil, Argentina, Uruguai, 

Paraguai, Peru, Equador, Chile, Colômbia, Guiana, Panamá, México e Cuba, todos 

integrantes da Rede de Comunicação Ambiental da América Latina e Caribe (RedCalc).   

   Entre os palestrantes e moderadores estavam Arq. Jorge Rucks – OEA; Bel Abel Mejía 

– FMMA – Banco Mundial; Margarita Rosa Vega – RedCalc – Peru; Moderador: Walberto 

Caballero (RedCalc, Paraguai); Maria Josefa Fioriti – Argentina; Julio Thadeu Kettelhut 

– Brasil; Elena Benítez – Paraguai; Alejandro Arcelud – Uruguai; Luis Gallegos (Red Calc, 

Chile); Enrique Leff, diretor do PNUMA/América Latina e Caribe; Sergio Jellinek, Aliança 

de Comunicadores para o Desenvolvimento Sustentável (COM+); Dra. Nana Mininni 

Medina, diretora da Fundação Universitária Ibero-americana; Yolanda Díaz (Red Calc,  

APA de Colômbia), Cinthya Flores (RedCalc – Costa Rica); Adelfa Fialho (Red Calc, Cuba)  

• Encontros O2 

   Outra série de eventos realizados com o apoio de alguns diretores do Ibeasa foram os 

Encontros O2, em Fortaleza, onde, em paralelo, são organizadas reuniões especializadas 

como o Diálogo sobre Governança de Água, da RIRH em Fortaleza (2015).   

  

2. CURSOS  

   O Ibeasa conta com a experiência no ensino a distância, como conteudista e tutora, da 

diretora MC. Zinato junto às Faculdade UnyLeya POSEAD, Fundação Gama Filho, Faculdades 

da Grande Fortaleza e A Vez do Mestre (Cândido Mendes), desde 2008 nas disciplinas “Água 

e Saneamento Básico”, “Esgoto e Saneamento Básico” e “Resíduos Sólidos” do MBA em 

Gestão Ambiental.   

   A diretora MC. Zinato também participou do Curso “Training of Facilitators in E-Learning 

in Water Management”, promovido pelo Programa POWER da UNESCO-IHE e CAP-

NET/UNDP, com apoio da Parahyangan Catholic University no período de 21 a 25/11/2005, 

com 48 horas, em Bandung (Indonésia).  

  

   A equipe do Ibeasa realizou diversos cursos ao longo dos anos, dentre eles:  
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1. Curso de curta duração em jornalismo especializado “Água: Uma Boa Notícia”, em  

2006, Ministério do Meio Ambiente, organização e facilitação, com o Secretário 

João Bosco Senra e a jornalista assessora de comunicação Myrian Luiz Alves. Curso 

realizado com apoio do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos 

Difusos (CFDD), com 56 participantes.  

2. Dentre treinamento de lideranças realizados os diretores do Ibeasa atuaram como 

Facilitadores da Reunião de Coordenadores de Unidades de Conservação do Brasil 

realizada pelo ICMBio, 2010.  

3. Curso de curta duração com jornalistas mexicanos, organizado pela Universidade de 
Monterrey em 2019. Cecy Oliveira e MC. Zinato, pela plataforma Zoom.   

  

   Entre todos destaca-se o WaterReach – curso para jornalistas da América Latina e Caribe, 

preparando-os para os Diálogos Interamericanos sobre Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Foi realizada a coordenação, conteúdo e organização da plataforma Yahoo e tutoria do 

curso a distância da Edição Guatemala 2007 da Iniciativa WaterReach, atividades da Rede 

Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH).   

  

WATERREACH  

  

A INICIATIVA WATER REACH  

 

Construindo canais de comunicação 

entre profissionais de águas e de 

comunicação para promover uma nova 

cultura da água no contexto da  Rede 

Interamericana de  Recursos Hídricos 

(RIRH). 

 

 

  

  

   Guiada pelas experientes mãos da jornalista Cecy Oliveira, fundadora do Ibeasa, e com 

a grande experiência em colaboração em rede de seu co-fundador Alberto Palombo, 

também fundador da Rede Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH), a equipe 

desenvolveu uma metodologia de capacitação semipresencial para comunicadores, 

especialistas em recursos hídricos e atores do processo de gestão das águas, denominada 

WaterReach.   
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   A metodologia foi lançada em 2007, semanas antes do VI Diálogo Interamericano sobre 

Recursos Hídricos, realizado na Guatemala. As atividades são realizadas por 2 meses antes 

de um grande evento relacionado com recursos hídricos, onde resultados são mensurados 

por meio da participação dos profissionais envolvidos no evento, de diversas formas, e da 

divulgação obtida em todo o processo.   

   A Iniciativa WaterReach é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos e Ações em 

Saneamento Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos (IBEASA), com uma edição 

bemsucedida já realizada – Edição Guatemala 2007, em preparação para o Sexto Diálogo 

Interamericano sobre Gestão das Águas, organizado pela Rede Interamericana de Recursos 

Hídricos (RIRH) e o Governo daquele país.   

   WaterReach foi desenhado inicialmente como um processo contínuo de fortalecimento 

de capacidades, com intenso intercâmbio de experiências entre profissionais de 

comunicação e de recursos hídricos, articulado estreitamente com eventos cuja temática 

esteja relacionada à gestão das águas, como os Fóruns das Águas do Rio Doce.    

   Cada nova edição da Iniciativa WaterReach pretende formar uma massa crítica de 

comunicadores na área de uma bacia hidrográfica ou de um país, em temas relacionados a 

recursos hídricos, aproveitando a realização de um grande evento.   

   Durante a fase preliminar, antes de cada evento, são selecionados temas que oferecem 

uma oportunidade singular para reunir comunicadores ao redor dos tomadores de decisão, 

especialistas e elaboradores de políticas presentes.    

   Objetivo geral - Contribuir com a promoção da nova cultura das águas, por meio da 

ampliação do grupo de profissionais que trabalham em rede para a disseminação massiva 

dos conceitos da gestão integrada de recursos hídricos (GIRH) que a maioria dos países está 

trabalhando para implementar como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

  

Water Reach – 2007 – Guatemala   

Capacitação online, gratuita, para jornalistas e comunicadores sobre Gestão de  

Recursos Hídricos (WaterReach)   

  

   A primeira fase foi desenvolvida pela Internet de 1º de maio a 17 de agosto de 2007 em 

parceria com a Rede Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH), a Rede Latino-Americana 

de Capacitação em Gestão Integrada de Recursos Hídricos (LA-WETNET) e a Rede 

LatinoAmericana de Comunicadores Ambientais (REDCALC), com o apoio do Governo da 

Guatemala.   

  

   Cerca de 130 pessoas solicitaram inscrição, em sua maioria jornalistas e comunicadores. 

No final ficaram em uma primeira etapa cerca de 70. Ao final, foram treinados 33 

comunicadores latino-americanos.  
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   O trabalho consistiu na disseminação de conteúdos sobre Gestão Integrada de Recursos 

Hídricos (GIRH), constituição de um grupo e plataforma Yahoo. Semanalmente o grupo 

recebia conteúdos e tarefas. Foram 8 semanas e concluíram mais de 50% das tarefas de 25 

pessoas.  

   Foram obtidos 5 bilhetes de viagem à Guatemala sendo um para cada jornalista dos países 

integrantes do Programa Aquífero Guarani: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Um 

bilhete foi destinado a um jornalista de um país da América Central.  

 
  

    O critério de seleção foi:  

1) Cumprir mais de 50% das tarefas;  

2) Ter trabalhos selecionados nas cinco etapas.  

  

   A seleção contemplou:  

1. Elizabeth Oliveira – Brasil  

2. Cecília Marrero – Uruguai   

3. Walberto Caballero – Paraguai   

4. Claudia Mazzeo – Argentina   

5. Sharon Pringle – de Panamá   

  

   A última etapa ocorreu na Guatemala e se destinou a preparar os jornalistas deste país 

para o D6 e impulsar o núcleo da Guatemala, recém organizado pela colega Claudia 

Benavente.  

   Também participaram desta etapa final os jornalistas: Alexandra Betancor (Uruguai), 

Raquel Landgraf (Brasil), Juan Fermin (Paraguai) e Roberto Montes (Argentina), todos 

trabalhando na assessoria de comunicação do PAG, além de Sonia Parra (da Red Calc em 

Honduras) e Heidi Wiens, de Paraguai, que concluiu WaterReach como especialista.  
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Ações com tomadores de decisão  

 

   Com o objetivo de “manter contato com entidades públicas e privadas, governamentais 

e não governamentais, nacionais ou internacionais em temas que estejam direta e 

indiretamente inclusive compondo órgãos colegiados de caráter nacional, estadual e local, 

nas áreas de saneamento (resíduos sólidos, abastecimento, tratamento de efluentes e 

drenagem urbana), meio ambiente, recursos hídricos e outros relacionados”, a diretoria do 

Ibeasa é, ou foi durante algum tempo muito ativa, no Conselho Diretor e na organização 

das atividades das seguintes redes de profissionais:   

● Rede Interamericana de Recursos Hídricos (RIRH), da qual Alberto Palombo ainda é 

o secretário executivo.  

● Rede de Jornalistas Ambientais da América Latina e Caribe (REDECALC),   

● Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH),   

● Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES),   

● EPI – Everglades Pantanal Initiative   

   Na área de sustentabilidade e meio ambiente, Cecy Oliveira foi representante do Brasil 

no Comitê de Relações Públicas da Associação Internacional de Água (IWA).    

  

   MC. Zinato e Alberto Palombo participaram também do Conselho editorial da Revista 

Interações, da Universidade Dom Bosco, em Campo Grande (MS) e da Eco 21, por muitos 

anos.   

 

   MC. Zinato, como Diretora de Negócios da União Planetária, participou do Comitê Gestor 

do Movimento Nacional Brasil Sem Pobreza, do qual a União Planetária é a secretaria 

executiva. Assessora da Secretaria Executiva do Movimento Brasil Sem Pobreza.  

   Vale destacar as atividades relacionadas ao Rotary International, com a qual os diretores 

do Ibeasa se relacionaram ao longo dos anos:  

   Alberto Palombo, filho de rotarianos, e MC. Zinato, associada representativa do Rotary  

Club de Ponte Nova–Piranga nos anos 90, foram co-fundadores do Rotary Club de Brasília 

União Planetária, ocupando diversos cargos, inclusive de presidente. Fundaram e 

coordenaram por vários anos o Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário do Itapoã 

(NRDC-Itapoã). Idealizaram e coordenaram o Projeto Rotary de Revitalização do Rio 

DoceMG, a partir de um projeto piloto no Córrego Cantagalo, município de Santo Antônio 

do Grama – MG. Outros projetos realizados foram o Projeto de Microcrédito Solidário, Apoio 

aos Refugiados Venezuelanos no Brasil, Organização da participação do Rotary no 8º Fórum 

Mundial da Água, Brasília (2018).  
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   Os diretores do Ibeasa, na representação das instituições para quem ou com quem 

trabalharam realizaram diversas viagens pelo mundo e no Brasil, podendo-se citar:  

  

   Viagens Internacionais:   

 

● Canadá (Nova Scotia, Toronto) – onde MC. Zinato fez seu mestrado.  

● Itália (Veneza e Urbino) – onde MC Zinato visitou parentes e participou da bolsa de 

estudos Rosetti Scholarship - ILAUD International Laboratory of Architecture and 

Urban Design -, TUNS/Canadá.  

● França (Toulousse, Marselle) – onde MC. Zinato e Alberto Palombo visitaram parentes 

e participaram do Fórum Mundial da Água.    

● Espanha (Barcelona, Madrid, Vigo, Santiago de Compostela, Segóvia, Sevilla) – 

visitando parentes, amigos, visitando o local onde se realizou a Exposição 

internacional ibero-americana -americana organizada pelo Bureau International des 

Exposiciones (BIE).  

● Panamá (Capital e visita ao Canal de Panamá) – onde os três diretores do Ibeasa 

atravessaram o Canal do Panamá e participaram do III Diálogo Interamericano de 

Gerenciamento de Águas.   

● EUA (Chicago, Boston, Nova Iorque, Washington, quase toda Florida) – onde Alberto 

e MC Zinato moraram por vários anos e Cecy Oliveira visitou por ocasião das Cúpulas 

de Informação sobre água e outros eventos.  

● Venezuela (região oriental de Maturem e Caracas) – Terra natal de Alberto Palombo.  

● Guatemala (capital, montanhas e ruínas maias) – os diretores do Ibeasa visitaram por 

ocasião do Diálogo Interamericano de Gerenciamento de Águas.  

● México (capital, Cuernavaca, Guanajuato e Guadalajara) – os diretores do Ibeasa 

visitaram por ocasião do Fórum Mundial das Águas e outros eventos realizados em 

parceria com o Instituto Mexicano de Tecnologia de Águas (IMTA) e Universidade de 

Monterrey.   

● Argentina (capital) – os diretores visitaram por ocasião de diversos eventos, inclusive 

o II Diálogo Interamericano de Gerenciamento de Águas e reuniões do Projeto 

DeltAmerica.   

● Guiana (Georgetown) – MCZinato visitou amigos.   

● Peru (Lima e outras cidades) – os diretores visitaram por ocasião de diversos eventos.   

● Indonésia (Bandung) – MCZinato participou de curso sobre ensino a distância.  

● Uruguai (Montevidéo, Punta del Leste) – os diretores visitaram por ocasião de 

diversos eventos inclusive uma Cúpula de Informação sobre Água.   

● China (Xangai, Pequim, Hang Zhou e outras) – MCZinato e Alberto Palombo visitaram 

por ocasião da Exposição Mundial Xangai 2010, sobre Cidades Sustentáveis.  

● Colômbia (Bogotá, Cartagena de las Indias, Zócaro, Rio Negro, Medellín) - os 

diretores visitaram por ocasião de diversos eventos, inclusive o Diálogo 

Interamericano de Gerenciamento de Águas, tendo Alberto Palombo vivido por 

alguns anos a trabalho.   

● Vietnan – Alberto Palombo visitou para participar de evento relacionado a águas.  

● Suécia (Estocolmo) - Alberto Palombo visitou para participar da Semana Mundial da 

Água.  

● Áustria - Alberto Palombo visitou para participar de treinamento em parceria com o 

IIASA.  
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   Viagens nacionais: pode-se dizer que a diretoria do Ibeasa conhece várias cidades em 

cada região brasileira. Conhecem bem a estrada real em MG, a estrada da Graciosa no PR, 

o Pantanal (expedição de Cáceres a Corumbá e expedição de Ladário a Forte Coimbra, 

fazenda do SESI, Estrada Parque Corumbá Miranda), Bonito, Chapada dos Guimarães, 

encontro do rio Negro com Solimões em Manaus, Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

INFORMAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
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INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS  
  

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)  
  

• Número de Inscrição: 05.799.512/0001-83   

• Data de abertura: 23/07/2003  

• Nome empresarial: Instituto Brasileiro de Estudos e Ações em Saneamento Ambiental 

– IBEASA  

• Título do estabelecimento: IBEASA  

• Código e descrição da atividade econômica principal:   

• 91.99-5-00 – Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente  

• Código e descrição da natureza jurídica  

• 399-9 – Outras formas de associação  

 

Aspectos jurídicos  
  

   O Instituto Ibeasa é uma organização da sociedade civil (ONG), constituída como 

associação de profissionais, de natureza jurídica de direito privado privada, sem fins 

lucrativos, sem interesse de dividir resultado financeiro entre seus associados, devendo 

toda a renda proveniente de suas atividades ser revertida para os seus objetivos 

estatutários. Seu objetivo é a união de pessoas, com uma finalidade comum que perseguem 

a defesa de determinados interesses, sem ter o lucro como objetivo.  

   Instituto é uma organização permanente criada com propósitos definidos. Em geral 

tratase de uma organização voltada para pesquisa científica em tópicos bem determinados 

ou para fins filantrópicos. Pode-se tratar também de uma parte de uma instituição de 

ensino superior que possui certa autonomia em relação à instituição principal.  

   Como ONG, sua principal característica, comum às entidades do Terceiro Setor, é realizar 

atividades de fins públicos, sem serem integrantes do Governo.  

   Em 2016, com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/14, conhecida como o Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, ficou em evidência uma nova 

denominação para as entidades privadas sem fins lucrativos que celebram parcerias com o 

poder público: Organizações da Sociedade Civil – OSC.  
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   Esta expressão tende a substituir a denominação ONG, visto que caracteriza melhor a 

missão das entidades, que se formam a partir da organização da sociedade civil em busca 

do atendimento às necessidades da sociedade (saúde, educação, assistência social, 

cultura, esporte, proteção de direitos da criança, adolescentes e idosos, proteção de 

animais e ao meio ambiente, etc.), enquanto ONG apenas informa que tais organizações 

têm fins sociais, mas não fazem parte do governo.  

   Desta forma, OSC também é uma denominação, não configurando uma natureza jurídica, 

como as associações e as fundações. Um ponto interessante é que o MROSC amplia o 

conceito de OSC, para fins de celebração de parcerias com o poder público.  

   OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público diz respeito a uma 

qualificação outorgada pelo Ministério da Justiça – MJ às entidades que atendam aos 

requisitos previstos na Lei Federal nº 9.790/99, e no Decreto Federal nº 3.100/99. Desta 

forma, para obter o título, a entidade necessita primeiro ser constituída sob a forma de 

associação ou fundação, e realizar o requerimento a ser avaliado pelo MJ.  

   OS – Organização Social – refere-se também a uma qualificação concedida a pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, 

à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 

ambiente, à cultura e à saúde, conforme previsto na Lei Federal nº 9.637/98. Os estados e 

municípios podem criar suas leis de OS e ampliar o rol de finalidades sociais passíveis de 

permissão para qualificação de entidades como organizações sociais estaduais e municipais.  

   A Diretoria do Ibeasa aprovou, em 2017-2018, sua transformação em OSCIP, quando for e 

se for conveniente.    

  

INFORMES FINANCEIROS 

   
Dados Bancários até 2019  

  

• Banco Itaú  

• Gerente de Relacionamento Empresas: Danielle Henn  

• Telefone: 071 99721-0029  

• E-mail danielle.barboza@itau-unibanco.com.br  

• Agência de Pessoa Jurídica 0602 – Av. Assis Brasil, 2301, CPA 10 – ANBIMA – Cep 

91.010006 – Porto Alegre - RS  

• Cartão 5899 1619 6981 1818 – válido 03-26  
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Registros   

  

   O Livro de Contabilidade 2018 foi registrado até abril de 2019 sob a responsabilidade de 

Elizângela Oliveira   

   Certidões, atestados de “nada consta”:  

● Controladoria Geral da União, por meio de consulta ao Cadastro de Entidades  

 Privadas  Sem  Fins  Lucrativos  Impedidas  –  CEPIM;  

(http://transparencia.gov.br/cepim/);   

● Banco Central do Brasil, por meio de consulta ao Cadastro Informativo de Créditos 

não Quitados para com o Setor Público Federal – CADIN (obrigações pecuniárias 

vencidas e não pagas para com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 

direta e indireta), inclusive eventuais replicações;    

● Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);   

● Justiça do Trabalho;   

● Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, por meio de consulta à Certidão  

Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da  

União, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos 

Tributários Federais e a Dívida Ativa da União, com prazo de validade em vigor; 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConj 

untaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1)   

● Caixa Econômica Federal perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 

por meio de consulta do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia. 

(https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.as p)   

● O IBEASA não está associado a empreendimentos em que se pratique ou aceite a 

exploração sexual, o trabalho escravo/degradante, ou a exploração de mão de obra 

infantil.   

● O IBEASA não tem dirigente técnico ou procurador, membro do Conselho Curador, 

da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, funcionário da FBB ou do Banco do Brasil 

ou do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, do 

Conselho Diretor ou funcionário do BNDES.   

● O IBEASA não tem como dirigente, responsável técnico, ou procurador, agente 

político de qualquer dos Poderes ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo 

cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau.    

● O IBEASA não está cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por 

qualquer FUNDAÇÃO ou pelo BNDES.  
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Balanço 2018  

 

   Saldo bancário em janeiro de 2019 era zero e a conta foi encerrada.   

 

Conclusões sobre a saúde financeira do Ibeasa  
  

   O IBEASA está apto a participar de qualquer edital, concurso, convênio ou contratação 

pois não apresenta pendências em qualquer órgão público ou receita federal.   
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CONTATO  

 
  

PRESIDENTE MARIA  
DO CARMO ZINATO  

 SECRETÁRIA EXECUTIVA 

CECY OLIVEIRA  
 TESOUREIRO ALBERTO 

PALOMBO  

    

 

    

mzinato.ibeasa@g 

mail.com  

 cecyoli02@gmail.com   apalombo@gmail.c 

om  

  

  

  

  

  

  

Instituto Brasileiro de Estudos e Ações em Saneamento Ambiental e Gestão de Recursos 

Hídricos - Ibeasa  

  

Brasília – DF 

Telefone (61) 3032-3200  

WhatsApp +55 (61) 99103-3696  

Twitter #aguaecidade  
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