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RELATÓRIO
I SIMPÓSIO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO SÃO FRANCISCO

1. APRESENTAÇÃO
O I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco foi uma idealização
do Fórum de Pesquisadores de Instituições de Ensino Superior do Rio São
Francisco juntamente com o Comitê da Bacia Hidrográfica da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco.
O Simpósio teve como tema central “Integrando conhecimentos científicos em
defesa do Velho Chico” e objetivou congregar cinco eixos temáticos:
governança, qualidade da água, quantidade da água, recuperação
ambiental e dimensão social na expectativa de estabelecer o estado atual do
conhecimento sobre o rio São Francisco.
Todo o evento se desenvolveu no auditório da Universidade Federal do Vale
do São Francisco - UNIVASF, que se tornou juntamente com o CBHSF uma
realizadora do evento.

Local: Auditório da UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco
Juazeiro/BA
Data: 05 a 09 de junho de 2016
Público: 253 participantes

2. PREPARAÇÃO PARA O I SBHSF
Por ser o primeiro o Simpósio Técnico a ser realizado pela AGB Peixe Vivo e
pelo CBHSF, por não termos expertise no neste tipo de organização e ainda
pelo curto prazo para a realização do evento, foi necessária a contratação
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de consultoria especializada visando à orientação sobre os procedimentos
adequados para a realização do Simpósio.
O trabalho da consultoria foi levantar as demandas e atividades necessárias
para a organização do evento; estabelecer roteiro, fluxograma e cronograma
de atividades a serem desenvolvidas; disponibilização de plataforma
específica para recebimento dos trabalhos técnicos; disponibilização de
plataforma para efetuação das inscrições dos participantes e roteiro para
captação de recursos financeiros de apoio ao evento.
Para viabilizar alguns desses objetivos, a AGB Peixe Vivo e a MCI Brasil S/A
firmaram um contrato de Prestação de Serviços em que esta ficaria com 100%
(cem por cento) da receita bruta proveniente das inscrições e 40% (quarenta
por cento) das demais receitas brutas, como por exemplo, patrocínios.
A plataforma utilizada para inscrições e encaminhamento dos trabalhos foi a
Acquacon.
Infelizmente para a realização do I SBHSF não houve patrocinadores
financeiros, entendemos que é um reflexo da situação econômica do país,
Neste sentido, todo o evento foi custeado com recursos do CBHSF e UNIVASF.
A contratação dos fornecedores, como por exemplo, coffee break,
sonorização, gravação áudio e vídeo, recepcionistas, dentre outros foi
realizado pela Master Turismo, empresa vencedora da licitação para
organização dos eventos do CBHSF.
A criação da logomarca do seminário, hot site do evento, artes em geral e
material institucional entregue aos participantes ficou a cargo da Yayá
Comunicação Integrada, empresa de Comunicação do CBHSF.
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3. INSCRIÇÕES
Ao todo foram realizadas 329 inscrições cujo detalhamento consta no gráfico
abaixo.
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4. PROGRAMAÇÃO
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5. MATERIAL ENTREGUE AOS PARTICIPANTES
Os participantes do Simpósio receberam um kit que contava com caneta, pen
drive, bloco, bolsa e programação.
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6. CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

7. MATERIAL GRÁFICO
Seguem abaixo algumas artes desenvolvidas para divulgação do evento.

Banner do evento utilizado no hot site e redes sociais
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Cartaz do evento distribuído em Universidades da Bacia

15

8. CUSTEIO DOS CONFERENCISTAS/PALESTRANTES
Para viabilizar a ida dos conferencistas e palestrantes, o CBHSF custeou a
logística, alimentação e hospedagem dos mesmos.
Ao todo foram custeadas 62 pessoas.

9. CUSTEIO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS
Na programação do I Simpósio BHSF havia, ao final dos trabalhos do dia,
apresentações culturais. O CBHSF deu apoio em duas apresentações: Wilma
Araújo – apresentou no dia 07/06 e Mourão Di Privintina - apresentou no dia
08/06. O custeio foi relativo ao apoio logístico e pagamento de diárias.

10. CONTRAPARTIDA UNIVASF
- Disponibilização de dois ônibus para fazer o transfer dos participantes do
Simpósio dos hotéis até a Univasf
- Disponibilização de quatro carros
- Disponibilização de um Caminhão
- Auditório Principal com oito auditórios auxiliares
- Palcos para banda
- Trio pé de Serra – apresentação cultural no primeiro dia do evento
- Orquestras da UNIVASF (Domingo)
- Equipe de Apoio com nove pessoas
- Equipe de Motorista com sete pessoas
- Equipe de Mateiro com seis pessoas
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11. EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 4/2016
EXTRATO DE COPERAÇÃO TÉCNICA Nº 04/2016
Publicado no DOU Nº 96, sexta-feira, 20 de maio de 2016

Processo: 23402.000936/2016-89. Partícipes: Universidade Federal do Vale do
São Francisco-UNIVASF, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco CBHSF e Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas
Peixe Vivo - AGB PEIXE VIVO.
Objeto: empreender esforços para a realização o I Simpósio da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco. Prazo de vigência: 8 (oito) meses, a partir da
data de assinatura.
Data da assinatura: 18 de março de 2016.
Signatários: pela UNIVASF: Julianeli Tolentino de Lima - Reitor; pelo Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF: Anivaldo de Miranda Pinto Presidente; pela Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias
Hidrográficas Peixe Vivo - AGB PEIXE VIVO: Célia Maria Brandão Fróes - Diretora
Geral.

12. SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Ao todo foram submetidos 97 trabalhos em que 77 foram aprovados, sendo 41
orais e 36 painéis. Os trabalhos foram divididos em cinco eixos: qualidade da
água, quantidade da água, governança, recuperação hidroambiental e
dimensão social e saúde.
Seguem informações dos trabalhos por sala (informações repassadas pela
Aquacon Consultoria).
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13. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imagens do hall de entrada da UNIVASF com detalhes da exposição
“Velho Chico”

Exposição de painéis com imagens da região do semiário
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Exposição de carrancas e Lendas do Rio

Imagem de participantes do evento visitando a exposição

21

Ornamentação com vegetação típica da caatinga, realizada pelos
funcionários do Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental
NEMA/UNIVASF

Orquestra da UNIVASF na abertura do evento
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Detalhe de palestrante

O evento contou com ampla cobertura jornalística
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Apresentação internacional - Projeto Innovate - Universidade de Berlim
Alemanha

Mesa composta por membros do Fórum de Pesquisadores, Melchior
Nascimento, Renato Garcia, Andrea Fontes e Oscar Cordeiro
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14. RELATÓRIO FINANCEIRO
Agência de viagens: Master Turismo – Contrato 004/2016
1. Fatura 10578097: Exposição (parte 1)
Valor: R$9.009,65
Pagamento: 16/06/2016
O secretário do CBHSF, José Maciel, autorizou o custeio de uma
exposição itinerante sobre o Rio São Francisco.
O primeiro pagamento foi necessário para cobrir as despesas iniciais
para realização da exposição, como a compra dos materiais.
2. Fatura 10581567: Ambulância, montadora (secretaria, média desk, sala
de imprensa, área dos painéis), coquetel de abertura, coffee break,
gerador, contratação de recepcionistas.
Valor: R$127.579,18
Pagamento: 22/06/2016
As demandas necessárias para realização do I SBHSF foram repassadas
à AGB Peixe Vivo pelo Sr. Rodrigo Cordeiro, consultor contratado para
auxiliar na organização do Simpósio (contrato 001/2016).
A AGB Peixe Vivo solicitou a redução de alguns itens, como quantidade
de recepcionistas e número de coffee break, buscando a redução de
custos. Vale ressaltar que as alterações foram feitas após avaliação da
viabilidade de forma a não comprometer a qualidade do evento.
3. Fatura 10581756: Internet, equipamentos, segurança, sonorização,
comunicação visual, locação de veículo Maceió/AL – Petrolina/PE –
Maceió/AL.
Valor: R$139.346,70
Pagamento: 23/06/2016
 Inicialmente foi solicitado serviço de segurança para o todo o
evento, porém recebemos a informação que no horário
comercial, 08h00min às 18h00min, a segurança poderia ser feita
por empresas que atuam diretamente na Universidade Federal
do Vale do São Francisco – UNIVASF, portanto foi necessária a
contratação de segurança apenas no horário noturno.
 Foi contratada sonorização para todas as salas do evento. O
auditório principal da UNIVASF contava com uma sonorização
básica, porém de acordo com o Sr. Rodrigo Cordeiro, durante a
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visita técnica feita a Universidade a sua equipe foi instruída a
contratar os próprios equipamentos de sonorização.
 O item comunicação visual refere-se a confecção de crachás,
painéis, backdrop, totens, faixas, etc.
 Foi solicitado pelo CBHSF a locação de um veículo para o
transporte da banda Wilma Araújo de Maceió/AL para
Petrolina/PE (programação cultural do I SBHSF).
Observações a respeito da locação do ônibus:
No dia 31/05/2016 recebemos a demanda de contratação de
uma van para transportar 12 músicos de Maceió a Petrolina no
dia 05/06/2016.
O orçamento foi enviado pela Master no valor R$15.800,00 no dia
02/06/2016.
Na comparação com o custo do deslocamento aéreo vimos que
o custo seria menor se locada a van, pois as passagens ficariam
no total de R$22.800,00 (R$1.900,00 por pessoa).
A locação da van foi autorizada.
Após o envio do voucher para Wilma (02/06 às 15h00min) fomos
informados que a van não comportaria os passageiros e
equipamentos, sendo necessário carrocinha ou micro-ônibus.
A AGB Peixe Vivo, então, optou pelo micro-ônibus.
4. Fatura 10582214: 88 bilhetes aéreos.
Valor: R$38.708,07
Pagamento: 04/07/2016
Foi autorizado pelo secretário do CBHSF, Sr. José Maciel, a compra de
um bilhete aéreo para o Sr. Francisco Holanda no valor de R$2.583,50
(trajeto: Aracaju – Petrolina – Aracaju).
Vale ressaltar que a demanda foi enviada apenas no dia 01/06/2016,
pois outro palestrante cancelou a participação no evento e precisou
ser substituído.
5. Fatura 10582377: Exposição (parte 2).
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Valor: R$14.033,47
Pagamento: 06/07/2016
6. Fatura 105800372: 6 bilhetes aéreos.
Valor: R$1.321,56
Pagamento: 15/07/2016
Alguns custeados solicitaram alterações nas passagens aéreas emitidas.
A AGB Peixe Vivo atendeu aos pedidos e os custos foram repassados
para os viajantes.
Ainda não recebemos o ressarcimento de passagens de 2 custeadas
(valor R$322,31).
7. Fatura 10583130: Mestre de cerimônias e despesas funcionários da
Master.
Valor: R$2.157,79
Pagamento: 15/07/2016
8. Fatura 10583130: Extra do gerador
Valor: R$ 478,27
Pagamento: 15/07/2016
Para viabilizar o show no dia 08/06/2016 com os grupos Matingueiros e
Morão diPrivitina o gerador de energia foi transportado da UNIVASF
para a Orla de Juazeiro. Como este deslocamento não havia sido
previsto inicialmente, foi cobrado o valor extra de R$ 478,27.

9. Fatura 10583800: Hospedagens
Valor: R$ 35.062,16
Pagamento: 20/07/2016
As hospedagens de todos os custeados foram feitas nos hotéis Quality e
Petrolina Palace, de acordo com a disponibilidade.
10. Fatura 10585281: 2 bilhetes aéreos
Valor: R$ 273,63
Pagamento: 22/08/2016
Alguns custeados solicitaram alterações nas passagens aéreas emitidas.
A AGB Peixe Vivo atendeu aos pedidos e os custos foram repassados
para os viajantes. Todos pagaram.
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CUSTO DAS FATURAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA DE VIAGENS (CONTRATO
004/2016) (A): R$367.970,48
CUSTO DAS FATURAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA DE VIAGENS (CONTRATO
020/2015) (B): R$ 7.457,50
Foi autorizado pelo secretário do CBHSF a logística de viagem de Bom Jesus da
Lapa/BA para Juazeiro/BA de quatro músicos do grupo Mourão diPrivitina que
atuaram na programação cultural do evento.
A demanda atendida pela Master Turismo, porém pelo Contrato Corporativo
(020/2015). O custo foi lançado na rubrica da DIREC (I.1.1.2)
CUSTO COM REUNIÕES PREPARATÓRIAS (C): R$ 44.540,28
Observação a respeito das reuniões:
 O valor de R$ 44.540,28 refere-se ao pagamento de diárias de viagens e
reembolsos e logísticas de viagem dos custeados;
 Foram realizadas seis reuniões preparatórias para o I SBHSF no ano de
2016: Belo Horizonte 19/02, Brasília 25/02, Brasília 09/03, Salvador 14/04,
Petrolina 18/04 e Petrolina 20/05;
 Os participantes das reuniões custeados pelo CBHSF foram: Airton
Cavalcanti, Andrea Fontes, Anivaldo de Miranda Pinto, Chang Kiang,
Clóvis Ramos, Inajá Sousa, José Maciel, Lúcia de Oliveira, Marcos
Vinícius Polignano, Melchior Nascimento, Miriam de Amorim, Renato
Garcia, Rodrigo Cordeiro, Silvia Oliveira, Ticiano Oliveira e Yvonilde
Medeiros. Os funcionários da AGB Peixe Vivo que participaram das
reuniões tiveram suas logísticas pagas com recurso de custeio: Alberto
Simon e Manoel Araújo Júnior.
Vale ressaltar que os grupos de trabalho foram divididos, ou seja, nem
todos os custeados participaram de todas as reuniões.

CUSTO COM DIÁRIAS E REEMBOLSOS SIMPÓSIO (D): R$14.895,85
Parte dos custos com diária e reembolsos foi lançada na rubrica da DIREC
(I.1.1.2), com autorização do secretário do CBHSF (R$ 9.600,00). Este valor
refere-se à diária dos músicos que participaram da programação cultural do
evento.
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CUSTO RODRIGO CORDEIRO (CONTRATO 001/2016) (E): R$15.000,00
CUSTO CONTRATO YAYÁ COMUNICAÇÃO
R$103.988,44 (DI – Ana Cristina)
Fotógrafo: R$ 7.500,00
Impressão 1000 jornais extras: R$ 3.000,00
Impressão 1000 revistas extras: R$ 18.000,00
Logística entrega material Simpósio: R$ 4.000,00
Jornalista cobertura Simpósio: R$ 13.500,00
Materiais publicitários Simpósio: R$ 57.988,44
CUSTO TOTAL (A+B+C+D+E+F): R$553.553,81
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(CONTRATO

007/2012)

(F):

15. FATURAS DA EMPRESA MASTER TURISMO
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16. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Simpósio resultou em avanços que foram além do conteúdo. Estabeleceu-se
durante o encontro a integração do conhecimento.
Desde o nivelamento, os pesquisadores já foram trazendo contribuições da
situação do rio e os presentes foram aprendendo e trocando informações.
As conferências realizadas na Universidade Federal do Vale do São Francisco
(Univasf), no campus Juazeiro (BA), revelaram o ‘estado da arte’, ou seja, o
diagnóstico dos estudos acadêmicos sobre o rio, com aspectos como temas
mais abordados, regiões de concentração dos estudos, existência de
programas

de pós-graduação, parâmetros

de pesquisa, entre

outras

informações que possibilitarão o fortalecimento da contribuição das ciências
para a causa do Velho Chico.
Ficou definido que a próxima edição do Simpósio ocorrerá em Aracaju/SE no
ano de 2018.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2016
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