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UMA INTRODUÇÃO GERAL, EVIDENCIANDO ALGUNS DOS ESFORÇOS EM 

FAVOR DA AGRICULTURA IRRIGADA COM A RETOMADA DA ABID 
 

• A Revista ITEM, da ABID, tem como objetivo principal o intercâmbio técnico, o 
associativismo, o maior conhecimento do que está acontecendo na irrigação brasileira e no 
mundo, exercitando-se uma permanente integração tecnológica, comercial, econômica, 
ambiental e política, para o fortalecimento da Associação que, em síntese, precisa dar suporte 
para fazer florescer, cada vez mais, o agronegócio da agricultura irrigada, em benefício de 
todos. 

• Como parte do plano de negócios de retomada da ABID, editou-se a ITEM 48 no 
último trimestre de 2000, sendo que no início de 2003 estão em curso as edições dos números 
56 e já em início de preparo a 57, mantendo-se esse periódico em dia, conquistando-se a 
credibilidade e seus clientes, necessitando de um contínuo trabalho nessa direção.  

• Em 2001, foram realizados o XI Conird e a 4th Ircew em Fortaleza, Ceará, que 
resultaram na edição dos Anais do Congresso e de um livro em Inglês, além de parcerias e 
inserção internacional da ABID, principalmente em sua articulação com a ICID. 

• Em 2002, o XII Conird aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais, obedecendo-se à 
decisão de fazê-lo de dois em dois anos no Nordeste e, nos anos alternados, em outras regiões 
do Brasil. Os anais do  XII Conird estão em CD.  

• O XIII Conird será realizado na Bahia, em Juazeiro, neste ano de 2003. 
• A parceria ABID-APDC foi o marco inicial para viabilizar essa retomada em favor 

da ABID. Com ela autorizou-se o executor do contrato a ocupar a sede da ABID e iniciar a 
operacionalização de todo esse processo, com total independência dos compromissos 
passados e pendências da ABID. Com isso, paulatinamente, há uma evolução em direção a 
normalidade, retomando-se a associação. Esse contrato proporcionou a abertura de conta no 
Banco Itaú em Brasília, com a gestão de recursos de apoio a ITEM e ao escritório. 

• Na realização dos CONIRDs, há uma parceria com a Funarbe, facilitando-se a 
captação e a gestão de recursos para os eventos, pagando-se para aquela fundação ter essa 
responsabilidade. Com isso, houve total tranqüilidade na gestão dos recursos públicos e 
privados, captados para esse fim com projetos, contratos e diversas outras modalidades 
 

ABID 
. 

• A organização da ABID é compreendida pelas seguintes CATEGORIAS DE 
SÓCIOS: 

 
– Sócios PATROCINADORES I e II – Pessoas físicas e pessoas jurídicas interessadas em 

apoiar os objetivos, a manutenção e o desenvolvimento da ABID. O sócio patrocinador I pode 
eleger ou eleger-se para membro do Conselho Diretor. Para ser sócio patrocinador, favor entrar 
em contato direto com a ABID ou encaminhar e -mail para helvecio@gcsnet. com.br.  
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– Sócios TITULARES – Profissionais de nível superior, interessados em irrigação, 
drenagem e áreas conexas. 

– Sócios IRRIGANTES – Agricultores, pecuaristas de escolaridade até o nível médio, que 
atuem na área de irrigação e drenagem. 

– Sócios JUNIORES – Técnicos de grau médio e alunos de escolas superiores 
interessados no desenvolvimento da irrigação e drenagem. 

 
VALORES DA ANUIDADE da ABID, incluindo-se a assinatura da revista Item: 
• Sócio Titular – R$ 75,00   
• Sócio Irrigante e Júnior – R$ 40,00 
 
ASSINATURA  AVULSA  R$40,00/ANO 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 
Para associar-se a ABID e manter seu cadastro em dia, encaminhe seus dados e o 

comprovante de depósito para ABID, SCLRN 712, bloco C, nº 18, Cep 70760-533, Brasília/DF 
ou pelo fax (61) 274-7245. Depósito ou DOC para: ABID/APDC CNPJ 37880192/0001-88, 
banco Itaú 341, agência 1584, conta 10.323-6.   

POR FAVOR, NÃO SE ESQUEÇA DE ENCAMINHAR COMPROVANTE DE DEPÓSITO E 
AVISAR POR E-MAIL. COLABORE COM OS CONTROLES DE SUA ASSOCIAÇÃO. ENTRE 
EM CONTATO com a ABID pelo e-mail abid@funarbe. org.br, apdc@brturbo.com. ou pelo 
endereço SCRLN 712, bloco C, nº18, CEP 70760-533, Brasília/DF, fone (61) 273-2154 ou 272-
3191 e fax (61) 274-7245. VISITE TAMBÉM A PÁGINA PROVISÓRIA  www.funarbe.org.br/abid 

 
A ficha seguinte, ainda em evolução com o trabalho em andamento, que é o da organização 

do sistema ABID informatizado, está em uso no desenvolvimento do cadastro e dos controles 
de atividades,  na expectativa de brevemente  ter-se uma moderna administração, com a 
implantação do sistema em estudo.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE DADOS 
 
Nome ___________________________________________________________________________________ 
 
Nome para crachá ________________________________________________________________________ 
 
Atividade Principal:________________________________________________________________________ 

 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 
Av/Rua______________________________________________________________Bairro ________________ 
 
CEP _______________________ Cidade _____________________________________________ UF ______ 
 
Fone ( ____) _______________________________  E-mail _______________________________________ 

 
ENDEREÇO FUNCIONAL:  
 
Av/Rua ______________________________________________________________Bairro________________  
 
CEP _______________________ Cidade _____________________________________________ UF _____ 
 
Fone ( ____) _______________________________  E-mail ______________________________________ 

 
Formação_______________________________CREA____________________ C.I.______________________ 
 
Organização_______________Curso/Escola (somente estudante) ________________________________ 
 
Categoria de sócio:  ___ Patrocinador I  ___ Patrocinador II  ___ Titular  ___ Irrigante   ___ Júnior 
 
Observações _____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Local ________________________________________________________  Data ______________________   

 
Assinatura ______________________________________________________________________________ 
 
Controle ABID:   Data recebimento ___/____/___   Nº ________   Data pagto anuidade ___/____/___ 

 
 


