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NOVA DIRETORIA DEFENDE MAIS CONEXÃO
Eleita em novembro passado, durante o XXIII Simpósio
Brasileiro de Recursos Hídricos, em Foz do Iguaçu (PR),
a nova Diretoria da ABRHidro assumiu oficialmente no
primeiro dia de janeiro.
“Nossas palavras-chave são conexão e sinergia. Vamos
desenvolver com os associados as ações das Comissões
Técnicas e a temática dos eventos,” comentou a presidente
Synara A. O. Broch.
Também integram a Diretoria os seguintes associados:
Cristóvão Vicente Scapulatempo Fernandes, vicepresidente; Rodrigo Cauduro de Paiva, diretor de
Publicações; Carlos Alexandre Borges Garcia, diretor
de Eventos; Rosa Maria Formiga Johnsson, diretora das
Representações Regionais; e Diogo Costa Buarque como diretor das Comissões Técnicas.
A primeira reunião de trabalho da Diretoria aconteceu em fevereiro, no Instituto de
Pesquisas Hidrológicas da UFRGS, em Porto Alegre (RS).

NOTÍCIAS

EDITORIAL

ASSOCIAÇÃO INTEGRA CÂMARAS TÉCNICAS DO CNRH

Amigo (a) Associado (a),

A ABRHidro participa do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) como a primeira suplente das Organizações Técnicas e de
Ensino e Pesquisa, cuja titularidade está com a Universidade Estadual
Paulista - Campus Ilha Soletira. Neste contexto, a Associação
conquistou espaços estratégicos junto às Câmaras Técnicas do
CNRH. Os associados podem fazer contato com o seu representante
e participar do processo de tomada de decisão da instância máxima
do Sistema Nacional de Recursos Hídricos.

Em nome da nova diretoria da ABRHidro, empossada em 1º de janeiro
de 2020, destaco a todos
os sócios e parceiros que
estamos empenhados no
fortalecimento da nossa
Associação, colocando-a como protagonista
nos processos das políticas públicas de gestão de recursos hídricos e na divulgação do
conhecimento técnico e científico.
A união, o aprimoramento profissional contínuo e a expansão da comunidade
nacional da água são os norteadores das
nossas ações. Contamos com a sua participação direta para alcançar esses objetivos. Suas
contribuições, críticas e sugestões são essenciais para garantir que melhorias contínuas
possam ser implementadas.
Abraço,

Nossos representantes
Câmara Técnica de Planejamento e Articulação
Synara Aparecida Olendzki Broch - synara.diretoria@abrhidro.org.br
Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais
Rosa Maria Formiga Johnsson - formiga.uerj@gmail.com
Câmara Técnica de Segurança de Barragens
Jussara Cabral Cruz - jussaracruz@gmail.com
Carlos Henrique de Almeida Medeiros - chmedeiros@terra.com.br

REGA E RBRH TÊM NOVO CORPO EDITORIAL
O professor Adilson Pinheiro, presidente da ABRHidro no biênio
2018-2019, reassumiu como editor-chefe das revistas publicadas
pela Associação: REGA - Revista de Gestão de Água da América Latina e RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos. Ele é professor da Fundação Universidade Regional de Blumenau - SC, bolsista
de produtividade de pesquisa do CNPq, com atuação em Hidrologia e Recursos Hídricos. “As revistas são instrumentos essenciais na
divulgação de conhecimentos científicos da comunidade brasileira
e latino-americana de recursos hídricos”, afirma Pinheiro. “O corpo editorial teve também uma significativa renovação dos editores
associados. Nossos objetivos são o fortalecimento do processo de
internacionalização da RBRH e a ampliação da indexação e reconhecimento da REGA,” informa. O novo editor-chefe destaca como
metas a redução do tempo entre a submissão e a publicação do
artigo e o aumento do fator de impacto.

Synara A. O. Broch
Presidente ABRHidro
Gestão 2020-2021

AGENDA
A agenda de eventos será extensa neste ano.
Seguem os já confirmados:
ARACAJU - SE

18 a
20/03

XIII Encontro de Recursos
Hídricos em Sergipe

06 a
07/08

II Encontro Nacional de Desastres

20 a
24/09

XIII Encontro Nacional
de Águas Urbanas

09 a
13/11*

XIV Encontro Nacional de Engenharia de
Sedimentos e I Encontro de Hidrometria

RIO DE JANEIRO - RJ

XV SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE SERÁ EM CARUARU
O agreste brasileiro irá sediar o mais importante evento da
Associação em 2020. O XV Simpósio de Recursos Hídricos do
Nordeste será realizado de 22 a 25 de novembro, na turística
cidade de Caruaru, em Pernambuco. O prazo da submissão de
trabalhos para as sessões técnicas regulares e especiais e para o
Prêmio Jovem Pesquisador - Ensino Médio, Graduação, Mestrado e
Doutorado - será dia 08 de maio. Prepare seu trabalho e participe!

ANUIDADE 2020

PORTO ALEGRE - RS

CAMPINAS - SP

* Data a confirmar

Os associados que pagaram a anuidade de 2020 até 31 de janeiro ganharam desconto
de 10% e concorreram ao sorteio de um livro, de livre escolha, da coleção impressa
publicada pela ABRHidro. Quem ganhou foi Ana Strava. Parabéns à premiada!
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