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ABRHidro estreia série de webinars
com especialistas do setor
A ABRHidro lançará a partir de maio uma série de webinars e vídeos com temas
abordando a gestão de recursos hídricos sob diferentes óticas. Especialmente
neste momento de pandemia do novo coronavírus e de isolamento social, esta é
uma estratégia para manter viva a ciência e difundir o conhecimento de grandes
pesquisadores da entidade e do setor.

Marques é Doutor em
Engenharia de Recursos
Hídricos pela University of
California at Davis (2004),
Mestre em Hidráulica e
Saneamento pela USP e
graduado em Engenharia
Civil pela Universidade
Federal de Minas Gerais.

O primeiro a participar é o professor associado do Instituto de Pesquisas
Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e líder
do Núcleo de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, Guilherme Fernandes
Marques. Ele irá abordar o “Plano Emergencial de Ações para o Sistema de
Abastecimento de Água frente aos Riscos Oferecidos pelo Coronavírus”, elaborado
pelo Instituto.
Os novos conteúdos foram anunciados em vídeo por Synara Olendzki Broch,
presidente da Associação. Acompanhe a programação em nossas redes sociais.

O Plano Emergencial
de ações do IPH

Estatuto da Associação
será aprimorado

Elemento essencial da prevenção, a água deve estar
disponível em boa qualidade para o uso de todos. Garantir
o abastecimento e assim minimizar os riscos de contágio
da população é o foco do “Plano Emergencial de Ações
para o Sistema de Abastecimento de Água frente aos
Riscos Oferecidos pelo Coronavírus”. O documento traz um
passo a passo de iniciativas para garantir a operação do
sistema de abastecimento e a pronta resposta das equipes
que atuam no tratamento e na distribuição de água.

A Diretoria da ABRHidro tem se reunido todas as semanas
para discutir, refletir e definir propostas de fortalecimento
institucional, sempre com foco na defesa dos recursos
hídricos, e para adaptar as ações da entidade às restrições
impostas pela pandemia da Covid 19. Para isso, será
necessário atualizar e aprimorar o Estatuto da Associação.

Ações nas áreas de comunicação, mudanças no quadro
funcional, na proteção individual e alterações operacionais,
além de considerações financeiras, também são abordadas.
Por fim, os autores indicam um diagnóstico inicial para
adequar as ações de acordo com as realidades locais.
Os detalhes do Plano Emergencial já estão disponíveis no
site da ABRHidro e podem ser acessados pelo link.
EQUIPE RESPONSÁVEL
Grupo de Pesquisa em Planejamento e Gestão de Recursos
Hídricos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas - UFRGS
• Professor Guilherme Fernandes Marques, PhD
• Engenheiro Iporã Possantti, MSc, IPH
• Engenheiro Rossano Belladona, MSc, IPH

RBRH recomenda
preprints de artigos
A RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos incentiva
os autores a publicarem artigos de pesquisa e outras
comunicações científicas antes ou mesmo em paralelo à
sua avaliação e validação por periódicos científicos, no
formato de preprints. É recomendado o uso do servidor
SciELO Preprints.
Vale destacar que o SciELO Preprints é operado pelo
Open Preprint Systems (OPS), software de código aberto
desenvolvido pelo Public Knowledge Project (PKP) e
conhecido globalmente pela criação e desenvolvimento do
Open Journal Systems (OJS) há mais de 20 anos.
No Brasil, o Programa SciELO é mantido pela Fundação
de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP),
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) e pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
com apoio da Associação Brasileira de Editores Científicos
(ABEC).
Fonte: www.scielo.org

Entre os principais temas em debate estão o estímulo às
Comissões Técnicas para integrar as bases científicas no
enfrentamento dos problemas nacionais e a formação
adequada de recursos humanos em seus diversos níveis.
Outro importante foco institucional defendido é aperfeiçoar
as representações da Associação em colegiados
participativos, em todos os níveis de gestão das águas.
Também são prioridades da Diretoria preservar o legado
em construção das Revistas RBRH e REGA, dentro da
filosofia do Open Science, de sua indexação e de seus
objetivos já consolidados. Outra discussão relevante traz
as práticas da Associação ao longo dos anos quanto às
Representações Regionais. O tema é abordado em vídeo
pela diretora de Representações Regionais, Rosa Maria
Formiga Johnsson.
A atual Diretoria também identificou a necessidade de
adequar ações administrativas em função das reuniões
virtuais. “Em breve, assim que a proposta de atualização
do Estatuto estiver finalizada, os associados serão
convidados a integrar o processo decisório. Conforme foi
aprovado em novembro de 2019, na última Assembleia
Geral realizada em Foz do Iguaçu (PR), poderemos utilizar
recursos remotos para facilitar a participação de todos os
membros do quadro associativo,” destaca o vice-presidente
Cristóvão Vicente Scapulatempo Fernandes.

Temas de forte impacto
social e científico
A Associação tem trabalhado para aproximar
pesquisadores e incentivar temáticas de artigos em
linhas de grande repercussão para a sociedade.
Com a promoção do debate e engajamento da
comunidade, é possível gerar publicações com forte
impacto social e científico. Para isso, as diretorias de
Publicações e as Comissões Técnicas da ABRHidro
estão elaborando formulários e orientações
específicas que em breve estarão disponíveis no site
da RBRH.
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