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ABRHidro reafirma seu compromisso
com a segurança de barragens
Adilson Pinheiro,
presidente da
nossa Associação
(sentado, terceiro
da esquerda para a
direita), junto com
representantes das
demais entidades
em Brasília

A

ABRHidro se solidariza com toda a
comunidade de Brumadinho (MG),
em especial com os familiares das vítimas
da catástrofe gerada pela ruptura da barragem de contenção de rejeitos da Mina
Córrego do Feijão, na bacia hidrográfica do rio Paraopeba. Os danos sociais,
ecossistêmicos, ambientais, econômicos,
legais e institucionais são elevados, causando sofrimento e desolação.
A Associação tem contribuído e segue atuando junto aos poderes Executivo e Legislativo para o aprimoramento dos procedimentos e dos protocolos de segurança de
barragens. A gestão do risco de ruptura de
barragens requer novas abordagens.

A sociedade brasileira e, sobretudo, as
comunidades locais não podem conviver
com a ameaça de desastres como estes
que ocorreram em Mariana e em Brumadinho, em Minas Gerais.
No dia 7/2/2019 ocorreu encontro das
associações profissionais ABRHidro, Comitê Brasileiro de Barragens, Associação
Brasileira de Geologia de Engenharia e
Ambiental, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica e Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental, com organismos
governamentais. O propósito foi convergir ações e esforços para evitar novas catástrofes.

• Leia o comunicado de solidariedade e a carta da ABRHidro sobre Brumadinho

Inscreva já o
seu trabalho
Prêmio Jovem
Pesquisador
Desconto
para grupos

A ABRHidro já recebeu mais de 20 sugestões de associados
para sessões temáticas e atividades especiais ao XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que será realizado
em novembro, em Foz do Iguaçu (PR). A Comissão Científica do evento está
avaliando as sugestões. Artigos relevantes publicados em periódicos em 2018
e 2019 poderão ser apresentados nas sessões técnicas especiais do evento.
Os debates dos trabalhos apresentados nas sessões técnicas regulares serão
realizados em local exclusivo. O período para a submissão dos trabalhos técnicos encerra no dia 15 de abril.

• Saiba como participar

No XXIII SBRH, o Prêmio contemplará, de forma separada, as categorias trabalhos de cursos de ensino médio, de graduação, de mestrado e de doutorado.
Os trabalhos da categoria cursos de ensino médio devem apresentar conteúdo de desenvolvimento e de inovação.
• Conheça aqui os detalhes da premiação

As inscrições em grupos, feitas em um único pagamento, têm desconto de
4% para equipes de 10 a 19 integrantes e de 8% para equipes com 20 ou mais
participantes.

• Compartilhe esta publicação e ajude a divulgar o Prêmio Jovem Pesquisador!

Anuidades premiadas

Os associados Thiago de Gois Araújo Tavares, Wilson Shimizu e Talita Aparecida Pletsch foram os ganhadores do sorteio de três kits de livros da Coleção
ABRHidro. Concorreram ao sorteio todos os associados que quitaram sua anuidade até 31 de janeiro. Além de fortalecer a associação, o pagamento da anuidade garante descontos nas inscrições dos eventos promovidos pela associação,
na compra de livros e na taxa de publicação da RBRH.

AGENDA
XII ENREHSE

O XII Encontro de
Recursos Hídricos em Sergipe,
com o apoio da
ABRHidro,
será
realizado de 20
a 22 de março, em Aracajú (ES). As
submissões de trabalhos técnicos,
para apresentação oral e pôster, podem ser realizadas até o próximo dia
26 de fevereiro.

14º SILUSBA

O 14º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos
Países de Expressão Portuguesa será sediado na Cidade da Praia, em Cabo Verde, de 16 a 20 de setembro
de 2019. As associações de recursos hídricos dos países de expressão portuguesa responsáveis pela organização do evento são APRH - Associação Portuguesa
de Recursos Hídricos, Aquashare-Moçambique, Associação Cabo-Verdiana dos Recursos Hídricos e ABRHidro. Também estarão no evento representantes dos demais países de expressão portuguesa. O tema central
é SILUSBA 25 anos Construindo a Comunidade da Água da CPLP. Já estão abertas as submissões de resumos de trabalhos técnicos.
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