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ABRHidro participa das discussões
sobre segurança de barragens
Reunião de
Subcomitê para
tratar do tema
no Palácio do
Planalto contou
com a participação
do presidente da
entidade, Adilson
Pinheiro

O

desastre em Brumadinho (MG) deixou 180 mortos e 130 desaparecidos,
de acordo com o levantamento da Defesa Civil, divulgado no dia 25 de fevereiro, data que marcou um mês da ruptura
da barragem de contenção de rejeitos da
Vale SA, implantada no Córrego Feijão,
bacia hidrográfica do rio Paraopeba. As
perdas humanas, ambientais e econômicas exigem das autoridades federais e
estaduais respostas para garantir maior
segurança das barragens no País.
As entidades do setor estão se mobilizando. Em fevereiro foram marcadas diversas
reuniões, encontros e audiências públicas
em Brasília que tiveram a presença da Associação Brasileira de Recursos Hídricos.

A ABRHidro integra o grupo de entidades
técnico-científicas que discute com o Governo a revisão e atualização da Política
Nacional de Segurança de Barragens. Fazem parte do grupo o CBDB (Comitê Brasileiro de Barragens), responsável pela
iniciativa de unir as entidades em uma
ação coesa, a ABMS (Associação Brasileira
de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica), a ABGE (Associação Brasileira de
Geologia de Engenharia e Ambiental) e a
ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental).
Confira abaixo as últimas reuniões e o
empenho da ABRHidro na discussão com
órgãos e entidades federais nas áreas técnica e científica.

FEVEREIRO EM BRASÍLIA
Dia 07

Reunião dos presidentes das associações profissionais de atuação técnica e científica
ABRHidro, CBDB, ABES, ABMS e ABGE com organismos federais. Neste encontro foi estabelecida a atuação conjunta das entidades técnicas para convergir esforços visando evitar
catástrofes como a ocorrida em Mariana e em Brumadinho (MG).

Dia 20

O presidente da Associação, Adilson Pinheiro, esteve no encontro da Agência Nacional de
Águas (ANA), que discutiu o aprimoramento da Lei 12.334/2010, sobre segurança de barragens. Os artigos da lei estão sendo revisados pelo Governo Federal.

Dia 21

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, recebeu em audiência o presidente da ABRHidro, Adilson Pinheiro, e representantes das demais entidades do grupo
técnico. O ministro ficou sensibilizado com as considerações do grupo e recomendou ao
Governo a efetiva participação das entidades nas discussões federais sobre o tema.

Dia 27

Encontro do Subcomitê de Elaboração e Atualização Legislativa, realizado pela manhã no
Palácio do Planalto. Na reunião, o presidente da ABRHidro e representantes do grupo de
entidades técnicas elencaram ao Subcomitê suas preocupações e deram sugestões sobre a
Política Nacional de Segurança de Barragens.

Dia 27

Adilson Pinheiro esteve na audiência pública realizada à tarde na Câmara dos Deputados
pela Comissão Externa – Desastre de Brumadinho. A pedido do CBDB, ABRHidro representou todo o grupo de entidades técnicas.

XXIII SNRH

Benedito Braga será conferencista no
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos
O XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que será realizado
de 24 a 28 de novembro, em Foz do Iguaçu (PR), terá a presença de
um dos especialistas mais renomados do País.
O ex-presidente da ABRHidro, Benedito Pinto Ferreira Braga Junior, fará uma conferência
no evento, trazendo aos participantes sua visão
sobre segurança hídrica. Ele compartilhará com
os participantes do XXIII SBRH sua experiência
como professor, diretor da Agência Nacional
de Águas e secretário de Recursos Hídricos do

Estado de São Paulo durante a crise hídrica no
Sudeste, entre outras. Ele conquistou em 2002,
em Madri, o Crystal Drop Award da IWRA em
reconhecimento a sua contribuição à gestão de
recursos hídricos em nível mundial. Também recebeu o título de membro honorário da American Water Resources Association em Seattle,
EUA. Ainda foi presidente da International Water Resources Association IWRA e vice-presidente do World Water Council WWC, responsável pelos Fóruns Mundiais da Água de Haia,
Kyoto, México e Istambul. Atualmente, preside
a Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo.

NOVO SISTEMA DE SUBMISSÃO

A ABRHidro está testando um novo processo de recebimento dos trabalhos técnicos para submissão no XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe. O modelo está sendo aprimorado por nossa equipe para ser adotado
em todos os eventos da Associação.

AGENDA
Participe do principal evento do setor no Brasil
O XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos terá como tema
central A ÁGUA CONECTA, garantindo ambiente ideal para
compartilhar conhecimentos e debater temas relevantes da área
com especialistas, acadêmicos e profissionais. As propostas de sessões técnicas especiais apresentadas pelos associados da ABRHidro já estão disponíveis para recebimento de inscrições de trabalhos técnicos. O
período para a submissão de trabalhos técnicos, artigos relevantes publicados em periódicos e trabalhos inovadores
realizados em cursos de ensino médio encerra no dia 15 de abril. Veja como participar

Atenção para os prazos de entrega dos trabalhos!
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. O tema central será SILUSBA 25 anos Construindo a
Comunidade da Água da CPLP. As submissões de resumos de trabalhos técnicos podem ser realizadas até o dia 15 de março. Saiba mais

PROGRAME-SE

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). Confira aqui
1° ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL
O evento será realizado nos dias 25 e 26 de março, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS,
em Porto Alegre (RS). Veja os detalhes
49º CONGRESSO DA ASSEMAE
O evento ocorrerá de 6 a 10 de maio de 2019, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.
Aguarde novidades pelo site
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