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Dia Mundial da Água

Reflexões marcaram o mês de março

Participantes do 1º Seminário Estadual da Água de Mato Grosso do Sul

Para o Dia Mundial da Água, celebrado
em 22 de março, a ABRHidro publicou um
manifesto sobre a importância de ações
concretas que assegurem a qualidade,
a gestão adequada e a reservação deste
bem essencial à vida. As defesas da Associação, manifestadas pelo presidente
Adilson Pinheiro, foram publicadas em diversos portais de comunicação nacional.
A Entidade também esteve presente como
apoiadora e promotora de eventos para
reflexão da data em todo o país, como o
1º Seminário Estadual da Água de Mato
Grosso do Sul. Realizado dia 22 pela Assembleia Legislativa, o evento culminou
com a proposta de criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O diretor da
Regional MS da ABRHidro, Fábio Verísimo Gonçalves, participou da abertura do
evento. Já a nossa vice-presidente, Synara Olendzid Broch, doutora em Desenvolvimento Sustentável e professora da
Universidade Federal (UFMS), proferiu
a palestra “A importância da água para

o desenvolvimento sustentável de Mato
Grosso do Sul”.
Em Sergipe foi realizado o XII Encontro de
Recursos Hídricos, que reuniu profissionais
e estudantes de várias áreas do conhecimento sobre a água. A diretora de Representações Regionais da ABRHidro, Joana
D’Arc Freire de Medeiros, participou como
moderadora na palestra O Direito Humano à Água, realizada no último dia 20. E
em Porto Alegre (RS), o I Encontro de Programas de Pós-Graduação em Recursos
Hídricos, realizado no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, foi prestigiado
pelo presidente da ABRHidro, Adilson Pinheiro, e pelo diretor de Comissões Técnica da Associação, Rodrigo Paiva.

Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe

Encontro Nacional de Programas de Pós-Graduação em Recursos Hídricos no Rio Grande do Sul

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos
Dia 15 de abril encerra o prazo
para submissão de trabalhos

Conferência destaca os
avanços da sócio-hidrologia

O período de submissão de trabalhos técnicos ao
XXIII SBRH, que ocorrerá de 24 a 28 de novembro de
2019, em Foz do Iguaçu, PR, encerra-se no próximo
dia 15 de abril. Neste ano, várias mudanças foram introduzidas. São quatro as categorias abertas à submissão: trabalhos técnicos para sessões especiais;
trabalhos técnicos para sessões regulares; apresentação de artigos relevantes publicados em periódicos; e trabalhos de desenvolvimento e inovação
realizados no ensino médio. Após a aprovação dos
trabalhos técnicos, os autores podem optar pela publicação nos anais do resumo expandido, guardando
o trabalho para publicação em periódico. Já o Prêmio Jovem Pesquisador irá considerar os trabalhos
realizados nos diferentes níveis de formação: ensino
médio, graduação, mestrado e doutorado.
Saiba mais sobre trabalhos técnicos
Saiba mais sobre o Prêmio Jovem Pesquisador

O
consagrado
hidrólogo e professor
da Universidade de
Tecnologia de Viena
(TUWien), PhD Günter Blöschl, estará no
XXIII SBRH apresentando a conferência
Advances in modelling
human-water interactions. Autor de extensa produção científica,
Blöschl é presidente da International Association
of Hydrological Sciences e chefe do Instituto de Engenharia Hidráulica e Gestão de Recursos Hídricos,
além de diretor do Centro de Sistemas de Recursos
Hídricos da TUWien.

ARTIGOS NA RBRH
A partir de janeiro de 2019, a taxa de submissão de manuscritos foi substituída
pela taxa de publicação. Ela é paga após a conclusão do processo avaliativo,
com o aceite do artigo para publicação na RBRH – Revista Brasileira de
Recursos Hídricos – Brazilian Journal of Water Resources. Os valores são
de R$ 250,00 para associados regulares da ABRHidro e de R$ 600,00 para
autores não associados ou associados com anuidades não pagas. Os autores
que revisaram, no mínimo, três manuscritos da RBRH nos últimos doze meses
têm desconto de 50% da taxa.

SET

Vai até o dia 15 de abril a submissão de resumos ao 14º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Expressão Portuguesa, que ocorrerá 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. A comunidade da água brasileira está convidada a discutir recursos
hídricos e construir parcerias com nossos colegas lusófonos. Saiba mais

NOV

AGENDA

Com o tema A Água Conecta, o XXIII SBRH será realizado de 24 a 28
de novembro, em Foz do Iguaçu (PR). Nesta edição, o evento terá várias
novidades. Já estão confirmadas conferências com especialistas internacionais em recursos hídricos. O Centro de Convenções do Bourbon
Cataratas do Iguaçu Resort oferece excelente espaço para discussões
técnico-científicas e para a nossa EXPOHIDRO. Saiba mais

MAI

PROGRAME-SE
De 20 a 23 de maio, Salvador (BA) será sede do maior debate nacional do setor barrageiro. Promovido pelo Comitê Brasileiro de Barragens
(CBDB), o Seminário Nacional de Grandes Barragens chega à sua XXXII
edição com uma importante novidade: a realização simultânea do II Simpósio Internacional de Segurança em Barragens, uma parceria do CBDB
com os comitês nacionais de barragens da China, Espanha e Estados Unidos. Estão abertas as submissões de trabalhos técnicos. Saiba mais
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