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ABRHidro participa das discussões sobre
o SINGREH e revitalização de bacias

Participantes do Encontro Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas

Nos dias 25 e 26 de abril, a ABRHidro participou em Brasília do Encontro Nacional de
Gestão de Recursos Hídricos e Revitalização
de Bacias Hidrográficas, no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Adilson Pinheiro, presidente da Associação, integrou a
mesa redonda “Contribuições para o fortalecimento da gestão das águas no Brasil”. O
evento reuniu gestores federais, estaduais,
comitês, agências de bacias e comunidade

hídrica que atua no Sistema de Gerenciamento para construir uma agenda estratégica da
gestão da água no Brasil e fortalecer o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH. “O fortalecimento da
implementação da Politica de Gestão de Recursos Hídricos deve ser priorizado. É importante destacar que este encontro traz o MDR
como protagonista do Governo Federal junto
à agenda da água”, frisou Pinheiro.

SEGURANÇA HÍDRICA
Já na primeira quinzena de abril, o Governo

Federal lançou o Plano Nacional de Segurança Hídrica com 99 ações e intervenções para
oferta de água e controle de cheias nos próximos 16 anos. Ele foi construído pela Agência Nacional de Águas (ANA), com base em
estudos, projetos e ações de diversos órgãos.
Este Plano pretende reduzir o déficit de obras
e iniciativas para evitar as crises no abastecimento e nos múltiplos usos da água. “A
concretização deste plano depende da articulação interna dos órgãos governamentais

envolvidos e da previsão de recursos nos
Planos Plurianuais e Orçamentos da União e
dos governos estaduais envolvidos. E o monitoramento da sociedade civil é fundamental”, destacou o presidente da Associação.
“A ABRHidro, como associação de pessoas
físicas e jurídicas com atuação em recursos
hídricos, está disponível para colaborar e
participar das discussões e busca de soluções para superar as crises hídricas que afetam a sociedade e o meio ambiente,” concluiu
Adilson Pinheiro.

Conferência aborda os desafios do
setor no Brasil no mês de novembro

Oscar de Moraes Cordeiro Netto, especialista em Engenharia de Recursos Hídricos e Engenharia Sanitária, com ênfase em Planejamento Integrado dos
Recursos Hídricos, fará a conferência “Os Desafios da Gestão de Recursos
Hídricos no Brasil” durante o XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (SBRH), que será promovido de 24 a 28 de novembro, em Foz do Iguaçu
(PR). O conferencista presidiu a ABRHidro entre 2002 e 2003 e foi diretor da
Agência Nacional de Águas (ANA) no período de 2004-2008 e participa da
atual gestão de 2018-2022.

Atenção: prazo para submissão de trabalhos encerra dia 5

Descontos para grupos

Segue aberto até o próximo dia 5 de maio o prazo para submissão de
trabalhos técnicos ao XXIII SBRH. Neste ano, haverá inscrições para sessões especiais; sessões regulares, apresentação de artigos publicados e
trabalhos de desenvolvimento e inovação realizados no ensino médio.
Já o Prêmio Jovem Pesquisador irá considerar separadamente os trabalhos no ensino médio, na graduação, no mestrado e no doutorado.
Participe! Acesse aqui

As inscrições de grupos para o XXIII
SBRH, 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. Organize
seu grupo e faça uma inscrição coletiva.
Acesse aqui

HIDROWEB MOBILE
Dados de chuvas, nível e vazão dos rios do Brasil estão disponíveis no aplicativo
Hidroweb Mobile, lançado em abril pela Agência Nacional de Águas (ANA). A
ferramenta é gratuita e pode ser baixada na Play Store, para dispositivos com
o sistema Android, e na App Store, para aparelhos com o sistema iOS. Estão
disponíveis dados coletados nas mais de 3 mil estações hidrometeorológicas
nacionais, inclusive informações em tempo real.
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AGENDA|MAIO
49º Congresso Nacional de Saneamento da ASSEMAE – Cuiabá, MG

Com apoio institucional da ABRHidro, o Congresso terá seis minicursos técnicos,
mesas redondas, palestras e feira de saneamento. Está confirmada a palestra
magna “A Trajetória de Portugal no Setor das Águas, do Saneamento e as Perspectivas de Cooperação com o Brasil”, que será proferida por Carlos Martins,
ex-secretário de Estado do Ambiente de Portugal. Acesse aqui

IX Congresso sobre Planejamento e Gestão de Zonas Costeiras
dos Países de Expressão Portuguesa – Lisboa, Portugal

O evento irá reunir profissionais e pesquisadores da comunidade dos países de
língua portuguesa e terá dois cursos técnicos: Modelação Ambiental com o modelo MOHID, com Ramiro Neves, IST, Universidade de Lisboa; e Riscos e Gestão
de Zonas Costeiras, com Carlos Coelho, da Universidade de Aveiro. A organização do Congresso é da ABRHidro, Associação Portuguesa de Recursos Hídricos,
Associação Caboverdeana de Recursos Hídricos e Associação Moçambicana de
Avaliação de Impacto Ambiental. Acesse aqui

IASWS 2020 - 15º International Symposium on the
Interactions Between Sediments and Water – Gramado, RS

A Associação Internacional de Ciência da Água Sedimentar (IASWS) reúne pesquisadores de diferentes disciplinas para promover a excelência na pesquisa
científica relacionada a sedimentos e suas interações com a água, os sistemas
fluviais, lacustres e marinhos, tendo foco ambiental. O simpósio, que tem apoio
da ABRHidro, promove a troca de ideias e técnicas, encorajando a integração e a
cooperação. Acesse aqui

XXXII Seminário Nacional de Grandes Barragens e II Simpósio
Internacional de Segurança de Barragens – Salvador, BA

Promovidos pelo Comitê Brasileiro de Barragens e com parceria da ABRHidro,
os eventos serão responsáveis pelo maior encontro brasileiro de profissionais,
especialistas, consultores, agentes públicos, estudantes, empresários e representantes das entidades ligados às barragens. Está confirmada a participação de
palestrantes internacionais da China, Espanha e Estados Unidos, que irão abordar as novidades em gerenciamento inteligente, análise de riscos e monitoramento das estruturas. Acesse aqui
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