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Susanne Charlesworth falará
sobre o manejo de águas urbanas
Autora de inúmeros artigos sobre o tema, a renomada conferencista
é uma das atrações do Simpósio de novembro, que já conta com
mais de 1.400 trabalhos selecionados
Está confirmada a participação de
Susanne Charlesworth no XXIII Simpósio
Brasileiro de Recursos Hídricos (SBRH), que
será realizado pela ABRHidro de 24 a 28
de novembro, em Foz do Iguaçu (PR). A conferencista
inglesa abordará o manejo sustentável de águas urbanas, tema de sua especialidade em SuDS - Sistemas de
Drenagem Urbana Sustentável.
Professora no Centro de Agroecologia, Água e Resiliência da Universidade de Coventry, Inglaterra, Charlesworth é autora de mais de 70 artigos sobre SuDS
e co-autora de livros sobre recursos hídricos, drenagem sustentável, poluição urbana e sedimentologia.
Também integra grupos internacionais e faz conferências por todo o mundo.
Nos países desenvolvidos, 85% das pessoas moram
nas cidades e, no mundo inteiro, 50% residem em centros urbanos, impactando diretamente os recursos hídricos. “Os SuDS são uma boa estratégia de gerenciamento das águas urbanas e também de enfrentamento dos
efeitos das mudanças climáticas,” afirma a especialista.

Com a proposta de filtragem, retenção e
tratamento na origem, os SuDS têm o objetivo de evitar a contaminação das águas, de
manter os níveis de escoamento comparáveis aos dos seus recursos naturais sem sobrecarregar
a vazão em tempos chuvosos, e ainda melhorar a integração paisagística e ambiental da urbanização.
A conferência é uma das atrações do XXIII SBRH, que
trará como tema principal A Água Conecta. Mesas redondas, minicursos, outras cinco conferências e apresentação de trabalhos científicos integram a programação do evento, que irá reunir mais de 2 mil pessoas.

Trabalhos selecionados

No dia 22 de julho, a Comissão Científica do XXIII
SBRH anunciou os 1.407 trabalhos selecionados para o
Simpósio. É um número recorde de estudos e pesquisas
que podem ser apresentados no evento e publicados
nos anais. Para que isso aconteça, os autores selecionados devem fazer a inscrição até o dia 15 de setembro.
Conheça os temas que estarão em pauta no Simpósio.
CONFIRA AQUI

EM TEMPO

Está na hora de garantir a sua participação no maior encontro nacional da comunidade da água.
O XXIII SBRH oferece descontos especiais para grupos, valores promocionais aos associados e
pacotes com alimentação. Veja a melhor opção para você! ACESSE AQUI

Com 21 mil inscritos de 599 municípios brasileiros e quase 10 mil visitantes, a 71ª edição da
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) foi realizada pela primeira vez na Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul (UFMS). A vice-presidente da ABRHidro,
professora Synara Olendzki Broch, representou a
Associação nas atividades desenvolvidas de 21 a 27
de julho.
Considerado o maior evento científico da América Latina e o terceiro maior do
mundo, a reunião do SBPC uniu a comunidade científica, acadêmica e a sociedade
com uma variada programação. “É inegável a importância desta ampla congregação,
que aproxima a ciência de todos”, afirma Synara, que é professora da Faculdade de
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS.
No total, foram realizadas 68 conferências durante a reunião. Uma delas foi proferida por Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC). Ele destacou que suas prioridades são reorganizar a estrutura e as atividades integradas do sistema de CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação) do Brasil, além
de recuperar e otimizar os financiamentos, os recursos humanos e o nível de orçamento. “Queremos melhorar o prestígio da pesquisa no país,” afirmou o ministro.

HOMENAGEM

Rubem La Laina Porto
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No dia 1° de julho, a comunidade
brasileira da água perdeu um de
seus grandes nomes: o professor
Rubem La Laina Porto. Segundo presidente da ABRHidro, professor Rubem esteve à frente da Associação
entre 1980-1981 e deixou suas marcas de equilíbrio e de forte comprometimento com o setor. Atuou principalmente com hidrologia-simulação, chuvas-vazão e escreveu vários
livros técnicos. Sua trajetória de excelência profissional foi compartilhada com a esposa, a professora Mônica Porto, também ex-presidente da
Associação e referência para nossa comunidade.

AGENDA

16 a 20 de setembro
- O 14° SILUSBA Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa será realizado de 16
a 20 de setembro na Cidade da Praia, em Cabo Verde. O
grande encontro dos países lusófonos tem a ABRHidro
como uma das entidades organizadoras, ao lado da Associação Caboverdiana de Recursos Hídricos, Associação
Aquashare Moçambique e Associação Portuguesa de Recursos Hídricos. INSCREVA-SE AQUI

Foto: Divulgação UFMS

71ª Reunião Anual da SBPC atraiu 30 mil pessoas

Acima, reitores, professores e
congressistas da 71ª Reunião da SBPC. No
detalhe, a vice-presidente da ABRHidro,
professora Synara Olendzki Broch, com o
ministro Marcos Pontes (MCTIC), que abriu
diálogo com a comunidade científica sobre
o fortalecimento da pesquisa no País.

REGA traz cinco novos
artigos. Confira!

Com o objetivo de divulgar e promover
o intercâmbio de estudos e pesquisas
latino-americanos, a REGA - Revista
de Gestão de Água da América Latina,
é publicada há 15 anos pela ABRHidro
em parceria com a GWP Global Water
Partnership da América Latina. Com
publicação continuada, a revista tem
acesso livre e neste ano já disponibilizou
cinco artigos com temáticas relevantes.
O conteúdo está no site da Associação.
LEIA AQUI

20 a 22 de maio de 2020 - A ABRHidro
é parceira na organização do Geoethics &
Groundwater Management, um congresso
internacional que será realizado de 20 a
22 de maio de 2020, na cidade do Porto, em Portugal. Adilson Pinheiro,
presidente da Associação, foi convidado para a Comissão de Honra do
congresso e também integra a Comissão Científica, ao lados dos associados Luiz Fernando Scheibe e Rodrigo Lilla Manzione. A promoção do
evento é da International Association of Hydrogeologists e da International Association for Promoting Geoethics. Em breve, a Associação
trará detalhes sobre a submissão de trabalhos e as inscrições.
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