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Future of water mobilizes international specialists in Rio

More than 100 specialists from countries such as USA, France, Spain, South Africa and Chile, in
addition to Brazilians, arrive in Rio de Janeiro, in November, to debate the the future of water
on the planet. It is the Rio Water Week, the world’s most important event on water issues,
that for the first time will be held in Brazil. Registration is open at riowaterweek.com.br.
Around 1,500 people are expected on the 26th, 27th and 28th, at Riocentro, to participate in
lectures focused on the United Nations Sustainable Development Goal # 6: Ensure access to
water and sanitation for all by 2030. Topics such as governance and planning; efficient
management; education and training; financing; and climate changes will be covered.
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The event, that in Brazil will be coordinated by the Brazilian Association of Sanitary and
Environmental Engineering (Abes), already takes place in countries like Sweden and Singapore.
“We are adapting some of the aspects we find positive in the organization and planning of the
World Water Forum and in previous Water Weeks. Among them, I would highlight a very

relevant participation of partner organizations, that will coordinate the 65 sessions of the
event”, says Abes’ national VP, Carlos Alberto Rosito, ambassador of the event.
Professionals, universities, companies and global organizations intend to cover existing
challenges, public policies and solutions and technologies in Brazil and the world. Among the
lecturers, Dhesigen Naidoo, from the Water Research Commission of South Africa; Enrique
Cabrera, Spanish, expert and member of the International Water Association (IWA); Paula
Kehoe, American, director of Water Resources at the San Francisco Public Utilities Commission;
and the Brazilians Jorge Luiz Briard, president of Cedae, and Karla Bertocco Trindade, president
of Sabesp.
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Futuro da água mobiliza especialistas internacionais no Rio
Mais de cem especialistas de países como EUA, França, Espanha, África do Sul e Chile, além de
brasileiros, desembarcam no Rio de Janeiro, em novembro, para debater o futuro da água no
planeta. É a Rio Water Week, mais importante evento sobre o tema no mundo, que pela
primeira vez será realizada no Brasil. As inscrições estão abertas em riowaterweek.com.br.
Cerca de 1.500 pessoas são esperadas nos dias 26, 27 e 28, no Riocentro, para participar de
palestras com foco no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 da ONU: Água e Esgoto para
Todos até 2030. Temas como governança e planejamento; gestão eficiente; formação e
capacitação; financiamento; e mudanças climáticas estarão em pauta.
O encontro, que no Brasil será coordenado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental (Abes), já ocorre em outros países, como Suécia e Cingapura. “Estamos adaptando
alguns aspectos que julgamos positivos na organização e planejamento do Fórum Mundial da
Água e das Semanas da Água que nos precederam. Entre eles, destacaria uma participação
muito relevante das organizações parceiras, que vão coordenar as 65 sessões do evento”,
conta o vice-presidente nacional da Abes, Carlos Alberto Rosito, embaixador do evento.
Profissionais, universidades, empresas e organizações mundiais pretendem abordar desafios,
políticas públicas e soluções e tecnologias existentes no Brasil e no mundo. Entre os
palestrantes, Dhesigen Naidoo, da Comissão de Pesquisa da Água da África do Sul; Enrique
Cabrera, especialista espanhol e membro da International Water Association (IWA); a norteamericana Paula Kehoe, diretora de Recursos Hídricos da San Francisco Public Utilities
Commission; e os brasileiros Jorge Luiz Briard, presidente da Cedae, e Karla Bertocco Trindade,
presidente da Sabesp.
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