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Brasília, 10 de setembro de 2021. 

MARILIA CARVALHO DE MELO  
Presidente da Comissão Organizadora Local do XXIV SBRH  
  
C/C: Synara Aparecida Olendzki Broch – Diretora-Presidente da ABRhidro  
C/C: Alexandre Khalil – Prefeito Municipal de Belo Horizonte  

  

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad  
Prédio Minas, 1º e 2º andar, Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais   
31630-900 - Belo Horizonte – MG  

  
  
Of. no 008/2021/ASÁGUAS 9  
Assunto: Protocolo preventivo contra covid no XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  
  

Senhora Presidente, 

 

A pandemia do novo coronavírus que se abate há mais de um ano e meio já vitimou 
centenas de milhares de brasileiros, entre eles também membros de nossas associações. Na 
comunidade da ABRhidro, lembramos com pesar das perdas do prof. Eduardo Enéas de 
Figueiredo, profundo conhecedor da hidrologia do semiárido, e do prof. Carlos Henrique 
Medeiros, que muito contribuiu com a ANA na construção da Política Nacional de Segurança de 
Barragens. Na ANA, tivemos a perda de quatro colegas. Infelizmente, várias outras perdas 
foram sentidas pela comunidade em torno do SINGREH.  

A relativa melhora dos índices epidemiológicos nas últimas semanas não nos permite 
descuidar das medidas de proteção, tanto não farmacológicas (uso de máscara, distanciamento 
social, higiene) como de imunização por meio das vacinas atualmente disponíveis em todos os 
municípios para a população adulta. É neste contexto que nos aproximamos do XXIV Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos, a se realizar em novembro em Belo Horizonte - MG. Como em 
edições anteriores, a ANA se fará presente de forma significativa no evento, sendo que 
vários associados da ASÁGUAS e servidores da ANA têm trabalhos aprovados, além de 
possível participação em mesas redondas e outros debates.  

Tomamos conhecimento de que a organização estabeleceu um limite de participação 
presencial de até 990 pessoas. Em nossa visão, a modalidade exclusivamente remota seria 
mais segura, mas, como a decisão pela modalidade parcialmente presencial já está tomada, 
gostaríamos de sugerir que, a exemplo de outros eventos esportivos e acadêmicos que vêm 
ocorrendo no Brasil e particularmente na cidade de Belo Horizonte, a organização do XXIV 
SBRH condicione a participação presencial à comprovação de imunização completa contra a 
COVID-19, de forma a garantir uma maior segurança sanitária aos participantes do evento.  

Atenciosamente, 

LUIZ HENRIQUE PINHEIRO SILVA  
Diretor Executivo 
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