Palestra gratuita com presidente nacional da ABES aborda a crise hídrica na Califórn
Ter, 15 de Setembro de 2015 13:17

Evento, que será realizado dia 23 de setembro, em São Paulo, é promovido pela ABES em

parceria com AESABESP, APECS e ABIMAQ.

A crise de escassez hídrica na Califórnia (EUA) e as experiências internacionais de água
reciclada serão tema de palestra “Experiências na administração de secas na Califórnia”, que
será promovida dia 23 de setembro, no Espaço Vida na SABESP Ponte Pequena. O evento é
uma parceria da ABES com AESABESP, APECS e ABIMAQ.
O encontro terá apresentação do presidente nacional da ABES, Dante Ragazzi Pauli, e de
Viviana Borges, da AESABESP, que estiveram recentemente na Califórnia para conhecer o
trabalho do setor e as medidas de enfrentamento da crise implementadas pelos americanos.
Na oportunidade será apresentada a vivência obtida na visita às instalações de água reciclada
na Califórnia e também terá apresentações de representantes das empresas Arcadis-Logos,
CH2M HILL e TETRATECH, com experiências internacionais das mesmas em estações de
água reciclada.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do
email: diretoriatecnica@aesabesp.org.br.

Serviço:
Experiência na administração de secas na Califórnia
23 de setembro de 2015, quarta-feira, das 8h45 às 12h30
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Espaço Vida na AESABESP Ponte Pequena (Sala Pau Brasil) – Av. do Estado, 561 – Ponte
Pequena – São Paulo

Programação
8h45 – Recepção
9h15 às 10h35 – Experiência na administração da escassez hídrica na Califórnia – Dante
Ragazzi Pauli (ABES) e Viviana Borges (AESABESP)
10h35 às 11h – coffee break
11h às 12h30 – Experiências no desenvolvimento de projetos e instalações de água reciclada –
Jack Bryck (Arcadis-Logos); Alexander Fortin e Helena Kubler (CH2M Hill do Brasil) e Eduardo
A. Yassuda (TETRATECH Brasil)
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