
 

Simpósio vai contar com 6ª edição do projeto Viva a Natureza 
A Fundação PROAMB do Rio Grande do Sul monta espaço com mais de 2 mil m² dentro do XX 

SBRH. Projeto Viva a Natureza vai conscientizar cerca de 10 mil estudantes sobre a importância 
da água no planeta. “Incorporamos o Viva Natureza ao Simpósio porque tem tudo a ver com o 

tema recursos hídricos”, afirma Simone Dalla Costa Lemos, diretora do projeto 

O XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, evento que acontece de 17 a 22 de novembro, em 
Bento Gonçalves-RS, traz uma série de atividades para a educação das crianças da região. “Educai as 
crianças e não será preciso punir os homens”, a frase dita pelo matemático grego Pitágoras (570 a.c a 
496 a.c) é muito atual, pois segundo Simone Dalla Costa Lemos, diretora do projeto Viva a Natureza e 
coordenadora do setor de Educação Ambiental da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, se as 
crianças aprenderem desde cedo a importância de se preservar a água e cuidar da natureza, com 
certeza, teremos um amanhã melhor para as futuras gerações.  

O Viva a Natureza acontece há seis anos como projeto de educação e formação dos alunos, e este ano 
ocorrerá dentro da EXPOHIDRO. A criação do Viva é da PROAMB, fundação do Rio Grande do Sul, 
especializada em gestão de resíduos sólidos, co-processamento, desenvolvimento de soluções, 
pesquisas de metodologias e tecnologias internacionais para tratamento e reaproveitamento de rejeitos 
industriais e do segmento de serviços.  

A 6ª edição do projeto terá aproximadamente dois mil m² e deve levar cerca de 10 mil estudantes da 
região, de 4 a 12 anos de idade, durante os dias de evento. A diretora conta que o projeto já teve início 
nas escolas, onde as crianças fizeram cartuns, histórias em quadrinhos sobre a natureza e que serão 
expostos no Simpósio. “Primeiro os pequenos vão assistir a peça teatral ´O encanto da cascata´, de 
minha autoria e de Caroline Roberta Todeschine. Depois vão participar de oficinas, discutir a peça e 
fazer atividades com relação a água. No término do Simpósio vão ganhar uma sacola ecológica, que 
será em formato de peixe. Ao abrir, o peixe vira uma sacola retornável para colocarem o livro. O legal é 
que eles vão poder discutir o assunto com a família”, explica Simone. Ela conta que este ano, em 
homenagem ao Simpósio e ao tema, o espaço Viva a Natureza será ambientado como se estivessem 
em uma mata. “Tudo vai acontecer dentro de barracas, as crianças vão ouvir o som dos pássaros, do 
vento nas árvores, de uma cascata projetada, ou seja, sons da natureza”, finaliza. 

O projeto Viva a Natureza faz parte da programação do XX SBRH que conta com patrocínio da CNA – 
Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, da Odebrecht Infraestrutura, do CNPq – 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da hidrelétrica Itaipu Binacional e 
Light. O evento tem apoio de diversas entidades e organizações, entre elas, a Prefeitura Municipal de 
Bento Gonçalves, o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas. Conheça todos os 
patrocinadores e apoiadores visitando nossa página: http://www.abrh.org.br/xxsbrh/.  

Prêmio Jovem Pesquisador 

Como forma de reconhecer e valorizar os jovens talentos, a ABRH promove o Prêmio Jovem 
Pesquisador. A seleção é feita entre os trabalhos cujos autores têm idade igual ou inferior a 30 anos. 
Três finalistas são selecionados para apresentação em seção plenária para escolha do grande 
vencedor. A premiação acontece em um dos momentos mais festivos do Simpósio. Além do certificado, 
os finalistas garantem a anuidade de 2014 da Associação, além de exemplares de publicações 
realizadas pela ABRH. O vencedor recebe um notebook.  

Bento Gonçalves 



Localizada na Serra Gaúcha na região denominada Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves está entre as 
10 cidades com maior economia do estado do Rio Grande do Sul. A cidade foi escolhida como um dos 
65 pólos indutores de turismo no Brasil pelo Ministério do Turismo. Estima-se que o XX SBRH 
movimente R$ 5 milhões nos dias de evento. 

Quem é a ABRH 

A ABRH – Associação Brasileira de Recursos Hídricos é uma associação profissional, sem fins 
lucrativos, que tem como finalidade congregar pessoas físicas e jurídicas dedicadas ao avanço da 
gestão de Recursos Hídricos, da pesquisa científica e do apoio ao ensino técnico e universitário. A 
ABRH desenvolve ações de caráter técnico-científico, espinha dorsal da sua atuação político-
institucional, com vistas a dirimir conflitos e a viabilizar a construção de soluções robustas, eficientes e 
sustentáveis, para a gestão dos Recursos Hídricos em apoio ao desenvolvimento do País. 

Em 1997, a participação da ABRH foi fundamental para angariar a contribuição de profissionais de 
diferentes setores da Água para a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
no Brasil. No Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH) tem participado como representante do 
setor técnico e acadêmico. Também atua no Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e está 
representada em Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, bem como em diversos Comitês de 
Bacias Hidrográficas. 

SERVIÇO 
O quê: XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
Quando: de 17 a 22 de novembro de 2013 
Onde: FUNDAPARQUE - Alameda Fenavinho, 481 - Bento Gonçalves (RS) 
Inscrições on line: até 10 de novembro – clique aqui. 
Informações: xxsbrh@abrh.org.br(51) 3493 2233 / 3308 6652 
Para acessar a programação preliminar do evento clique aqui. 
Site: www.abrh.org.br/xxsbrh |Fanpage: Facebook ABRH | Siga no Twitter 
 
Projeto Viva a Natureza da Fundação Proamb 
Quando: 18 a 22 de novembro de 2013 
Onde: Parque de Eventos, Pavilhão E, Entrada pelos fundos - Bento Gonçalves (RS) 
HORÁRIOS: 8h30 às 10h | 13h30 às 15h| 15h30 às 17h 
Inscrições Gratuitas – clique aqui 
Visite o site do projeto: http://www.proamb.com.br/responsabilidade-social/viva-a-natureza  
 
Informações para a imprensa 
Timepress Comunicação Empresarial - (11) 5585 9787 
Cristina Bighetti cristina@timepress.com.br 
Santelmo Camilo santelmo@timepress.com.br 
Andressa Santana andressa@timepress.com.br  
Marcelo de Troi marcelo@timepress.com.br 
Luciene Balbino Luciene@timepress.com.br  
Siga a Timepress: @timepressCOM |www.timepress.com.br 


