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“Ser Jovem e não 
ser revolucionário é 
uma contradição 
genética”  

(Che Guevara) 

JPS-BA TEM NOVA COORDENAÇÃO 
Em junho deste ano, assumiu a coordenação do Programa Jovens Profissionais 

do Saneamento, seção Bahia, o estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental 

da Universidade Federal da Bahia, Albert Porto. O JPS-Ba, que já tinha um histó-

rico de forte atuação sob a coordenação da Engenheira Sanitarista e Ambiental 

Vanessa Britto (Atual Presidente da ABES-Ba),  vem carregado de espectativas e 

confiança de que  será realizado um bom trabalho  em direção aos objetivos 

estratégicos do Programa. 

FORMAÇÃO DO CORPO EXECUTIVO  
Com o objetivo de planejar e  fortalecer  o Programa, bem como garantir a ex-

ecução das ações do JPS, foi formado um  Corpo Executivo (CE), que foi estrutur-

ado de acordo ás necessidade identificadas para o crescimento, como segue na 

fluxograma: 
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ASSOCIAÇA O JPS-BA 

Para facilitar a associação de 

novos membros ao Programa 

Jovens Profissionais do 

Saneamento - Seção Bahia, foi 

criado no site da ABES-Ba 

(www.abesba.org.br) uma 

plataforma online, basta clicar, 

Associe-se Já! 

COMUNICAÇA O 

Para você não perder nada do 

que acontece no JPS, estamos 

agora no Instagram, siga a 

gente e acompanhe de perto 

tudo que acontece no Progra-

ma.  

 

O primeiro evento na nova Gestão do JPS-BA foi o “Bem Vindo ao IV COBESA”. O 

evento foi idealizado com o intuito de convidar e motivar à todos os estudantes 

da área do Saneamento a participarem do IV Congresso Baiano de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, realizado na Universidade Federal do Recôncavo da Ba-

hia. 

O evento contou com Apresentação Institucional do JPS, Palestras com os temas 

“Empreendedorismo Jovem” e “Desafios e Perspectivas da Engenharia Sanitária 

e Ambiental, além de atrações culturais de capoeira e a banda Florabamba. 

“Talento ganha jogos, mas trabalho em equipe e inteligência ganham campeona-
tos”                             (Michael Jordan) 

EVENTO “BEM VINDO AO IV COBESA” 

Os setores foram organizados em atividades  específicas  cada um, sendo dotados de liderança, como segue no 

quadro de definição de ações por setor. 
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SETOR LIDERANÇA AÇÕES 

COORDENAÇÃO Albert Porto Gestão do Programa  

PROJETOS Raisa Peregrino e Vitor Pessoa Execução das ações planejadas 

COMUNICAÇÃO Rebecka Grillo e Gustavo Andrade Comunicação estratégica, Contato com Associados e Divulgação 

EXPANSÃO Anna Luisa e Ravine Galizza Estratégias de Expansão do JPS, Prospecção de Representantes, 

Apresentação Institucional 

REPRESENTANTES Gislene Esquivel Representação e formação de núcleo JPS nas universidades 

@jps.abesba 

Apresentação Cultural Apresentação Profª Rosa Alencar-UFRB 



IV COBESA 

O Congresso Baiano de Enge-

nharia Sanitária e ambiental 

(COBESA) foi pensado com o 

objetivo de criar espaços de 

diálogo relacionados às ques-

tões ambientais e na sua quar-

ta edição já está consolidado 

como um fórum técnico-

científico de discussão sobre os 

temas do saneamento e meio 

ambiente. 

A organização contou com a 

participação de Universidades 

Públicas federais e estaduais, 

faculdades privadas, órgãos 

públicos e empresas estaduais, 

autarquias municipais e associ-

ações e entidades de classes 

do Estado da Bahia.  

O I COBESA foi realizado em 

Julho de 2010 em Salvador e 

foi considerado um evento 

exitoso, pois o mesmo contou 

com 1.200 participantes e com 

300 artigos inscritos. Esses 

bons resultados, aliado a uma 

aprovação por parte do público 

presente com 95% avaliando o 

evento como bom ou ótimo, 

foi fundamental para a decisão 

de continuidade desse evento.  

IV CONGRESSO BAIANO DE ENGENHARIA 
SANITÁRIA E AMBIENTAL 

Ocorreu dos dias 13 a 16 de julho o IV Congresso Baiano de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, no qual teve como tema central “Qualidade Ambi-

ental: integrando água, saneamento, energias, alimento, saúde e socieda-

de “. O JPS-BA participou ativamente em todos os dias de congresso, onde 

teve como destaque  a coordenação da Roda de Conversa “Bota na Roda”, 

organizada pelo JPS, Ong Engajamundo e o Parlamento Nacional da Juven-

tude pela Água-PNJA. 

A ação foi dividida em dois dias durante o congresso e contou com a pre-

sença de jovens estudantes de diversas áreas, como Ciências Sociais, Cine-

ma, Agronomia e Engenharia, o que foi de grande valia para o andamento 

das discussões, no qual foram colocados diversos pontos de vista sobre os 

temas abordados. No primeiro dia o tema discutido foi “Recursos Hídricos: 

Bem Público ou Bem Econômico?”,  e no dia 15/07 foi abordado “ Sanea-

mento Básico: O básico existe?”. 
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EXPANSA O 

Com o intuito de expandir o 

programa pelo interior do es-

tado e universidades privadas 

da Bahia, o JPS-BA iniciou a 

formação dos núcleos inde-

pendentes. No dia 07 de 

outubro  foi formado o 

primeiro núcleo de expansão 

do JPS-BA, na Faculdade Área 1 

em Salvador, tendo como rep-

resentante a estudante de 

graduação em Engenharia 

Ambiental e Sanitária Gislene 

Esquivel. 

O núcleo de expansão do JPS-

BA continua trabalhando na 

formação de núcleos com o 

objetivo de universalizar o 

programa no estado, de forma 

a atingir todos os estudantes e 

jovens profissionais da área do 

saneamento ambiental . 

MESAS REDONDAS REALIZADAS 
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 Edital e Contrato da Licitação para Concessão dos 

Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de Resíduos 

Sólidos no Município de Salvador. 

Em 19 de agosto deste ano, a ABES-BA e o JPS-BA promoveram a Mesa Redon-

da: Edital e Contrato da Licitação para Concessão dos Serviços de Limpeza Urba-

na e Coleta de Resíduos Sólidos no Município de Salvador”, onde teve como 

resultante uma Nota Pública. 

A atividade foi realizada na Universidade Federal da Bahia – UFBA com o objeti-

vo de debater o edital tendo em vista a legislação vigente e frente aos desafios 

do serviço adequado de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos em atendi-

mento a todos, sem prejuízo ao meio ambiente.  

A principal questão, de acordo com a presidente da ABES-BA, Vanessa Britto é 

que Salvador não possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sóli-

dos (PMGIRS), de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

instituída por meio da Lei Federal nº 12.305/2010. “O Plano Básico de Limpeza 

Urbana (PBLU) é de 2012 e não contempla as exigências legais em vigor. Desta 

forma, o Município precisa de um plano atualizado que atenda à legislação, an-

tes de realizar qualquer processo licitatório, ainda mais com a vigência estabele-

cida”, enfatiza.  



“Matar um homem rico é pecado e é crime. Se for pobre, é Saneamento Básico”. 
(Pacco Driguêz) 

Com o objetivo de fazer um pequeno diagnóstico do Saneamento na 

Bahia, aconteceu no Auditório da Escola Politécnica da Universidade 

Federal da Bahia no dia 05 de setembro a Mesa Redonda Saneamen-

to Básico na Bahia, onde foi explanado pelo Prof.PhD Luiz Roberto 

Santos Moraes e a Profa Dr.Patrícia Borja a situação atual e os desafi-

os do Saneamento Ambiental no estado da Bahia.  

“A universalização do saneamento básico apresenta grandes desafios 

de mudança cultural, que cabem a cada um de nós como trabalhado-

res, técnicos, políticos, legisladores e operadores da lei, dirigentes e 

gestores, mas, sobretudo, como cidadãos, enfrentá-los. Fazer Sanea-

mento Básico de outra forma é possível " - Profº PhD Luiz Roberto 

Santos Moraes 
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 Tecnologias de Abastecimento de Água 

 Saneamento Básico na Bahia: Situação Atual e Desafios. 

Em 28 de setembro o JPS-BA realizou a Mesa Redonda que teve como 

tema Tecnologias de Abastecimento de Água. A mesa foi composta 

pelo Prof.Dr.Asher Kiperstok - UFBA, Lindemberg Peixoto - Companhia 

de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB) e Cláudio Fon-

tes - EMBASA.  

Um dos destaques apresentados foram as tecnologias de abastecimen-

to utilizadas no semiárido da Bahia pela CERB, como os dessalinizado-

res, cata-ventos, placas solares e sistemas simplificados de abasteci-

mento de água e a utilização de água subterrânea. Ele destacou ainda o 

uso dessas ferramentas de engenharia como caminho para a problemá-

tica secular da escassez hídrica no semiárido baiano. 

Após as apresentações de cada palestrante, a discussão foi aberta ao 

público, onde foi colocado em pauta diversas questões abordadas, com 

destaque para a importância da utilização de tecnologias sociais e alter-

nativas no abastecimento de água no semiárido, bem como a relevân-

cia da educação ambiental e o acompanhamento social do processo de 

implantação e operação desses sistemas e equipamentos no campo. 



O JPS-BA, no dia 27/08 realizou uma Visita Técnica ao 

Parque das Dunas, uma reserva de cerca de 6 

milhões de metros quadrados situado em Salvador. 

Essa área tão importante recebeu em 2014 o título 

de Posto Avançado da Reserva da Biosfera, inte-

grando as principais redes voltadas à conservação 

do bioma da Mata Atlântica num reconhecimento 

feito pela UNESCO. 

VISITA TE CNICA AO PARQUE DAS DUNAS 
CONTATO JPS-BA 

Iniciou-se no mês de novembro 

as reuniões do JPS-BA para a 

criação do calendário de ações 

estratégicas para o ano de 

2017. Se você tem uma ideia 

de cursos, mesas redondas, 

visitas técnicas, eventos, etc. 

Entre em contato com a gente 

e participe você também. 

 

  Alameda das Espatódeas, nº 479, sala 203, 

  Caminho das Árvores, Salvador - BA - CEP 41820-460 

  facebook.com/ABES.BA  /  abes-ba@abes-dn.org.br  /  (71) 3341-1380 

Email: jps.abesba@gmail.com 

Instagram: jps.abesba 

Coordenador JPS-BA 
Albert Tiago Porto Gomes 

Eng.albertporto@gmail.com 

https://www.facebook.com/ABES.BA

