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INTRODUÇÃO
 
  A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e

Ambiental – ABES é uma associação sem fins econômicos,

fundada em 1966 e reúne cerca de 10.000 profissionais do

setor. Sua principal missão é de ser propulsora de

atividades técnico-científicas, político-institucionais e de

gestão que contribuam para o desenvolvimento do

saneamento ambiental, visando à melhoria da saúde, do

meio ambiente e da qualidade de vida das pessoas.

  Dentre as frentes de trabalho desenvolvidas na ABES, o

Programa Jovens Profissionais do Saneamento (JPS) foi

criado, em 2010, com o objetivo de promover o

desenvolvimento contínuo dos jovens profissionais que

atuam ou desejam atuar na área de saneamento ambiental,

buscando satisfazer as necessidades presentes e futuras

do mercado de trabalho. Desta forma, o programa JPS tem

como visão “tornar-se um programa de referência e apoio

à carreira dos jovens profissionais do setor saneamento

ambiental". 

   Como objetivos estratégicos do programa JPS estão:

I - Promover o relacionamento contínuo entre os jovens

profissionais e os seniores.
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INTRODUÇÃO
 

 

 II - Apoiar o desenvolvimento da carreira dos jovens

profissionais.

   Em todo Brasil, o programa JPS conta com mais de 1000

participantes em 20 estados brasileiros. No Rio Grande do

Sul, tem-se o JPS ABES-RS, cujos membros realizam um

trabalho voluntário (sem remuneração), que envolve a

produção de conteúdos educativos (a Revista Afluente do

JPS, posts em mídias sociais, cartilhas), a participação em

palestras sobre educação ambiental para universidades,

escolas e a comunidade em geral, estudos específicos da

ABES com relação aos serviços de Saneamento Básico,

organização e apoio de eventos da ABES nacional e na

seção RS, campanhas temáticas, como “Semana Lixo Zero”,

“Brasil sem lixão”, dentre outras atividades, que auxiliam na

construção do Programa, bem como na formação

profissional dos voluntários.

   Desta forma, o presente relatório tem como objetivo

descrever as atividades realizadas pela Equipe do JPS

ABES-RS nos meses de julho e agosto de 2022.
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EQUIPE

Kely Boscato Pereira 
Coordenadora Geral
Engenheira Ambiental e Sanitária formada pela
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Atualmente é
mestranda em Engenharia Civil pela Universidade do Vale
do Rio dos Sinos, atua nas áreas de licenciamentos
ambientais, gestão de recursos hídricos, projetos, entre
outras.

Roberta Arlêu Teixeira
Coordenadora Adjunta
Engenheira Sanitarista e Ambiental (IFES). Mestra em
Tecnologias Sustentáveis (IFES). Mestra em Engenharia
Civil (UFES). Atualmente é doutoranda em Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde desenvolve
pesquisas na área de Valorização de Resíduos Sólidos e
Tratamento Avançado de Água e Efluentes visando a
remoção de contaminantes emergentes. Possui
experiência nas áreas de valorização de resíduos sólidos e
tratamento de água e efluentes.

Coordenação
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Maria Teresa de Jesus Camelo Guedes
Engenheira Civil pela Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG). Atualmente, é mestranda no Programa de
Pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento
Ambiental no Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) na
UFRGS e desenvolve projeto na área de energias renováveis,
através do reaproveitamento de resíduos agroindustriais para
geração de biogás.

Luiza Prates Honaiser
Bióloga (UFRGS) e especialista em Engenharia Sanitária e
Ambiental. Possui experiência na área de microbiologia
aplicada à Engenharia Sanitária e Ambiental. 

EQUIPE
Voluntários

Jéssica Ribeiro
Engenheira Ambiental e Sanitarista especialista em Gestão
do SGI, atualmente cursando MBA em Desenvolvimento
Sustentável e Economia Circular e trabalhando no Banco
Cooperativo Sicredi. Foi estagiária na Agência de
Desenvolvimento do Distrito Federal e aluna do
Departamento de Estado Americano, em intercâmbio voltado
para questões ambientais globais.
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Kellen Tebaldi
Engenheira Civil pela Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG). Atualmente, é mestranda no Programa de
Pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento
Ambiental no Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) na
UFRGS e desenvolve projeto na área de energias renováveis,
através do reaproveitamento de resíduos agroindustriais para
geração de biogás.

EQUIPE
Voluntários

Anelise Nardi Hüffner
Engenheira Ambiental e Sanitarista especialista em Gestão
do SGI, atualmente cursando MBA em Desenvolvimento
Sustentável e Economia Circular e trabalhando no Banco
Cooperativo Sicredi. Foi estagiária na Agência de
Desenvolvimento do Distrito Federal e aluna do
Departamento de Estado Americano, em intercâmbio voltado
para questões ambientais globais.
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Mensalmente, a equipe JPS ABES-RS realiza reuniões para
alinhamento das atividades realizadas pelo grupo, bem
como trocar ideias e experiências.
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ATIVIDADES
REALIZADAS

Reuniões periódicas

Na reunião de Junho, nosso
time foi renovado com
ingresso de novas
voluntárias, Cássia, Jéssica,
Luíza, Maria Teresa e
Tamires. 



Reuniões periódicas
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ATIVIDADES
REALIZADAS

No mês de julho foi proposta
uma reunião presencial, na
forma de Happy Hour, para
que as novas membras se
conhecessem e também à
coordenação.

Na reunião, foram discutidas
ideias de colaboração do JPS
ABES-RS com o portal ABES
Educa, na forma de cartilhas de
Educação Ambiental, bem como
na realização de capacitações,
palestras em escolas e
universidades.

 



Elaboração da 11ª edição da
Revista Afluente
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ATIVIDADES
REALIZADAS

Em Julho/2022 também foi
lançada a Revista Afluente, de
Produção do JPS ABES-RS, na
qual as coordenadoras do
programa (Kely Boscato e
Roberta Arlêu Teixeira) são
responsáveis por produzir o
conteúdo.

A edição contou com uma matéria
sobre o Prêmio Jovem da Água de
Estocolmo e uma entrevista, ambas
realizadas pela Roberta Arlêu Teixeira
às vencedoras do Prêmio no Brasil,
Camily Pereira e Laura Drebes
estudantes IFRS, que ficaram em 2º
lugar, na etapa mundial, na Suécia. 



Atualização da Logo do JPS
ABES-RS
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ATIVIDADES
REALIZADAS

Tendo em vista promover as atividades realizadas pelo
grupo do JPS da ABES seção Rio Grande do Sul, foi
realizada uma mudança na logo do JPS, incluindo-se a
identificação da seção RS.



Elaboração da Cartilha
"Saneamento começa em casa"
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ATIVIDADES
REALIZADAS

Como resultado da reunião de Julho/2022, foi discutida a
atuação do JPS ABES-RS na produção de materiais para a
plataforma ABES Educa, uma ideia foi a produção de
cartilhas, com o objetivo de conscientizar as pessoas de
que para que se promova o saneamento é preciso cada um
fazer a sua parte. 



Elaboração da Cartilha
"Saneamento começa em casa"
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ATIVIDADES
REALIZADAS

Limpeza da caixa d’água - Responsável: Jéssica Ribeiro
Ligação na rede de esgoto - Responsável: Luiza Honaiser
Consumo consciente de água: identificar perdas e evitá-las
- Responsável: Roberta Arlêu Teixeira
Vaso sanitário não é lata de lixo - Responsável: Maria
Teresa Guedes
Cuidados que devemos ter na pia de lavar louça, o que não
pode ser descartado ali - Responsável: Ane e Kely
Resíduos domésticos, como realizar uma gestão
sustentável e evitar a geração de “lixo” - Responsá´vel:
Kellen Tebaldi

A série “Saneamento começa em casa" abrangerá um passo a
passo, de fácil compreensão de atitudes corriqueiras, mas
essenciais para o sucesso das ações de saneamento e que
todos precisamos iniciar em casa. Os temas abordados serão:

 Cada membra da Equipe JPS ABES-RS ficou responsável por
um tema da cartilha, sendo que a ideia é que todas colaborem
em todos os temas.



Representação do JPS ABES-RS
em eventos e divulgação do
Programa JPS
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ATIVIDADES
REALIZADAS

Participação da Coordenadora
Adjunta do JPS ABES-RS,
Roberta Arlêu Teixeira, como
palestrante na Semana Cidades
Lixo Zero, em Porto Alegre.

Na palestra foi abordada a
temática de Economia Circular,
além da apresentação do
Programa JPS e das ações
desenvolvidas pelo grupo na
área de Resíduos Sólidos.



- Divulgação do programa
JPS para os cursos de
Engenharia Ambiental,
Engenharia Hídrica,
Mestrado e Doutorado em
Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental do
IPH/UFRGS.

Representação do JPS ABES-RS
em eventos e divulgação do
Programa JPS
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ATIVIDADES
REALIZADAS

Participação da Coordenação do JPS
ABES-RS (Kely Boscato e Roberta Arlêu
Teixeira) como apoio do Prêmio Jovem da
Água de Estocolmo, organizado no Brasil
pelo JPS. A coordenadora geral do JPS,
Kely Boscato participou também da
premiação, no Rio de Janeiro, durante a
Rio+30, em Jun/2022.



Participação em discussões das
Câmaras Temáticas da ABES-RS
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ATIVIDADES
REALIZADAS

- A coordenação do JPS ABES-RS
está presente em algumas
discussões e atividades propostas
dentro das Câmaras Temáticas da
ABES nacional e a ABES-RS, como a
Câmara Temática de Meio Ambiente,
coordenada pelo Rafael Volquind, e
que tem a Coordenadora Adjunta do
JPS ABES-RS, Roberta Arlêu Teixeira,
como apoio nas questões da área de
Contaminantes Emergentes e na área
de Valorização de Resíduos Sólidos
Industriais.  Também participa
ativamente da Câmara Temática de
Meio Ambiente a JPS Caroline
Sofiatti.
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ATIVIDADES
REALIZADAS

-Os JPS e a coordenação também participam das discussões e
debates promovidos pela ABES-RS, como a apresentação do
PLANESAN, do RS, que ocorreu no dia 01/09/2022 de forma on-
line, da qual as JPS Annelise Huffner, Luiza Honaiser e a
Coordenadora Adjunta do JPS ABES-RS, Roberta Arlêu Teixeira,
participaram.

Participação em discussões das
Câmaras Temáticas da ABES-RS



Palestras em universidades
para divulgação do programa
JPS ABES-RS
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- Foi realizada uma palestra no Instituto de Pesquisas Hidráulicas
da UFRGS compondo a Semana Acadêmica do Curso de
Engenharia Ambiental, com o objetivo de divulgar o programa
para os graduandos da universidade. A palestra foi ministrada
pela Coordenadora Adjunta do JPS ABES-RS, Roberta Arlêu
Teixeira.

Palestra na UFRGS
23/09/2022

ATIVIDADES
REALIZADAS



Realização do plantio de mudas
nativas em área em
recuperação em Taquara-RS

-  A coordenadora adjunta do Programa JPS ABES-RS, atuou na
organização do projeto "Plante Água", junto a BPW América
Latina, ABRHirdro e prefeitura de Taquara. O projeto fez parte da
Semana da Água da ABES-RS e promoveu o plantio de 675
mudas nativas em uma área em recuperação no município de
Taquara e contou com a capacitação de estudantes do ensino
fundamental e professores de escolas do município. 

17

ATIVIDADES
REALIZADAS



Diagnóstico da situação da
destinação / valorização de
resíduos sólidos no RS

PRÓXIMAS 
AÇÕES
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-Esta atividade será realizada pela Coordenação do JPS ABES-RS
em parceria com as voluntárias e tem como objetivo realizar
contato com prefeituras do RS e associação de catadores
buscando identificar as ações desenvolvidas nos municípios para
valorização de resíduos sólidos, e obter dados atualizados  sobre
a quantidade efetiva de resíduos sólidos que é desviada de
aterros sanitários, de forma a auxiliar a tomada de decições
sobre o tema.



Palestras em universidades
para divulgação do programa
JPS ABES-RS

PRÓXIMAS 
AÇÕES

-Serão realizadas, no próximo semestre, palestras nas
universidades da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS, com
o objetivo de divulgar o programa JPS e a ABES-RS, entender as
necessidades dos jovens profissionais, realizar mentorias e
auxiliar no planejamento das próximas ações do grupo.

19

Palestra na ULBRA
no dia 01/03/2023

Palestra na UNISINOS
01/05/2023
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VENHA PARTICIPAR
DO JPS ABES-RS!

Entre em contato com nossas coordenadoras Kely e
Roberta pelo e-mail: jpsabesrs@gmail.com, nos siga
nas redes sociais e participe do nosso grupo de
whatsapp!

@jpsabesrs

https://www.abes-rs.org.br/site/jps.php


