
                                                                                                                                        
 

 
2030 Water Resources Group (2030WRG)  

 
Workshop Introdutório no Brasil 

11 de novembro de 2016, 10h às 15h 
Auditório Dow Brasil, Av. das Nações Unidas, 14171 – Diamond Tower, São Paulo – SP 

 
Finanças Sustentáveis no Setor de Recursos Hídricos 

Reuso e reciclagem da Água 
Financiamento Sustentável de Infrastrutura  

Risco climático – financiamento para secas e enchentes  
 

 
Prezado(a) Senhor(a): 
 
Temos o prazer de convida-los a participar do primeiro workshop organizado pelo 2030 Water 
Resources Group (2030 WRG) no Brasil, com o tema “Finanças Sustentáveis no Setor de Recursos 
Hídricos”, que acontecerá na sexta-feira, dia 11 de novembro de 2016, das 10h às 15h, no auditório 
da Dow em São Paulo. 
 
Durante o Workshop, representantes do governo do estado de São Paulo, líderes do setor privado, 
da sociedade civil e da academia irão explorar os desafios e oportunidades na gestão dos recursos 
hídricos em São Paulo. Serão apresentadas as conclusões da “scoping mission” realizada em maio 
de 2016 pela equipe do 2030WRG e serão discutidos os temas das potenciais áreas de trabalho do 
2030WRG no Brasil.  
 
Os participantes serão convidados a discutir sobre os temas de reuso e reciclagem da água, 
financiamento sustentável para a infrastrutura de recursos hídricos, e financiamento e seguro para 
riscos climáticos. Além disso, o workshop proporcionará uma ocasião para comentários que irão 
orientar a direção programática do 2030WRG no Brasil, identificando necessidades específicas e 
temas que devem ser aprofundados. 
 
Seria um prazer contar com a sua participação no workshop e ouvir sua experiência, visão e ideias. 
Enviamos em anexo a agenda do workshop e, após a confirmação de presença, enviaremos a lista 
definitiva de participantes, assim como working papers sobre os temas do Workshop. Em breve 
teremos mais informações no site: www.2030wrg.org  
 
Pedimos a gentileza de confirmar a sua presença com o Sra. Julia Cadaval Martins através do email 
jcadavalmartins@ifc.org.  
 
Atenciosamente, 
 
 

 

 
Anders Berntell 
Diretor Executivo 

2030 Water Resources Group 

 
Renato Ramos 

Líder Comercial da Dow Water & Process Solutions 
para a America Latina 
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