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Comitê participa de reunião para assinatura do Projeto 
PSA Hídrico da Crescente Fértil 

 
O CBH Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) participou, no dia 
16 de julho de 2015, da reunião para assinatura do projeto 
PSA Hídrico da ONG Crescente Fértil. O encontro 
aconteceu no Gabinete do Prefeito do município de 
Resende (RJ) e contou com representantes do Comitê, 
ONG e Prefeitura. O projeto apresentado pela Crescente 
Fértil, em edital lançado pela AGEVAP, irá contemplar 
municípios inseridos na região hidrográfica do Médio 
Paraíba do Sul.  
 

  
 

 

   
 
 
 
 

 

 
 

 

CBH’s Afluentes se reúnem para discussão acerca do 
Contrato de Gestão  
 

O Comitê Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) e os demais 
Comitês Afluentes do rio Paraíba do Sul se reuniram no 
último dia 20 de julho, na sede do INEA, no Rio de Janeiro, 
para tratar da consolidação das contribuições encaminhadas 
acerca da revisão do Contrato de Gestão entre AGEVAP, 
Comitês e INEA. 
 

  

III ECOB-RJ será realizado de 26 a 28 de agosto 
 
O terceiro Encontro Estadual dos Comitês de Bacia 
Hidrográfica do Rio de Janeiro (ECOB) será realizado no 
período de 26 a 28 de agosto de 2015, no Teatro 
Municipal Laercio Rangel Ventura (Praça do Suspiro, 
Centro), em Nova Friburgo (RJ). O encontro vai incentivar 
o debate sobre temas para a gestão compartilhada, 
integrada e sistêmica das águas; promover um espaço 
para a divulgação de programas e planos de ações em 
andamento, além da exibição de casos de sucesso. A 
proposta é que o evento seja um veículo propulsor à 
preparação dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
Fluminenses para o Encontro Nacional de Comitês de 
Bacias Hidrográficas (Encob), além de fomentar o diálogo 
visando à qualificação para uma gestão efetiva das águas 
do Estado do Rio de Janeiro. As inscrições já estão abertas 
e deverão ser realizadas no site: 
http://www.forumfluminensecbh.eco.br/. 
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