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 Membros do Comitê participam de capacitação SIGA CEIVAP  

(foto: Paulo Eugenio/Acervo AGEVAP UD1) 

Curso de capacitação sobre o SIGA CEIVAP é uma parceria entre CBH-MPS e AGEVAP  
 

Nos dias 16 e 17 de agosto, foi realizado o curso de capacitação de municípios 

e membros do Comitê sobre o Sistema de Informações Geográficas e 

Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (SIGA CEIVAP). O 

evento foi pensado através da parceria entre o Comitê Médio Paraíba do Sul e 

sua secretaria executiva, a Associação Pró-Gestão das Águas do Rio Paraíba do 

Sul (AGEVAP) e foi realizado na sede da mesma, em Resende. 
 

O SIGA CEIVAP auxilia nas tomadas de decisão no processo de gestão da bacia 

do Rio Paraíba do Sul por meio de um conjunto de soluções para o 

monitoramento e o acompanhamento dos dados das estações hidrológicas e 

meteorológicas. Seu objetivo é facilitar a criação e a atualização dos elementos 

da bacia, além de possibilitar as informações da situação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos.  
 

Os resultados desse projeto servirão como base para a descentralização da 

obtenção e produção de dados, para garantir à sociedade o acesso às 

informações e, principalmente, para possibilitar a coordenação unificada da 

bacia hidrográfica. 

 

Reunião do FNCBH acontece em Aracajú 

(Foto: Divulgação/FNCBH) 

Membros dos Comitês de Bacia Hidrográfica durante reunião do FNCBH em agosto 
 

As reuniões das Comissões, Grupos de Trabalho e do Colegiado Coordenador 

do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH) foram 

realizadas entre os dias 21 e 23 de agosto, em Aracaju (SE). Com a presença de 

Vera Lúcia Teixeira, secretária do CBH Médio Paraíba do Sul, o encontro teve 

por objetivo reunir os integrantes para fortalecer o Fórum Nacional e os 

Comitês de Bacias Hidrográficas do Brasil. 
 

A pauta da reunião contou com a aprovação das atas das reuniões anteriores; 

o diálogo com a Superintendência das Instâncias Colegiadas do SINGREH – ANA; 

Projeto Legado, cujo tema é “Desafios e Propostas para a Gestão das Águas no 

Brasil”; 8º Fórum Mundial da Água; e informes sobre o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos e sobre a comissão local do XIX ENCOB. Os participantes 

também debateram sobre a gestão de conflitos no âmbito dos recursos 

hídricos, o Grupo de Trabalho Projetos de Lei, o edital da comissão eleitoral e 

a programação do ENCOB. 

 

http://www.cbhmedioparaiba.org.br/


CBH-MPS receberá Prêmio CREA-RJ Meio Ambiente 2017 (foto: 

Divulgação/CBH-MPS) 

 
Atlas das Bacias Hidrográficas da Região do Médio Paraíba do Sul é premiado pelo 

CREA-RJ 
 

O Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) 

foi selecionado com o projeto “Atlas das Bacias Hidrográficas da Região do 

Médio Paraíba do Sul”, na categoria Instituição/Organização Social, para 

receber o prêmio do Conselho Estadual de Engenharia e Agronomia do Rio de 

Janeiro (CREA-RJ) Meio Ambiente 2017. 
 

O presidente do Comitê, José Arimathéa Oliveira, agradeceu aos avaliadores 

pelo reconhecimento à iniciativa e a equipe do CBH-MPS e da Associação Pró-

Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) pelo 

apoio na execução do projeto. “O objetivo principal do Atlas é divulgar a 

informação, sendo uma ferramenta prática para que o planejamento ambiental 

seja feito por bacias hidrográficas, como prevê a Política Nacional de Recursos 

Hídricos”, disse Arimathéa, acrescentando que o trabalho ainda não acabou. 

“Essa premiação é um incentivo para continuar trabalhando em prol das nossas 

águas”, finalizou o presidente. 
 

O objetivo do Prêmio Crea-RJ de Meio Ambiente 2017, realizado anualmente, 

é reconhecer as instituições e entidades que, por meio de suas ações e 

projetos, lutam pela preservação do meio ambiente, além de servirem como 

exemplos de ações para todos os indivíduos. Participaram do concurso 

instituições de todo o Estado do Rio de Janeiro e cinco delas foram premiadas. 

A solenidade de entrega do prêmio acontecerá no dia 21 de setembro, na sede 

do CREA-RJ, no Centro do Rio de Janeiro. 
 

Membros do Comitê Médio Paraíba do Sul participam do V 

ECOB  

(foto: Paulo Eugenio/Acervo AGEVAP UD1) 

Integrantes de nove Comitês Fluminenses participaram do V ECOB em Paraty 
 

A quinta edição do Encontro Estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas do 

Rio de Janeiro (ECOB/RJ), organizado pelo Fórum Fluminense de Comitês de 

Bacias Hidrográficas (FFCBH) por meio da Associação Pró-Gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) foi realizado entre os dias 

28 e 30 de agosto, na Casa de Cultura Câmara Torres, no Centro Histórico de 

Paraty (RJ). Neste ano, o tema do evento foi “A Gestão Costeira e a Integração 

com os Recursos Hídricos”. 

https://www.crea-rj.org.br/premio-crea-rj-de-meio-ambiente-2017/


 

O encontro, que acontece anualmente, reuniu os nove comitês de bacias 

hidrográficas do estado para a realização de debates sobre a gestão hídrica, 

visando à troca de experiências na busca por soluções para os problemas 

encontrados. Dentre eles, destaca-se o mau uso das águas, a intrusão salina, os 

impactos da crise financeira do Estado do Rio de Janeiro no sistema de gestão 

das águas e segurança de barragens. Seu objetivo também foi promover a 

interação entre os membros que compõem os comitês e divulgar os casos de 

sucesso.  
 

O Comitê Médio Paraíba do Sul participou do encontro representado pelo seu 

diretório e membros. O presidente do Comitê, José Arimathéa Oliveira, 

ressaltou a importância de encontros como o ECOB, nos quais assuntos de 

interesse geral são pautados: “Esse é um momento muito importante para 

todos os Comitês de Bacia do Estado do Rio de Janeiro para discutirmos as 

principais ações para o fortalecimento e preservação das nossas águas”, falou 

o presidente.  Para a secretária Vera Lúcia Teixeira, o ganho principal no 

encontro é a troca de experiência dos diversos atores da região. “Poder expor 

o que cada comitê desenvolve, saber sobre as atividades das nove bacias, e, 

principalmente, das cinco que estão interligadas pelo Rio Paraíba do Sul, é de 

grande importância para melhor atuar na gestão dos recursos hídricos”, 

acrescentou Vera. 
 

O ECOB/RJ tem se consolidado como um mecanismo para levar ao 

conhecimento público as mudanças na gestão das águas do estado e as 

soluções para práticas mais sustentáveis no uso dos recursos naturais. Cerca de 

300 pessoas entre membros dos comitês, gestores públicos, empresas de 

saneamento, organizações não governamentais, interessados no tema, entre 

outros, participaram do encontro.  
 

 

 

 

 

 

DADOS GERAIS  

ITEM PROJETO 
MUNICÍPIO(S) 

ABRANGIDO(S) 
STATUS 

 

 

1 
Gestão Participativa e 
Comunicação 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Em andamento  

2 I Fórum do Rio Preto 
Bacia da Região 

Hidrográfica do Médio 
Paraíba do Sul 

Concluído  

3 II Fórum do Rio Preto 
Bacia da Região 

Hidrográfica do Médio 
Paraíba do Sul 

Concluído  

4 
I Oficina de Planejamento 
Estratégico 

N/A Concluído  

5 
II Oficina de Planejamento 
Estratégico 

N/A Concluído  



6 
Programa de Mobilização 
Participativa 

N/A Em andamento  

7 

Ministração de Curso de 
Capacitação de Pessoal na 
Área de Recuperação e 
Conservação de Nascentes 
e Matas Ciliares 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Concluído  

8 
Capacitação para Ações de 
Comunicação Integrada 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Em andamento  

9 

Edital de Chamamento 
Público: Elaboração de 
Estudo de Concepção, 
Projetos Básico e Executivo 
e Estudo Ambiental para o 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

- Suspenso  

10 Projeto "Cílios do Paraíba" Pinheiral e Porto Real Em elaboração do TdR  

11 

Ampliação da Base de 
Dados e Informações - 
Sistema de Informações 
Georreferenciadas 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Cancelado  

12 
Geração de Mapas 
Cartográficos e Temáticos 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Cancelado  

13 

Delimitação das 
Microbacias dos Principais 
Afluentes da Bacia da 
Região Hidrográfica do 
Médio Paraíba do Sul e 
Criação de Atlas com Dados 
Sobre a Bacia 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Concluído  

14 

Impressão de 1.000 (mil) 
exemplares de um Atlas 
Cartográfico de 
Microbacias do Comitê 
Médio Paraíba do Sul 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Em andamento  

15 Projeto "Cílios do Paraíba" Pinheiral e Porto Real Em elaboração do TdR  

16 

Projeto Piloto para 
Pagamento por Serviços 
Ambientais com Foco na 
Conservação e Restauração 
da Micro-Bacia do Rio 
Bananal  

Barra Mansa Em andamento  

17 

Apoio Financeiro para 
Manutenção do 
Abastecimento de Água no 
Município de Barra Mansa 

Barra Mansa/RJ Concluído  

18 
Diária / Reembolso / Ajuda 
de Custo / Ações do 
Diretório  

N/A Em andamento  

19 

Auxílio Financeiro para 
Elaboração de Trabalhos 
Técnicos e Científicos com 
Recursos Financeiros 
Oriundos da Cobrança pelo 
Uso dos Recursos Hídricos  

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Em andamento  

20 

Auxílio Financeiro para 
Elaboração de Trabalhos 
Técnicos e Científicos com 
Recursos Financeiros 
Oriundos da Cobrança pelo 
Uso dos Recursos Hídricos  

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Em andamento  

21 
Infraestrutura / 
Equipamentos / Locação de 
Imóvel 

N/A Em andamento  



22 Escritório de Projetos 
Bacia da Região 

Hidrográfica do Médio 
Paraíba do Sul 

Em andamento  

 

 

 


