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Comunica CBH lança Oficina de Comunicação para os
membros do CBH-MPS
(foto: Felipe Rodrigues/Acervo AGEVAP UD1)

O moderador da oficina apresentou as estratégias de comunicação e os participantes
colaboraram com suas opiniões

Os membros do Comitê Médio Paraíba do Sul foram convidados para participar
da Oficina de Comunicação, no último dia 17 de novembro na AGEVAP, em
Resende. A oficina faz parte do projeto comunica CBH, que tem como objetivo
fazer um mapeamento de necessidades de comunicação para um
planejamento estratégico do Comitê.
O moderador da oficina, o especialista administrativo de comunicação da
AGEVAP, Marcelo Alves, explicou que o Comunica CBH é um esforço de
levantamento de demandas, discussão e estruturação para progressos na
comunicação estratégica de cada um dos Comitês atendidos pela AGEVAP. A
oficina também serviu para apresentar as propostas e os desafios da
comunicação e os participantes puderam montar estratégias de melhorias
através de dinâmicas de grupo.
Estiveram presentes o presidente do Comitê José Arimathéa Oliveira, a
secretária Vera Lúcia Teixeira, a coordenadora da Câmara Técnica Carin vön
Muhler, o representante da sociedade civil Délio Guerra Filho, Jéssica de
Almeida Gonçalves, representando a prefeitura de Quatis e os colaboradores
da AGEVAP UD 1, Paulo Eugênio e Roberta Abreu.

Secretária do CBH-MPS participa de fórum sobre o rio
Paraíba do Sul
(foto: Reprodução/A Voz da Cidade)

Vera Lúcia Teixeira palestra sobre prognósticos do rio Paraíba do Sul

A Agenda 21 realizou no dia 22 de novembro, no Parque Natural de Saudade,
em Barra Mansa, o fórum que teve como tema o rio Paraíba do Sul. A secretária
do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, Vera Lúcia Teixeira,
ministrou uma palestra sobre o rio, seus prognósticos e possíveis soluções.
O evento faz parte de um plano de ação para ser adotado por membros do
governo e pela sociedade civil em todas as áreas em que a ação humana
impacta o meio ambiente. Segundo os organizadores, serão realizadas reuniões
a cada quatro meses com objetivo de mobilizar a população.
Estiveram presentes o presidente da Agenda 21 e gerente de Coleta de
Resíduos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Isaias Gomide
Monteiro, os representantes da Secretarias de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, de Desenvolvimento Rural, ICMBio, Conselho
Municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa (Condema), Superintendência de

Obras e Serviços Públicos (Susesp), Centrais de Tratamento de Resíduos,
Sindicato Rural, Universidade Federal Fluminense (UFF), Área Cicuta e a
população.

Comitê Médio paraíba do Sul realiza última plenária do ano
(foto: Felipe Rodrigues/Acervo AGEVAP UD1)

As reuniões aconteceu na tarde de terça-feira (28), no auditório do SAAE-VR

Aconteceu na terça-feira, 28 de novembro, a 28°Reunião Plenária Ordinária e
a 14ª Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica da Região do Médio
Paraíba do Sul (CBH-MPS) de 2017. O encontro foi sediado no Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR) e cerca de 24
pessoas, entre membros e convidados, participaram das reuniões. De acordo
com o presidente José Arimathéa Oliveira, foi uma ótima oportunidade para
receber novos membros, como foi o caso dos representantes da Universidade
Severino Sombra (USS), que tomaram posse durante a plenária.
Dentre os assuntos discutidos, houve a aprovação da resolução do Comitê que
dispões sobre o calendário de reuniões para o próximo ano e a aprovação da
ata da 13ª Reunião Plenária Extraordinária. A vice-presidente Flávia Pires
apresentou os resultados do projeto desenvolvido pelo CBH-MPS no Programa
de Educação Ambiental do CEIVAP e a coordenadora da Câmara Técnica Carin
vön Muhler, desenvolveu uma dinâmica com os presentes com o tema “o rio
que nós temos e o rio que queremos”, na qual os participantes apontaram a
realidade e os resultados esperados na gestão das águas.

XIX ENCOB é realizado em Aracaju
(foto: Leonardo Guedes/Acervo AGEVAP UD1)

O XIX ENCOB foi realizado no Prodigy Beach Resort e Conventions Aracaju

Aconteceu, entre os dias sete e dez de novembro, a 19° edição do Encontro
Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas (XIX ENCOB), em Aracaju,
Sergipe. Este ano, o evento teve como tema central “Os Comitês de Bacia no
fortalecimento do Sistema Nacional de Recursos Hídricos”. De acordo com os
organizadores, cerca de 800 pessoas ligadas aos Comitês de Bacias
Hidrográficas participaram do encontro que propiciou momentos de interação
entre os convidados.
A realização do ENCOB tem motivado a participação de representantes de
todos os entes do Sistema Integrado de Recursos Hídricos do Brasil, seja através
do Poder Público, Usuários, ONGs, Universidades, Municípios, e todos aqueles
interessados na temática acerca dos recursos hídricos. Dentre os objetivos do
encontro, os principais foram oportunizar a troca de ideias, apresentar
experiências bem sucedidas e conhecer os modelos de atuação de cada Comitê
no Brasil, além de possibilitar que cada um identifique as oportunidades e
desafios para a promoção da gestão integrada das águas.
O Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, participou
do evento com um grande número de membros. O diretório do CBH,
representado por seu presidente José Arimathéa, sua secretária Vera Lúcia
Teixeira e sua diretoria Daniela Vasconcelos, participaram do encontro como
moderadores de mesas de diálogos e roda de conversa com os temas
“Mudanças Climáticas e Gestão de Recursos Hídricos”, “Fórum dos Comitês de
Bacias Hidrográfica Interestaduais” “Compartilhando a Gestão dos Recursos
Hídricos”, respectivamente.

Secretária do CBH participa de Oficina de Sustentabilidade
(foto: Leonardo Guedes/Acervo AGEVAP UD1)

Moderadores apresentam possíveis soluções de sustentabilidade para o futuro

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (CERHI-RJ) realizou,
nos dias 13 e 14 de novembro, a Oficina de Sustentabilidade do Sistema
Estadual de Recursos Hídricos. O evento aconteceu no auditório da FIRJAN,
situado no Centro do Rio de Janeiro, com apoio do INEA e da Secretaria de Meio
Ambiente do município. Cerca de 85 pessoas participaram do evento, dentre
elas, os diretores dos Comitês de Bacias Hidrográficas e convidados, membros
do CERHI-RJ e coordenadores de Câmaras Técnicas do CERHI-RJ.
Durante o primeiro dia da Oficina foi apresentada a contextualização da
situação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI); o Contrato de
Gestão, a projeção dos gastos e arrecadação de despesas do FUNDRHI; e a
evolução da TAR a partir de 2010. A AGEVAP apresentou a Entidade Delegatária
1 – realidade financeira dos CGs e do CBH. Já no segundo dia, os moderadores
realizaram um debate sobre as potenciais soluções para o futuro da
sustentabilidade do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
e, em seguida, os participantes puderam discutir a respeito do que foi
apresentado.
O Comitê da Bacia Hidrográfica da Região do Médio Paraíba do Sul, esteve
representado na oficina por sua secretária Vera Lúcia Teixeira.

13ª Reunião Plenária do CBH-MPS é realizada em Pinheiral
(Foto: Felipe Rodrigues/Acervo AGEVAP UD1)

Cerca de 40 pessoas participaram da reunião no auditório do IFRJ

No dia 19 de outubro, foi realizada a 13ª Reunião Extraordinária do Comitê de
Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), em Pinheiral. Durante a
reunião, os presentes, cerca de 40 pessoas, aprovaram a ata da 27ª Reunião
Plenária Ordinária, a Resolução CBH-MPS Nº 67/2017 que referenda a
Resolução CBH-MPS nº 66/2017 referente ao programa PROCOMITÊS e a
Resolução CBH-MPS nº 68/2017 que aprova o uso do veículo alugado pela
AGEVAP pelo Presidente do Comitê, José Arimathéa Oliveira.
Os membros do CBH também discutiram sobre o Projeto “Água do Rio das
Flores”, sobre a criação de Grupo de Trabalho para revisão do Regimento
Interno do CBH-MPS, proposições e contribuições do Projeto LEGADO e
atualizações de informações no sistema SIGA-CEIVAP. O Projeto "Água do Rio
das Flores”, que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado do
Ambiente (SEA) e pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), na cidade de
Valença/RJ, foi apresentado pela Coordenadora de Gestão do Território e
Informações Geoespaciais do INEA, Silvia Marie Ikemoto. Segundo ela, o
objetivo geral é desenvolver um projeto de conservação e restauração florestal
de nascentes e matas na Bacia do Rio das Flores.
Um dos destaques da reunião foi a apresentação das atualizações de
informações referente ao SIGA-CEIVAP. O coordenador, Andrei Alves, relatou
que seu objetivo foi apresentar um relatório sintetizado de melhorias,
modificações e inclusão de dados no sistema. Ele falou, ainda, que até
novembro serão feitas algumas modificações na página do SIGA, além da aba
“Balanço Hídrico”, recentemente adotada no site e que permite aos
internautas acompanhar os diagnósticos qualitativos e quantitativos por meio
de mapas.

II Seminário Arie Floresta da Cicuta acontece em outubro
(Foto: Vera Lúcia Teixeira/Acervo CBH-MPS)

Seminário aborda as experiências e os desafios da participação social no meio
ambiente

A faculdade Geraldo Di Biase (UGB/FERP), localizada em Volta Redonda, sediou
em seu auditório o II Seminário Arie Floresta da Cicuta, com o tema:
“Participação Social: Experiências e Desafios”, no sábado, 21 de outubro. O
evento contou com palestras que apresentaram os resultados de pesquisas
cientificas realizadas na ARIE Floresta da Cicuta, com pesquisadores da UFF,
UFRRJ, CEDERJ e ICMBio.
No período da tarde foi realizada uma mesa redonda com a participação de
diversos representantes das entidades presentes. O Comitê Médio Paraíba do
Sul foi representado por seu presidente, José Arimathéa Oliveira, que falou
sobre a importância da participação popular nos eventos em prol do meio
ambiente.

Representantes do CBH-MPS participam de reunião do
Conselho Consultivo do Parque Nacional de Itatiaia
(Foto: Acervo AGEVAP UD1)

Conselho Consultivo do Parque Nacional de Itatiaia promove reunião em Itatiaia

A conselheira e a vice-presidente do Comitê Médio Paraíba do Sul, Maria do
Carmo Silva e Flávia Pires, respectivamente, participaram da reunião do
Conselho Consultivo do Parque Nacional de Itatiaia (CCPNI), no dia 21 de
outubro, na sede do Parque. Dentre os diversos assuntos discutidos na reunião,
os presentes falaram sobre a preocupação dos funcionários do ICMBio em
relação aos trabalhos de preservação ambiental, a condução de processos de
licenciamento e a regulação fundiária.
Em seguida, os participantes assistiram a apresentação da Câmara Temática de
Educação Ambiental e da Câmara Temática de Turismo e Montanha sobre o
andamento das atividades que ambas desenvolvem. Foram discutidos,
também, a realização de esportes no interior da unidade, a terceirização de
serviços e realização da exposição itinerante dos 80 anos do PNI que, em
novembro, vai para Visconde de Mauá juntamente com o curso de
Multiplicadores em Educação Ambiental do Parque Nacional do Itatiaia.
O Conselho Consultivo do Parque Nacional de Itatiaia foi criado em agosto de
2002, com sede no Município de Itatiaia, e é uma entidade voltada para a
orientação e planejamento das atividades do Parque e em sua área de
entorno. A bióloga do CBH-MPS, Maria do Carmo Silva, da ONG “O Nosso Vale!
A Nossa Vida!” é a representante do Comitê no Conselho Consultivo.

CBH-MPS participa de Feira de Educação e Cultura no UBM
(Foto: Felipe Rodrigues/Acervo AGEVAP UD1)

Comitê Médio Paraíba do Sul apresenta seus trabalhos em Feira de Educação e
Cultura

A Feira de Educação e Cultura (FEC), organizada pelo Colégio de Aplicação do
Centro Universitário de Barra Mansa, foi realizada no dia 27 de outubro, na
instituição. Com o tema “Inovação, meio ambiente, fato local e impacto
mundial", a programação contou com diversas atividades como oficinas, roda
cultural e apresentações de projetos. O Comitê Médio Paraíba do Sul foi
convidado para participar da feira com um stand apresentando suas proposta
e de que forma é desenvolvido seu trabalho para os participantes.
A FEC envolve todos os alunos da instituição, do ensino infantil ao médio, com
o objetivo de desenvolver nos participantes uma visão do que é a interação e a
experiência de trabalhar em projetos sustentáveis. A feira teve cerca de 800
visitantes durante todo o dia.

Secretária do CBH-MPS participa de reunião do CERHI-RJ
No dia 25 de outubro, a secretária do CBH-MPS, Vera Lúcia Teixeira, participou
da 77ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de
Janeiro (CERHI-RJ), no Auditório do SEA/INEA, na capital do estado. Os
participantes trataram, entre diversos temas, sobre o PROGESTÃO e o
PROCOMITÊ.

Paraty sedia IV Encontro de Agroecologia do Rio de Janeiro
(Foto: José Arimathéa Oliveira/Acervo AGEVAP UD1)

A abertura do encontro foi marcada pela troca de experiência sobre agroecologia
entre os participantes

O presidente do Comitê Médio Paraíba do Sul, José Atrimathéa Oliveira,
participou do IV Encontro de Agroecologia do Rio de Janeiro, em Paraty/RJ. O
evento, realizado entre os dias 26 e 28 de outubro, teve o objetivo de fortalecer
as ações e trabalhos de agroecologia em todo o estado. Para Arimathéa, a
participação do CBH vai fortalecer a articulação de agroecologia no Médio
Paraíba do Sul.
Durante todos os dias foram desenvolvidas diversas atividades como a feira de
troca de sementes e mudas, apresentação cultural de índios Guaranis,
atividades de montagem de mapa com características da Região da Articulação
em Agroecologia do Médio Paraíba do Sul e feira de produtos agroecológicos,
entre outras atividades.
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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

Concluído

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 Ato Convocatório

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 Ato Convocatório

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

23

Curso de Gestão Municipal
de Recursos Hídricos

Bacia da Região
Hidrográfica do Médio
Paraíba do Sul

Em Ato Convocatório

