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Presidente do CBH-MPS fala sobre as ações ambientais de 2017 e 

planos para 2018  

 (Foto: Gabrielle de Castro/Acervo AGEVAP) 

 
O presidente do CBH, José Arimathéa Oliveira, planeja ações ambientais para 2018 

 

À frente da diretoria do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba 
do Sul (CBH-MPS) desde março, o presidente José Arimathéa Oliveira garante que 
2017 foi um ano de grandes desafios e dificuldades financeiras em todo o país. 
Porém, mesmo com inúmeros obstáculos, ele afirma que o balanço foi positivo 
em relação ao desempenho da entidade.  
 

Uma das primeiras ações em 2017 foi a reunião com os prefeitos dos 19 
municípios de atuação do Comitê para apresentar e explicar suas atividades. No 
dia 28 de março, o CBH também lançou o Atlas da Região Hidrográfica do Médio 
Paraíba do Sul que rendeu o Prêmio CREA-RJ de Meio Ambiente, na categoria 
Instituição/Organização Social. Em junho, foi realizada a segunda edição do 
Simpósio Água Boa e Resende foi a cidade que o sediou. O Comitê também definiu 
o esgotamento sanitário como uma de suas prioridades de investimento e, em 
julho, organizou e participou da Oficina RX de Esgotamento Sanitário, em 
Pinheiral, que contou com a participação de 16 das 19 cidades de sua Região 
Hidrográfica. Durante o ano, os membros participaram dos encontros Estadual e 
Nacional de Comitês de Bacias e o CBH firmou parcerias com Universidades e 
Escolas Técnicas da região para apoiar professores e estudantes a desenvolver 
pesquisas sobre o Médio Paraíba do Sul. 
 

Para José Arimathéa, dentre as atividades realizadas, o mais importante a ser 
destacado é a forma como o Comitê atuou e ainda atua em prol da melhoria das 
águas e a preservação dos principais mananciais que abastecem toda a sua região, 
além da região metropolitana do RJ. “Eu só tenho a agradecer. Nesses nove meses 
como presidente do CBH pude contribuir e aprender com cada um dos membros 
e, através do trabalho voluntário, conseguimos conquistar muito para o nosso 
rio”, disse o representante do Comitê. 
 

Para o ano em que o Comitê completará dez anos de atuação, Arimathéa afirma 
que já está planejando a execução de pelo menos uma atividade para cada mês. 
Dentre as principais ações para 2018 está o passeio ciclístico nas 19 cidades em 
que o Comitê abrange, que será realizado em março em comemoração ao dia da 
água; o primeiro concurso de fotografia com o tema “Água: avanços e desafios”; 
e a terceira edição do concurso “Boas Práticas Ambientais”. O presidente falou 
sobre as dificuldades a serem enfrentados. “Para esse ano, os nossos maiores 
desafios envolvem a melhoria da relação com os municípios através da discussão 
dos Planos Municipais de Saneamento Básico, para os quais contamos com a 
participação de toda população no acompanhamento dessa atividade”, finalizou. 
 

O Comitê Médio Paraíba do Sul é uma organização que envolve vários segmentos 
da sociedade e funciona através da atuação voluntária de cada um dos seus 
membros. Sua função é atuar na região Sul Fluminense visando promover a 
gestão das águas e seus múltiplos usos da Bacia Hidrográfica de forma integrada, 
descentralizada e participativa, propondo políticas de preservação, conservação 
e recuperação ambiental de forma sustentável. 

 

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


Secretária do CBH-MPS marca presença em Seminário 

Internacional Água e Transdisciplinaridade 
 (Foto: Vera Lúcia Teixeira/Acervo CBH-MPS) 

 
Os participantes interagiram em diversas atividades como oficinas, palestras e rodas de 

conversas 
 

Aconteceu entre os dias 11 e 12 de janeiro o segundo Seminário Internacional 
Água e Transdisciplinaridade, com o tema: Águas Pela Paz. O seminário é uma 
iniciativa do Centro Internacional de Água e Transdiciplinaridade (CIRAT) em 
conjunto com o movimento Awaken Love, Instituto Espinhaço, Universidade de 
Brasília (UnB), Universidade da Paz (UniPaz) e Secretaria do Meio Ambiente do 
Distrito Federal. O evento foi realizado no Museu Nacional da República, em 
Brasília/DF, e é um dos eventos preparatórios para o 8° Fórum Mundial da Água. 
A secretária do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul 
(CBH-MPS), Vera Lúcia Teixeira, participou do evento durante os dois dias 
representeando o Comitê.  
 

Durante o seminário, os participantes discutiram sobre a cultura de paz e o 
compartilhamento da água entre povos e nações. As discussões foram realizadas 
em perspectiva internacional, intercultural, intergeracional, científica e espiritual, 
com base na solidariedade, no respeito aos valores e direitos humanos universais, 
à justiça social e à natureza. 

 

Comissão Ambiental Sul e população de Barra Mansa discutem a 

implantação do aterro sanitário classe 1 na cidade 
(Foto: Saulo Araújo/Comissão Ambiental Sul) 

 
O prefeito de Barra Mansa se pronunciou no dia 17 de janeiro, junto aos vereadores, se 

colocando contra a implantação do aterro classe 1 

 

Cerca de 100 pessoas se reuniram na manhã do último dia 12 de janeiro, na igreja 
Matriz de São Sebastião, em Barra Mansa, para participar da reunião 
extraordinária da Coordenação da Comissão Ambiental Sul. A proposta da reunião 
foi dar espaço para a população discutir sobre a implantação do aterro sanitário 
classe 1 na cidade. Diversos representantes sociais estiveram presentes e, de 
acordo com os membros, a reunião só foi organizada porque a prefeitura de Barra 
Mansa ainda não havia se pronunciado sobre a implantação do aterro, porém, no 
dia 17 de janeiro, o prefeito Rodrigo Drable se posicionou contrário à proposta. 
 

Essa reunião foi continuidade de uma primeira realizada no dia 26 de dezembro, 
no mesmo local. Representando o Comitê Médio Paraíba do Sul, esteve presente 
o estagiário ambiental, Saulo Araújo. A pauta do encontro contou com a condução 



da Comissão Ambiental Sul, que passou as informações básicas sobre o projeto, o 
processo de licenciamento, a primeira audiência pública e o histórico de 
mobilização, além da saudação do pároco padre Milan e da participação dos 
presentes. A próxima reunião ainda será agendada. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 


