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  CBH-MPS marca presença no 8º Fórum Mundial da Água em 

Brasília 
 

(Foto: Raíssa Galdino/Prefácio) 

 
Mais de 100 mil pessoas passaram pelo Centro de Convenções Ulysses Guimarães 

durante os seis dias de Fórum  
 

Entre os dias 18 e 23 de março, foi realizado o 8º Fórum Mundial da Água, em 

Brasília/DF. O evento, que aconteceu pela primeira vez no Hemisfério Sul, 

contou com a presença de diversos representantes mundiais e propiciou 

diálogos decisórios sobre a temática água em um nível global. O Comitê de 

Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), esteve presente no Fórum 

representado pelo seu presidente José Arimathéa Oliveira, sua secretária Vera 

Lúcia Teixeira e a coordenadora de sua Câmara Técnica, Carin von Mühlen.  
 

Segundo o presidente, a participação do Comitê foi fundamental para 

entender, através do diálogo, o que está acontecendo no país e no mundo. 

“Nós acreditamos que essa oportunidade serviu para fortalecer ainda mais o 

nosso compromisso de melhoria na gestão das águas da região”, contou 

Arimathéa.  
 

A coordenadora da Câmara Técnica, Carin von Mühlen, apresentou duas 

palestras sobre ecossistemas. Na primeira, “Estratégia para capacitar a 

sociedade no monitoramento e gestão da qualidade da água", foi apresentada 

a proposta de um aplicativo que permite escolher onde e quando monitorar a 

qualidade da água. Já a segunda palestra falou sobre "Estudo de caso Brasil - 

Gestão da qualidade da água nas bacias hidrográficas brasileiras: estratégias 

específicas de governança, soluções inovadoras e cooperação". “Nesse 

segundo momento foram abordadas as estratégias do CBH-MPS para dar apoio 

às prefeituras na busca pela melhoria do saneamento básico, que afeta 

diretamente a qualidade das nossas águas”, contou a coordenadora.  
 

O Fórum Mundial da Água é considerado o maior evento global com o tema 

água, ele é organizado a cada três anos pelo Conselho Mundial da Água 

juntamente com o país e a cidade onde será realizado. A cerimônia tem como 

propósito promover a conscientização, construir compromissos políticos e 

provocar ações em temas críticos relacionados à água para promover sua 

conservação, gestão e uso eficiente com base na sustentabilidade ambiental, 

para o benefício de toda a vida na terra. 
 

Pedal pelas Águas reúne cerca de mil pessoas na região 
 

(Foto: Divulgação) 

 
 1º Pedal pelas Águas do Comitê Médio Paraíba do Sul pelas cidades 

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


 

Foi realizado nos dias 24 e 25 de março, em parceria com 14 prefeituras da área 

de atuação do CBH, o primeiro “Pedal pelas Águas” em comemoração do Dia 

Mundial da Água. O evento, organizado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do 

Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), teve por objetivo levar às pessoas 

informações sobre o uso consciente da água e a preservação dos rios. 
 

De acordo com a secretária do CBH-MPS, Vera Lúcia Teixeira, o evento reuniu 

diversas pessoas nos municípios participantes. "O Pedal atendeu a expectativa 

do Comitê de fazer a sociedade parar um instante e perceber o quanto o rio faz 

parte das nossas vidas", contou Vera, que ainda garantiu a realização de outras 

edições do evento. 
 

O presidente da Associação Acíclica de Mobilidade Sustentável, Vicente 

Sacramento Junior, participou do evento no sábado em Volta Redonda e disse 

que é de grande importância o contato com o meio ambiente. “O ciclismo e o 

meio ambiente são duas coisas que andam lado a lado, a maioria dos ciclistas 

tem uma consciência bacana de não poluição, começando pelo uso da 

bicicleta”, comentou Vicente.  
 

Para ajudar na divulgação, o Comitê disponibilizou cem camisas para cada 

município participante, além de placas alusivas ao passeio ciclístico. 
 

   Oficina de Capacitação em Cadastramento e Regularização 

do Uso de Recursos Hídricos 
 

(Foto: Divulgação/CBH-MPS) 

 
CBH-MPS e INEA realizarão Oficina de Capacitação 

 

O Comitê Médio Paraíba do Sul, em parceria com o INEA, e com o apoio do 

Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), vai realizar no dia 11 de abril 

a “Oficina de Capacitação em Cadastramento e Regularização do Uso de 

Recursos Hídricos”. O evento acontecerá no Auditório do UniFOA, no campus 

Três Poços, em Volta Redonda. O objetivo da oficina é apresentar as 

informações do diagnóstico de cadastros já realizados na região e capacitar 

pessoas para o uso da Plataforma REGLA/CNARH 40.  
 

Essa nova plataforma REGLA/CNARH 40 vêm para substituir o Cadastro 

Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH), que servia como base para 

os pedidos de outorga, uso insignificante e cadastramento de usuários de águas 

superficiais e subterrâneas. A partir de agora, todos os pedidos de outorga, 

cadastro, renovação em rios da união e outros deverão ser realizados 

diretamente nesta plataforma, tornando mais ágil o processo de solicitação e 

análise dos pedidos de outorga. 
 

A capacitação é aberta para todos os interessados. Para se inscrever basta clicar 

nesse link e preencher o formulário. As inscrições se encerram no dia 06 de 

abril. Todos os participantes receberão um certificado de conclusão.  
 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (24) 3337-5661 ou pelo e-

mail  cbhmediops@agevap.org.br 

 

   Reunião para alinhamento do PROPESQUISA é realizada na 

sede da AGEVAP 
 

(Foto: Gabrielle de Castro/AGEVAP) 

mailto:cbhmediops@agevap.org.br


 
    O motivo da reunião foi uniformizar informações e tirar as dúvidas sobre o 

programa 
 

Na manhã do dia 28 de março, os membros da diretoria do Comitê Médio 

Paraíba do Sul e dos Comitês Piabanha, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-

BPSI) e Rio Dois Rios (CBH-R2R) participaram de uma reunião com a equipe de 

recursos hídricos da AGEVAP e das Unidades Descentralizadas 1 e 2. A reunião, 

que aconteceu na sede da AGEVAP, em Resende, teve por objetivo colher as 

experiências e sugestões de cada CBH para elaborar um edital de chamamento, 

o PROPESQUISA. Segundo o presidente do CBH-MPS, José Arimathéa Oliveira, 

a finalidade do PROPESQUISA é criar um programa que consistirá, 

especificamente, no desenvolvimento de pesquisas com enfoque nos recursos 

hídricos, de acordo com as necessidades de cada Comitê. 
 

  CBH-MPS participa do 6º Fórum Sul Fluminense das Águas 
 

(Foto: Vera Lúcia Teixeira) 

 
     Pelo sexto ano consecutivo, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) organiza o 

“Fórum Sul Fluminense da Água” 
 

O presidente do Comitê Médio Paraíba do Sul, José Arimathéa Oliveira e a 

secretária Vera Lúcia Teixeira, participaram do 6° Fórum Sul Fluminense das 

Águas, no SESI do Aterrado, em Volta Redonda. O fórum, realizado na manhã 

do dia 28 de março, foi organizado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

com apoio da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).     
 

Arimathéa, representando o Comitê, falou sobre o seu papel na gestão hídrica 

na região Sul Fluminense. O membro do Comitê e Especialista em Meio 

Ambiente, Antônio Carlos Simões, um dos responsáveis pela organização do 

evento e falou sobre o reúso da água e os seus ganhos ambientais da CSN. 
 

O Fórum Sul Fluminense sobre Águas é uma grande oportunidade para que as 

indústrias da região troquem experiências e desenvolvam novas ideias para 

implantação ou aperfeiçoamento de seus projetos de preservação ambiental. 

O evento foi realizado e organizado pelo 6º ano consecutivo pela CSN. 
 

  Presidente e secretária do CBH-MPS participam de 

Reparações do 8° Fórum Mundial da Água 
 

(Foto: Acervo CBH-MPS) 

 
    José Arimathéa Oliveira e Vera Lúcia Teixeira participaram do desdobramento do 8° 

Fórum Mundial da Água 
 

Na última quarta-feira (28), o presidente do CBH-MPS, José Arimathéa Oliveira, 

e a secretária, Vera Lúcia Teixeira, foram convidados para participarem das 

Reparações do 8° Fórum Mundial da Água, na Faculdade Dom Bosco (AEDB), 

em Resende. O evento teve por objetivo falar sobre os acontecimentos durante 

o Fórum, quais foram os desdobramentos e como o tema água é abordado por 

diversos países que participaram.  
 

Durante o encontro, o presidente apresentou aos presentes as funções do 

Comitê, falando sobre sua atuação na região, as atividades que foram e as que 

serão realizadas e a opinião sobre o Fórum. O presidente e a secretária 

pontuaram os fatores positivos e negativos do evento que reuniu mais de 100 

mil pessoas em Brasília/DF, de 18 a 23 de março. 
 



 

 

 

 

 

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 Concluído  

11 Projeto "Cílios do Paraíba" Pinheiral e Porto Real Em andamento  

12 

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

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Cancelado  



13 
Geração de Mapas 
Cartográficos e Temáticos 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Cancelado  

14 

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  

15 

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  

16 Projeto "Cílios do Paraíba" Pinheiral e Porto Real Em andamento  

17 

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

Barra Mansa Em andamento  

18 

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

Barra Mansa/RJ Concluído  

19 
Diária / Reembolso / Ajuda 
de Custo / Ações do 
Diretório  

N/A 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 

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  

22 
Infraestrutura / 
Equipamentos / Locação de 
Imóvel 

N/A Em andamento  

23 Escritório de Projetos 
Bacia da Região 

Hidrográfica do Médio 
Paraíba do Sul 

Em andamento  

24 
Curso de Gestão Municipal 
de Recursos Hídricos 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Em Ato Convocatório  

 

 

 


