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CBH Rio Dois Rios é representado em reuniões externas  

 
Entre os dias 12 e 14 de Agosto de 2015, o presidente do 
CBH Rio Dois Rios, Sr. Licius de Sá Freire, representou o 
CBH-R2R na 2ª Reunião da Comissão Especial Permanente 
de Articulação do CEIVAP e Comitê Guandu de 2015 e na 
reunião do Grupo de Trabalho PSA do CERHI. A 
participação teve como objetivo articular e buscar acordos 
entre os comitês, além de captar informações para o 
projeto de PSA na área do Comitê. Um dos resultados 
esperados é o acréscimo do repasse do CBH-R2R à 
AGEVAP, em benefício dos comitês afluentes do Rio 
Paraíba do Sul no estado do Rio de Janeiro. 
  
 

            
 
 

 

 

   

 

 
 
 

 

 
 

 
3ª Reunião Ordinária do Diretório do CBH-R2R é realizada em 
Nova Friburgo  
 
Foi realizada no dia 19 de agosto de 2015, na sala de reuniões 
do INEA Nova Friburgo, a 3ª Reunião Ordinária do Diretório 
(3ª ROD) do CBH Rio Dois Rios. Entre os assuntos tratados, 
foram destacados os informes sobre a renovação do CG 
01/2010 e sobre o PERHI, o andamento das ações do 
CAR/CNARH na região do R2R, informações sobre os projetos 
de saneamento de Cordeiro, a definição da quantidade de 
representantes no ENCOB 2015 e do representante do 
Diretório do segmento da sociedade civil junto ao GT de 
acompanhamento do CG 01/2010, e atualização das 
informações sobre o programa comunitário de abastecimento 
de água e saneamento no município de São Sebastião do Alto. 
 

 
CBH Rio Dois Rios marca presença no III ECOB RJ 2015 

 
Aconteceu entre os dias 26 e 28 de agosto de 2015, no 
município de Nova Friburgo/RJ, o terceiro Encontro 
Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio de 
Janeiro (III ECOB-RJ). Os membros do CBH-R2R marcaram 
presença no evento, assim como a equipe da secretaria 
executiva (AGEVAP UD3). O III ECOB tratou sobre os temas 
de Segurança Hídrica, Proteção de Mananciais e PSA, 
Legislação dos recursos hídricos e Águas subterrâneas. O 
último dia foi reservado para as visitas técnicas às APAs 
Estadual e Municipal de Macaé de Cima, ETE de 
Conselheiro Paulino e ETE da STAM. O evento contou com 
a participação de membros dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas (CBH’s), gestores públicos (federais, estaduais 
e municipais), empresas de saneamento, universidades, 
instituições da sociedade civil, entre outros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte Imagem e Texto: Jornal da Região 

 

  

 
Empresários têm reunião com CEDAE preocupados com falta 
de água 
 
Diretores da Associação Comercial de Cantagalo (Aciacan) se 
reuniram com representantes da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (Cedae) no dia 20 de agosto para tratar de 
assuntos relativos à extensão da rede de abastecimento de 
água no município e à situação atual dos mananciais, 
objetivando o abastecimento futuro dos municípios de 
Cantagalo, Cordeiro, e do distrito de Monnerat, em Duas 
Barras. Uma das questões levantadas foi a necessidade de 
extensão do abastecimento de água para a Aldeia, que é uma 
área de expansão urbana e onde já existem empresas 
diversificadas se instalando às margens da RJ-160. Outro 
assunto abordado foi a extensão da rede de abastecimento de 
água para o Polo Industrial do Cantelmo, pois o 
empreendimento já se encontra em fase final de legalização 
junto ao Inea e várias empresas já demonstraram interesse 
em se instalar no local. A escassez de água também foi um 
assunto recorrente na reunião. 
 

Link da matéria: 
http://www.jornaldaregiao.com/noticiasgeral/7718-2015-08-
29-03-01-29.html 
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