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3ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Permanente 
Institucional e Legal (CTPIL) 

 
Foi realizada no dia 21 de julho de 2015, na sala de reuniões 
do Inea, em Nova Friburgo, a 3ª Reunião Ordinária da Câmara 
Técnica Permanente Institucional e Legal – CTPIL do CBH Rio 
Dois Rios. Estiveram reunidos 5 membros titulares da CTPIL e 
2 convidados, além da equipe de apoio da secretaria 
executiva. Dentre os assuntos tratados teve destaque o 
consenso sobre a necessidade de dinamizar o calendário de 
reuniões para dar celeridade no encaminhamento das 
deliberações do Comitê e o desejo de maior proximidade da 
CTPIL com o Diretório Colegiado do CBH, o que deverá se 
concretizar em pelo menos uma reunião conjunta no 
segundo semestre de 2015. Também foi criado um grupo de 
trabalho para o desenvolvimento integrado dos projetos para 
contratação de profissionais residentes, levantamento de 
nascentes na bacia do rio Dois Rios e criação do laboratório 
das águas. 
 
 

            
 
 
 

 
 
 

 
 

   
 

 

 
      Fonte texto e foto: Prefeitura Municiapal de Macuco 

 
 
 

Prefeitura de Macuco quer viabilizar construção de ETE 
em parceria com a Cooperativa do município 
 

Em recente visita a Macuco, o deputado federal Walney 
Rocha abordou diversos assuntos com o prefeito Félix 
Lengruber, que falou sobre um projeto que promete 
contribuir com a indústria no aumento da geração de 
emprego e renda. Trata-se da construção da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE), capaz de tratar 100% do 
esgotamento sanitário do município. Para isso, a 
Cooperativa de Macuco acena com a doação do terreno no 
bairro Paraíso, onde será implantada a ETE. "Assim, a 
estação existente no interior da empresa seria desativada, 
abrindo espaço para a ampliação do parque industrial, 
aumentando a contratação de mão de obra", disse Félix. 
 

 

Rio Rural incentiva produtores locais a adotarem práticas 
sustentáveis 

 
Com o objetivo de desenvolver as áreas rurais do estado de 
forma sustentável, o programa Rio Rural, criado pela 
Secretaria Estadual de Agricultura, tem gerado uma nova 
conscientização nas famílias que ainda mantêm seu sustento 
com o cultivo de terras. Nova Friburgo é um dos mais 
importantes polos agrícolas do estado, sendo reconhecido 
pela grande produção de olerícolas, flores de corte, frutas, 
criação de trutas, além da produção agroindustrial e do 
cultivo de alimentos orgânicos. De acordo com o programa, 
mais de R$ 3,7 milhões em recursos não reembolsáveis já 
foram liberados aos produtores familiares das seis 
microbacias do município — Barracão dos Mendes, 
Conquista, Pilões, Santa Cruz, São Lourenço e São Pedro da 
Serra. O resultado deste investimento atrelado à adoção de 
práticas sustentáveis é o aumento da produtividade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fonte texto e foto: A Voz da Serra 



 
 
 

 

 

 

  

III ECOB-RJ será realizado de 26 a 28 de agosto 
 
O terceiro Encontro Estadual dos Comitês de Bacia 
Hidrográfica do Rio de Janeiro (ECOB) será realizado no 
período de 26 a 28 de agosto de 2015, no Teatro Municipal 
Laercio Rangel Ventura (Praça do Suspiro, Centro), em 
Nova Friburgo (RJ). O encontro vai incentivar o debate 
sobre temas para a gestão compartilhada, integrada e 
sistêmica das águas; promover um espaço para a 
divulgação de programas e planos de ações em andamento, 
além da exibição de casos de sucesso. A proposta é que o 
evento seja um veículo propulsor à preparação dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas Fluminenses para o Encontro 
Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob), além 
de fomentar o diálogo visando à qualificação para uma 
gestão efetiva das águas do Estado do Rio de Janeiro. As 
inscrições já estão abertas e deverão ser realizadas no site: 
http://www.forumfluminensecbh.eco.br/. 
 

 

http://www.forumfluminensecbh.eco.br/

