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CBH Rio Dois Rios realiza 1ª Reunião Extraordinária da 
CTPIL do ano de 2016 
 

No dia 3 de fevereiro foi realizada a 1ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Técnica Permanente Institucional 
e Legal (CPTIL) do Comitê Rio Dois Rios do ano de 2016. Na 
ocasião discutiu-se sobre o Projeto de Lei (FUNDRHI), sobre 
o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE-RJ), e também a 
respeito do desenvolvimento dos projetos do CBH-R2R: 
diagnóstico socioambiental, residentes e laboratório das 
águas. 
 

      

 

 

 

  

 
 
Cancelamento da 1ª Reunião Ordinária do Diretório do CBH 
Rio Dois Rios de 2016 
  

A 1ª Reunião Ordinária do Diretório do CBH Rio Dois Rios de 
2016 que seria realizada no dia 17 de fevereiro foi cancelada 
por falta de quórum. A reunião foi remarcada para o dia 26 de 
fevereiro (sexta-feira) no auditório da SUPRID/INEA Rio Dois 
Rios, localizado à Av. Conselheiro Julius Arp, nº 85 – Centro, 
Nova Friburgo/RJ, para tratar os mesmos itens de pauta.  
 

 

Águas de Nova Friburgo comemora sete anos de 
investimentos no município de Nova Friburgo 
 

Ao longo desses sete anos, a empresa elevou a capacidade 
de tratamento de esgoto na cidade de zero para 90%. 
Nesse período, a concessionária investiu mais de R$ 60 
milhões em esgotamento sanitário, implantando quatro 
estações de tratamento de esgoto (ETE´s) em Nova 
Friburgo. Todas as ações feitas nessa área melhoraram 
muito a qualidade da água dos rios da cidade. Juntas, 15 
Estações de Tratamento de Água (ETA’s) tratam, em média, 
50 milhões de litros de água por dia. Três ETA’s já foram 
substituídas nesses sete anos de concessão dos serviços 
públicos. A previsão é que mais duas ETA’s sejam 
substituídas nos próximos dois anos. 
 

Link: http://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-
novafriburgo/2016/01/27/aguas-de-nova-friburgo-
comemora-sete-anos-de-investimentos-no-municipio/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Fonte texto e foto: Grupo Águas do Brasil. 

 

 
Fonte texto e foto: A Serra. 

 

  
 

Programa ‘Limpa Rio’ é iniciado em Macuco 
 

Desde o dia 1º de fevereiro, o município de Macuco está 
recebendo os benefícios do Programa “Limpa Rio”. Os 
trabalhos começaram no bairro da Glória e irão cruzar a 
cidade de ponta a ponta, garantindo a limpeza e o 
desassoreamento do Rio Macuco. O intuito é promover 
melhorias no escoamento das águas e deixar desobstruídas as 
margens do principal curso d’dágua do município.  
 

Link: http://aserra.com.br/noticias/programa-limpa-rio-e-
iniciado-em-macuco-atraves-de-parceria 
 
 

 


