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 CBH Rio Dois Rios apresenta PROTRATAR para os 

municípios  
         (foto: Acervo AGEVAP UD3) 

Participantes da reunião de apresentação do PROTATAR posam para foto oficial  
 

O Comitê Rio Dois Rios realizou, no dia 11 de agosto, uma reunião de 

apresentação do Programa de Tratamento de Águas Residuárias - PROTATAR. 

Na reunião, ocorrida no auditório da Secretaria Municipal de Educação da 

cidade de Cantagalo (RJ), foi explicado, de maneira detalhada, o Edital do 

programa com o objetivo de tirar dúvidas dos municípios interessados no 

projeto. Estiveram presentes no encontro as prefeituras municipais de Santa, 

Maria Madalena, Cordeiro, São Fidélis, Trajano de Moraes, Itaocara, Duas 

Barras e Cantagalo, todas pertencentes a área hidrográfica do Comitê. 
 

Friburgo receberá 200 mil mudas de árvores nativas até 

2018  
         (foto: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo) 

 
A primeira região a ganhar árvores foi a Via Expressa  

 

Até 16 de maio de 2018, Nova Friburgo terá 200 mil mudas de árvores nativas 

da Mata Atlântica plantadas em seu território. O projeto é do Instituto Cio da 

Terra, uma iniciativa com sede na região de Lumiar e Benfica, e com total foco 

na preservação do meio ambiente. A primeira região a ganhar árvores foi a Via 

Expressa, entre os bairros de Olaria e Cônego, na última sexta-feira, 28. Por lá 

foram plantadas 200 mudas. A ação foi coordenada pelo Comitê Nova Friburgo 

200 Anos, junto à Subprefeitura de Olaria e o Horto Municipal. 
 

Além de celebrar o aniversário do município de forma marcante, a ação visa 

conscientizar a população sobre a necessidade de preservação da natureza. “Já 

estamos plantando em um tamanho bastante avançado, o que significa que a 

probabilidade de sobrevivência delas é bem maior. Escolhemos a Via Expressa, 

porque nessa região há registros de desmatamento e a nossa intenção é que 

isso não continue”, explicou o secretário geral de Governo, Bruno Villas Bôas. 
 

Entre as 200 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica plantadas 

recentemente estão dezenas de espécies diferentes, todas com ocorrência na 

Região Serrana. Dentre elas estão o ipê nas cores rosa, amarelo e roxo, cedro, 

jacarandá, jatobá, pau formiga, marinheiro, canafístula, leiteira, goiabeira, 

capixingui, aroeira, ingá, pata de vaca, sangra d’água, entre outras. 

“Estou muito feliz de estar aqui participando desse momento. Essa ação 

simbólica nada mais é do que o resgate da força da natureza, algo muito 

http://www.cbhriodoisrios.org.br/


importante para a melhoria da qualidade de vida da população friburguense”, 

declarou o prefeito Renato Bravo, que também participou do plantio. 
 

Além de representantes do governo municipal, a ação ainda contou com a 

presença da Guarda Municipal e Polícia Militar - representada pelo 

comandante do 11º BPM, tenente-coronel Eduardo Vaz Castelano. 
 

Reprodução: https://avozdaserra.com.br/noticias/friburgo-recebera-200-mil-

mudas-de-arvores-nativas-ate-2018  

 
 

Máquina do Programa Limpa Rios chega ao distrito de Barra 

dos Passos  
         (foto: Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes) 

 
Máquina do Programa Limpa Rios  

 

Uma grande operação de dragagem e limpeza de rios e canais que cortam boa 

parte dos distritos e comunidades rurais e o município de Trajano de Moraes 

está sendo realizada por equipes de funcionários do Instituto Estadual do 

Ambiente do Estado do Rio de Janeiro – INEA. A ação é uma parceria com a 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e também com o apoio e 

incentivo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
 

A iniciativa começou com a desobstrução e retirada de lixo e excesso de 

vegetação no rio que corta o distrito de Barra dos Passos – área rural de 

Trajano.  O local no período de chuvas intensas costuma transbordar 

oferecendo risco aos moradores e a população ribeirinha. De acordo com o 

vice-prefeito Jorge Diniz, o serviço irá ajudar também no escoamento das 

águas. “A gente vem trabalhando para oferecer sempre o melhor à população. 

O prefeito Rodrigo Viana não polpa esforços”, disse Jorginho. 
 

As máquinas começaram a limpeza no rio, um dos responsáveis por receber 

grande parte dos afluentes na região, se tornando assim canal direto desses 

leitos. Segundo o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ralph 

Moreira, o trabalho já está em fase final. “Desde que assumimos a Gestão 

Pública este ano, esse rio, assim como tantos outros se tornou para nós uma 

preocupação, por isso priorizamos dentro de um cronograma de trabalho a 

limpeza dele”, explicou Ralph. 
 

Em alguns casos, há grande quantidade de vegetação e lixo, que retém o fluxo 

que desce, e se não houver uma limpeza imediata o local se torna propício a 

risco de enchentes. “Essa ação visa prevenir enchentes e alagamentos que 

ocorrem no período chuvoso. Este é um trabalho preventivo que nós 

realizamos para evitar o alagamento no período das águas. Isso vai diminuir os 

efeitos das fortes chuvas no município”, explicou o secretário. 
 

A limpeza contribui também para que o grande volume de água proveniente 

das chuvas fortes escoe mais rápido. “Na limpeza deste rio, por exemplo, 

grande quantidade de vegetação e detritos foi retirada do canal. Quantas vezes 

Barra dos Passos foi inundada na gestão passada por falta de uma limpeza. O 

povo sofria muito e perdia parte dos seus bens com esses alagamentos. A 

vontade do prefeito Rodrigo Viana é que essa limpeza seja realizada com 

frequência para evitar as enchentes”, concluiu o vice-prefeito Jorginho. 
 

Reprodução: http://trajanodemoraes.rj.gov.br/maquina-do-programa-limpa-

rios-chega-ao-distrito-de-barra-dos-passos/ 
 

Grupo de Trabalho TAC-Votorantim realiza 2ª reunião  
         (foto: Acervo AGEVAP UD3) 
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Integrantes do GT TAC- Votorantim reunidos para definição de plano de trabalho  

 

O Comitê Rio Dois Rios, integrante do Grupo de Trabalho (GT) TAC-Votorantim, 

participou no dia 10 de agosto da 2ª reunião do GT. A reunião, realizada no 

município de Nova Friburgo (RJ), teve como objetivo a definição de um plano 

de trabalho para o grupo. No âmbito das discussões, foi estabelecido o próximo 

passo para definição da metodologia de valoração do Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) e o avanço na priorização do território de aplicação dos 

recursos. Por fim, foi estipulada a periodicidade mensal para a realização das 

reuniões do grupo. 
 

 

 

 

DADOS GERAIS 

ITEM PROJETO 
MUNICÍPIO(S) 

ABRANGIDO(S) 
STATUS 

1 
Plano de Comunicação 
Social 

N/A Suspenso 

2 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Duas Barras Cancelado 

3 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Macuco Cancelado 

4 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Nova Friburgo Cancelado 

5 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

São Fidélis Cancelado 

6 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

São Fidélis Cancelado 

36,84%

0,00%

21,05%
5,26%

0,00%

26,32%

10,53%

Não iniciado

Em elaboração do TdR

Em Ato Convocatório

Em andamento

Concluído

Cancelado

Suspenso



7 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Macuco Em Ato Convocatório 

8 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Cordeiro Em Ato Convocatório 

9 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Nova Friburgo Em Ato Convocatório 

10 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Santa Maria Madalena Em Ato Convocatório 

11 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

São Fidélis Não iniciado 

12 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de 
Cordeiro 

Cordeiro Não iniciado 

13 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Trajano de Moraes Não iniciado 

14 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Bom Jardim Não iniciado 

15 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Duas Barras Não iniciado 

16 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Nova Friburgo Não iniciado 

17 Reforma de Duas ETE's Cordeiro Não iniciado 

18 

Implantação de 
Reflorestamento de Área 
de Preservação 
Permanente - APP em Área 
Pública  

Cordeiro Suspenso 

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

CBH Em andamento 

 

 

 


