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Diretório do CBH Rio Dois Rios se reúne para sua 3ª Reunião 

Ordinária  
         (foto: Acervo CBH Rio Dois Rios) 

3ª Reunião Ordinária do Diretório do CBH é realizada em agosto 
 

A 3ª Reunião Ordinária do CBH Rio Dois Rios, realizada no dia 16 de agosto no 

auditório da Superintendência Regional de Dois Rios (Suprid/INEA), contou com 

a presença de sete pessoas dentre membros e convidados. A pauta da reunião 

contou com a aprovação das atas da 1ª e da 2ª Reunião Extraordinária do 

Diretório e a aprovação da minuta da Resolução CBH-R2R nº 52, referente ao 

Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2018-2022. Durante o encontro, os 

presentes também discutiram sobre o projeto de residentes do comitê, a 

planilha do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (PROCOMITÊS), sobre a elaboração da pauta da 35ª Reunião 

Ordinária do Plenário e o coordenador da reunião repassou os informes gerais. 
 

Secretaria de Meio Ambiente de Nova Friburgo se une a 

parceiros para fiscalização  
         (foto: Reprodução/Polícia Militar de Nova Friburgo) 

 
Na operação, aproximadamente 25 veículos de carga foram verificados, dentre os  

quais oito apresentaram irregularidades 
 

Em meados de agosto, a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano Sustentável de Nova Friburgo em parceria com a Guarda Municipal 

Ambiental e o IBAMA e com o apoio da Policial Militar realizou uma operação 

de natureza fiscalizatória no posto policial de Theodoro, localizado na RJ-116. 
 

A operação teve como objetivo verificar as irregularidades dos veículos que 

transportam produtos perigosos, produtos e subprodutos da fauna (carvão e 

lenha nativos), e também animais silvestres – que devem ter os devidos 

licenciamentos ambientais. Na operação, aproximadamente 25 veículos de 

carga foram verificados, dentre os quais oito apresentaram irregulares. 
 

Reprodução: http://novafriburgo.rj.gov.br/2017/08/secretaria-de-meio-

ambiente-de-nova-friburgo-se-une-a-parceiros-para-fiscalizacao/ 
 

Excursionistas recolhem lixo do Morro da Cruz  
         (foto: Reprodução/A Voz da Serra) 
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Há 5 meses grupo havia recolhido quase 300kg no mesmo local. Detritos foram 

entregues à EBMA para reciclagem  
 

No último sábado, 12, Pedro de Paulo e Eliana Silveira, membros do Centro 

Excursionista Friburguense (CEF), foram ao Morro da Cruz para recolher o lixo 

acumulado na encosta da montanha. Foi a segunda vez que o grupo esteve no 

local com esta finalidade. A primeira empreitada foi em março deste ano. 
 

Às vésperas de uma caminhada pelo local, em março passado, Dario do 

Nascimento, também integrante do CEF, ao lado de Pedro de Paulo foi até o 

Morro da Cruz para reabrir a trilha, tomada pelo mato. Ao chegar ao local, se 

depararam com um acúmulo de lixo muito grande e a partir desse momento 

começaram a desenvolver uma ação para a retirada dos resíduos. “Sabíamos 

que a trilha estava fechada, por isso fomos um dia antes da caminhada para 

abrir o caminho e todos poderem passar sem problema. Quando vimos a 

quantidade de lixo no local resolvemos retirá-lo. No último sábado recolhemos 

muita coisa”, afirmou Dario. 
 

O lixo retirado na primeira subida impressionou pela quantidade. Pedro de 

Paulo e Dario do Nascimento recolheram 270kg de lixo, que foram entregues à 

Empresa Brasileira de Meio Ambiente (EBMA). Na volta ao local, foram 

recolhidos 1.355 garrafas long neck, 193 copos plásticos, 99 embalagens pet, 

26 latas de alumínio, 18 latões de cerveja, 12 garrafas de vidro, 3 pneus, 1 galão 

de tinta e 1 porta de armário. O material recolhido ainda será entregue à EBMA. 

De acordo com a empresa, todo o lixo é repassado a uma cooperativa de dentro 

da EMBA que é responsável pela reciclagem do material. 
 

Reprodução: http://avozdaserra.com.br/noticias/excursionistas-recolhem-

lixo-do-morro-da-cruz  

 
 

Raio X do Turismo: Jardim do Nêgo é um ateliê a céu aberto  
         (foto: Henrique Pinheiro/Reprodução A Voz da Serra) 

 
As maravilhosas esculturas naturais de Nêgo  

 

Situado em uma área de 30 mil metros quadrados, o espaço atualmente conta 

com oito conjuntos de monumentos em barro e mais de 20 esculturas. Entre 

elas: bebê, sapo, sereias, uma família, tartarugas, elefantes, cobra, homens e 

mulheres, todos gigantes. As peças são modeladas e após ganharem o formato 

desejado recebem uma camada de lama preta como acabamento. “Depois de 

feito eu cubro com um plástico e, ao longo dos meses, por conta do clima, já 

que neste terreno nunca pega sol, uma camada de musgo se forma, cobrindo 

as obras e, ajudando a evitar a erosão”, explicou o artista Geraldo Simplício, 

mais conhecido como Nêgo. 
 

Além das esculturas, o Jardim do Nêgo, desde julho do ano passado, conta com 

um pequeno museu, onde podem ser encontradas diversas obras de madeira 

e imagens que retratam a história de Geraldo e o passo a passo para a 

construção de algumas das esculturas, desde a criação, evolução a alterações 

dos projetos, muitas vezes sujeitos aos caprichos da natureza. O novo espaço 

http://avozdaserra.com.br/noticias/excursionistas-recolhem-lixo-do-morro-da-cruz
http://avozdaserra.com.br/noticias/excursionistas-recolhem-lixo-do-morro-da-cruz


abriga também obras de parentes igualmente talentosos e funciona como uma 

sala de estar, onde Nêgo recebe os visitantes e de onde podem ser vistas 

algumas das majestosas montanhas que compõem a beleza da cidade. 
 

O Jardim do Nêgo fica situado na RJ-130 (Estrada Nova Friburgo-Teresópolis) 

em Campo do Coelho, km 55. A entrada custa R$ 15 e o local fica aberto todos 

os dias da semana. Mais informações pelo telefone (22) 2543-2253. 
 

Reprodução: http://avozdaserra.com.br/noticias/raio-x-do-turismo-jardim-

do-nego-e-um-atelie-ceu-aberto 
 

Dicas práticas para chegar ao desenvolvimento sustentável  
         (foto: Reprodução/A Voz da Serra) 

 
Primeiro passo para Sustentabilidade  

 

Quando optamos pela sustentabilidade, os benefícios são inúmeros e em todos 

os segmentos. Uma residência sustentável consegue utilizar de forma mais 

eficiente recursos essenciais como água, energia e alimentos. Um condomínio 

sustentável valoriza os imóveis, serve de motivador e referência e ainda reduz 

a taxa de condomínio através da economia de energia, água e, por que não, do 

lucro com a venda dos resíduos da coleta seletiva. Uma empresa sustentável, 

além dos benefícios acima citados, recebe como contrapartida a fidelidade e 

admiração de seus clientes, fornecedores e da sociedade como um todo. Uma 

cidade sustentável ganha em ICMS verde, em turismo, em economia e ainda se 

torna uma referência nacional no quesito.  Um planeta sustentável ganha em 

economia de recursos naturais, qualidade de vida para as gerações atuais e 

também garante a possibilidade de existência das gerações futuras. 
 

E quais atitudes devemos tomar para alcançar o desenvolvimento sustentável? 

Entenda que os recursos naturais são finitos, você não pode extraí-los mais 

rapidamente do que sua capacidade de regeneração. Não se pode comer toda 

a comida de um mês em apenas uma semana, devemos saber que se assim o 

fizermos teremos três semanas de fome pela frente. 
 

Priorize qualidade em vez de quantidade. Às vezes o que é inicialmente mais 

barato, no fim sairá mais caro para você e para o meio ambiente. Um produto 

mais barato pode ter sido produzido em condições que não respeitem a 

dignidade humana, o meio ambiente e até mesmo as indicações das agências 

que regulam a produção de bens que não prejudicam a saúde de seus usuários. 
 

Quando for ao mercado, dê preferência a marcas que tenham conscientização 

ambiental e produtos que agridam menos ao meio ambiente. Conheça a 

procedência dos produtos que está comprando. Priorize bens produzidos ou 

cultivados mais próximos de seu local de venda (para que comprar uma banana 

importada da Bolívia se você pode comprar de agricultores locais). Agindo 

assim, gasta-se menos com transporte, combustível, mão de obra, além de 

incentivar a circulação do capital na própria comunidade. Use embalagens 

econômicas, e recicláveis. Evite comprar mais do que você pode consumir, 

pesquise sobre formas diferentes de se utilizar um mesmo produto (lembre-se, 

uma pessoa inteligente é capaz de utilizar um simples clip para papel de 150 ou 

até mais maneiras diferentes). Estes são apenas alguns exemplos. 
 

Colocando essas dicas em prática, estaremos cada dia mais próximos do 

desenvolvimento sustentável. Mas não se esqueça: dê um passo de cada vez. 

Não queira mudar os hábitos de uma vida inteira em uma semana. Logo, logo 

irá desanimar e desistir. Vamos caminhar juntos, semana a semana! 
 

Reprodução: http://avozdaserra.com.br/noticias/dicas-praticas-para-chegar-

ao-desenvolvimento-sustentavel 
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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  

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  

 

 

 


