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Oficina de Capacitação na nova plataforma do Cadastro 

Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH - 

CNARH40)  
         (foto: Acervo AGEVAPUD3) 

Momento da capacitação no CNHAR 40 durante a oficina 
 

O Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios realizou no dia 7 de dezembro, 

em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a Oficina de 

Capacitação em Cadastramento e Regularização do Uso de Recursos Hídricos. 

O objetivo foi capacitar parceiros institucionais que aderirem ao projeto de 

Cadastramento promovido pelo CBH-R2R visando ao aumento do número de 

cadastrados da bacia no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 

(CNARH).  
 

O evento é resultado de uma sinergia de ação entre o CBH-R2R e o Inea que, 

em dado momento, perceberam estar desenvolvendo ações paralelas no 

sentido de ampliar a base de dados referente ao uso da água. Na parte da 

manhã o Inea apresentou o projeto de aprimoramento de dados sobre o uso 

de água no Estado do Rio de Janeiro. Na parte da tarde houve capacitação na 

nova plataforma CANRH40/REGLA com a realização de simulações. 
 

Fórum Mundial da Água já se encontra com inscrições 

abertas  
         (foto: Reprodução/Fórum Mundial da Água) 

 
8º Fórum Mundial da Água será realizado pela 1ª vez no Hemisfério Sul, no Brasil 

 

O Fórum Mundial da Água, maior evento global sobre o tema água, é 

organizado pelo Conselho Mundial da Água, e terá a 8ª edição no Brasil este 

ano. O evento ocorrerá pela primeira vez no Hemisfério Sul e possui como 

objetivos: promover o intercâmbio de experiências entre os países em boas 

práticas, políticas públicas e gestão integrada das águas tendo como base o 

lema do 8º Fórum "Compartilhando Água"; conscientizar a sociedade acerca da 

importância da água para o desenvolvimento socioeconômico e para a 

qualidade de vida no planeta; e criar compromissos políticos visando elevar o 

tema água na agenda de prioridades dos governos. 
 

As sessões previstas na Programação Preliminar do 8º Fórum trarão os maiores 

especialistas mundiais no tema água com foco nos nove temas da grade 

temática do Fórum e nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

As sessões ordinárias e as sessões especiais do maior encontro sobre água do 

planeta acontecerão entre 18 e 23 de março de 2018. Já as inscrições tem 

prazos diferentes, o primeiro prazo vai até 10 de janeiro, o próximo é de 11 de 

janeiro a 28 de fevereiro e por último, de 1º a 23 de março. Para mais 

informações acesse o site do evento www.worldwaterforum8.org. 
 

www.worldwaterforum8.org
http://www.cbhriodoisrios.org.br/


O Conselho Mundial da Água é uma organização internacional fundada em 

1996, que reúne interessados no assunto e tem como missão “promover a 

conscientização, construir compromissos políticos e provocar ações em temas 

críticos relacionados à água para facilitar a sua conservação, proteção, 

desenvolvimento, planejamento, gestão e uso eficiente, em todas as 

dimensões, com base na sustentabilidade ambiental, para o benefício de toda 

a vida na terra". 
 

A sede permanente é na cidade de Marselha, na França, e reúne cerca de 400 

instituições relacionadas à temática de recursos hídricos em aproximadamente 

70 países. O Conselho é composto de representantes de governos, da 

academia, sociedade civil, de empresas e organizações não governamentais, 

formando um significativo espectro de instituições relacionadas com o tema 

água. 
 

Edital apoia pesquisas em Gestão de Recursos Hídricos  

O Comitê Rio Dois Rios e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) publicaram o Edital de 

Chamamento Público de Instituições de Ensino Superior (IES) para Realização 

de Pesquisa na Área de Gestão de Recursos Hídricos do Comitê Rio Dois Rios.  
 

Podem participar IES públicas ou privadas sem fins lucrativos, representadas 

ou não por instituição de amparo à pesquisa, desde que possuam curso de pós-

graduação lato sensu nas áreas determinadas de engenharia florestal, 

engenharia ambiental, biologia, geografia e gestão ambiental devidamente 

aprovado pelo Ministério da Educação (MEC). 
 

As inscrições se encerram no dia 12 de janeiro e o edital pode ser acessado no 

site da AGEVAP. 
 

Inea vai concluir trecho do Bengalas sem calçada   
         (foto: Reprodução/A voz da Serra) 

 
Inea vai construir trecho do Bengalas sem calçada 

 

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou nesta terça-feira, 12, que vai 

concluir o trecho sem calçada e grades de proteção, às margens do Rio 

Bengalas, na altura do Prado, no distrito de Conselheiro Paulino, onde um 

homem caiu na última semana. O órgão informou que vai realizar obras no leito 

do rio no trecho do Colégio Rui Barbosa até o loteamento dos Maias. O projeto 

executivo já foi concluído e aguarda liberação do Ministério das Cidades. 
 

Na segunda-feira, 11, o Inea divulgou que o contrato que executa, desde 2013, 

no principal rio do município, prevê obras somente nas margens no trecho 

entre o Colégio Rui Barbosa e o trevo de Duas Pedras. As obras no lado oposto, 

isto é, da escola até a Faol, onde faltam calçamento e grades de proteção, 

foram realizadas por outra empreiteira, através de outro contrato. Ontem, 12, 

o secretário municipal de Obras, Luiz Cláudio Gonçalves, disse que ia pedir ao 

Inea que fizesse um aditivo ao contrato para concluir o trecho. Mas o órgão se 

antecipou. 
 

“O contrato da obra no trecho em frente à Faol não previa calçamento, por 

isso, não foi realizado. Como a obra já foi entregue, não cabe aditivos neste 

contrato. Já as obras realizadas atualmente no outro trecho do rio são de outro 

contrato. Sugeri ao governo que peça ao Inea que faça um aditivo neste 

contrato para a construção de calçada e guarda-corpo”, disse Gonçalves. 
 

As obras de ampliação da calha, contenção das margens e desassoreamento do 

Bengalas, realizadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do 

governo federal, foram divididas em trechos e executadas através de contratos 

diferentes. O primeiro trecho que recebeu obras de contenção e teve a calha 

ampliada foi o trecho da confluência com os rios Santo Antônio e Cônego, em 

frente a Igreja Luterana, no Paissandu até a fábrica Haga, no Centro. A 

canalização foi realizada pela Tecnosolo. Depois, em 2009, a mesma 

empreiteira iniciou as obras do Colégio Rui Barbosa até o loteamento dos 

Maias, concluindo-as em 2012. 
 

http://www.agevap.org.br/edital-007-2017.php


Em 2013, começaram as obras que estão em andamento em Duas Pedras. 

Avaliadas em mais de R$ 195 milhões e executadas pelo consórcio formado 

pela EIT Engenharia e a Ferreira Guedes, deveriam ter sido concluídas em 2016, 

mas por conta da desocupação de casas às margens do rio e a indenização das 

famílias tem atrasado a entrega. 
 

A próxima etapa deve ser realizada no trecho da Haga até a ponte de Duas 

Pedras. O curso do rio entre as avenidas Presidente Costa e Silva e Engenheiro 

Hans Gaiser ainda não conta com estruturas de contenção. Nesta terça-feira, 

12, A VOZ DA SERRA esteve no local e constatou que vários trechos de calçadas, 

em ambos os sentidos, já caíram e colocam pedestres em risco. Não há prazo 

para o lançamento do edital de licitação para obras no local. 
 

Matéria publicada pelo A Voz da Serra no dia 13 de dezembro de 2017. 
 

Link.: https://avozdaserra.com.br/noticias/inea-vai-concluir-trecho-do-

bengalas-sem-calcada 
 

 

 

 

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  

https://avozdaserra.com.br/noticias/inea-vai-concluir-trecho-do-bengalas-sem-calcada
https://avozdaserra.com.br/noticias/inea-vai-concluir-trecho-do-bengalas-sem-calcada


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 

PROPESQUISA RH-VII: 
Realização de Pesquisa na 
Área de Gestão de 
Recursos Hídricos do 
Comitê Rio Dois Rios (Plano 
de Trabalho I) 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Rio Dois 
Rios 

Em Ato Convocatório  

19 

PROPESQUISA RH-VII: 
Realização de Pesquisa na 
Área de Gestão de 
Recursos Hídricos do 
Comitê Rio Dois Rios (Plano 
de Trabalho II) 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Rio Dois 
Rios 

Em Ato Convocatório  

21 
Diária / Reembolso / Ajuda 
de custo / Ações do 
Diretório 

CBH Em andamento  

 

 

 


