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Votorantim Cimentos inicia programa de educação em 

Cantagalo 
         (foto: Reprodução) 

O programa, realizado com apoio do Instituto Votorantim, tem o objetivo de 

contribuir para a melhoria da educação pública, por meio de estratégias e ações de 

sensibilização e mobilização social, além do apoio à gestão pública. 
 

A Votorantim Cimentos promoveu encontros entre os dias 16 e 19 de maio com 

a Secretaria de Educação, técnicos e gestores da rede municipal de ensino de 

Cantagalo como parte do primeiro ciclo do programa Parceria Votorantim pela 

Educação (PVE), que visa desenvolver e fortalecer as competências dos 

gestores educacionais e escolares ao longo do ano e mobilizar à comunidade 

pela educação. 
 

Durante os quatro dias, a Comunidade Educativa Cedac, parceira do projeto, 

abordou o tema “Gestão Pedagógica Inclusiva”. Também foram levantadas 

informações em conjunto com a Secretaria de Educação e gestores para 

elaborar um plano de ação para melhoria da gestão. O PVE contemplou ainda 

ações de mobilização socioeducativas com as comunidades onde as escolas 

estão inseridas. 
 

O programa, realizado com apoio do Instituto Votorantim, tem o objetivo de 

contribuir para a melhoria da educação pública, por meio de estratégias e ações 

de sensibilização e mobilização social, além do apoio à gestão pública. 
 

“Podemos trazer essa experiência para toda comunidade e não somente para 

a escola. Somos uma Cidade de pequeno porte e temos a possibilidade de 

expandir as ações que forem traçadas aqui para toda sociedade”, declarou o 

secretário interino de Assistência Social, Jorge Braz. Já a professora Carla 

Guimarães está entusiasmada. “Esse projeto será de grande valia para o nosso 

município, porque ele perpassa os muros da escola. Ele tem uma função 

também de chamar a sociedade a ver com outros olhos a questão da inclusão 

social”, afirmou a secretária de Educação, Carla Guimarães. 
 

Reprodução: http://www.jornaldaregiao.com/noticias.html 
 

Prêmio ANA recebe inscrições até 30 de junho  
         (foto: Divulgação/ASCOM/ANA) 

 
Os interessados em inscrever trabalhos no Prêmio ANA 2017 terão mais uma 

oportunidade, as inscrições foram prorrogadas até 30 de junho. 
 

Os interessados em inscrever trabalhos no Prêmio ANA 2017 terão mais uma 

oportunidade. Até 30 de junho a Agência Nacional de Águas (ANA) receberá 

inscrições de projetos nas nove categorias em disputa: Empresas de Micro e 

Pequeno Porte; Empresas de Médio e Grande Porte; Ensino; Governo; 

Imprensa – Impressos e Sites; Imprensa – Rádio; Imprensa – TV; Organizações 

http://www.jornaldaregiao.com/noticias.html
http://www.cbhriodoisrios.org.br/


Civis; e Pesquisa e Inovação Tecnológica. As inscrições podem ser realizadas 

por meio do hotsite do Prêmio ANA (premio.ana.gov.br), sendo que mais de 

300 trabalhos já tiveram suas inscrições confirmadas. 
 

O Prêmio ANA é uma ação da Agência Nacional de Águas que reconhece 

trabalhos os quais contribuem para a gestão e o uso sustentável dos recursos 

hídricos do País. O concurso, que está em sua 6ª edição, também busca 

identificar ações que estimulem o combate à poluição e ao desperdício, além 

de apontar caminhos para assegurar água de boa qualidade e em quantidade 

suficiente para o desenvolvimento das atuais e futuras gerações. 
 

Nesta edição do Prêmio ANA, as inscrições devem ser realizadas totalmente 

pelo hotsite e não serão aceitos materiais em meio físico, já que a Agência 

Nacional de Águas adota uma política de papel zero. Cada participante pode 

inscrever mais de uma iniciativa. Além disso, poderão ser apresentados 

trabalhos indicados por terceiros, desde que acompanhados de declaração 

assinada pelo indicado, concordando com a indicação e com o regulamento da 

premiação. 
 

Reprodução: http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_no 

ticia=13232 
 

CBH Rio Dois Rios realiza sua II Oficina de Planejamento 

Participativo do CBH Rio Dois Rios 
         (foto: Acervo UD3) 

Membros do CBH reunidos em foto oficial da Oficina. 
 

O Comitê Rio Dois Rios realizou, no dia 6 de junho, a II Oficina de Planejamento 

Participativo para elaboração do Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2018-

2022. 
 

Na oficina, que contou com a participação dos representantes dos segmentos 

da sociedade civil, usuários de recursos hídricos e poder público do Comitê, 

foram definidos projetos prioritários, para o melhor aproveitamento dos 

recursos financeiros disponíveis para a conservação e recuperação da bacia 

hidrográfica do Rio Dois Rios. O Comitê de Bacia, de acordo com a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, é o colegiado com a atribuição de deliberar 

sobre os recursos advindos da cobrança pelo uso da água no seu território de 

atuação. O planejamento participativo acerca da aplicação destes recursos é 

uma forma de legitimar a participação social nesse processo de decisão que 

definiu a alocação de recursos financeiros até o ano de 2022. 
 

Nova Friburgo sedia encontro de Agricultura para incentivar 

o setor  
         (foto: Jornal a Voz da Serra) 

Seminário apresentará programas e serviços oferecidos pelo estado para 15 

prefeitos da região. 
 

No dia 1º de junho, o secretário estadual de Agricultura, Jair Bittencourt, 

diretorias e equipes técnicas das empresas vinculadas ao setor, como a Emater-

Rio, Pesagro-Rio, Fiperj e Ceasa, se reuniram em Nova Friburgo/RJ, com 

prefeitos e secretários de Agricultura de 15 municípios da região no seminário 

Regional de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. O evento realizado 

no auditório do Centro Administrativo César Guinle, em frente a prefeitura, e 

teve como objetivo integrar ações para o incentivo dessas atividades. 
 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=13232
http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=13232


Outros encontros estão previstos para acontecer em todas as regiões do 

estado. Eles têm ainda como proposta integrar as ações da Secretaria estadual 

de Agricultura. No evento foram apresentado às prefeituras, informações, 

programas e serviços que podem subsidiar as administrações municipais na 

elaboração de suas políticas públicas para o desenvolvimento do setor. Na 

ocasião, foram apresentadas aos participantes as estruturas da Secretaria 

estadual de Agricultura e de suas empresas vinculadas, colocadas à disposição 

para parcerias com os municípios da Região Serrana Fluminense. 
 

Reprodução: https://avozdaserra.com.br/noticias/friburgo-sedia-nesta-quin 

ta- encontro-de-agricultura-para-incentivar-o-setor 
 

 

 

 

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 

https://avozdaserra.com.br/noticias/friburgo-sedia-nesta-quinta-encontro-de-agricultura-para-incentivar-o-setor
https://avozdaserra.com.br/noticias/friburgo-sedia-nesta-quinta-encontro-de-agricultura-para-incentivar-o-setor


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 
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