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Plenário do CBH Rio Dois Rios realiza sua 36° Reunião 

Ordinária  
         (foto: Acervo AGEVAP UD3) 

Apresentação do Projeto Piabanha com a professora Érica Caramashi 
 

O diretor-presidente Vicente Bastos Ribeiro, através da Secretaria Executiva do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios, convocou todos os membros do 

colegiado para a 36ª Reunião Ordinária do Plenário que foi realizada no dia 28 

de novembro, no auditório do Espaço SENAI Modas, em Nova Friburgo. Na 

ocasião, os presentes aprovaram a ata da 35ª Reunião Ordinária do Plenário e 

a Resolução CBH-R2R n°055/2017 sobre a agenda de 2018, assistiram à 

apresentação de vídeo de educação continuada da ANA e do projeto de 

monitoramento biológico de espécies aquáticas ameaçadas de extinção na 

bacia do rio Paraíba do Sul. Os membros discutiram, ainda, sobre o 

desenvolvimento de sistema piloto e a implementação de plano de ação, além 

da anuência da Resolução ad referendum do CBH-R2R n°054/2017 – 

Procomitês e sobre o andamento da revisão do Plano de Bacia do Paraíba do 

Sul. 
 

Macuco ganha “Ecoponto” para combater descarte irregular 

de lixo  
         (foto: Reprodução ASCOM Macuco) 

 
O primeiro Ecoponto de Macuco, localizado na Praça Joaquim Taveira no centro da 

cidade, já começou a funcionar 
 

O espaço disponibilizado à população é destinado à entrega voluntária de 

materiais descartáveis e inservíveis não recolhidos pela coleta convencional de 

lixo, combatendo, assim, o descarte irregular de resíduos. 
 

Entre outras finalidades, a ação tem ainda como objetivo contribuir para a 

proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; o descarte correto de 

pequenos volumes; a extinção dos lixões; além de estimular o 

reaproveitamento e a reciclagem de materiais descartáveis e propiciar à 

população um local específico para fazer a destinação do lixo reciclável 

acumulado em sua casa. 
 

A previsão é que sejam implantadas 6 unidades do tipo - todas em pontos da 

cidade que sofram com o descarte irregular. “Antes o poder público não tinha 

autoridade para cobrar o descarte correto se não apresentava um local com 

espaço adequado para isso, mas agora a comunidade tem uma alternativa de 

fácil acesso. Nós queremos uma cidade mais limpa e precisamos dividir 

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


responsabilidades e somar esforços para arrumar um destino correto aos 

resíduos”, destacou o prefeito Bruno Boaretto. 
 

O passo a passo é simples: o morador deve se dirigir à coletora correta e 

destinada ao produto que possui - todas as coletoras têm identificação de qual 

material recebe. Cada morador é responsável pelo seu lixo e deve colocá-lo 

dentro da coletora correta. 
 

Reprodução: http://www.prefeituramacuco.rj.gov.br/m-amb-urbanismo-e-

def-civil/17-meio-ambiente/513-macuco-ganha-ecoponto-para-combater-

descarte-irregular-de-lixo.html 
 

Prefeitura de Trajano vai levar água de qualidade ao distrito 

de tapera  
         (foto: Reprodução /Prefeitura de Trajano de Moraes) 

 
   Água de qualidade ao distrito de tapera 

 

A prefeitura de Trajano de Moraes da mais um passo importante em favor da 

população. Desta vez em uma ação considerada emergencial: a distribuição de 

água potável com qualidade no distrito de Tapera. A obra vai beneficiar 

centenas de moradores. De acordo com o prefeito Rodrigo Viana, o 

abastecimento será regularizado logo no início do próximo ano. 
 

Recentemente o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ralph 

Moreira esteve acompanhando o trabalho de distribuição dos canos nas ruas 

do distrito. No local ele verificou e conferiu o novo sistema por onde vai passar 

a água. “Esse é mais um passo importante em favor da população. O prefeito 

Rodrigo Viana e o vice Jorge Diniz sempre olham também pelos distritos e isso 

é muito importante”, disse o secretário. 
 

A meta da prefeitura é que logo nos primeiros meses de 2018, as casas sejam 

abastecidas com a água através da nova rede. “Estamos vendo de perto a 

necessidade das pessoas em dias de muito calor. Mas mesmo com todas as 

dificuldades a prefeitura entrou nessa luta para levar um pouco de água as 

pessoas e com ela a qualidade de vida. Nossa população merece isso e muito 

mais”, disse o prefeito Rodrigo Viana. 
 

Para que a água chegue às casas dos moradores, a prefeitura de Trajano de 

Moraes precisou refazer novas caixas d água e bem maiores que as antigas. “A 

gente sabe o que significa água na vida das pessoas, sobretudo para a melhoria 

da qualidade de vida, para as crianças e as pessoas que estão doentes. Sabemos 

que ainda há muito a ser feito, já que a cada ano aumenta o número de 

moradores em Tapera e, por consequência, o consumo de água. É preciso levar 

água de qualidade aos nossos moradores e, ao mesmo tempo, incentivar o 

consumo consciente desse recurso”, acrescentou o prefeito. 
 

Os investimentos feitos na distribuição têm como objetivo primordial 

solucionar a redistribuição de água em Tapera. “Com essa nova distribuição, a 

água chegará com mais pressão as casas, possibilitando abastecer toda a região 

do distrito. Essa obra vinha sendo reivindicada pela população há algum tempo. 

Mas será necessário também despertar a consciência da população em geral 

para evitar o desperdício de água e economizar o bem natural. A falta de 

consciência da população de usar água para molhar rua e lavar calçadas, por 

exemplo, joga fora recursos públicos e um bem natural fundamental para a 

vida. Todos nós temos que usar a água com consciência social e ambiental”, 

comentou o secretário municipal de Obras Ralph Moreira. 
 

Reprodução: http://trajanodemoraes.rj.gov.br/prefeitura-de-trajano-vai-

levar-agua-de-qualidade-ao-distrito-de-tapera/ 
 

Oficina de Capacitação na nova plataforma do CNARH 

(CNARH40)  
         (foto: Divulgação/INEA) 
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Em parceria com o INEA, o CBH Rio Dois Rios vai realizar a Oficina de 

Capacitação em Cadastramento e Regularização do Uso de Recursos Hídricos 

no dia 7 de dezembro, no Espaço Senai Modas, em Nova Friburgo. Seu objetivo 

é aumentar o número de Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 

(CNARH) na bacia através da capacitação de parceiros institucionais que 

aderirem ao projeto de cadastramento promovido pelo CBH. 
 

O evento é resultado de um esforço coletivo entre o CBH-R2R e o INEA que, em 

dado momento, perceberam que ambos estão desenvolvendo ações paralelas 

a fim de ampliar a base de dados referentes ao uso da água. A oficina será 

realizada durante todo o dia 7. Na parte da manhã, haverá uma apresentação 

do INEA sobre o projeto de aprimoramento da base de dados referentes ao uso 

de água no Estado do Rio de Janeiro e, na parte da tarde, a capacitação na nova 

plataforma CANRH40/REGLA através de simulações. Foram convidados 

potenciais parceiros para o desenvolvimento do projeto e a população da 

região. 
 

Receitas do Fundo Hídrico  
         (foto: Reprodução/FUNDRHI) 

 
MPRJ obtém compromisso do governo estadual para uso adequado das receitas do 

fundo de recursos hídricos (FUNDRHI) 
 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de 

Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMA/MPRJ), obteve, nesta terça-

feira (17/10), a homologação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

assinado com governo do Estado para garantir, dentre outras medidas, o 

descontingenciamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI).  
 

Pelo acordo homologado pela 16ª Vara de Fazenda Pública da Capital, o 

governo estadual assume o compromisso de não reter as receitas do fundo e 

de observar a legislação que o rege. Por lei, a arrecadação do FUNDRHI 

compete ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), a quem caberá a gestão 

para uso exclusivo na proteção dos recursos hídricos do Estado, em 

consonância com os Planos de Bacia desenvolvidos pelos Comitês de Bacia 

Hidrográfica e suas respectivas agências delegatárias.  
 

No entanto, até que Ação Civil Pública fosse proposta pelo GAEMA/MPRJ, em 

janeiro deste ano, a Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ) vinha 

contingenciando significativamente as receitas do fundo, impedindo o regular 

funcionamento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A 

partir do ajuizamento da ação e das audiências que foram realizadas no 

processo, a SEFAZ repassou ao INEA, no que se refere às ‘compensações 

financeiras de aproveitamentos hidrelétricos’ - retidas no final de 2016 e no 1º 

trimestre deste ano -, quantia superior a R$ 8,9 milhões. No total, mais de R$ 



16,9 milhões já foram descontingenciados desde a propositura da ação e seus 

desdobramentos, incluindo receitas relacionadas à ‘cobrança pelo uso da água’ 

em 2017. 
 

Além disso, o TAC aumenta a proteção das receitas do FUNDRHI, fortalecendo 

a sua autonomia contábil e financeira, em relação às despesas não relacionadas 

à tutela dos recursos hídricos, que são vedadas. Também reduz os riscos de 

arrestos judiciais no fundo para a cobertura de outras despesas do Estado, uma 

vez que as receitas do Fundo, na linha dos compromissos sinalizados ao longo 

do processo, não serão destinadas à denominada “Conta Única do Tesouro 

Estadual” (CUTE) - que sofreu diversas constrições judiciais nos últimos 18 

meses. 
 

Por fim, o TAC também estabelece obrigações ao INEA e às Agências 

Delegatárias – como a AGEVAP - para que a sociedade civil possa acompanhar 

com maior transparência os dados financeiros referentes ao FUNDRHI. Para 

permitir uma maior rastreabilidade da despesa pública na área de recursos 

hídricos, deverá estar disponível na rede mundial de computadores, com 

acesso amplo e irrestrito, no prazo de 30 dias, dados relacionados à execução 

orçamentária do FUNDRHI, tais como “destino” e “montante” do repasse”; 

“órgão executor do projeto”; “data de solicitação do recurso ao INEA” e “data 

de recebimento do recurso na agência delegatária”.  
 

Processo nº 0018492-42.2017.8.19.0001 
 

Reprodução: https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-

noticia/visualizar/49303 
 

Série de reportagens sobre o Rio Paraíba do Sul  
         (foto: Acervo AGEVAP) 

 
Série de reportagens “Rio Vivo” retrata o Paraíba do Sul 

 

Entre os dias 2 e 7 de outubro, o Jornal da Band exibiu uma série com seis 

reportagens sobre a importância do Rio Paraíba do Sul, cujo tema é “Rio Vivo”. 
 

O programa mostra a extensão do rio que abrange os estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais, a gastronomia local, a relevância religiosa e cultural 

do lugar onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada há 300 

anos e os desafios ambientais que o corpo hídrico enfrenta durante décadas. 
 

A cada dia as reportagens abordam assuntos diferentes, como a cultura caipira, 

folclore, poluição e esgoto, mineração irregular e histórias de fé sobre a 

padroeira do Brasil. A série está disponível no YouTube e é de autoria de Márcio 

Campos, com imagens de Ricardo Simões e edição de Adriana Alves. 
 

Fonte: Band 
 

Secretaria do Meio Ambiente Realiza Plantio de Mudas em 

São Sebastião do Paraíba  
         (foto: Reprodução/Prefeitura de Cordeiro) 

 
Turmas que participaram dos plantios no Paraíba 

 

No último dia 10 de outubro, a Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável promoveu uma ação de plantio de mudas e 

contou com a participação dos alunos da Escola Municipal Manoel Marcelino 

de Paula, que fica localizada no 4° Distrito. 
 

O plantio foi realizado na área conhecida como Praça dos Morcegos em São 

Sebastião do Paraíba, onde anteriormente foi realizado um corte 

https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/49303
https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/49303
https://www.youtube.com/watch?v=cvdER2NDhOU


ambientalmente autorizado de algumas árvores que se encontravam com seu 

estado fitossanitário comprometido. 
 

“Entendemos que a participação das crianças é de suma importância para que 

esta geração possa fazer a diferença no cuidado com o meio ambiente, por isso 

fizemos questão de ter a participação dos alunos e falar para eles sobre a 

importância de se plantar uma árvore.” – declarou o Secretário de Meio 

Ambiente, Edualdo Ortega. 
 

A Secretaria de Meio Ambiente agradece As turmas que participaram dos 

plantios no Paraíba, em especial a Professora Gedalva, responsável pelo 4° e 5° 

ano e a Professora Mônica, responsável pelo 3° Ano. 
 

Reprodução: http://www.cantagalo.rj.gov.br/secretaria-de-meio-ambiente-

realiza-plantio-de-mudas-em-sao-sebastiao-do-paraiba/ 
 

Cordeiro recruta brigadistas voluntários - Defesa Civil, 

Corpo de Bombeiros e ONG Ser da Terra juntas na ação  
         (foto: Reprodução/Prefeitura de Cordeiro) 

 
Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e ONG Ser da Terra juntas na ação 

 

Com a estiagem dos últimos meses, o consequente clima seco e o tempo muito 

quente, aumentou consideravelmente a incidência de incêndios no entorno de 

Cordeiro, ocasionando apreensão às autoridades locais, em particular aos 

integrantes da Secretaria de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que têm se 

mobilizado constantemente no combate aos focos ocasionados, na maioria das 

vezes, por atos criminosos. 
 

Pensando em conter o avanço dos casos, além de orientar a população sobre a 

conduta correta para evitar o surgimento de queimadas, a Defesa Civil e o 

Corpo de Bombeiros resolveram se juntar à ONG Ser da Terra e lançaram uma 

campanha de captação de brigadistas voluntários. A ação tomou corpo e as 

inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 23 de outubro. Os interessados 

em colaborar com o trabalho de combate a focos de incêndio poderão se 

inscrever na sede da Defesa Civil. 
 

O secretário de Defesa Civil de Cordeiro, Ailton Taveira, confirma que as 

inscrições podem ser feitas por cordeirenses de ambos os sexos, das 9 às 17 

horas, no galpão da Prefeitura. “Os voluntários passarão por uma série de 

treinamentos de combate a incêndio, uso de equipamentos específicos e 

noções básicas para a prestação de primeiros socorros. O intuito é que os 

brigadistas atuem em parceria conosco, orientados previamente por 

profissionais conhecedores do tema”, explica Taveira. 
 

Embora a maioria das ações de combate a focos de incêndio requeira dos 

voluntários esforços físicos, o responsável pela Defesa Civil lembra que até 

quem não possui complexão física privilegiada pode se inscrever no programa. 

“Aqueles que não puderem ir a campo para o combate direto, poderão nos 

auxiliar muito em questões logísticas, por exemplo. Também existem 

atividades como distribuição de água, anotações de procedimentos, contatos 

via celular e outras coisas do gênero”, esclareceu. 
 

Reprodução: http://www.cordeiro.rj.gov.br/conteudo/471/cordeiro_ 

recruta_brigadistas_voluntarios_ 
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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 

33,33%

0,00%

28,57%

4,76%

0,00%

23,81%

9,52%
Não iniciado

Em elaboração do TdR

Em Ato Convocatório

Em andamento

Concluído

Cancelado

Suspenso



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 

 

 

 


