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Festival da Sustentabilidade movimenta o Suspiro  
         (foto: reprodução/A voz da Serra) 

Oficina de compostagem (técnicas para estimular a decomposição de materiais 

orgânicos) é um dos destaques deste sábado  
 

O terceiro dia do Festival da Sustentabilidade ocorreu entre os dias 7 e 10 do 

mês vigente. No Teatro Municipal, aconteceu os painéis "Agricultura orgânica, 

agricultura sintrópica, plantas alimentícias não-convencionais, panorama de 

mercado de orgânicos, grupos de consumo responsável e permacultura 

urbana". Na Praça do Suspiro, as barracas com produtos orgânicos e 

sustentáveis movimentaram o festival. 
 

O empresário Guilherme Araújo está com um estande de copos de plástico que 

são mais duráveis, feitos de polipropileno (material reciclável). O empresário 

fornece esses copos para festas, cerimônias e outros eventos. O objetivo é 

diminuir o acúmulo de lixos deixados por latas e copos de plásticos menos 

resistentes. “Nós levamos nossos produtos para o evento em que somos 

contratados, a pessoa deixa R$ 5 com a gente e fica a festa inteira com esse 

copo. No final do evento, a pessoa pode ficar com o copo ou, caso não queria 

ficar com o copo, ela entrega o produto e nós devolvemos os R$ 5”, explica 

Daniel Ribeiro, um dos sócios do projeto. 
 

De acordo com Daniel, a ideia tem surtido efeito durante a realização do 

Festival da Sustentabilidade. “Não há um acúmulo de lixo muito grande. As 

próprias lixeiras não estão abarrotadas de lixo. E o melhor: cerca de 550 

pessoas resolveram ficar com os copos e apenas 98 quiseram devolver”. 
 

Reprodução: https://avozdaserra.com.br/noticias/terceiro-dia-do-festival-da-

sustentabilidade-movimenta-o-suspiro 
 

O Bengalas sereno desliza sob o olhar do Cruzeiro do Sul  
         (foto: reprodução/A voz da Serra/Janaina Botelho) 

 
Mapeamento visual revela belezas e mazelas do principal rio de Nova Friburgo  

 

https://avozdaserra.com.br/noticias/terceiro-dia-do-festival-da-sustentabilidade-movimenta-o-suspiro
https://avozdaserra.com.br/noticias/terceiro-dia-do-festival-da-sustentabilidade-movimenta-o-suspiro
http://www.cbhriodoisrios.org.br/


“Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra 

novamente, não encontra as mesmas águas”, disse o filósofo pré-socrático 

Heráclito de Éfeso. No caso do Rio Bengalas, que corta Nova Friburgo, uma 

verdade incontestável: há pouco mais de 50 anos, acredite ou não, era possível 

pescar e se refrescar em suas águas límpidas. 
 

Originalmente chamado de São João das Bengalas, o rio corta toda a cidade e, 

por isso, pode ser considerado o principal cartão-postal de Friburgo. Apesar das 

muitas mudanças decorridas da ação humana, principalmente no centro da 

cidade, seu leito revela, além da história, uma infinidade de personagens em 

seus cerca de 15 quilômetros de extensão. Há beleza e mazelas ao longo de seu 

curso. 
 

Formado pela confluência dos rios Santo Antônio e Cônego, o Bengalas possui 

trechos planos e outros com pequenas quedas d’água, além de larguras e 

profundidades variáveis. Ele começa no centro da cidade, na Rodovia 

Presidente João Goulart, na altura da Igreja Luterana. 
 

Leia a matéria completa sobre a formação do Rio Bengalas acessando o link: 

https://avozdaserra.com.br/noticias/o-bengalas-sereno-desliza-sob-o-olhar-

do-cruzeiro-do-sul  
 

Reprodução: https://avozdaserra.com.br/noticias/o-bengalas-sereno-desliza-

sob-o-olhar-do-cruzeiro-do-sul 
 

Prefeito Renato Bravo recebe coordenadora de programas e 

projetos da Secretaria Estadual de Agricultura  
         (foto: reprodução/Prefeitura Municipal de Nova Friburgo) 

 
   Planejamento de ações para a implantação dos subprojetos individuais e coletivos 

do Programa Rio Rural  
 

Em reunião na tarde do dia 4 de setembro, no gabinete do prefeito Renato 

Bravo, a coordenadora de programas e projetos da Secretaria Estadual de 

Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa), Stella Romanos, e 

representantes dos escritórios regional e local da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), foram 

alinhadas várias demandas para a área rural. 
 

A principal pauta do encontro – que reuniu além do prefeito e da 

coordenadora, o secretário de Serviços Públicos, Gilberto Salarini, o 

subprefeito de Campo do Coelho, Manoel do Pote, e vereadores 

representantes da região – foi a liberação de verbas e possíveis investimentos 

com o alinhamento de ideias e propostas que visem a reestruturação da 

localidade. 
 

Entre os assuntos levantados constaram a implementação de um plantão 

semanal de atendimento aos floricultores de Vargem Alta, na própria 

comunidade; e o planejamento de ações para a implantação dos subprojetos 

individuais e coletivos do Programa Rio Rural, que contemplará na primeira 

etapa cerca de 250 produtores do município, com um aporte inicial de 

aproximadamente R$ 1.100.000,00. 
 

Na oportunidade, ainda, foi formalizado um convênio com a Emater-Rio para a 

melhoria da prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural em 

Nova Friburgo; e o incremento do convênio já existente com o Estado 

(Programa Estradas da Produção), com o aporte de novas patrulhas 

mecanizadas e materiais para a recuperação das estradas rurais das 

microbacias do município. 
 

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Alexandre Teixeira, “ter 

um olhar voltado para o produtor, bem como para toda a área rural é de grande 

importância para Nova Friburgo de um modo geral. Acredito que só através do 

fortalecimento das parcerias isso será possível e estou confiante do êxito no 

que diz respeito a um planejamento consistente para a região”. 
 

Reprodução: http://novafriburgo.rj.gov.br/2017/09/prefeito-renato-bravo-

recebe-coordenadora-de-programas-e-projetos-da-secretaria-estadual-de-

agricultura/  

 
 

Comitês de Bacias se reúnem no V ECOB/RJ  
       (foto: Daiana Gelelete/Acervo AGEVAP) 
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V Encontro Estadual de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro (ECOB/RJ)  

 

De 28 à 30 de agosto, a cidade de Paraty recebeu o V Encontro Estadual de 

Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro (ECOB/RJ), realizado na Casa da Cultura 

do município. Com o tema “Gestão Costeira e a Integração com os Recursos 

Hídricos”, o evento teve a participação de aproximadamente 300 pessoas, 

entre elas, os membros dos CBHs Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, Piabanha, 

Médio Paraíba do Sul, Guandu, Baía da Ilha Grande, Baía de Guanabara, Macaé 

e Rios das Ostras, Lagos São João e do Comitê Federal, o CEIVAP.  
 

A programação contou com uma gama de atividades, como apresentação de 

casos de sucesso na gestão hídrica, conferências, dentre outras atividades. O 

primeiro dia do encontro foi dedicado às visitas técnicas e à cerimônia de 

abertura. Já o segundo contou com duas mesas de diálogo com o tema principal 

do ECOB, além de palestras com representantes de diversas instituições.  
 

No dia 30, os participantes discutiram acerca dos temas “Relação da 

Diminuição da Vazão dos Rios x Avanço Marinho/Cunha Salina” e “Barragens, 

Licenciamento e Segurança Hídrica”. Ainda no último dia, houve as 

apresentações dos Comitês de Bacias e suas Entidades Delegatárias. O Fórum 

Fluminense do Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH), durante o evento, 

realizou sua Assembleia Geral, na qual ficou decidido que o ECOB será realizado 

anualmente e, em 2018, a cidade de Maricá irá sediar a próxima edição.  
 

O Encontro Estadual de Bacias Hidrográficas é organizado pelo FFCBH, através 

da AGEVAP, enquanto delegatária do Comitê Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana, com o apoio do Governo do Estado e da Secretaria do Ambiente 

do Rio de Janeiro, do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e do Comitê de 

Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). 
 

Reprodução: http://www.agevap.org.br/noticias.php?id=313 
 

Comitê Rio Dois Rios realiza sua 35ª Reunião Ordinária do 

Plenário  
         (foto: Acervo AGEVAP UD3) 

 
35ª Reunião Ordinária do Plenário acontece em Nova Friburgo (RJ)  

 

Aconteceu, no dia 12 de setembro, a 35ª Reunião Ordinária do Plenário do CBH-

R2R. Realizada no auditório do Espaço SENAI Modas, localizado na cidade de 

Nova Friburgo (RJ). Foram assuntos de debate: a  aprovação da ata da 34ª 

reunião, realizada no dia 20 de junho de 2017; a educação continuada (ANA) – 

apresentação do vídeo sobre Outorga; aprovação da Resolução CBH-R2R n° 

052/2017 que dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual de Investimentos - 

PAP CBH-R2R 2018-2022; aprovação da Resolução CBH-R2R n° 053/2017 que 

dispõe sobre diárias e reembolsos para membros e convidados formais do CBH-

R2R); apresentação  de relatos sobre a oficina AGEVAP x INEA x CBH’s; 

representação enquadrada no parágrafo 5° do artigo 10° do Regimento Interno 

do CBH-R2R; anuência de ingresso de novos membros; informes sobre a 

Campanha CNARH (CBH-R2R/INEA); informes sobre o andamento da revisão do 

Plano de Bacia do Paraíba do Sul; e informes sobre o andamento do programa 

SIGA/CEIVAP. 
 

http://www.agevap.org.br/noticias.php?id=313


 

 

 

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 

Cordeiro Não iniciado 

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



Esgotamento Sanitário de 
Cordeiro 

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 

 

 

 


