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Comitê Rio Dois Rios lança documentário no Dia Mundial da 

Água 
 

         (Foto: Rio Dois Rios) 

 
   Vídeo-documentário foi realizado pelo Rio Dois Rios produzido em parceria com a Luau TV  

 

No Dia Mundial da Água, 22 de março de 2018, o Comitê de Bacia Hidrográfica Rio 

Dois Rios - CBH-R2R realizou o lançamento do documentário “O Caminho das águas 

- do Caledônia a Atafona”, produzido em parceria com a Luau TV. O vídeo-

documentário foi exibido em uma das salas de cinema do Cadima Shopping, em 

Nova Friburgo, em sessão gratuita de lançamento. O evento contou com a presença 

de convidados institucionais da região e estudantes da rede pública de ensino. 
 

O documentário conta a história da bacia que corta o município de Nova Friburgo 

começando a narrativa no alto do Caledônia, onde nasce o Rio Grande, e segue 

apresentando para o espectador a região por onde ele corre até chegar à foz na 

localidade de Atafona, município de São João da Barra, onde suas águas encontram-

se com o mar. O filme informa sobre o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos e 

destaca o Comitê de Bacia Hidrográfica como um importante ator para a ação de 

melhorias da qualidade e quantidade da água dentro de uma região hidrográfica. 
 

A produção retrata os aspectos ambientais, econômicos, sociais e demográficos da 

região e traz registros de diversos monumentos históricos e belezas naturais dentro 

do território da bacia hidrográfica do Rio Dois Rios.  
 

Produzido sem fins comerciais, o vídeo está e permanecerá disponível na internet 

para ser livremente utilizado por educadores, profissionais, estudantes e público em 

geral. 
 

Reprodução: http://www.cbhriodoisrios.org.br/noticias.php?id=157 
 

Trajano de Moraes leva comitiva em defesa do rio Macabu ao 

8º Fórum Mundial da Água 
 

         (Foto: divulgação PMTM) 

 
   Comitiva de Trajano de Moraes em Brasília 

 

O maior evento global sobre a temática da água, o 8º Fórum Mundial da Água (FMA) 

foi realizado em Brasília cheio de gás e energia. O município de Trajano de Moraes 

levou a temática do Projeto Experimental de Monitoramento Participativo dos 

Corpos Hídricos, denominado “Rio Macabu em ação: história, conhecimento e vida. 

Mais de 20 pessoas entre gestores públicos, professores, diretores, alunos e técnicos 

do município, viajaram mais de 24 horas para participar do evento. 
 

O evento aconteceu, entre os dias 18 e 23 de março. Foi a primeira vez que o evento, 

trienal, aconteceu em um país do Hemisfério Sul. Com a temática “Compartilhando 

Água”, o Fórum tinha como objetivo perpetuar a discussão sobre a importância do 

uso racional e sustentável da água.  
 

http://www.cbhriodoisrios.org.br/noticias.php?id=157
http://www.cbhriodoisrios.org.br/


Mesmo com o fim do evento, a programação completa do espaço ainda pode ser 

conferida no site do 8º Fórum Mundial da Água. Na Vila Cidadã foi possível conferir 

debates de ambos os aspectos, voltados para a água.  
 

 “Foi um espaço gratuito e aberto a todos os visitantes do 8º Fórum Mundial da 

Água, onde as pessoas puderam participar de atividades formativas, culturais, 

interativas, sensoriais e de construção de diálogos voltados para melhorar o uso da 

água. Quero agradecer o emprenho de todos para que esse trabalho ganhasse 

dimensão mundial”, ressaltou o prefeito Rodrigo Viana. 
 

Ainda de acordo com ele, o objetivo da participação da Vila cidadã no 8º Fórum 

Mundial da Água foi ampliar a consciência, a atenção pública e a participação social 

para assuntos relacionados à água, além de promover soluções inovadoras para os 

problemas que os cidadãos enfrentam no cotidiano. “Estamos fazendo a nossa parte 

que é conscientizar a população sobre os cuidados com a nossa água. Tenho certeza 

de uma resposta positiva da sociedade trajanense”, acrescentou o prefeito. 
 

Fonte: http://trajanodemoraes.rj.gov.br/9465-2/ 
 

CBH Rio Dois Rios irá realizar a 2ª Reunião Ordinária da Câmara 

Técnica 
 

Foi realizada no dia 19 de abril a 2ª Reunião Ordinária de Plenário do CBH Rio Dois 

Rios (2ª ROCT). O encontro aconteceu no auditório da Superintendência Regional 

Rio Dois Rios – SUPRID/Inea. Os assunto pautados foram a aprovação da Ata da 1ª 

ROP (26/01/18); discussão sobre projetos do CBH-R2R; discussão sobre critérios 

para anuência empreendimentos de impacto hídrico na RH-VII e informes gerais. 
 

RH lança Edital de Chamamento para Colegiado 
 

         (Foto: Ascom MMA) 

 
   O resultado será divulgado pela secretaria-executiva da instância no dia 21 de maio de 

2018 
 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) lançou, no último dia 6, o edital 

de chamamento destinado aos usuários e organizações civis de recursos hídricos. A 

convocação, que se encerra no dia 30 de abril, visa habilitar instituições interessadas 

em participar do processo que indicará os representantes no colegiado. 
 

As inscrições podem ser feitas pessoalmente no Protocolo do Ministério do Meio 

Ambiente, na Esplanada dos Ministérios (Bloco B, térreo), até às 17 horas, ou 

enviadas pelos Correios. O edital e o formulário para habilitação podem ser 

encontrados através do site www.cnrh.gov.br. 
 

O resultado será divulgado pela secretaria-executiva da instância no dia 21 de maio 

de 2018, cabendo recurso até 28 de maio. 
 

Reprodução:  http://agevap.org.br/index.php 
 

2ª Conferência Internacional sobre Pesquisa para o 

Desenvolvimento Sustentável em Regiões de Montanha 
 

         (Foto: Site/Evento) 

 
    O Workshop terá como objetivo apresentar e discutir iniciativas que visam à gestão 

sustentável dos ambientes de montanha 
 

O MOUNTAINS 2018, a ser realizado de 10 a 14 de dezembro de 2018, em Nova 

Friburgo, RJ, no Brasil, é constituído pelo III Workshop sobre Desenvolvimento 

Sustentável em Ambientes de Montanha e pela II Conferência Internacional sobre 

Pesquisa para o Desenvolvimento Sustentável em Regiões de Montanha. 
 

http://trajanodemoraes.rj.gov.br/9465-2/
http://agevap.org.br/index.php


O Workshop terá como objetivo apresentar e discutir iniciativas que visam à gestão 

sustentável dos ambientes de montanha, envolvendo os diversos atores que atuam 

nesses espaços. A Conferência discutirá questões relacionadas à conexão entre o 

conhecimento científico e a tomada de decisões, incluindo as perspectivas para 

ampliar e disseminar o conhecimento sobre o tema da gestão sustentável e 

integrada dos ambientes de montanha. 
 

O Mountains 2016, o primeiro da série, foi realizado em Bragança, Portugal.  Um dos 

marcos desse evento foi o lançamento da Rede de Investigação de Montanha da 

Lusofonia - LuMont fortalecer o intercâmbio entre os países de língua portuguesa. 
 

O MOUNTAINS 2018, além de fortalecer o intercâmbio entre pesquisadores e 

instituições de pesquisa de montanha nos países de língua portuguesa, também 

objetiva ampliar o intercâmbio entre os países da América Latina e do Caribe. 
 

Organizado por instituições do Brasil, Portugal e Escócia, o Mountains 2018 conta 

com o apoio de várias organizações, nacionais e internacionais, relacionadas ao 

tema de montanha. Estima-se um público superior a 200 participantes oriundos de 

diversos países. 
 

Espera-se que este evento seja um marco para o Brasil e que seus resultados 

representem fortes indicações para uma plataforma de políticas públicas voltadas 

para um desenvolvimento harmonioso nos ambientes de montanha. 
 

Aberta a chamada de resumos para a II Conferência Internacional sobre Pesquisa 

para o Desenvolvimento Sustentável em Regiões de Montanhas. O prazo final para 

envio é 31 de maio. 
 

Reprodução: http://www.mountainsbr.com/PT/pg/o_evento 
 

 

 

 

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 

33,33%

0,00%
9,52%

23,81%

0,00%

23,81%

9,52% Não iniciado

Em elaboração do TdR

Em Ato Convocatório

Em andamento

Concluído

Cancelado

Suspenso

http://www.mountainsbr.com/PT/pg/o_evento


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 andamento 

8 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Cordeiro Em andamento 

9 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Nova Friburgo Em andamento 

10 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Santa Maria Madalena Em andamento 

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 

 

 

 


