
 
Boletim Informativo Digital Quinzenal .  16 a 31 de janeiro de 2018 

 

Comitê realiza 1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 

Permanente Institucional e Legal de 2018  

No dia 26 de janeiro, a Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal do 

CBH Rio Dois Rios realizou sua primeira Reunião Ordinária do ano. O encontro 

foi realizado no auditório da Superintendência Regional de Dois Rios 

(Suprid/Inea) e contou com a presença de 10 pessoas, entre membros e 

convidados.  
 

Durante a reunião, os membros aprovaram a ata da 4ª ROCT, do dia 05 de 

outubro de 2017, e debateram sobre a discussão da Resolução do CNRH que 

trata do procedimento para atualização do PPU; estações de monitoramento; 

elaboração de critérios para anuência de licenciamento, junto ao INEA, de 

empreendimentos de impacto hídrico na RH-VII; parcerias para Campanha de 

cadastramento no CNARH e informes gerais. 
 

Adutora e Feiticeira, tesouros escondidos do Cascatinha  
         (foto: Reprodução/A Voz da Serra) 

 
    Cachoeiras mais centrais da cidade ajudam friburguenses a fugir do calor e pegar 

uma corzinha em dias de sol 
 

Friburgo é cercado por belezas naturais bem conhecidas, mas algumas 

escondidas, como é o caso de duas cachoeiras no Cascatinha: Feiticeira e 

Adutora. Dois locais que atraem aventureiros, fotógrafos e amantes da 

natureza. 

  

São espaços com entrada livre, longe de qualquer ponto de ônibus. Para 

acessar os locais, se vai de carro, táxi, moto ou então, se tem muita disposição, 

pode ir andando. A distância, talvez, seja a grande amiga e inimiga desse 

pequenos paraísos. 
 

Inimiga, porque os friburguenses e turistas preferem locais com acesso mais 

fácil ou com uma estrutura com bar, estacionamento e menos ladeira. Amiga, 

porque isso evita que os locais fiquem superlotados e evita-se a o acúmulo de 

lixo e a destruição da fauna e flora. Onde o Homem não vai, o Homem não 

destrói. 
 

Reprodução: https://avozdaserra.com.br/noticias/adutora-e-feiticeira-

tesouros-escondidos-do-cascatinha 
 

https://avozdaserra.com.br/noticias/adutora-e-feiticeira-tesouros-escondidos-do-cascatinha
https://avozdaserra.com.br/noticias/adutora-e-feiticeira-tesouros-escondidos-do-cascatinha
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Inscrições para a Vila Cidadã do 8° Fórum Mundial da Água 

já estão Abertas 
         (foto: Acervo/FMA) 

 
    A Vila Cidadã terá atividades interativas voltadas para a construção de diálogos 

com a sociedade 
 

O 8º Fórum Mundial da Água deve reunir cerca de 45 mil pessoas entre 18 e 23 

de março, em Brasília. Dentro do evento, haverá espaços gratuitos e abertos 

ao público: a Feira e a Vila Cidadã, localizadas no Estádio Nacional Mané 

Garrincha. Para ter acesso, o visitante deverá realizar um credenciamento 

prévio, que já está disponível no aqui. 
 

A Vila Cidadã terá atividades interativas voltadas para a construção de diálogos 

com a sociedade, com exposições lúdicas repletas de tecnologia, palestras, 

cinema, apresentações artísticas. É um espaço aberto a todos que quiserem 

participar e incentivar debates voltados para melhorar o uso consciente da 

água. 
 

O objetivo da Vila Cidadã é 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. A Vila ocupará uma área de 10 mil metros quadrados e funcionará 

do dia 17, um dia antes da abertura oficial do evento, ao dia 22 de março, 

sempre das 9h às 22h. 
 

O credenciamento da sociedade também permite o acesso à Feira do 8º Fórum 

Mundial da Água. Nela, as instituições apresentarão o que pensam e fazem em 

prol da água. É uma vitrine para produtos, serviços e soluções entre empresas 

públicas e privadas, consumidores, organizações não governamentais, 

sociedade e interessados no tema. 
 

A plataforma de credenciamento gratuito para visitantes estará disponível 

inclusive durante os dias do 8º Fórum Mundial da Água. Haverá espaço para 

credenciamento de visitas em grupo com horários definidos. O credenciamento 

prévio vai permitir o acesso às atividades da Vila Cidadã e da Feira de maneira 

mais rápida, evitando filas nos dias do evento.  
 

A avenida Olhos D’Água será a porta de entrada dos visitantes para a Vila 

Cidadã, um espaço de entretenimento e educação aberto a toda a população 

durante o 8º Fórum Mundial da Água. Ao longo do trajeto, fotografias de 

grandes rios do planeta conduzirão a uma imersão no tema da água e sua 

importância para manutenção da vida. 
 

O Mercado de Soluções apresentará 60 experiências individuais ou 

comunitárias de diversas partes do mundo, todas relacionadas a boas práticas 

no uso da água. A ideia é que os visitantes percebam que podem replicar as 

iniciativas ou criar suas próprias soluções. 
 

Outras experiências poderão ser conhecidas no cinema da Vila Cidadã, que 

exibirá filmes vindos de diferentes países que tenham relação com a água. 

Haverá sessões de cinema especiais montadas em quatro horários diários, do 

dia 18 e 22 de março. Serão exibidos 18 longas e 25 curtas nacionais e 

estrangeiros com histórias que remetam à conservação e ao uso da água. O 

Green Film Festival, organizado pelo Filmambiente Festival, premiará os 

melhores longas e curtas metragem apresentados, escolhidos por um júri 

internacional e também pela escolha do público. 
 

Uma arena com capacidade para 300 pessoas abrigará conferências, 

apresentações e talk shows com convidados nacionais e internacionais. A arena 

será um ponto de encontro para o diálogo e a interação entre os participantes 

das diversas áreas do 8º Fórum. 
 

Unir os temas água e meio ambiente e relacioná-los ao cotidiano das pessoas 

é a ideia do espaço Green Nation, que terá caráter educativo e interativo e 

contará com cenários imersivos, voltados para visitantes de todas as idades. 
 

O Espaço Brasília contará com ampla programação de atividades para 

apresentar a capital do país, cidade-sede do 8º Fórum Mundial da Água. 
 

Os visitantes também poderão desfrutar de food bikes de diversas 

especialidades espalhadas pela Vila. 
 

Reprodução: http://www.worldwaterforum8.org/pt-br/news/inscrições-para-

vila-cidadã-do-8º-fórum-mundial-da-água-já-estão-abertas 
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Parceria entre Cederj Itaocara e o campo experimental de 

Itaocara 
         (foto: Reprodução/Itaocara RJ) 

 
Na foto da direita para esquerda: D.Sc. Anselmo e D.Sc. Leandro 

 

Na tarde dessa sexta-feira, 08 de dezembro, foi afirmado mais uma parceria, 

agora com do Campo Experimental de Itaocara da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), viabilizada pelo Prof. D.Sc. Anselmo 

Biasse, Diretor do Polo Regional de Itaocara e o pesquisador D.Sc. Leandro 

Hespanhol Viana, gerente geral do Campos Experimental de Itaocara. 
 

O pesquisador D.Sc. Leandro apresentou ao Prof. Anselmo Biasse todas 

instalações, uma parte do Campo Experimental e algumas pesquisas que estão 

em desenvolvimento. 
 

De imediato essa parceria permitirá que os alunos do CEDERJ Itaocara possam 

estagiar e realizar intercâmbio entre os projetos de extensões, pesquisa 

existentes, ampliando gradativamente para outras áreas e atuação. Assim 

como algumas pesquisas (experimentos) do Campo Experimental serão 

realizados nos laboratórios do CEDERJ Itaocara, não precisando mais ser 

realizadas na UENF em Campos do Goytacazes, possibilitando agilidade para as 

pesquisas, diminuindo custos dentre outros benefícios. 
 

O Campo Experimental de Itaocara foi inaugurado em 1993 e está vinculado ao 

Laboratório de Fitotecnia, do Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias 

da UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Sediado 

na Ilha Barra do Pomba, no Campo de Semente, ocupa uma área de 151 

hectare, onde 76 hectares são de mata nativa. Em Itaocara, a UENF desenvolve 

pesquisa na área de Melhoramento Genético Vegetal e Fitotecnia, de projetos 

de pesquisa que envolvem a formação de alunos de Graduação, Mestrado, 

Doutorado e Pós-Doutorado. 
 

Reprodução: https://www.itaocararj.com.br/parceria-entre-cederj-itaocara-e-

o-campo-experimental-de-itaocara/ 
 

 

 

 

DADOS GERAIS 

ITEM PROJETO 
MUNICÍPIO(S) 

ABRANGIDO(S) 
STATUS 

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

https://www.itaocararj.com.br/parceria-entre-cederj-itaocara-e-o-campo-experimental-de-itaocara/
https://www.itaocararj.com.br/parceria-entre-cederj-itaocara-e-o-campo-experimental-de-itaocara/


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 

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 

 

 

 


