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PAPO COM A DIRETORIA

Comitê inicia o ano com nova composição para o
 Biênio 2021-2022

 Os novos membros do Plenário e do 
Diretório foram empossados em 23 de fevereiro 
durante a 45ª Reunião Ordinária realizada por 
videoconferência. O biênio (2021/2022) do 
CBH-R2R será composto por representantes de 
31 instituições, no seu Plenário, divididos nos 
seguintes segmentos: 15 representantes do 
Poder Público, 6 dos Usuários e 10 da Sociedade 
Civil. 
 Foram eleitos para Diretor presidente e 
Vice- presidente, respectivamente, Ocimar Alves 
Teixeira (Associação dos Produtores Rurais da 
Janela das Andorinhas – Aprojan) e Alessandra 
Assunção (Instituto Estadual do Ambiente – 
Inea). Para a Diretora Secretária-executiva, Mayná 
Coutinho (Cedae) e os Diretores administrativos, 
Lícius de Sá Freire (Fundação Instituto de Pesca 
do Estado do Rio de Janeiro – Fiperj), Vicente 
Bastos Ribeiro (Fazenda Soledade) e Pércio Portz 
(Conselho dos Dirigentes das Organizações 
Rurais de Nova Friburgo – Conrural).

 Além da posse dos novos membros, foi aprovada a 
Resolução CBH-R2R nº72 que institucionaliza dentro do 
Comitê Rio Dois Rios o projeto “AGente das Águas”. O 
projeto está sendo desenvolvido em parceria com Institu-
to Oswaldo Cruz – Fiocruz, que será implantado na região 
do Rio Dois Rios. O objetivo é implantar uma educação 
ambiental baseada no monitoramento participativo dos 
rios, dando prioridade as Áreas de Interesse para Proteção 
e Recuperação de Mananciais (AIPMs) do CBH-R2R.

Ocimar Alves Teixeira 
Diretor Presidente do CBH-R2R

 Durante Plenária de 
posse dos novos membros, que 
aconteceu por videoconferência 
em fevereiro, o novo 
Diretor-presidente do Comitê 
Rio Dois Rios, Ocimar Alves 
Teixeira (Associação dos 
Produtores Rurais da Janela das 
Andorinhas – Aprojan),  
destacou que o trabalho em 
conjunto de todos os segmentos 
do Comitê é de suma 
importância para a aplicação e 
desenvolvimento dos projetos 

que serão implantados na Bacia, e 
enfatiza a importância da 
participação da Sociedade Civil que 
possui o olhar dos que estão nos 
principais territórios de atuação do 
Comitê. 
 Ele ainda ressaltou que "a 
máquina do nosso comitê parece 
que está funcionando, então é fazer-
mos as manutenções necessárias 
para que não perca a funcionalida-
de. E principalmente �car atento ao 
ambiente, que muda ao nosso redor, 
para ter que corrigir algum rumo, 

mas a princípio o que a gente está 
vendo é que estamos com todos os 
processos do comitê funcionando, o 
que vai ajudar muito no nosso traba-
lho". 

A nova composição pode ser acessada no site: http://cbhriodoisrios.org.br/plenaria/composicao.pdf

45ª Reunião Ordinária do Comitê Rio Dois Rios,
 realizada por videoconferência.
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NOSSAS AÇÕES 

Comitê Rio Dois Rios aprova Plano de Bacia da Região

 O novo Plano de Bacia da 
Região Hidrográ�ca Rio Dois Rios 
foi aprovado em março durante 
sua 17ª Reunião Extraordinária do 
Plenário. O documento estava em 
elaboração desde 2019 e foi �nali-
zado em fevereiro deste ano. Com 
ele o Comitê passa a possuir um 
documento base que determina 
os programas e ações voltadas ao 
enfrentamento dos principais 
problemas de qualidade e quanti-
dade de água na região. Antes da 
17ª REP, foi apresentada a Consoli-
dação do Plano, no 3º Seminário, 
realizado online e transmitido ao 
vivo pelo canal o�cial do Comitê 
no Youtube. A gravação já está 
disponível no mesmo canal, e 
pode ser acessado a qualquer 
momento.
 O Plano de Bacia, um dos 
instrumentos de Gestão dos 
Recursos Hídricos, é um documen-

to balizador que de�ne ações 
estratégicas em recursos hídricos 
de uma determinada região. Este 
plano, cujo prazo de vigência será 
de 15 anos a partir de 2022, prevê 
uma integração ao Plano Integra-
do da Bacia Hidrográ�ca do Rio 
Paraíba do Sul (PIRH-PS), portanto 
a construção dos Planos de Bacia 
dos a�uentes �uminenses da Bacia 
Hidrográ�ca do Rio Paraíba do Sul 
foi realizada de forma concomitan-

te devido a necessidade de integração 
entre as bacias a�uentes e a bacia 
federal. A aprovação do  Plano Inte-
grado de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográ�ca do Rio Paraíba do Sul 
(PIRH-PS) aconteceu em 14 de  junho, 
durante a 2ª reunião extraordinária do 
CEIVAP.
 O Plano de Bacia aprovado 
passa a entrar em vigor a partir da 
homogolação do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos (CERHI-RJ).
 

Aprovada resolução que institucionaliza o projeto
 AGente das Águas

 O projeto AGente das 
Águas de Monitoramento Partici-
pativo agora é uma “uma ação 
institucional, permanente e de 
caráter continuado junto ao CBH-
-R2R”. É o que consta na Resolução 
nº 072, de 23 de fevereiro de 2021, 
aprovada durante a 45ª Reunião 
Ordinária do Plenário do Rio Dois 
Rios. Com a resolução, o projeto 
passa ainda a ser desenvolvido de 
forma integrada com o Projeto 
Diagnóstico e Intervenção.
 A Resolução aponta ainda 
que a ação terá apoio da secretaria 
executiva do Comitê e buscará o 
estabelecimento de parcerias 

institucionais e a captação de recursos 
externos (�nanceiros ou não) para o 
fortalecimento da execução deste 
projeto. 
 A iniciativa tem como objetivo 
capacitar voluntários a �m de ampliar 
a rede de monitoramento participativo 

dos recursos hídricos na RH-VII, 
área de atuação do CBH-R2R, de 
forma contínua e permanente. O 
projeto será realizado nas áreas 
prioritárias apontadas pelo CBH-
-R2R, localizadas em diferentes 
porções da RH-VII.

Reunião - ocorrida antes da pandemia - envolvendo o CBH-R2R e Equipe da Fiocruz responsável pela execução 
do Projeto Agente das Águas.
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17ª Reunião Extraordinária do Plenário.



NOSSAS AÇÕES

 O CBH-R2R vem dando 
continuidade a sua estratégia de 
apoio aos municípios que preten-
dem se inscrever no Edital de Cha-
mamento Público do CEIVAP - 
PROTRATAR, que agora está em 
sua quarta edição. O PROTRATAR é 
uma iniciativa que prevê o aporte 
de recursos ou �nanciamento para 
a implantação/implementa-
ção/ampliação de sistemas públi-
cos de esgotamento sanitário nos 
municípios da área da bacia do rio 
Paraíba do Sul. 
 Neste ano de 2021, pela 
primeira vez, a região hidrográ�ca 
tem dois municípios concorrendo 
– Trajano de Moraes e São Fidélis. 
No caso destes dois municípios 
serem contemplados no edital 
deste ano será garantido um 

investimento em saneamento na 
região na ordem de 20 anos de 
arrecadação pelo uso da água da 
região do Rio Dois Rios.
 Trajano de Moraes está 
concorrendo com um projeto 
�nanciado pela Funasa com orça-
mento total de aproximadamente 
15 milhões de reais. São Fidélis 
está concorrendo com um projeto 
�nanciado pelo CBH-R2R com 
orçamento total de aproximada-
mente 15 milhões de reais.Ambos 
municípios receberam apoio total 
do CBH-R2R para a inscrição e 
acompanhamento no edital. Além 
do apoio no processo de inscri-
ção/acompanhamento, o Colegia-
do também garantiu apoio com 
recursos �nanceiros na contrapar-
tida dos municípios.

 Neste ano o PROTRATAR 
tem 40 milhões a ser distribuído 
entre os concorrentes. Os dois 
municípios da região já foram 
habilitados na fase documental, 
que era eliminatória, e já foi reali-
zada também a fase de hierarqui-
zação. Agora os trabalhos estão 
focados no aperfeiçoamento 
técnico do projeto para buscar 
uma boa pontuação e classi�ca-
ção. Existem 12 projetos em dispu-
ta, de municípios dos estados do 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 
Paulo.

  A microbacia do Barracão 
dos Mendes foi escolhida, através de 
critérios técnicos, pelo CBH-R2R para 
iniciar o Programa Mananciais, 
desenvolvido pelo Comitê de Inte-
gração da Bacia Hidrográ�ca do rio 
Paraíba do Sul (Ceivap) e seus Comi-
tês A�uentes. O programa foi apre-
sentado pelo CBH-R2R para os 
produtores rurais da região, em 
especial aos da microbacia do Barra-
cão dos Mendes, durante reunião do 
CONRURAL-NF realizada em 28 de 
maio.
 Seu objetivo é proteger, 
manter, recuperar, expandir e/ou 
assegurar a oferta de serviços ecos-
sistêmicos que contribuem para a 
manutenção da qualidade e regula-
ção da disponibilidade da água de 
mananciais estratégicos para a 

região hidrográ�ca do rio Paraíba do Sul. O CBH-R2R, neste projeto, vem 
tendo importante apoio dos parceiros institucionais: Emater-RJ e Prefeitura 
Municipal de Nova Friburgo, via Secretaria de Agricultura.   
Con�ra outras informações no site: 
https://ceivap.org.br/ceivap_news/2021/ed126/programa-manan-
ciais-inicia-acoes-de-campo-com-visita-ao-barracao-de-mendes

Municípios da RH-R2R participam do PROTRATAR

Barracão dos Mendes é escolhida para 
iniciar o Programa Mananciais 
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Expediente
Redação: Monique Soares - Jornalista 

MTB 32497/RJ - Especialista Administrativo (Comunicação) - AGEVAP

 Diagramação: Katyllin Kamay- Estagiária (Comunicação) - AGEVAP

Supervisão Técnica: Unidade Descentralizada 3 - AGEVAP

Imagens: Acervo AGEVAP

Apoio Técnico: AGEVAP

Este boletim integra as Atividades de Comunicação do Comitê
e consta como uma das metas do Contrato de Gestão Inea nº 01/2010.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Lançado o concurso de curtas

dos os 3 primeiros colocados. Os 
prêmios são: 1º) Um smartphone; 
2º) Um notebook; 3º) Um tablet.  
De acordo com o edital do concur-
so, o curta produzido poderia utili-
zar imagens originais próprias ou 
retiradas do �lme do CBH-R2R 
denominado "O caminho das 
águas – Do Caledônia a Atafona" 
disponível em https://www.you-
tube.com/watch?v=vmsycs-
dYX7U.
 Para acompanhar o resulta-
do basta acessar http://www.age-
vap.org.br/edital-002-2021.php

 Em comemoração ao Dia Mundial da Água, os 
Comitês de Bacia Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio 
Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana realiza-
ram, em conjunto, um seminário virtual. Com o tema 
"Proteção e Recuperação de Mananciais", o Webinar 
ocorreu no dia 25 de março e foi transmitido pelo 
canal do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 
Hidrográ�cas (FFCBH) no Youtube. 
 Foram realizadas três apresentações. A primei-
ra foi com o integrante do Centro de Estudos e Pesqui-
sas em Desastres (CEPEDES/UERJ), Helton Santos de 
Souza, com o tema "Análise Geomorfométrica Como 
Subsídio à Identi�cação de Áreas Prioritárias Para 
Proteção e Recuperação de Mananciais”. A segunda 
apresentação foi com a Chefe de Serviço de Gestão 
Ecossistêmica do INEA, Laís Costa, que discutiu acerca 
das "Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação 
de Mananciais (AIPMs) nas Regiões Hidrográ�cas MPS, 
Piabanha, R2R e BPSI". A terceira e última apresentação 

Comitês realizam juntos Webinar pelo Dia da Água

Assista aqui
 ao Webinar!

�cou por conta da Coordenadora do Grupo de Traba-
lho Mananciais do Comitê de Integração da Bacia 
Hidrográ�ca do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), Silvia 
Marie Ikemoto, que expôs o tópico "Base legal e inicia-
tivas para proteção e recuperação de mananciais na 
bacia do rio Paraíba do Sul: PRO-PSA e Programa 
Mananciais". 
 O Comitê Rio Dois Rios foi representado neste 
evento por seu Diretor Administrativo, Lícius de Sá 
Freire.

Assista aqui ao Lançamento
do Concurso de Curtas!

 Entre março e junho deste 
ano esteve aberto o período de 
inscrições no I Concurso de Curtas 
do Comitê Rio Dois Rios.  Através 
do Concurso, o Comitê visa apoiar 
e prosperar a educação ambiental 
na região, além de cativar a comu-
nidade para as questões relacio-
nadas à água.
 As propostas inscritas no 
concurso serão avaliadas e hierar-
quizadas por uma Comissão Espe-
cial de Julgamento composta por 
membros do Comitê e de sua 
secretaria executiva. Serão premia-

Diretor Presidente: Ocimar Alves Teixeira
Diretor Vice-Presidente: Alessandra Assunção
Diretora Secretária-Executiva: Mayná Coutinho Moraes 
Diretores Administrativos: Lícius de Sá Freire 
                                              Pércio Eugénio Portz
                                              Vicente Bastos Ribeiro

Realização:


