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Chega agora ao seu e-mail a 4ª edição da Newsletter do Comitê Rio Dois Rios

2022
 Este formato, muito utilizado na internet, tem como objetivo trazer as informações mais 

importantes que aconteceram em um determinado período. Neste caso, durante os três 

meses que antecederam esta publicação.

 No dia 04 de março foi realizada 

uma visita da equipe da Diretoria de 

Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

(GERAGUA/DISERQ/INEA) na sede do 

CBH-R2R.

 O objetivo principal da visita foi 

conhecer a realidade existente nas sedes 

dos CBHs Fluminenses, iniciando pelo 

CBH-R2R.

 Ainda na sede do CBH-R2R, com a presença 

do Diretor Administrativo Lícius de Sá Freire, foram 

apresentados os principais eixos de ação delineados 

pelo CBH-R2R (Saneamento, Proteção e Conservação de Mananciais e Educação Am-

biental).

 Após a apresentação dos projetos do CBH-R2R, foi realizada uma visita técnica na 

localidade do Alto Curso do Rio Grande. Área alvo de dois projetos: - Diagnóstico e Inter-

venção do CBH-R2R e Mananciais do Ceivap.

 Durante toda esta visita técnica, o Diretor Presidente do CBH-R2R, Ocimar Teixeira, 

esteve presente apresentando o Alto Curso do Rio Grande, e as áreas que receberão as 

intervenções dos projetos.

Visita da equipe da 
GERAGUA/DISERQ/INEA 

à sede do CBH-R2R
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Visita Técnica Projeto Cidades Sustentáveis 

 No dia 04 de março foi realizada 

uma visita da equipe da Diretoria de 

Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental 

(GERAGUA/DISERQ/INEA) na sede do 

CBH-R2R.

 O objetivo principal da visita foi 

conhecer a realidade existente nas sedes 

dos CBHs Fluminenses, iniciando pelo 

CBH-R2R.

 Ainda na sede do CBH-R2R, com a presença 

do Diretor Administrativo Lícius de Sá Freire, foram 

apresentados os principais eixos de ação delineados 

pelo CBH-R2R (Saneamento, Proteção e Conservação de Mananciais e Educação Am-

biental).

 Após a apresentação dos projetos do CBH-R2R, foi realizada uma visita técnica na 

localidade do Alto Curso do Rio Grande. Área alvo de dois projetos: - Diagnóstico e Inter-

venção do CBH-R2R e Mananciais do Ceivap.

 Durante toda esta visita técnica, o Diretor Presidente do CBH-R2R, Ocimar Teixeira, 

esteve presente apresentando o Alto Curso do Rio Grande, e as áreas que receberão as 

intervenções dos projetos.

 O CBH-R2R desenvolve uma parce-

ria junto ao projeto Cidades Sustentável, 

coordenado pela pesquisadora da Embra-

pa, Ana Turetta. E, pela primeira vez 

houve uma visita técnica das pesquisado-

ras em Nova Friburgo e suas áreas alvo do 

projeto (bairro de Córrego Dantas e 

Microbacia do Barracão dos Mendes).

 No dia 23/03 foi realizada uma reu-

nião de alinhamento entre as pesquisado-

ras da Embrapa com a equipe da secreta-

ria executiva do CBH-R2R (Agevap-UD3). 

Nesta reunião foram definidas algumas 

questões, dentre elas a realização de um 

workshop com os resultados parciais do 

projeto, a ser realizado no próximo mês 

de junho.

 No dia seguinte (24/03), a secreta-

ria executiva apoiou as pesquisadoras na 

realização de visitas técnicas em projetos 

relacionados com a gestão de resíduos 

orgânicos na cidade. O objetivo das visi-

tas foi estabelecer conexões com a práti-

ca de hortas urbanas, que é um dos 

pontos abordados pelo projeto.
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 No último dia 30/03, 

o Plenário do CERHI-RJ 

elegeu a Diretora Secretá-

ria Executiva do CBH-R2R, 

Mayná Coutinho, para a 

presidência do CERHI-RJ.

 A Diretora Mayná é 

representante da Cedae, e 

no CBH-R2R está atuando 

desde 2019 tendo impor-

tante atuação no Diretório 

e Plenário, além de ser a 

atual coordenadora da 

Diretora Secretária Executiva do 
CBH-R2R eleita para presidir o 
Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos – CERHI-RJ

Mayná Coutinho

Câmara Técnica Perma-

nente Institucional e Legal 

(CTPIL).

 Neste ano, o CBH-

-R2R terá um importante 

ponto para submeter ao 

CERHI-RJ que é a aprova-

ção do seu novo Plano de 

Aplicação Plurianual (PAP-

-R2R). E, ter uma Presiden-

te que conhece as dificul-

dades dos CBHs e a impor-

tância deste instrumento 

para os CBHs é uma vanta-

gem para o sistema como 

um todo.

 Outro ponto que 

merece destaque é o perfil 

da nova Presidente do Con-

selho, que sabe ouvir e agir. 

O desejo deste CBH-R2R é 

que ela tenha uma ótima 

gestão a frente desta 

importante instância do 

sistema estadual de gestão 

de recursos hídricos.

Leia mais aqui: http://www.cbhriodoisrios.org.br/noticias.php?id=235

Retrospectiva 2021 Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios

 Foi lançado em janeiro a retros-

pectiva das ações do Comitê Rio Dois 

Rios em 2021, o vídeo foi publicado no 

seu canal do Youtube e está disponível 

para visualização.

 
 Para assistir a retrospectiva, acesse o 

link: https://youtu.be/Zu1XFaCd57g



Reuniões do CBH

Reuniões CTPIL

Reunião de Diretório
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Nesta Reunião de Plenário foram aprovados duas 

novas resoluções: 

- Anuência da Resolução ad referendum CBH-

-R2R no 078/2022, sobre operacionalização/fun-

cionamento de Conta Reserva para custeio ope-

racional do CG no 01/2010;

- Aprovação da Resolução CBH-R2R no 

079/2022 que dispõe sobre os critérios de 

hierarquização das microbacias da RH-R2R.

• 1° Reunião Ordinária da Câmara Técnica Perma-

nente Institucional e Legal 

• 1° Reunião Ordinária de Diretório 

 

Acompanhe nossas Redes Sociais!

@cbhrio2rios Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio Dois Rios

• 1° Reunião Extraordinária Conjunta de Câmara 

 Técnica e Diretória 

17/02/2022

19/01/2022

23/02/2022

30/03/2022

49° Reunião Ordinária de Plenário 


