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Plenário do CBH-R2R altera
seu Regimento Interno

O Plenário do Comitê de Bacia Hidrográfica do
Rio Dois Rios se reuniu de forma virtual, no dia
22/09, para discutir a alteração do seu novo
Regimento Interno.
A reunião contou com a presença dos
membros do Plenário, onde, juntos, discutiram
e analisaram a proposta de alteração do tempo
de mandato da gestão do CBH-R2R, dos atuais
2 anos para 4 anos. A alteração foi aprovada e já
está em vigor. 

 

Foto: Plenária do Dia 22/09/2022



Vamos atender a
cota para o fundo
de construção da
nossa igreja. Com
sua ajuda, fomos
capazes de
levantar os fundos.
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2022Investimentos em Barracão dos Mendes
iniciam com saneamento rural

Foi realizada no último dia 21/09 uma visita
técnica do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio
Dois Rios, representado pelo diretor-presidente,
Ocimar Teixeira, na microbacia do Barracão dos
Mendes, Nova Friburgo-RJ.
O objetivo desta visita técnica foi acompanhar
as obras decorrentes da execução do Projeto
Mananciais/Ceivap. Estavam presentes, além do
diretor-presidente, representantes da Agevap,
da empresa executora, e da empresa que fará o
gerenciamento das obras.
Foi constatada a construção de uma bateria de
10 Bacias de Evapotranspiração (BETs), que
estão inseridas dentro do pacote de
saneamento do programa Mananciais/Ceivap.
Neste pacote ainda existem 98 conjuntos de
fossas-filtro e sumidouro que serão executados
nos próximos meses.

Programa de Monitoramento Participativo Agente das Águas
inicia na RH-Rio Dois Rios

 
 

O Programa de educação ambiental do CBH-R2R iniciou suas
atividades. Sua primeira ação na região é a realização de um
curso voltado para profissionais com perfil de serem
multiplicadores do projeto na região.
Os alunos deste primeiro curso são profissionais técnicos da
região envolvidos com gestão pública, extensão rural, professores
e a própria equipe da secretaria executiva do CBH. O curso é
dimensionado em dois módulos, um teórico (virtual) e outro
prático (presencial). O principal objetivo é treinar esses
multiplicadores nas técnicas pedagógicas e de campo para
depois aplicar o mesmo curso para a população leiga.
Após o encerramento desta primeira rodada do curso, ocorrerá a
formação de uma nova turma, desta vez para a comunidade em
geral, neste, então, os dois módulos serão presenciais.



CBH-R2R realiza em Bom Jardim
 palestra sobre a importância da água na

região
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No dia 05 de julho de 2022 foi realizada uma
palestra sobre a importância da água e da gestão
dos recursos hídricos na região. A palestra
aconteceu em um evento promovido pela
prefeitura municipal de Bom Jardim e teve como
público os servidores da secretaria de educação,
produtores rurais locais e a população em geral. A
palestra foi ministrada pela secretaria executiva do
CBH-R2R, e a representante do município no
colegiado, Regina Bergamo, também esteve
presente no evento.
No evento também estavam expostos amostras da
produção agrícola familiar do município.
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51° Reunião Ordinária de Plenário 
 
 18° Reunião extraordinária de Plenário

3° Reunião Ordinária da CTPIL

1° Reunião Extraordinária 
de Diretório 

 
 

20/07/2022

19/09/2022

22/09/2022

3° Reunião Ordinária 
de Diretório 

17/09/2022
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