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3º Fórum da Juventude do CBH Macaé e das Ostras é
agendado em Reunião Ordinária de Câmaras Técnicas
Em Reunião Ordinária de Câmaras Técnicas do CBH Macaé, realizada no dia 14 de julho de 2017,
em Casimiro de Abreu, foi decidido na Câmara Técnica de Instrumento de Gestão (CTIG) que
devido ao conflito do uso das cachoeiras existente atualmente no Sana, Região Serrana da cidade
de Macaé, não se dará continuidade ao Projeto de Sistematização e Disseminação da Educação
Ambiental na APA do Sana. O projeto tinha como objetivo realizar o ordenamento e
monitoramento no córrego do Peito do Pombo, reduzindo o impacto gerado devido à visitação no
local. Optou-se pela realização de um novo projeto em outra área da Bacia Hidrográfica da Região
VIII. O novo projeto e a área a ser realizado ainda não foram definidos.
A CTIG informou que o Comitê foi convidado a participar do Conselho da REBIO União e terá dois
de seus membros como representantes.
A Câmara Técnica de Lagoas e Zonas Costeiras (CTLAZOC) agendou sua próxima Reunião
Extraordinária para o dia 14 de agosto de 2017, a ser realizada no Instituto Federal Fluminense
(IFF), com o objetivo de facilitar a viabilização para participação dos pescadores da localidade de
Imboassica.
Na Câmara Técnica de Educação Ambiental e Comunicação (CTEACOM), foram aprovadas
inovações para o boletim informativo digital do CBH Macaé, que contará com um novo design e
seu acesso será disponibilizado através do site do Comitê. Modificações na disponibilização do
Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica VIII no site também serão realizadas.
Foi estudada a metodologia de apresentação do CBH Macaé no Encontro Estadual de Comitês de
Bacias Hidrográficas (ECOB), a ser realizado de 28 a 30 de agosto de 2017 em Paraty no Estado
do Rio de Janeiro, e participação no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas
(ENCOB), a ser realizado de 07 a 10 de novembro de 2017 em Aracaju, no Estado de Sergipe.
Foi agendada para o dia 20 de outubro de 2017, a 3ª edição do Fórum da Juventude do CBH
Macaé e das Ostras. O evento terá como tema “A água como direito universal”.
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