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Agenda Maio de 2017
[Informativo CILSJ/CBH Macaé 07/2017] [03/05/2017] 

Maio 2017

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19  - Reunião

Extraordinária de 

Plenária do 

CBHMO

20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 Notes: A agenda do ano pode ser acessada através do 

site - cbhmacae.eco.br - Agenda 2017

http://cbhmacae.eco.br/site/index.php/eventos-anteriores/
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.proliderancas3@neabc.org.brO Projeto Núcleo de Educação
Ambiental da Bacia de Campos (NEA-BC)
promove a participação cidadã e a
educação ambiental crítica em 13
municípios da Bacia de Campos. O
Projeto NEA-BC é uma medida de
mitigação exigida pelo licenciamento
ambiental federal, conduzido pelo
IBAMA, para os empreendimentos da
Petrobras na região.

A partir de maio, o NEA-BC oferecerá
vagas gratuitas para um curso de
formação de lideranças comunitárias no
nosso município, chamado Programa de
Formação e Desenvolvimento de
Lideranças (Pró-Lideranças NEA-BC).

O Pró-Lideranças oferece ferramentas
e conhecimento para que as pessoas
participem ativamente na gestão pública
de seus municípios em quaisquer dos
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NEA-BC  abre inscrições para curso de formação de 

lideranças comunitárias no município de Macaé 

âmbitos em que este papel venha
interferir na condução ou articulação de
políticas, programas, projetos ou
organizações, de maneira comprometida,
dinâmica e com uma linguagem bastante
acessível.

Aproveite a oportunidade para investir
numa educação crítica e transformadora
cursando temas interessantes.

Você também pode indicar outras
pessoas de sua comunidade para
participarem. É gratuito! Vagas Limitadas!

Para realizar sua inscrição, acesse:

• NEA-BC INSCRIÇÕES

Ou, se preferir, entre em contato direto
com a Coordenação do Programa de
Formação de Lideranças através do e-
mail:

Fonte  : 

(NEA-BC)

http://neabc.org.br/inscricoes/
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relacionado à atualização dos valores
de cobrança pelo uso da água por oito
dos nove comitês de bacia do Estado.
A decisão de praticamente dobrar os
valores praticados durante 12 anos é
inédita no país, sendo referendada
pelo Conselho Estadual de Recursos
Hídricos (CERHI) no ano de 2016.

Fonte :

(3 ª Edição Base Legal para a Gestão
das Águas do Estado do Rio de
Janeiro)

Link para acesso ao Base legal :

BASE LEGAL 3ª EDIÇÃO 
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Lançada nova edição da Base Legal para Gestão de 

Recursos Hídricos do estado do Rio de Janeiro

O tema segurança hídrica tem sido,
há algum tempo, preocupação central
das entidades integrantes do Sistema
Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SEGRHI), entre as
quais se incluem a Secretaria de Estado
do Ambiente e o Instituto Estadual do
Ambiente.

A crise hídrica vivenciada no período
2014-2015 no Sudeste brasileiro,
especialmente na Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul, trouxe à tona uma
situação de extrema complexidade,
deixando como lição a necessidade de
regras mais claras acerca da utilização
dos reservatórios existentes, visando
aos usos múltiplos da água. A crise
também tornou clara necessidade da
integração entre os Estados e a adoção

de um novo comportamento pelos
usuários da Bacia do Rio Paraíba do Sul.

Esta terceira edição do livro Base legal
para a Gestão das Águas do Estado do
Rio de Janeiro (1997-2016), ampliada e
atualizada, comprova a evolução do
SEGRHI. A inclusão nesta edição da
Resolução Conjunta ANA/
DAEE/IGAM/INEA nº 1382/2015 é
significativa, pois o ato, ao permitir o
compartilhamento da responsabilidade
da ANA sobre a operação dos
reservatórios com os demais estados
integrantes da bacia, representou um
importante e decisivo passo no processo
de gestão das águas, além, é claro de
demonstrar o amadurecimento dos
órgãos envolvidos.

Outro tema relevante é aquele

http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/@inter_vpres_geiat/documents/document/zwew/mtm2/~edisp/inea0136335.pdf
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Eventos 

Reunião Extraordinária de Plenária do CBH Macaé  - 19 de maio de 2017 

Reunião Extraordinária de Plenária, a ser realizada no dia 19 de maio de 2017 a partir das 09 horas, no Colégio Municipal do
Sana, localizado na Rua Jose Jesus Junior, S/N, Fazenda Três Marias , Sana, Macaé - RJ, para deliberarem sobre o Conflito de Uso
dos Recursos Hídricos em áreas de Atrativos Turísticos.

Ações Previstas 

8º Prêmio ACRio de Sustentabilidade 

O Prêmio ACRio de Sustentabilidade é uma iniciativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRio), a partir dos seus
Conselhos Empresariais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também de Políticas Econômicas, que visa destacar
as empresas que realizaram ações na área da sustentabilidade no Estado do Rio de Janeiro.

O Prêmio ACRio de Sustentabilidade é destinado a todas empresas que atuam no Estado do Rio de Janeiro, sendo concedido
apenas após a análise dos critérios de avaliação pela Comissão Avaliadora, previstos no regulamento do prêmio.

As inscrições podem ser realizadas através de :
ACRio PRÊMIOS

(Fonte : ACRio Prêmios)

http://www.ac.rio/premios/premio-acrio-de-sustentabilidade/
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Comitê na Rede Virtual

Para mais informações , curta nossa página no 

Facebook e acesse nosso site ! 

cbhmacae.eco.br

Facebook
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https://www.facebook.com/cbhmacae/?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhmacae/?fref=ts
http://cbhmacae.eco.br/site/
http://www.facebook.com/cbhmacae

