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Agenda Maio de 2017

Maio 2017

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
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14 15 16 17 18 19  - Reunião

Extraordinária de 

Plenária do 

CBHMO

20 
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28 29 30 31 Notes: A agenda do ano pode ser acessada através do 

site - cbhmacae.eco.br - Agenda 2017

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 08/2017] [10/05/2017] 

http://cbhmacae.eco.br/site/index.php/eventos-anteriores/
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Comitê de Bacia do Rio Macaé agenda reunião  com o tema 

Conflito de Uso dos Recursos Hídricos em Áreas de Atrativos Turísticos 

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 08/2017] [10/05/2017] 

O tema Conflito de Uso dos Recursos
Hídricos em Áreas de Atrativos Turísticos
tem sido assunto polêmico no distrito de
Sana, Região Serrana da cidade de
Macaé, na qual apresenta diversas
cachoeiras com frequentação turística,
como por exemplo, Cachoeira do
Escorrega, Cachoeira Mãe e Cachoeira
Sete Quedas, considerada uma das mais
bonitas do local. A cobrança pelo uso dos
Recursos Hídricos não tem sido
questionada apenas pelos visitantes, mas
também pelos moradores locais.

No dia 16 de março de 2017, o assunto
foi debatido em audiência pública
realizada na Câmara Municipal de Macaé,
devido a uma denúncia que alegava
ilegalidade na cobrança de taxa por parte
de proprietários de terras na trilha do
Peito do Pombo, trilha essa que viabiliza o
acesso ás cachoeiras do distrito de Sana.

O Comitê de Bacia dos Rios Macaé e das Ostras marcou presença na audiência,
após sua participação identificou a necessidade de debater o assunto com mais
minuciosidade, o que levou a escolha de realizar uma Reunião Extraordinária de

Plenária com pauta
exclusiva para o
assunto. A reunião
foi agendada para o
dia 19 de maio de
2017 e será realizada
a partir das 09:00
horas, na Escola
Municipal do Sana.

(ASCOM/CBH Macaé)
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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 

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

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 08/2017] [10/05/2017] 

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

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)

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 08/2017] [10/05/2017] 

http://neabc.org.br/inscricoes/
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Gestão das águas é tema de encontro nacional

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 08/2017] [10/05/2017] 

Mais de 250 gestores que atuam nas
áreas de Gestão das Águas, Educação
Ambiental, Mobilização e Participação
Social reúnem-se, em Brasília (DF),
nesta semana, de terça (9/5) a quinta-
feira (11/5). O V Encontro Formativo
Nacional de Educação Ambiental para
Gestão das Águas é promovido pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA),
Agência Nacional de Águas (ANA) e o
Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH), com o apoio do Governo do
Distrito Federal (GDF). Está prevista a
participação do ministro do Meio
Ambiente, Sarney Filho, na abertura do
evento, às 17h30 desta terça.

O encontro tem por objetivo o
diálogo, a troca de experiências e o
fortalecimento da rede de educadores
ambientais que atuam na gestão hídrica
do país.

A iniciativa faz parte do processo de
formação continuada e permanente,
que é uma das Prioridades do Plano
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)
para os próximos quatro anos. O evento
também visa promover discussões e
reflexões que contribuam com o
Processo Cidadão, evento preparatório
no âmbito do 8º Fórum Mundial da
Água, que ocorrerá também em Brasília,
em março de 2018.

Os encontros formativos acontecem a
cada dois anos. O evento já foi recebido
nas cidades de Salvador (BA) em 2009,
de Bento Gonçalves (RS) em 2011, de
Ouro Preto (MG) em 2013 e de São
Pedro (SP) em 2015. O 5º encontro
acontece na Confederação Nacional dos
Trabalhadores no no Comércio (CNTC).
Na sexta-feira (12/05) serão realizadas
visitas técnicas que apresentarão

experiências de educação ambiental
locais. Os participantes conhecerão, por
exemplo, a Estação Ecológica de Águas
Emendadas, na região de Planaltina
(DF), e o Jardim Botânico de Brasília.

Fonte - (Ascom/MMA)

www.mma.gov.br

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2316
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Prêmio ANA 2017 recebe inscrições de boas práticas 

relacionadas a água

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 08/2017] [10/05/2017] 

O Prêmio ANA é uma ação da Agência
Nacional de Águas que reconhece
trabalhos os quais contribuem para a
gestão e o uso sustentável dos recursos
hídricos do País em nove categorias:
Empresas de Micro e Pequeno Porte;
Empresas de Médio e Grande Porte;
Ensino; Governo; Imprensa – Impressos
e Sites; Imprensa – Rádio; Imprensa –
TV; Organizações Civis; e Pesquisa e
Inovação Tecnológica. As inscrições são
gratuitas e devem ser realizadas através
do hotsite do Prêmio ANA
(premio.ana.gov.br) até 31 de maio.

O concurso, que está na 6ª edição,
também busca identificar ações que
estimulem o combate à poluição e ao
desperdício, além de apontar caminhos
para assegurar água de boa qualidade e
em quantidade suficiente para o
desenvolvimento das atuais e futuras

gerações. Como novidades, o Prêmio
ANA 2017 terá duas categorias voltadas
para empresas, sendo uma delas para
micro e pequenas empresas e a outra
para médias e grandes. Para a imprensa,
que reunia todos os tipos de mídia
numa só categoria, a disputa será entre
impressos e sites, rádios e TV
separadamente.

O Prêmio ANA 2017 terá uma
Comissão Julgadora composta por
membros externos à ANA e com notório
saber na área de recursos hídricos, meio
ambiente ou Jornalismo. Um
representante da Agência presidirá o
grupo, mas sem direito a voto. Os
critérios de avaliação dos trabalhos
levarão em consideração os seguintes
aspectos: efetividade, impactos social e
ambiental, potencial de difusão, adesão
social, originalidade e sustentabilidade

financeira (se aplicável). Para as
categorias de imprensa, os critérios
serão adaptados ao contexto jornalístico
e a sustentabilidade financeira não será
considerada.

A Comissão Julgadora selecionará três
iniciativas finalistas e a vencedora de
cada uma das nove categorias. Os
vencedores serão conhecidos em
solenidade de premiação marcada para 6
de dezembro de 2017 em local a ser
definido. Os nove vencedores receberão
um Troféu Prêmio ANA. Além disso,
ganharão uma viagem para poderem
apresentar seus trabalhos durante o 8º
Fórum Mundial da Água – maior evento
do mundo sobre recursos hídricos –, que
acontecerá em Brasília de 18 a 23 de
março de 2018.

Inscrições

http://premio.ana.gov.br/
http://premio.ana.gov.br/Edicao/2017/trofeu.aspx
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[Informativo CILSJ/CBH Macaé 08/2017] [10/05/2017] 

Nesta edição do Prêmio ANA, as inscrições
devem ser realizadas totalmente pelo hotsite e
não serão aceitos materiais em meio físico, já que
a Agência Nacional de Águas adota uma política
de papel zero. Cada participante pode inscrever
mais de uma iniciativa. Além disso, poderão ser
apresentados trabalhos indicados por terceiros,
desde que acompanhados de declaração assinada
pelo indicado, concordando com a indicação e
com o regulamento da premiação.

Cronograma

• Inscrições: até 31 de maio de 2017;
• Avaliação: 7 de agosto a 8 de setembro (1ª fase) 
e 16 a 20 de outubro de 2017 (2ª fase);
• Comunicação aos finalistas: 30 de outubro a 3 
de novembro de 2017;
• Premiação: 6 de dezembro de 2017.

Fonte – (ASCOM/ANA)

www.ana.gov.br

http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx


9

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 08/2017] [10/05/2017] 

Ações Previstas

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

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 deliberar sobre o Conflito de
Uso dos Recursos Hídricos em áreas de Atrativos Turísticos.

19 de maio de 2017 – 15ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Rio das Ostras 

15ª Reunião Ordinária a realizar-se no dia 10 de maio de 2017, com primeira chamada às 09h00min, e segunda chamada às 
09h15min no Auditório Rovani Dantas - Parque Natural Municipal dos Pássaros, para a deliberação sobre a seguinte pauta:

1. Apresentação – Projeto Coordenadoria de Proteção Ambiental
2. Apresentação – Dr. Ricardo Matos PGM – Recurso de Multa CMMA Processo Nº 18692/2015
3. Informes Gerais.
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Eventos

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)

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 08/2017] [10/05/2017] 

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

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 08/2017] [10/05/2017] 

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

