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Agenda junho de 2017
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Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras aborda em reunião 

tema sobre conflito do uso dos recursos  hídricos em áreas de atrativos turísticos 

da Região Hidrográfica VIII

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 09/2017] [25/05/2017] 

O Comitê de Bacia Hidrográfica dos
Rios Macaé e das Ostras, realizou no dia
19 de maio de 2017, Reunião
Extraordinária de Plenária com o objetivo
de discutir o conflito de uso dos recursos
hídricos em áreas de atrativos turísticos
da Região Hidrográfica VIII, assunto de
extrema importância para o Distrito de
Sana, localizado na Região Serrana da
cidade de Macaé, já que moradores
locais alegam que o conflito tem
interferido de forma negativa no turismo
da região que por sua vez contribui com
a movimentação da economia local.

O assunto já havia sido debatido em
audiência pública realizada na Câmara
Municipal do Município de Macaé,
chamando a atenção do Comitê para a
necessidade de refletir sobre como
garantir a gestão voltada para a
sustentabilidade no caso do acesso e uso

dos atrativos naturais, assim identificando
o problema e uma possível solução para o
mesmo. Na reunião estiveram presentes
moradores locais, membros do Comitê e o
proprietário da terra na qual tem sido
alegada a cobrança do uso das cachoeiras
inclusas no circuito das águas do Sana.

O CBH Macaé e das Ostras, apresentou
para o público presente a função do
Comitê e projetos já desenvolvidos na
região que contribuíram para a
preservação das cachoeiras do Sana, o
Plano de Recursos Hídricos, que engloba
os direitos e deveres em relação ao uso
sustentável das águas do local e as
funções das entidades que possuem
responsabilidades que também
contribuem para a preservação desses
recursos. As partes presentes tiveram a
oportunidade de pronunciar seus pontos
de vista e questionamentos em relação ao

assunto, o que contribuiu para um melhor
esclarecimento e proposta de ações que
possam vir a proporcionar uma possível
solução para o caso.

Cachoeira Mãe – Sana/RJ
Foto : Panoramio (Fernando2a)

Texto : (ASCOM/CBH Macaé e das Ostras)
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Fotos

Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras aborda em reunião 

tema sobre conflito do uso dos recursos  hídricos em áreas de atrativos turísticos 

da Região Hidrográfica VIII
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Prêmio ANA 2017 recebe inscrições de boas práticas 

relacionadas a água
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

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 09/2017] [25/05/2017] 

http://premio.ana.gov.br/
http://premio.ana.gov.br/Edicao/2017/trofeu.aspx
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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

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 09/2017] [25/05/2017] 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx
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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 09/2017] [25/05/2017] 

http://www.ac.rio/premios/premio-acrio-de-sustentabilidade/
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Diante do atual cenário das Políticas

Ambientais do Estado do Rio de Janeiro e
das demandas que envolvem essas
questões, o Crea-RJ busca colher subsídios
para se posicionar junto à comunidade
tecnológica e para ampliar sua articulação
com as entidades e instituições
fluminenses ligadas ao meio ambiente.

As adversidades enfrentadas pelos
Comitês de Bacias Hidrográficas, as
perspectivas em relação a àgua, a
conservação dos corpos hídricos e dos
remanescentes de vegetação e a atuação
dos diversos atores envolvidos com o
ambiente são algumas das dificuldades que
se apresentam aos profissionais do Sistema
Confea/Crea, que, juntos, buscam soluções
para esses desafios, sempre norteados
pela valorização do exercício ético de suas
profissões.

Fórum Estadual sobre Política Ambiental  2017

Programação : 

02/06/2017 – I FÓRUM

Manhã: 09 às 13 horas - Comitês de 
Bacias Hidrográficas;
Água, Propriedade de Quem?
Compromisso de Regeneração de 
Nascentes, Córregos e Rios;
Tarde: 14 ás 18 horas
Remanescentes de Vegetação Nativa no 
RJ;
Atores da Preservação, Atores da 
Destruição,
Atuação do Controle Social;

Fonte : www.crea-rj.org.br

21/09/2017 – II FÓRUM

13 às 20 horas
Gestão e políticas públicas 
ambientais
Exercício profissional e a questão

[Informativo CILSJ/CBH Macaé 09/2017] [25/05/2017] 

ambiental
Solenidade de entrega do 
Prêmio Crea-RJ de Meio 
Ambiente 2017
Congraçamento

https://www.crea-rj.org.br/forum-estadual-sobre-politica-ambiental/
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O Prêmio CREA-RJ DE MEIO AMBIENTE é
concedido anualmente com o objetivo de
expressar reconhecimento às personalidades ou
instituições e entidades que tenham se
distinguido por suas posições, ações e projetos na
luta pela preservação, defesa e/ou conservação
na área da Engenharia, da Agronomia, da
Geologia, da Geografia e da Meteorologia,
preferencialmente em ações no Estado do Rio de
Janeiro. A iniciativa permite a identificação de
valores morais e éticos que contribuíram ou
venham a contribuir com a melhoria da qualidade
de vida e de comportamentos que serviram ou
poderão servir de exemplo e nortear ações de
indivíduos e organizações.

A indicação dos nomes de personalidades, das
instituições ou entidades à premiação poderá ser
efetuada por qualquer pessoa ou organização
vinculada ao Sistema Confea/Crea, através do Fonte : www.crea-rj.org.br

preenchimento completo da Ficha de Indicação. Prevê-se, ainda, a premiação
“Post Mortem”, sem qualquer número limite.

As fichas de indicação deverão ser entregues à Comissão de Meio Ambiente,
que será o órgão executivo do Prêmio Crea-RJ, na Rua Buenos Aires, 40 – 11º
andar, Centro – Rio de Janeiro, CEP: 20.070-022, até as 18 horas do dia 05 de
JUNHO de 2017, ou por e-mail: jorge.antonio@crea-
rj.org.br ou pedro.luna@crea-rj.org.br As fichas de indicação encontram-se
disponíveis no portal www.crea-rj.org.br na seção Projetos Crea-RJ.

Para mais informações, acesse :
www.crea-rj.org.br/premio-crea-rj-de-meio-ambiente-2017

Prêmio Crea-RJ de Meio Ambiente 2017
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https://www.crea-rj.org.br/premio-crea-rj-de-meio-ambiente-2017/
https://www.crea-rj.org.br/premio-crea-rj-de-meio-ambiente-2017/
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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 09/2017] [25/05/2017] 

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

