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Agenda junho de 2017

09/06 – Reunião Extraordinária 
da CTEACOM, CTIG e CTLAZOC
Horário : 09:00h
Local : Sítio Agrícola - Casimiro de 
Abreu.

12/06 – Painel: “Situação atual da 
Bacia Hidrográfica do Rio Macaé”
Horário : 17:50h/19:00h
Local : X Feira RSE Bacia de Campos 
- Cidade Universitária – Macaé .

14/06 – Reunião Ordinária de 
Plenária 
Horário : 12:00h/14:00h 
Local : X Feira RSE Bacia de 
Campos- Cidade Universitária –
Macaé .

Ações Realizadas

Reunião realizada no dia 09 de junho de 2017 (sexta-feira), às 9:00 horas,
em Casimiro de Abreu, para deliberação dos seguintes assuntos:

CTIG – Câmara Técnica Instrumento de Gestão

1. Minuta do Parecer do CBH Macaé sobre o conflito de uso dos recursos 
hídricos em áreas de atrativos turísticos;
2. Resposta da PM de Nova Friburgo sobre o projeto do CBH Macaé, para a 
implantação de sistema de coleta e tratamento de efluentes sanitários em 
Lumiar, São Pedro da Serra e Boa Esperança; e
3. Contrato de Gestão.

CTLAZOC – Câmara Técnica de Lagoas e Zonas Costeiras

1. Minuta de Resolução que disciplina a abertura da barra da lagoa de 
Imboassica.

Reunião Extraordinária da CTEACOM, CTIG e 

CTLAZOC do CBH Macaé
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CTEACOM - Câmara Técnica de Educação Ambiental, 
Comunicação e Mobilização

1. Detalhamento das características, tiragem e conteúdo
do boletim informativo do CBH Macaé.

2.  Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho dos
Cursos:

- Criação de uma unidade demonstrativa de tratamento
de esgoto em propriedade rural e disseminação de
técnicas alternativas através de curso específico para
comunidade da bacia hidrográfica do Rio Macaé;
- Curso de Bioconstrução em Bambu na parte alta da
Bacia do Rio Macaé; e
- Curso introdutório da metodologia colaborativa para
elaboração de projetos.

R.E. da  CTEACOM, CTIG e CTLAZOC do CBH Macaé -
09/06/2017 – Casimiro de Abreu
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Notícias 
CBH Macaé e das Ostras apresenta painel e realiza Reunião Ordinária de Plenária na X Feira de 

Responsabilidade Social Empresarial Bacia de Campos

O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios
Macaé e das Ostras (CBH Macaé e das
Ostras) participou, nos dias 12 e 14 de
junho, da X Feira de Responsabilidade
Social Empresarial Bacia de Campos
realizada na Cidade Universitária de
Macaé. O evento tem como objetivo
disseminar uma nova cultura que inclua
a ética no centro das relações e
incorpore práticas de Sustentabilidade
na gestão dos negócios, com lideranças
conscientes e capacitadas.

A X Feira teve como tema principal
abordado “Água, Biodiversidade
e Inclusão: Ações Locais para Desafios
Globais”. Incluso na programação, o CBH
Macaé e das Ostras apresentou, no dia
12 de junho, o Painel: “Situação atual da
Bacia Hidrográfica do Rio Macaé” e, no
dia 14 de junho, realizou sua Reunião

Ordinária de Plenária para discutir sobre
a anuência do CBH Macaé para o IFF –
Campus Macaé e a UFRJ – Campus
Macaé, aderirem ao Programa de Apoio
ao Ensino e à Pesquisa Científica e
Tecnológica em Regulação e Gestão de
Recursos Hídricos (Pró-Recursos
Hídricos), tendo em vista que a Agência
Nacional de Águas (ANA), junto a
Coordenação de Aperfeiçoamento do
Ensino Superior (CAPES), lançou uma
chamada no mês de maio de 2017, com o
objetivo de apoiar projetos com
propostas inovadoras para a Gestão das
Águas.

O debate teve como resultado a
aprovação pela plenária dos projetos
propostos para participar da seleção do
Pró-Recursos Hídricos, tendo como data
prazo para a inscrição o dia 28 de junho.

A divulgação do resultado está prevista
para o mês de julho deste ano e a
implementação do auxílio a partir de
agosto. Adicionado posteriormente à
pauta, o Prêmio ANA 2017, que tem como
objetivo premiar projetos que se
destacam na área de Gestão das Águas,
também foi objeto de discussão. O Comitê
teve também, a aprovação dos membros
da plenária para concorrer ao prêmio com
o Projeto de Sistematização e
Disseminação da Educação Ambiental na
APA do Sana executado no ano de 2016.

Na ocasião estiveram presentes membros
da plenária do Comitê e convidados, que
parabenizaram o CBH Macaé e das Ostras
pela sua atuação através do visível
envolvimento social para a realização de
melhorias, visando conservar a qualidade
e a quantidade das águas na RH VIII.
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A SEGUIR, CONFIRA FOTOS DO EVENTO:

R.O. de Plenária do CBH Macaé e das Ostras – X Feira de 
RSE Bacia de Campos – 14/06/2017

X Feira de RSE Bacia de Campos – 12 a 14/06/2017  
(Foto: Guga Malheiros - Fonte: macae.rj.gov.br)
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Eventos 
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XVI Encontro Verde das Américas  ‘Greenmeeting Rio 2017’

O XVI Encontro Verde das Américas, o “Greenmeeting Rio 2017” é uma plenária em forma de conferência que vem sendo realizado
anualmente desde 2001, e tem refletido significativamente nos diversos segmentos de governos e sociedades, delineando e
contribuindo de forma consistente para uma melhor conscientização, focada na gestão do desenvolvimento socioambiental e
econômico. O Evento, sem vínculo político-partidário e totalmente gratuito para o público participante, previamente credenciado,

discussões para além dos segmentos governamentais, técnicos e acadêmicos,
trazendo à luz as experiências bem sucedidas que permitam a sua aplicação em áreas
com problemas similares.
O “Greenmeeting”, busca trabalhar o conceito de desenvolvimento sustentável na
tomada de decisão dos atores dos pilares econômico, social e ambiental, de forma a
alcançar maior importância, coordenação e integração entre as três
dimensões do desenvolvimento sustentável, com vistas a
superar a prevalência de visões ainda setoriais, mais de duas décadas após a
definição do desenvolvimento sustentável como prioridade mundial, através da Rio
92. Fonte : www.greenmeeting.org

reunirá importantes lideranças nacionais e internacionais sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, tanto governamentais, quanto não governamentais,
que entre outros acontecimentos se dará a entrega do Prêmio Verde das Américas
2017.
O objetivo do XVI Encontro Verde das Américas, o Greenmeeting Rio 2017, é “EM
BUSCA DE SOLUÇÕES” para os problemas ambientais locais e globais, com discussões
inovadoras e objetivas, envolvendo o maior número de instituições e segmentos da
sociedade, do Brasil e do exterior. Ampliando o seu alcance e democratizando as
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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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