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Consórcio Lagos São João elege nova diretoria 

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio 
Chumbinho, foi eleito no dia 17 de junho como 
presidente do Consórcio Intermunicipal Lagos 
São João. Chumbinho foi eleito por 
unanimidade e irá ocupar a função até o fim de 
2020. O vice-presidente será o prefeito de Cabo 
Frio, Adriano Moreno. A gestão administrativa 
segue sob o comando da secretária-executiva, 
Adriana Saad. 
 
A eleição ocorreu no espaço Solarium Eventos, 
no Balneário, em São Pedro. Além de 
Chumbinho e Adriano, estive presente também 
o prefeito de Rio das Ostras, Marcelino da 
Farmácia.  
 
Na ocasião também foi eleita a nova 
composição do Conselho Fiscal do Cónsórcio, 
que passa a ser formado por representantes da 
ONG Ipeds, da empresa Águas de Juturnaíba 

e da Prefeitura de Araruama. 
 
Cláudio Chumbinho já havia ocupado a 
presidência do Consórcio por duas 

vezes. Nos últimos dois anos a 
presidência estava sendo exercida pela 
ex-prefeita de Iguaba Grande, Grasiela 
Magalhães.  
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Rodovias da região recebem placas 
com informações sobre rios 

Na última assembleia ordinária do Comitê Macaé 
foi comunicada a execução do projeto de 
instalação de placas informativas com os nomes 
dos principais corpos hídricos em rodovias da 
Região Hidrográfica VIII. São 38 placas na BR-101, 
nas RJs 142, 162 e 168, além da Linha Azul, em 
Macaé, sempre nos cruzamentos entre vias de 
acesso e os rios e córregos. O objetivo do projeto é 
promover a sensibilização ambiental, destacando a 
presença dos cursos d’água na paisagem. Além do 
nome do rio, as placas  contêm telefones de 
atendimento do INEA para emergenciais ambien-
tais - (22) 2765-5303 ou (21) 9 8596-8770 (24h). 
O projeto, contratado pelo valor de R$ 47,1 mil, é 
viabilizado por um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) celebrado entre a Secretaria de 
Estado do Ambiente e Sustentabilidade, o Instituto 
Estadual do Ambiente e o Consórcio Intermunicipal 
Lagos São João, com a empresa PAFC13 
Empreendimentos e Participações LTDA. 
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Comitê Macaé fará oficina para a  
juventude sobre Agenda 2030 da ONU 

O Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios 
Macaé e das Ostras irá promover uma oficina  
de mobilização da juventude da Região 
Hidrográfica VIII para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 
da Organização das Nações Unidas (ONU), no 
próximo dia 28 de junho.  
O evento será no Instituto Federal Fluminense 
(IFF Macaé), das 9h às 17h, e contará com a  
presença de 80 alunos de instituições da 
Educação Básica e do Ensino Superior e será 
desenvolvido pelo mobilizador Mauro Pereira. 
Coordenador da ONG Defensores do Planeta, 
Mauro Pereira é biólogo, pós-graduado em 
gestão de resíduos sólidos e fez mestrado em 
eco toxicologia pela Université Paris. Neste ano 
foi designado pelo secretário geral da ONU 
como representante brasileiro do primeiro 
Fórum da Juventude da América Latina e Caribe 
sobre a Agenda 2030.   

"Estamos percebendo que muitos 
municípios, e também o Estado e a 
União, estão indo na contramão 
daquilo que está definido na Agenda 

 2030 da ONU. Precisamos aprofundar 
esse debate e envolver a juventude",  
afirma a vice-presidente do Comitê, 
Maria Inês Paes Ferreira. 
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Entre os dias 10 e 12 de junho foi 
realizada em Teresópolis a sétima 
edição do Encontro de Comitês de 
Bacias Hidrográficas do Estado do Rio 
de Janeiro (ECOB). Organizado pelo 
Fórum Fluminense de Comitês de 
Bacias Hidrográficas, o ECOB recebeu 
mais de 300 inscrições.  
 
O evento reuniu representantes dos 
nove comitês de bacias, que abrangem 
os 92 municípios fluminenses. Cada 
edição do evento busca abordar um 
tema relacionado à gestão 
participativa dos recursos hídricos, 
que esteja em evidência no estado e 
no Brasil. Esse ano foi escolhido o  
instrumento “enquadramento dos 
corpos hídricos”, que ainda precisa  
ser construído pela maioria dos CBHs . 

Comitês se reúnem em Teresópolis 
durante o VII ECOB RJ 
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O enquadramento dos rios e córregos em 
classes visa assegurar às águas qualidade 
compatível com os usos a que forem 
destinadas, além de diminuir os custos de 
combate à poluição. 
O evento é organizado pelo Fórum Fluminense 
de Comitês de Bacias Hidrográficas, uma 
instância colegiada formada pelos Comitês de 
Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de 
Janeiro legalmente instituídos. A vice-
presidente do CBH Macaé, Prof. D.Sc. Maria 
Inês Paes Ferreira  (IFF-campus Macaé) 
apresentou a experiência exitosa do Comitê, 
que já inclui no seu Plano de Recursos Hídricos  
uma proposta de enquadramento,  
atualmente em processo de validação por 
meio de várias oficinas. A experiência do CBH 
Macaé é considerada exemplar pelo INEA  e 
pela ANA, segundo fala dos representantes 
desses órgãos durante o evento. 

Veja fotos da participação no ECOB 
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A secretária de Estado do Ambiente e 
Sustentabilidade, Ana Lúcia Santoro, e 
o presidente do Inea, Claudio Dutra, 
fizeram no dia 11 de junho a 1ª Reu-
nião Plenária de Gestores 2019, que 
reúne os gestores das 38 unidades de 
conservação do estado, no auditório 
da SEAS, no Centro do Rio. 
 
Na ocasião, o novo diretor de Biodiver-
sidade, Áreas Protegidas e Ecossiste-
mas do Inea, Marcio Beranger, foi for-
malmente apresentado. O alinhamen-
to sobre governança, o andamento 
dos projetos por meio do Fundo da 
Mata Atlântica e demais assuntos 
relacionados ao dia a dia da gestão das 
UCs nortearam o evento, cuja impor-
tância foi ressaltada pela secretária.  

 “É um prazer tê-los, aqui, nessa primeira 
reunião, que é importante para um 
alinhamento nosso. Estou aqui para dizer 
que mais do que nunca a SEAS está, talvez 
como nunca antes,  com a convicção de 

que só assim  vamos fazer um trabalho 
mais robusto. Essa é uma diretriz de 
governo” pontuou.Já o presidente do INEA 
parabenizou a todos pelo engajamento na 
Semana do Meio Ambiente. 

Inea realiza primeira reunião plenária com  
gestores de unidades de conservação em 2019 
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AGENDA DE JULHO 
ANOTE AÍ 

05 DE JULHO - Reunião de Câmara Técnica e 
Diretoria Colegiada  
 
11 DE JULHO - I Workshop de Saneamento 
 
Próxima assembleia ordinária do Comitê Macaé  
 02 de agosto 
 
*os locais serão confirmados no envio da convocação por email 
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Comitê na Rede Virtual 
Para mais informações, curta nossa página 

no Facebook e acesse nosso site!  

http://cbhmacae.eco.br/site/ 

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

