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Fórum Água e Juventude realiza passeata em 
Lumiar durante Marcha Global do Clima

Informativo / CILSJ / CBH Macaé [Setembro - 2019]

Evento reuniu cerca de 120 jovens em programação voltada 
para sensibilizar sobre a conservação dos recursos hídricos

Cerca de 120 jovens andaram nesta 
sexta-feira (20) pelas ruas de Lumiar, 
distrito de Nova Friburgo, em apoio 
à Marcha Global do Clima. O ato fez 
parte da programação do 5º Fórum 
Água e Juventude, evento organizado 
pelo Comitê de Bacia Hidrográfica 
dos rios Macaé e das Ostras.

Além da manifestação, foram reali-
zadas oficinas, palestras e atividades 
temáticas. Uma das palestras foi do 
biólogo Mauro Pereira, coordenador 
da ONG Defensores do Planeta e re-
presentante brasileiro do primeiro fó-
rum da juventude da América Latina e 
Caribe sobre a Agenda 2030 da ONU.

– Vivemos um momento de retro-
cesso na área ambiental, mas sou oti-
mista. A mobilização da juventude é 
o caminho para impedir a degradação 
do meio ambiente e o cenário cada 
vez mais preocupante em relação aos 
recursos hídricos. Não esperem só as 
decisões dos governantes. Vamos co-
locar a mão na massa e fazer a nossa 
parte - afirmou.

Com o tema “Gestão Participativa 
dos Recursos Hídricos”, a programa-
ção voltada para jovens de 15 a 29 
anos incluiu uma dinâmica em que os 
participantes simularam propostas de 
políticas públicas voltadas para a con-
servação dos mananciais, aprendendo 
na prática o trabalho realizado pelo 
Comitê de Bacia.

Para Marina Oliveira, de 20 anos, 
aluna de engenharia de automação no 
Instituto Federal Fluminense (IFF), a 
experiência possibilitou um entendi-
mento mais amplo sobre problemas e 
soluções do setor.

– Sou estudante da área de exatas 
e me interessei pelo Fórum porque 
começamos a fazer uma pesquisa que 
está relacionada com a sustentabili-
dade ambiental. Achei muito interes-
sante esse aprendizado. O evento foi 

bastante interativo e vimos como é di-
fícil definir prioridades na aplicação 
do dinheiro para as ações necessárias 
– definiu ela.

Ao final, uma carta foi elaborada 
com as propostas feitas pelos partici-
pantes.

– Nesta quinta edição, o Fórum 
Água e Juventude se consolida como 
um importante evento de recursos hí-
dricos para jovens no estado do Rio. 

Jovens puderam fizeram propostas de políticas públicas no encontro

O objetivo do comitê é ampliar a par-
ticipação e formar novos quadros na 
gestão integrada das águas – disse a 
professora Maria Inês Paes Ferreira, 
vice presidente do Comitê de Bacia. 
O fim do evento foi marcado pela ati-
vidade cultural promovida pela ofici-
na-escola Mãos de Luz, que promove 
cursos de danças populares com o ob-
jetivo de preservar e divulgar as dan-
ças e ritmos da serra.



Informativo / CILSJ / CBH Macaé [Setembro - 2019]

Manifestação pelo clima foi até o coreto no centro de Lumiar para mostrar a preocupação dos jovens 
como meio ambiente

Jovens fizeram cartazes e andaram pelas ruas de Lumiar 
como parte da programação da Marcha Global pelo Clima 

Evento terminou com atividade cultural promovida pela ofi-
cina-escola Mãos de Luz, que promove danças populares



Carta do V Fórum 
Água e Juventude
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Lumiar - Nova Friburgo, 20 de setembro de 2019.  

Nós, jovens presentes no V Fórum 
Água e Juventude do Comitê de Ba-
cias dos rios Macaé e das Ostras, 
realizado na Ação Rural, Lumi-
ar – Nova Friburgo - RJ, no dia 20 
de Setembro de 2019, debatemos a 
temática da gestão participativa dos 
recursos hídricos. Problematizamos 
o uso recreativo dos recursos hídricos 
na Região Hidrográfica VIII e, através 
do olhar jovem, notamos e constata-
mos problemas quanto: mudanças 
climáticas, o desmonte das políticas 
públicas ambientais no Brasil, em 
especial a Amazônia; falta de sensibi-
lização ambiental e a falta de engaja-
mento civil. Desta forma, pontuamos 
algumas propostas que podem ser 
aplicadas na sociedade como um todo 
para que essa situação seja revertida. 

·        Elaboração, participação, en-
gajamento e empoderamento juvenil 
dos espaços pertinentes à educação 
ambiental e sensibilização civil.

·        Implantação de projetos de 
educação ambiental na RH-VIII 
como solução para a sensibilizar a 
população e setor corporativo acer-
cada gestão participativa dos recursos 
hídricos.

·        Organização de eventos a fim 
de propagar a importância e mobilizar 
a sociedade para pressionarem o pod-
er público em sua região a implemen-
tar os objetivos da agenda 2030.

·        Compromisso de, cada jo-
vem presente no V Fórum Água e 
Juventude, difundir o conhecimento 
adquirido durante o evento, e com-
plementar a divulgação do próximo 

evento em diversos meios de comu-
nicação, sobretudo nas redes sociais.

·        Estímulo e atenção à fiscal-
ização do processo industrial e agríco-
la na RH-VIII e seus impactos.

·        Garantia da participação da 
juventude na elaboração, implemen-
tação, fiscalização e revisão do plano 
municipal de saneamento básico dos 
municípios que constituem a Região 
Hidrográfica VIII.

·        Ampliar a participação e in-
clusão da juventude brasileira nos es-
paços de controles sociais em esfera lo-
cal, regional, nacional e internacional.

·        Assegurar a participação da 
juventude e dos povos originários nos 
debates acerca dos impactos das mu-
danças climáticas. 

O jovem tem o poder transforma-
dor, com isso, recomendamos no VI 
Fórum Água e Juventude, em 2020, 
uma temática com uma abordagem 
interseccional com a agenda 2030, es-
pecificamente o ODS 6, que trata so-
bre água e saneamento. Assim como 
aumentar a rotatividade dos locais de 
realização do evento, a fim de ampliar 
a participação e mobilização da ju-
ventude em toda a bacia hidrográfica.

Jovens redigiram carta ao final do encontro com propostas e planos 
para a conservação dos recursos hídricos da região



Câmaras técnicas e diretoria 
fazem reunião em Rio das Ostras
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Na ocasião foram  abordadas as formas de mobilização para
a validação da proposta de enquadramento dos mananciais da região

O 
Comitê de Bacia re-
alizou a reunião das 
câmaras técnicas e 
diretoria colegiada 
no dia 6 de setembro 

no Parque dos Pássaros, em Rio das 
Ostras.

Foram definidas as estratégias 

de mobilização para a 5ª edição do 
Fórum Água e Juventude, evento re-
alizado no dia 20 na Ação Rural de 
Lumiar, distrito de Nova Friburgo

Também foram abordadas as for-
mas de mobilização para a formu-
lação da proposta de enquadramen-
to dos mananciais da região.

O enquadramento prevê a real-
ização de oficinas setoriais para 
a classificação de rios e lagoas de 
acordo com as possibilidades de uti-
lização de cada um.

Foi definido ainda o material de 
divulgação que será apresentado à 
sociedade em geral sobre o tema.

Reunião de câmaras técnicas e diretoria colegiada aconteceu no Parque dos Pássaros, em Rio das Ostras 



Comitê participa da Semana 
de Biologia da UFRJ em Macaé
Rodolfo Coimbra realizou palestra sobre política de recursos hídricos durante a programação 

Uma palestra sobre política de re-
cursos hídricos, realizada pelo pre-
sidente do Comitê de Bacia Hidro-
gráfica dos rios Macaé e das Ostras, 
Rodolfo Coimbra, fez parte da Se-
mana de Biologia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
que ocorreu entre os dias 2 e 6 de 
setembro em Macaé. A apresentação 
ocorreu no Instituto de Biodiversi-
dade e Sustentabilidade, a partir das 
10h30.

“Nosso objetivo foi levar um olhar 
sobre as políticas ambientais da re-

gião, principalmente as relacionadas 
aos recursos hídricos. Somente des-
ta forma, fortalecendo parcerias en-
tres os diversos atores e capacitando 
a sociedade acerca destas políticas 
ambientais, conseguiremos garantir 
que toda região esteja ciente da alar-
mante conjuntura dos recursos hídri-
cos na região”, explica Rodolfo.

A Semana de Biologia foi organi-
zada pelo Núcleo em Ecologia e De-
senvolvimento Sócio-Ambiental de 
Macaé (NUPEM/UFRJ). Alunos e 
ex-alunos do curso de Ciências Bio-

lógicas participaram da organização. 
O objetivo é promover integração 
entre estudantes, professores e pro-
fissionais de ciências biológicas.

“Contribuir com a SemBio nos 
alegra por se tratar de um evento de 
cunho ambiental regionalizado, que 
tem como público alvo os jovens da 
nossa região hidrográfica”, completa 
o presidente do Comitê de Bacia.

A programação foi até sexta-feira 
(6) e os detalhes podem ser conferi-
dos na página “Semana de Biologia 
- Nupem/UFRJ” do Facebook.
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Palestra sobre política de recursos hídricos foi apresentada no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade



Comitê na internet

www.cbhmacae.eco.br/site/
www.facebook.com/cbhmacae/

Curta nossa página no Facebook e acesse o nosso site!


