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REUNIÃO DE ORDINÁRIA DE CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 11:30 h 

DATA: 25/05/2020 

 

Pauta da Reunião: 

 

1- Planejamento para divulgação do CBHMO nas redes sociais; 

2- Discussão de alternativas para realização do FAJ; 

3- Livro sobre APAMC 

 

Membros Presentes:  

 

Virgínia Sá Rego, representante da Associação de Moradores e Amigos de São Pedro da Serra 

(AMASPS); Leidiane Freire, representante da Associação de Moradores e Amigos de Lumiar 

(AMA Lumiar); Hallison Daniel Marques, representante da CEDAE. Ouvinte: Guilherme Mendes 

(CILSJ); Marianna Cavalcante (CILSJ); Vanessa Rangel (CILSJ); Tomás Baggio (CILSJ); Maria 

Inês Ferreira, representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – 

Campus Macaé (IFF-Macaé); Francisco Teixeira, representante da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ); Rodolfo Coimbra (PMM); Evelyn Raposo (PMM); Juliana Gomes, representante 

da Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras (SAAE); Gabriel Lessa, representante 

da Associação Raízes; Gisely Mendes representante da Associação Raízes; Cindy Duarte 

(Petrobrás Base Cabiúnas); Gleidson Magalhães (Petrobrás Base Cabiúnas); Otávio José Martins 

(BRK Ambiental).. 

 

Reunião:  

 

A Sra. Leidiane iniciou a reunião, pelo ponto 1 da pauta, informando que a CTEACOM 

seguiu as recomendações sugeridas pelo Sr. Rodolfo e foi criado Instagram do CBH Macaé, e tem 
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recebido retorno muito satisfatório referente ao trabalho bem feito que o Sr. Tomás, assessor de 

comunicação do CILSJ, vem executando. 

O Sr. Gabriel perguntou sobre as postagens feitas nas redes sociais e pontuou que seria 

interessante um artigo no boletim, ou fazer uma publicação nas redes sociais sobre o consumo de 

água durante a pandemia, e informou que a associação raízes se prontificou a escrever o mesmo. O 

Sr. Tomás concordou com o tema e solicitou para que seja escrito o artigo e que o mesmo seria 

apresentado no boletim da semana seguinte. A Sra. Marianna pontuou que o nome da associação 

não poderia aparecer no boletim, visto que não se pode dar publicidade a instituições em 

especifico, nem pode colocar a logo da instituição tanto nas páginas sociais do comitê quanto no 

boletim. O senhor Gabriel informou que está ciente e que a intenção é apenas de contribuir com o 

tema e levar a informação às pessoas.  

O Sr. Tomás solicitou fotos antigas que o comitê possa ter, e a Sra. Maria Inês informou 

que algumas pessoas que participaram da marcha pelo clima em Lumiar solicitaram que os vídeos 

e as fotos possam ser publicados nas redes sociais e depois os links seriam distribuídos no Fórum 

Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas. A Sra. Virgínia pontuou que na revista de 

aniversário de dez anos do comitê possuem fotos antigas do comitê, poesias, reportagens, projetos 

executados, entre outros tópicos interessantes que podem ser utilizados. A Sra. Marianna informou 

que seria interessante se houvesse fotos do comitê quando foi fundado, antes do consórcio ser 

contratado, sendo assim fotos anteriores a 2012. A Sra. Maria Inês informou que verificará se 

possui algumas das fotos e encaminhará ao consórcio. Finalizando assim o primeiro ponto de 

pauta da reunião.  

Seguiu-se para o segundo ponto de pauta, ponto 2, onde a Sra. Leideane propôs deixar 

para o mês de setembro o FAJ, mas em contraproposta a Sra. Virgínia propõe que no mês de julho 

façam pequenos encontros, oficinas ou pré-fóruns mobilizando as pessoas, discutindo temas como 

a política ambiental brasileira, utilizando salas de debate com frequência mensal, chamando 

participantes da base de dados que o consórcio possui, os e-mails cadastrados dos jovens que 

participaram de edições anteriores do FAJ. O Sr. Gabriel concordou com a Sra. Virgínia, que não 

se tenha data pré-estabelecida para o FAJ, e junto a equipe de comunicação, criar formas de 

convidar as pessoas que participaram de eventos anteriores, sugerindo também uma marcha 

virtual, e se possível fazer convites para pessoas além das que já participaram nos eventos 



  

 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ 

Entidade Delegatária com funções de Agência de Água do Comitê do Rio Macaé e das Ostras 
Sede: Rodovia Amaral Peixoto, km 106 – Balneário – São Pedro da Aldeia/RJ – CEP: 28940-000 Tel: (22) 2627-8539 

Rua Punta Del Este 187 Cavaleiros CEP: 27920-170 – Macaé-RJ – Tel: (22) 2142-7413 
www.cilsj.org.br – www.cbhmacae.eco.br 

 

anteriores. A Sr. Virgínia sugeriu que fosse marcada uma data para  realizar uma reunião, para 

planejar como serão os pré-fóruns. O Sr. Tomás propõe fazer mais de uma reunião, mas a Sra. 

Virgínia propõe que primeiro se faça a primeira reunião para ver como será esse processo virtual e 

sua mobilização e após se pensem em executar mais reuniões.  

A Sra. Virgínia iniciou o ponto 3 da pauta falando sobre o livro que será lançado pelo IFF e UFRJ 

sobre pesquisas relacionadas a APA Macaé de Cima, e que o mesmo será distribuído 

gratuitamente em escolas e universidades, e sugere que o CBHMO participe do financiamento do 

mesmo, visto que há um recurso reservado para a produção de um livro de pesquisa sobre a bacia, 

e perguntou se não seria interessante o comitê aplicar o recurso nesse livro que já vem sendo 

desenvolvido, mas a mesma esclarece sua preocupação e desconforto em apresentar esse projeto, 

visto que ela e Sra. Maria Inês são co-autoras , e a Sra. Maria Inês também declarou possuir o 

mesmo receio. O Sr. Rodolfo pontuou vê problemas éticos envolvidos, e que o proponente faça 

um direcionamento do que se trata e quem está envolvido, levando a plenária essa apresentação. A 

Sra. Leideane então encerrou a reunião indicando o encaminhamento do projeto ao CBH Macaé, 

por meio de sua delegatária, para que fosse decidido se o CBH Macaé poderá financiar o livro 

proposto pela Sra. Virgínia. 

 

Relatório aprovado em: 25/07/2020. 

 

 

 

____________________________________________ 

LEIDEANE FREIRE 


