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Chega agora ao seu e-mail a 26ª Edição da Newsletter do 
Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

Este informe mensal tem como objetivo trazer as informações mais importantes que 
aconteceram durante o mês que se passou. Dessa forma, você membro está recebendo por 

e-mail o que aconteceu de mais importante em Janeiro de 2023.
Acompanhe abaixo as informações. Esperamos que goste da leitura!

CBH-BPSI recebe deputado federal eleito, Murillo Gouvêa

    No dia 16 de janeiro, o Comitê de Bacia
Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
(CBH-BPSI) recebeu a visita do deputado federal
eleito, Murillo Gouvêa (União Brasil).
 O deputado foi recepcionado pelos diretores do
Comitê, Zenilson Coutinho e João Siqueira, que
apresentaram para ele a Sala de Monitoramento do
CBH-BPSI, e um demonstrativo atual dos problemas
hídricos que a região do Norte e Noroeste do Estado
vem sofrendo, como a falta de segurança hídrica.
 Após conhecer o trabalho do Comitê, Murillo se
colocou à disposição do CBH-BPSI para defender no
seu mandato em Brasília, os problemas hídricos da
região.
 Ao final da visita, foi entregue ao deputado um Kit
contendo o Atlas atualizado da Região Hidrográfica
IX e materiais do CBH-BPSI.

https://instagram.com/cbhbpsi?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/cbh.bpsi
https://www.youtube.com/c/Comit%C3%AABaixoPara%C3%ADbadoSuleItabapoana


Coagro confirma parceria e participação no IV Simpósio
de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul

   Os diretores do CBH-BPSI, Zenilson Coutinho (presidente), José Armando Barreto (vice-
presidente), João Gomes Siqueira (secretário) e Luiza Figueiredo Sales (diretora
administrativa) visitaram a sede da Coagro, Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de
Janeiro, e foram recebidos pelo presidente da instituição, Frederico Paes.
   Na pauta da reunião a participação da Coagro no IV Simpósio de Recursos Hídricos da
Bacia do Rio Paraíba do Sul que está sendo organizado pelo Comitê e sua secretaria-
executiva (AGEVAP), com o apoio do Instituto Federal Fluminense (IFF) e da ABRHidro. 
  O Simpósio será realizado nos dias nos dias 11, 12 e 13 de abril em Campos dos
Goytacazes - RJ, no campus Centro do Instituto Federal Fluminense, com o tema “Plano de
Bacia e Segurança Hídrica”. 
    Além de promover importantes debates com especialistas e profissionais ligados à gestão
de recursos hídricos, o evento abrirá espaço para alunos e professores pesquisadores
apresentarem seus trabalhos acadêmicos relacionados ao tema. 
    O evento servirá ainda para consolidar parcerias e atividades nos setores de gestão das
águas e de meio ambiente, inclusive para o aprimoramento de estudos e melhoria de
resultados.
    Durante a reunião foi apresentado pelo diretor secretário do CBH-BPSI um relato sobre a
situação hídrica e os trabalhos que estão sendo realizados na Baixada Campista,
principalmente em torno da Lagoa Feia.
     Ao final do encontro, o presidente da Coagro reforçou a parceria confirmando a
participação no Simpósio. 



    Segue aberto até o dia 15 de março de 2023 o prazo de submissões de trabalhos
acadêmicos para o IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul através
do site https://www.abrhidro.org.br/ivsrhps/submissao. Este evento tem como objetivo
promover a troca de conhecimentos e experiências entre seus participantes: pesquisadores,
alunos, profissionais relacionados à gestão dos recursos hídricos, tomadores de decisão e o
público em geral. O principal objetivo deste evento é colaborar para consolidar parcerias e
atividades nos setores de gestão das águas e de meio ambiente, inclusive para o
aprimoramento de estudos e melhoria de resultados.
    Vale ressaltar que as inscrições para o Simpósio também estão abertas. Para se inscrever
no evento com desconto acesse o link: https://www.abrhidro.org.br/ivsrhps/inscricao. Cada
inscrição valida a publicação de até dois trabalhos técnicos. Cada trabalho pode ter no
máximo 6 autores.
    O IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba acontecerá nos dias 11, 12 e
13 de abril de 2023 em Campos dos Goytacazes - RJ, no campus Centro do Instituto Federal
Fluminense. Esta edição traz o tema “Plano de Bacia e Segurança Hídrica”. Além de
promover importantes debates com especialistas e profissionais ligados à gestão de recursos
hídricos, o evento abrirá espaço para alunos e professores pesquisadores apresentarem seus
trabalhos acadêmicos relacionados ao tema.

Segue aberto prazo para inscrição de trabalhos no IV Simpósio de
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul

*Clique na imagem e acesse o site
oficial do evento.

https://www.abrhidro.org.br/ivsrhps/
http://www.abrhidro.org.br/ivsrhps/submissao
https://www.abrhidro.org.br/ivsrhps/inscricao


Instalação de Referência de Nível no rio Muriaé

   No dia 16 de janeiro, o especialista em
recursos hídricos do Comitê, Antônio
Ednaldo, acompanhou a  instalação de
Referência de Nível (RN) no rio Muriaé. 
     O monitoramento ocorreu  no trecho final
do corpo hídrico, antes de desaguar no rio
Paraíba do Sul em Campos dos
Goytacazes.

OUTRAS INFORMAÇÕES

    No dia 23 de janeiro ocorreu a
instalação de Referência ne Nível (RN)
para futura alocação de réguas para o
monitoramento da Lagoa da Baronesa em
Campos do Goytacazes.

Instalação de Referência de Nível: Lagoa da Baronesa



    No dia 20 de janeiro o diretor secretário do
Comitê, João Gomes, participou de
reportagem da Record TV Interior RJ que
abordou sobre o rompimento do dique, na
Avenida XV de Novembro em Campos dos
Goytacazes.

Comitê na Imprensa

*Clique na imagem e confira a
reportagem na íntegra. 

Atendimento de demanda da CEDAE

    No dia dia 30 de janeiro atendendo a uma
demanda da CEDAE, o especialista em
Recursos Hídricos do Comitê, Antônio
Ednaldo, realizou aferição da régua da Lagoa
Feia em Quissamã. 
    A régua, que fica localizada na captação de
água da CEDAE para abastecimento da
cidade, estava descalibrada, após a aferição
os dados voltaram a ser gerados. 

https://www.youtube.com/watch?v=WRAcVxozP4Y


REUNIÕES DO MÊS 

CTC
16/01/23 - 1ª Reunião Extraordinária 

 
 

JÁ CONFERIU A QUINTA EDIÇÃO DA REVISTA QUATRO ÁGUAS?

    Lançada em dezembro de 2022, a
quinta edição da Revista Quatro Águas
traz as principais ações desenvolvidas ao
longo do ano pelos quatro Comitês de
Bacias Hidrográficas: o Médio Paraíba do
Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo
Paraíba do Sul e Itabapoana. 
  A publicação já está disponível
gratuitamente em sua versão online,
clique na imagem ao lado e acesse!

https://www.cbhbaixoparaiba.org.br/revista/revista-quatro-aguas-2022.pdf?fbclid=IwAR2vg7t1UxA_F0L5YoPv7BJKNmmodW_ouTR6-FCU5dYAd3qNuosm68VlyYE

