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Chega agora ao seu e-mail a 27ª 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 Fevereiro de 2023.
Acompanhe abaixo as informações. Esperamos que goste da leitura!

Vem aí o IV Simpósio de Recursos Hídricos 
da Bacia do Rio Paraíba do Sul

*Clique na imagem e saiba mais.  

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


CBH-BPSI participa de visita técnica para conhecer o
sistema de transposição realizado no Rio Macabú 

    No dia 03 de fevereiro os diretores do Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e
Itabapoana (CBH-BPSI), Zenilson Coutinho, José Armando Barreto e João Gomes de Siqueira,
estiveram no município de Trajano de Moraes participando de visita técnica para conhecerem o
sistema de transposição realizado no Rio Macabú para a Bacia do Rio São Pedro, afluente do
Rio Macaé. 
    Os diretores do CBH-BPSI foram recepcionados pela Prefeitura de Trajano de Moraes através
da secretarias de meio ambiente e turismo e lazer, e por representantes da Defesa Civil
municipal. Representantes do Comitê Rio Dois Rios e do Comitê dos Rios Macaé e das Ostras
também estiveram presentes na visita. 
    Tecnicamente, o Rio Macabú é uma microbacia da Bacia Hidrográfica da Lagoa Feia, já que
juntamente com o rio Ururaí, é uma das principais fontes de água doce desta lagoa. 
    Na ocasião, os diretores do Comitê também visitaram uma barragem na localidade de Tapera,
que foi construída com o objetivo de interromper o Rio Macabú e criar um reservatório de água
que foi utilizado para a criação da Hidrelétrica de Glicério.
    É o Comitê mantendo as relações com os outros organismos de bacia e com os órgãos
municipais, estaduais e federais, para assim tomar medidas preventivas e executivas de
recuperação ambiental, com destaque para os recursos hídricos. 



CBH-BPSI visita RPPN Águas Claras

    No dia 07 de fevereiro os diretores do Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e
Itabapoana (CBH-BPSI), João Gomes e Luiza Salles, juntamente com o especialista em
recursos hídricos do Comitê, Antônio Ednaldo, visitaram a Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN) Águas Claras 1 e 2.
   O objetivo da visita foi de conhecer a iniciativa da RPPN como ferramenta de preservação
ambiental e fomento de atividades sustentáveis.
    A Reserva está localizada em um local estratégico do ponto de vista de produção de água,
no curso do rio Carucango, tributário do rio Macabu. A propriedade fica entre dois municípios,
parte da RPPN está em Trajano de Moraes, e parte em Conceição de Macabu, ambos
pertencentes a Região Hidrográfica IX (área de atuação do CBH-BPSI).
    A proprietária da RPPN, Maria Inês Paes, juntamente com o secretário de meio ambiente
do município de Conceição de Macabu, Marlon Abreu Gomes, acompanharam a visita. Por
ficar na parte alta da bacia de contribuição do rio Macabu, para o Comitê a região é crucial
para a priorização de atividades que visam à recuperação de Mananciais. 

Água em Pauta da ABRHidro aborda os preparativos para o 
IV Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul

    No dia 13 de fevereiro aconteceu o webinar Água em Pauta da ABRHidro em parceria com o
CBH-BPSI. O seminário online trouxe como tema: Preparativos para o IV Simpósio de Recursos
Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul.
   Celso Bandeira de Melo Ribeiro da UFJF moderou a conversa com os convidados João Gomes
de Siqueira do Comitê Baixo Paraíba do Sul, Márcio de Araújo Silva da Agência Nacional de
Águas, Eduardo Lanna da UFGRS e Otto Rotunno da COPPE/UFRJ.
    A transmissão do webinar ocorreu pelo YouTube e você pode assistir clicando na imagem
abaixo, uma ótima oportunidade para ficar por dentro sobre todos os detalhes do IV Simpósio de
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de abril.



CBH-BPSI participa de reunião em Italva

    No dia 14 de fevereiro o vice-presidente do
Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul
(CBH-BPSI), José Armando, e o especialista em
recursos hídricos do CBH-BPSI, Antônio Ednaldo,
estiveram no município de Italva em reunião com o
prefeito Leó Pelanca. 
    O encontro teve como objetivo a Cooperação
Técnica entre o município e o Comitê visando a
realização conjunta de atividades vinculadas à
adequação e atualização de projetos de Sistema
de Esgotamento Sanitário (SES), e obras de
saneamento em áreas de perímetro urbano de
Italva. 
    Participaram também da reunião o secretário
municipal de governo, Pr. Lucas Cordeiro, e
representantes da equipe Técnica do Setor de
Contratos e Convênios. Na ocasião, o prefeito Léo
Pelanca reforçou a importância do projeto para a
ampliação da rede de esgoto municipal.

*Clique na imagem e assista o
Água em Pauta. 

https://www.youtube.com/watch?v=lE_Cp8LWL5I&t=202s


    Segue aberto até o dia 15 de março de 2023 o prazo final 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 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.

Última chamada para inscrição de trabalhos no IV Simpósio de
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul

*Clique na imagem e submeta o
seu trabalho. 

https://www.abrhidro.org.br/submissao/?EVENTO=203
http://www.abrhidro.org.br/ivsrhps/submissao
https://www.abrhidro.org.br/ivsrhps/inscricao


CBH-BPSI recebe vereador de Campos, Igor Pereira 

    No dia 27 de fevereiro o Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
(CBH-BPSI) recebeu a visita do vereador do município de Campos dos Goytacazes, Igor Pereira
(Solidariedade).
O vereador foi recepcionado pelos diretores do Comitê, Zenilson Coutinho, José Armando
Barreto, João Gomes de Siqueira e Luiza Salles, e pelos funcionários da Agevap (secretaria
executiva do CBH-BPSI).
    No encontro, foram apresentados ao vereador Igor Pereira, a Sala de Monitoramento do
CBH-BPSI, todo trabalho desenvolvido pelo Comitê e um demonstrativo atual dos problemas
hídricos que a região do Norte e Noroeste do estado vêm enfrentando devido à falta de
Segurança Hídrica.
    O vereador se colocou à disposição do Comitê para defender, na Câmara Municipal de
Campos, as demandas hídricas da região.
      Ao final da reunião, o diretor-presidente do CBH-BPSI, Zenilson Coutinho, fez a entrega ao
vereador Igor Pereira de um Atlas com informações da Região Hidrográfica IX.

   Durante o mês de fevereiro o Instagram do CBH-
BPSI alcançou a marca de 700 seguidores.
    Agradecemos a cada um que está conosco por lá!
Se você ainda não nos segue, clique na imagem ao
lado.
   Seguiremos juntos compartilhando da gestão dos
recursos hídricos de nossa região!

Instagram do CBH-BPSI chega a 700 seguidores

https://www.instagram.com/cbhbpsi/?igshid=MWM2YjBjM2Q%3D&fbclid=IwAR0dFQNsv-x7tUHm4a_ZDLWXwD-V-O_TENGTA_PE7q0T2p-ZYnE5fuPSbuM


REUNIÕES DO MÊS 

DIRETORIA
09/02 - 1ª Reunião Extraordinária

 
PLENÁRIA

28/02 - 1ª Reunião Ordinária
 

GT ACOMPANHAMENTO AO
PLANO DE BACIA

02/02 - 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

