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Entre os dias 28 e 30 de agosto, o Fórum 

Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas 

(FFCBH), coordenado atualmente pelo CBH 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (veja 

entrevista na página 4), realizou o V Encontro 

Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do 

Estado do Rio de Janeiro (ECOB/RJ), em Paraty. 

Seu objetivo foi promover a integração entre os 

membros dos nove Comitês do estado e 

fomentar o debate sobre temas de importância 

estadual e nacional para a gestão compartilha-

da, integrada e sistêmica das águas. Também foi 

uma de suas metas promover um espaço para a 

divulgação de programas e planos de ações em 

andamento e a troca de experiências exitosas na 

gestão de recursos hídricos.

Com o tema “Gestão Costeira e a Integração 

com os Recursos Hídricos”, o evento contou, 

durante os três dias, com a presença de 

a p r o x i m a d a m e n t e  3 0 0  p e s s o a s .  O s 

participantes puderam discutir sobre os 

aspectos jurídicos da gestão, a relação entre a 

diminuição de vazão dos rios e a intrusão de 

cunha salina, o processo de avanço marinho, 

além de barragens, licenciamentos e segurança 

hídrica.

A programação contou com uma gama de 

atividades, como apresentação de casos de 

sucesso na gestão hídrica e conferências. O 

primeiro dia do encontro foi dedicado às visitas 

técnicas e à cerimônia de abertura. Já o segundo 

contou com duas mesas de diálogo com o tema 

principal do ECOB, além de palestras com 

representantes de diversas instituições. No 

último dia, houve a realização da Assembleia 

Ordinária do FFCBH na qual ficou decidido que o 

Encontro Estadual de Comitês de Bacias 

Hidrográficas será realizado anualmente e que a 

cidade de Maricá será sede da próxima edição, 

em 2018.

V ECOB é realizado com êxito em Paraty

Paraty sedia V Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro
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CBH-BPSI participa do 

I Seminário de Saneamento 

Básico Saturnino de Brito

No dia 25 de agosto, o Comitê Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana, representado por seu Diretor-

Presidente, João Gomes de Siqueira, participou do I 

Seminário de Saneamento Básico Saturnino de Brito. 

O evento, promovido pela Organização Não 

Governamental Ecoanzol, foi realizado no auditório 

do Instituto Federal Fluminense, campus Guarús, no 

município de Campos dos Goytacazes. O Diretor-

Presidente do Comitê participou de todo o evento e 

mediou a mesa de debates pela manhã. O Vice-

Diretor do CBH-BPSI, Otony Faria Júnior, recebeu a 

medalha de Mérito Ambiental Francisco Saturnino 

Rodrigues de Brito em homenagem ao destaque 

regional que obteve a partir de boas práticas 

ambientais enquanto Secretário de Meio Ambiente 

do Municio de Santo Antônio de Pádua. 

Municípios participam de 

apresentação sobre o Edital do 

PROTRATAR

Nos dias 27 e 28 de julho, o CEIVAP realizou, a pedido 

do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, duas 

apresentações sobre o edital do Programa de 

Tratamento de Águas Residuárias (PROTRATAR) nas 

cidades de Santo Antônio de Pádua e Campos dos 

Goytacazes, respectivamente. Os encontros tiveram 

por finalidade sanar as dúvidas e orientar os 

municípios interessados em investir no esgotamento 

sanitário. A primeira reunião visou atender o 

Noroeste Fluminense e a segunda, o Norte do 

estado.

Alerj realiza 2ª Audiência Pública 

sobre o Rio Paraíba do Sul

A fim de celebrar a Semana Mundial do Meio 

Ambiente, foi realizado no Cais da Lapa, em 

Campos dos Goytacazes, o I Torneio Ecoanzol 

de Pesca ao Robalo do Rio Paraíba do Sul, que 

aconteceu nos dias 9 e 10 de junho. O evento 

contou com a presença e chancela da Federação 

de Pesca e Lançamento do Estado do Rio de 

Janeiro (FEPELERJ) e da Confederação Brasileira 

de Pesca e Lançamento - Nova Pesca Brasil 

(CBPL-NPB), o que deu destaque nacional à 

competição.

O torneio, que contou com o apoio do Comitê 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI), 

teve como um de seus objetivos fomentar a 

preservação do robalo na bacia do Paraíba do 

Sul, além de visar o estabelecimento do período 

de defeso da espécie. A programação contou 

com Oficina de Educação Ambiental, Oficina de 

Leitura e doação de sementes. Cerca de 80 

pessoas participaram da competição de pesca 

esportiva. O Presidente do CBH-BPSI, João 

Gomes de Siqueira, e demais representantes do 

Comitê, além da Secretária do Comitê de Bacia 

Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), 

Vera Teixeira, marcaram presença no evento. O 

Diretor-Presidente do Comitê palestrou no dia 9 

e, durante o evento, recepcionou os visitantes e 

competidores no stand do CBH, ao lado dos 

outros diretores e membros do comitê.

I Torneio Ecoanzol de Pesca ao Robalo no 

Rio Paraíba do Sul é realizado em Campos

Após a participação do Fórum Fluminense de 

Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH) na 

Comissão de Representação em Defesa do Rio 

Paraíba do Sul da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (Alerj), esta comissão 

decidiu realizar uma audiência pública em 

Campos dos Goytacazes. Esta se deu no dia 4 de 

setembro, no Centro de Convenções da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense 

(UENF) com o objetivo de discutir a baixa vazão 

na foz do Rio Paraíba do Sul e debater as conse-

quências econômicas, sociais e ambientais, 

abordando suas respectivas causas e possíveis 

soluções de abastecimento de água, bem como 

os impactos sobre a pesca e o turismo. 

O CBH-BPSI, além de ser o comitê anfitrião, 

participou ativamente das discussões através 

do seu Diretor-Presidente, João Gomes de 

Siqueira. Na ocasião, os representantes do CBH 

mostraram os trabalhos e projetos do comitê e 

as principais dificuldades enfrentadas na região 

em relação ao tema. As propostas apresentadas 

serão encaminhadas pelo Deputado Estadual 

doutor Julianelli, presidente da Comissão de 

Representação em Defesa do Rio Paraíba do Sul. 

Diversas autoridades participaram da audiência, 

como o anfitrião, Luis Passoni, reitor da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense, o 

Secretário de Agricultura de Campos, Nildo 

Cardoso, o Secretário de Meio Ambiente de 

Campos, Leonardo Barreto e o Deputado 

Estadual e membro da Comissão, Bruno 

Dauaire, dentre outras personalidades 

regionais.

Presidente do CBH-BPSI, João Gomes Siqueira, participa da audiência pública sobre o Rio Paraíba do Sul

Representantes de Comitês de Bacias participam do I Torneio Ecoanzol de Pesca ao Robalo 
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Diretor-Presidente do CBH-BPSI fala 

sobre realização do V ECOB

O Encontro Estadual de Comi-

tês de Bacias Hidrográficas do 

Estado do Rio de Janeiro 

(ECOB/RJ) é uma iniciativa do 

Fórum Fluminense de Comitês 

d e  B a c i a s  H i d ro g r á f i c a s 

(FFCBH). Durante a Assembleia 

Geral do FFCBH na quarta edi-

ção do ECOB, em 2016, o Dire-

tor-Presidente do CBH Baixo 

Paraíba do Sul e Itabapoana, 

João Gomes de Siqueira, foi 

eleito o coordenador geral do 

F ó r u m .  O  re p re s e n t a n te 

comentou sobre a realização do 

evento neste ano.

Para o senhor, como coorde-

nador geral do FFCBH, qual a 

importância da realização de um 

e v e n t o  c o m o  o  E C O B ?  A 

realização do ECOB se justifica na 

m e d i d a  e m  q u e  a i n d a 

necessitamos de maior visibili-

dade e reconhecimento das 

nossas ações junto aos diversos 

órgãos que compõem o sistema 

de gestão das bacias hidro-

gráficas fluminenses. A impor-

tância disso ficou bem demons-

trada pela maciça participação 

dos membros dos comitês a 

exemplo dos representantes dos 

órgãos gestores e também de 

outros segmentos da sociedade 

que prestigiaram o evento, 

dando a esperada importância 

ao mesmo, seja como palestrante 

ou como participante.

Qual foi o destaque do V ECOB? A 

parte mais importante do evento 

foram as mesas de diálogo, com 

destaque para a mesa jurídica 

devido a impor-tância do tema 

n e s t e  a n o .  A l é m  d i s s o , 

registramos uma impor-tante 

participação dos órgãos gestores 

e a união entre os comitês de 

bacia e entidades delegatárias, o 

que viabilizou financeiramente a 

realização do evento.

Como o senhor avalia a partici-

pação dos CBHs no V ECOB? 

Avalio positivamente a grande 

união entre eles com o devido 

engrandecimento do sistema, 

pois somente por meio desse 

fato foi possível a realização 

desse evento na magnitude do 

ocorrido em um ano de grave 

crise financeira do estado e de 

falta de recursos do sistema 

como um todo.

O evento atendeu às  suas 

expectativas e do FFCBH? Tenho 

certeza de que o evento superou 

todas as expectativas devido, 

pr inc ipa lmente ,  a  enorme 

participação do início ao fim do 

mesmo. Isso vem nos motivar a 

continuar e a lutar cada vez mais 

pelos nossos recursos hídricos 

por termos visto, mais uma vez, 

que estamos no caminho certo. 

O que o senhor espera do evento 

ano que vem?  Espero que 

tenhamos a capacidade conjunta 

de realizar um evento ainda mais 

valoroso do que o deste ano.

João Gomes Siqueira, Diretor-Presidente do CBH-BPSI na mesa de abertura 

do V ECOB, que contou com representantes do CTCOB/CNRH, SEA, INEA, 

CERHI, Prefeitura de Paraty, CBH BIG e CBH BG

Em parceria com o INEA, o CBH-BPSI promoveu curso de 

ArcGis e QuantumGis, gratuitamente, nos dias 6 e 7 de 

junho, no Sindicato Rural de Campos dos Goytacazes. A 

formação focou os usos básicos do software QuantumGis 

e do GPS e ensinou os mais de 30 participantes a gerarem 

mapas e dados de acordo com as necessidades da região 

e do comitê. Com isso, o CBH-BPSI capacita membros e 

parceiros no uso de ferramentas de georreferenciamento 

para o desenvolvimento de informações geográficas da 

bacia e seu uso na sala de monitoramento do Comitê.

Comitê promove curso de ArcGis em parceria com INEA

Membros e parceiros do CBH-BPSI participam de curso  sobre ferramentas de georreferenciamento


