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Cerimônia de abertura do evento
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AGEVAP comemora 15 anos com 
lançamento do Prêmio Água

O Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
(CEIVAP), representado por Rutnei Morato Erica, e a Associação Pró-
Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), 
representada por seu diretor-presidente, André Luis de Paula Marques, 
estiveram presentes na cerimônia de comemoração dos 80 anos do 
Parque Nacional do Itatiaia (PNI). O evento foi realizado no dia 13 de jun-
ho, na área de visitação do Parque, situado na cidade de Itatiaia/RJ, e teve 
o Comitê como um dos patrocinadores. Cerca de 200 convidados partici-
param, entre autoridades, técnicos e ambientalistas. 

O Informativo “Pelas Águas do Paraíba” é uma 
publicação do Comitê de Integração da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP
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Manejo – Resende/RJ / CEP 27520-005
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expediente

CEIVAP e AGEVAP nos 80 anos do 
Parque Nacional do Itatiaia

No dia 20 junho, a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográ-
fica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) comemora 15 anos de atuação junto ao 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Criada em 2002, 
a AGEVAP foi a primeira agência de bacia do Brasil, tornando-se modelo para 
implantação de outros organismos e 
referência em gestão hídrica.  

Para marcar a passagem de mais um 
aniversário, a AGEVAP criou o Prêmio 
Água, que visa reconhecer iniciativas 
e atores sociais que se destacam no 
desenvolvimento de ações e projetos 
em sua área de atuação. A premiação 
será realizada em outubro, durante a As-
sembleia Geral da Associação.
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programas e projetos

MUNICÍPIOS DA BACIA RECEBEM 
CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Programa de Educação Ambiental 
(PEA) com foco em recursos hídricos do 
Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) teve início 
em 2015. Com recursos provenientes da 
cobrança pelo uso da água, a Associação 
Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), enquanto 
secretaria do Comitê, contratou a empresa 
Consominas Engenharia Ltda. para implan-
tação e operacionalização da iniciativa.

Por meio do Edital de Chamamento Pú-
blico 02/2015, que selecionou municípios 
e comitês afluentes interessados, seis 
propostas foram aprovadas. Implantados 
em Queluz/SP, Rio Claro/RJ, Muriaé/MG, São 

José dos Campos/SP, Resende/RJ e Barra 
Mansa/RJ, os projetos deverão ser con-
cluídos até o final de 2017, e o CEIVAP vai 
destinar cerca de R$ 125 mil por município 
para sua implementação.

O PEA tem como meta fortalecer a ed-
ucação ambiental na bacia hidrográfica, por 
meio da capacitação de profissionais da área 
de educação para a elaboração e gestão de 
projetos que visam à sensibilização de cri-
anças e adolescentes e a disseminação de 
informações entre os diversos atores para a 
realização de atividades técnicas que ten-
ham a água como tema. O objetivo final é 
construir uma gestão de recursos hídricos 
efetivamente descentralizada e participativa.

Comitê incentiva a elaboração de projetos focados na mobilização e sensibilização da comunidade

“A Consominas espera que os 
gestores municipais possam 
ampliar suas percepções sobre 
o espaço em que trabalham, 
com a elaboração de projetos 
consistentes e alinhados com as 
necessidades locais, a fim de gerar 
resultados efetivos nos municípios 
em que atuam.”

Carolina Péres
Diretora da Consominas

Engenharia

Como parte do Programa de Educação Ambiental regional, AGEVAP e Prefeitura 
de Resende assinam convênio para revitalização de horto municipal 
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em destaque

CEIVAP EMPOSSA NOVOS  
MEMBROS E ELEGE DIRETORIA
Lançamento do PROTRATAR e assinatura de termo de cooperação  
com  municípios também marcaram a ocasião

Público lotou evento de posse dos novos membros do CEIVAP para revitalização de horto municipal 
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OComitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul (CEIVAP) realizou, no dia 30 de junho, na cidade do 
Rio de Janeiro, a posse de seus novos membros para o qua-
driênio 2017-2021 e elegeu a nova diretoria, que atuará 
no período de 2017 a 2019. Durante o evento, houve o 

lançamento oficial da nova logo do Comitê e do Programa de Trata-
mento de Águas Residuárias (PROTRATAR), além da assinatura dos 
Termos de Cooperação Técnica entre o Comitê, AGEVAP e municípios 
para elaboração de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

A nova diretoria do CEIVAP será composta por Mônica Porto, 
representante da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 
do Estado de São Paulo, como presidente, Matheus Cremonese, 
representando a ONG Programa de Educação Ambiental (PREA/
MG), como vice-presidente, e Eduardo Dantas, representando a 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CE-
DAE), como secretário do Comitê.

Na ocasião também foi lançada a nova logomarca do Comitê, 
reformulada após dez anos, e aprovada a criação dos Grupos de 
Trabalho de Pagamento por Serviços Ambientais (GT PSA) e de 
Educação Ambiental, Mobilização e Comunicação do CEIVAP. Os 
prefeitos de Arujá/SP, Barra Mansa/RJ e Pinheiral/RJ assinaram os 
Termos de Cooperação Técnica para realização dos Planos Muni-
cipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).

PROTRATAR
O PROTRATAR tem por objetivo aportar recursos para implan-

tação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário nos 
municípios, visando à melhoria da qualidade das águas na bacia 
do rio Paraíba do Sul. Para a primeira fase do programa serão in-
vestidos R$ 19 milhões, previstos no Plano de Aplicação Plurianual 
do CEIVAP, que disponibiliza os recursos provenientes da cobrança 
pelo uso da água na bacia do Paraíba. 
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“Para o Estado de São Paulo 
é uma honra enorme assumir 
esse posto. O CEIVAP tem uma 
importância estratégica, por isso 
é relevante participar da gestão 
deste Comitê de Integração. 
A nossa ideia é continuar com 
os programas que já estão em 
andamento e identificar o que 
ainda precisa ser feito.”

Mônica Porto
Presidente do CEIVAP

“Vale destacar a dedicação e o 
comprometimento de todos 
os membros dos grupos de 
trabalho, conselhos e câmara 
técnica. Sou testemunha do 
esforço pessoal de cada um 
nessas reuniões e do quanto são 
atuantes no sistema. Com muita 
humildade eu venho assumir 
essa posição de destaque, que é 
importante, estratégica e, para 
mim, um desafio.”

Eduardo Dantas 
Secretário do CEIVAP

“A integração da diretoria do 
CEIVAP é importante para nós 
conseguirmos manter esse laço, 
esse vínculo que existe entre os 
três Estados que formam a bacia. 
O interesse de compor e participar 
desse processo é fundamental 
para darmos o devido andamento 
aos trabalhos que já vêm sendo 
executados e traçarmos novos 
rumos e caminhos para a gestão 
hídrica na bacia.”

Matheus Cremonese 
Vice-presidente do CEIVAP
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giro pela bacia

CEIVAP APOIA PESCA 
ESPORTIVA NO RIO 
PARAÍBA DO SUL 

O Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) marcou presença no I 
Torneio de Pesca ao Robalo, realizado em Campos 
dos Goytacazes (RJ), entre os dias 9 e 10 de junho. 
Representado por João Gomes de Siqueira, também 
presidente do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapo-
ana, o CEIVAP ganhou espaço durante a cerimônia de 
abertura do evento para expor seus projetos e ressaltar 
a importância da conscientização acerca da pesca sus-
tentável. Promovido pela ONG Ecoanzol, o torneio teve 
como objetivo principal promover a pesca esportiva 
associada à conservação do meio ambiente na bacia. 

Durante a sua apresentação, João Gomes men-
cionou a parceria de longa data com a Ecoanzol e 
a importância de os comitês da bacia estarem inte-
grados em atividades que impulsionem a educação 
ambiental e o pensamento sustentável. 

Cerca de 84 atletas de vários municípios do Esta-
do do Rio de Janeiro participaram da competição, que 
ocorreu das 8h às 16h do dia 10 de junho. O torneio 
teve a chancela da Federação de Pesca e Lançamento 
do Estado do Rio de Janeiro (Fepelerj) e da Confede-
ração Brasileira de Pesca e Lançamento-Nova Pesca 
Brasil (CBPL-NPB).

A diretora da Ecoanzol, Luiza Salles, destacou 
o evento como um marco na transformação do 
turismo de pesca em um produto, fomentando 
a preservação da bacia do rio Paraíba do Sul. “O 
rio Paraíba é palco de toda a vida da nossa região. 
Precisamos consolidar a política de mobilização e 
conscientização ambiental e avançar nesse pro-
pósito de promover a sustentabilidade da bacia. 
Para isso, contamos principalmente com os co-
mitês”, ponderou.

Comitê participou do I Torneio de Pesca ao Robalo, em Campos dos 
Goytacazes/RJ, para estimular a conscientização ambiental na bacia
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Concentração para o torneio, no Cais da Lapa  

“Um evento como 
o torneio de pesca 

desperta a população 
para a preservação  do 

rio Paraíba e de sua 
ictiofauna. O esgoto 

é despejado in natura 
no rio e, ainda assim, 
ele nos devolve vida”, 

destacou.

João Gomes de Siqueira
Presidente do Comitê 

BaixoParaíba do Sul  
e Itabapoana
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novidades

Os membros da Câmara Técnica Consultiva (CTC) do Comitê 
de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) 
se reuniram no dia 23 de maio, em Resende/RJ, para discutir a 
aplicação de recursos financeiros no programa de redução de 
cargas poluidoras na bacia do rio Paraíba do Sul e o andamento 
do programa de recuperação, transporte e disposição final de 
macrófitas (plantas aquáticas encontradas nas margens e áreas 
rasas de rios, lagos, reservatórios e cachoeiras, entre outros corpos 
de água) – ambos constantes do Plano de Aplicação Plurianual 
(PAP) 2017-2020 –, entre outros assuntos.

A contratação de uma empresa que se encarregará da remo-
ção de macrófitas está em curso, e cerca de R$ 2,8 milhões serão 
investidos nesse projeto. Segundo a diretora de recursos hídricos 

da AGEVAP, Juliana Fernandes, a Agência  acompanhará a execução 
do programa, e, por meio de um termo de cooperação, o município 
ficará responsável pela retirada das plantas da margem e por sua 
destinação final. Por essa razão, a CTC recomendou a reativação 
do Grupo de Trabalho sobre Macrófitas, que identificará as áreas 
de maior incidência e os níveis de criticidade.

A AGEVAP apresentou os critérios de hierarquização e de con-
trapartida para aplicação de recursos no programa de redução de 
cargas poluidoras na bacia, previsto no PAP. A verba será utilizada 
em obras de esgotamento sanitário, que envolverão a construção 
de novos sistemas ou a ampliação dos já existentes. Os membros 
da CTC vão analisar a proposta, e a previsão é que o edital seja 
lançado até o fim deste ano.

1ª Reunião Ordinária da CTC do CEIVAP, em Resende/RJ

CTC REALIZA DISCUSSÕES SOBRE MACRÓFITAS
Membros recomendam reativação de grupo de trabalho do Comitê
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viagem pela bacia

GTAOH APRESENTA ANÁLISE DA OPERAÇÃO HIDRÁULICA

Situada na região do Vale do Paraíba, Lavrinhas é uma cidade típica 
e acolhedora do interior paulista. Com uma economia baseada na 
agricultura, é muito conhecida por conter fontes de água mineral. Com 
beleza natural privilegiada, possui um grande potencial ecoturístico, 
que se revela por meio das águas cristalinas e geladas da Cachoeira da 
Pedreira e de áreas rurais situadas nos arredores do município.
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Primeira reunião do ano foi realizada em maio 

Os membros do Grupo de Trabalho Permanente de Acompanhamento da Operação Hi-
dráulica na Bacia do Rio Paraíba do Sul para atuação conjunta com o Comitê da Bacia do Rio 
Guandu (GTAOH) fizeram sua primeira reunião do ano no dia 10 de maio, por videoconferência.

O representante do ONS, Paulo Diniz, apresentou uma análise da operação hidráulica na 
bacia do rio Paraíba do Sul no período de cheias e as perspectivas para a estiagem em 2017. 
Foi aprovado o aumento da vazão defluente da Usina de Santa Branca para a realização do 
evento Eco Boia, no dia 12 de novembro, e a empresa PSR apresentou o modelo WEAP (Water 
Evaluation and Planning System), aplicado ao sistema hidráulico da bacia do rio Paraíba do Sul.

A próxima reunião deverá ocorrer entre o fim de outubro e o início de novembro, para 
coincidir com o período chuvoso na bacia.

CONHEÇA A BELEZA  
NATURAL DE LAVRINHAS

Cachoeira da Pedreira, em Lavrinhas/SP

Restaurantes 
indicados: Balneário Rancho do Carlos Lopes, Balneário 

Rancho do Zé João, Balneário Cacá Perroni, 
Pesqueiro Bela Vista e Rancho João Luiz.

Onde se 
hospedar:

Balneário Rancho do Zé João, Pousada 
Chácara Ninho dos Pássaros, Pousada das 

Rosas, Pousada Vale das Orquídeas, Pousada 
João e Maria, Pousada Recanto dos Pampas 

e Recanto Itália Bertone. 

Pontos
turísticos:

Capela de São João Batista, Casarão Chalet, Clube 
de Campo Senzala, Fazenda Harmonia, Fonte 

Mirifica, Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Ponte 
de Ferro sobre o Rio Paraíba, Prefeitura Municipal 

de Lavrinhas – Antiga Estação Ferroviária e 
Sobradão Coronel Horta.

gerenciamento integrado

Membros do GTAOH reunidos em 2015, na sede do ONS.
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