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CEIVAP PARTICIPA DO 8º
FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA
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CEIVAP LANÇA APLICATIVO
NO DIA DA ÁGUA

PLENÁRIA APROVA
ATUALIZAÇÃO DO VALOR
DA COBRANÇA
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mural

programas e projetos
expediente
O Informativo “Pelas Águas do Paraíba” é uma
publicação do Comitê de Integração da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP
Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A)
Manejo – Resende/RJ – CEP 27520-005
Tel: (24) 3355-8389
www.ceivap.org.br – ceivap@agevap.org.br
Presidente: Mônica Porto
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo
Vice-Presidente: Matheus Machado Cremonese
ONG Programa de Educação Ambiental (PREA/MG)

Portal usa dados de sensoriamento remoto

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), por meio de seu Programa Hidrológico Internacional (PHI),
lançou neste ano o Portal da Qualidade da Água Mundial, que reúne um
conjunto de informações sobre a disponibilidade do recurso natural em
escala global. Usando dados de sensoriamento remoto, o portal pretende
facilitar a compreensão dos impactos das mudanças climáticas e das atividades humanas sobre a segurança hídrica.
A ferramenta traz uma série cronológica de dados referentes aos recursos hídricos em todas as regiões do mundo, resultante do monitoramento de cinco indicadores, efetuado desde janeiro de 2016.

Maricá Info

Maricá será sede do VI ECOB

Secretário: Eduardo Schlaepfer Ribeiro Dantas
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de
Janeiro (CEDAE)
Coordenação Técnica: Associação Pró-Gestão das Águas
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP
CNPJ: 05.422.000/0001-01

PROTRATAR POTENCIALIZA O SANEAMENTO
NA BACIA DO PARAÍBA DO SUL
Cerca de R$ 19 milhões foram disponibilizados para a primeira fase do programa
Cerca de 90% dos municípios da região
hidrográfica da Bacia do Rio Paraíba do Sul
já possuem Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs), em sua maioria
consolidados com recursos da cobrança
pelo uso de recursos hídricos feita pelo
Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Dando
continuidade ao trabalho, em setembro de
2017, o Comitê lançou o edital referente

ao Programa de Tratamento de Águas Residuárias (Protratar), iniciativa cuja finalidade é aportar recursos para implantação
e ampliação de sistemas de esgotamento
sanitário nos municípios.
O Protratar prevê o aporte de recursos
para a implantação de sistemas públicos
de esgotamento sanitário em municípios
inseridos na Bacia do Rio Paraíba do Sul,
com os objetivos de reduzir os níveis de

Presidente do Conselho de Administração
Jaime Teixeira Azulay
Presidente do Conselho Fiscal
Nazem Nascimento
Diretor-Presidente
André Luis de Paula Marques

“O principal objetivo do
Protratar é reduzir os níveis de
poluição e, consequentemente,
promover ganhos ambientais e
de saúde pública.“

Diretora Administrativo-financeira
Aline Raquel de Alvarenga
Diretora de Relações Institucionais
Aline Raquel de Alvarenga
Diretora de Recursos Hídricos
Juliana Gonçalves Fernandes

Bruno Retrão
Especialista em Recursos hídricos
da AGEVAP
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Daiane Alves dos Santos
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Ana Luiza Purri (MG 05523 JP)
Coordenação: Débora Silva e Santana
Redação: Raíssa Galdino
Projeto gráfico: Tércio Lemos
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Lagoa de Araçatiba, em Maricá/RJ

Maricá será a sede da sexta edição do Encontro Estadual de Comitês
de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro (ECOB), que está previsto para
acontecer nos dias 16 e 17 de maio. O tema central será “Sustentabilidade do Sistema de Bacias Hidrográficas”.
O ECOB tem por objetivo promover a integração e a troca de experiências entre os comitês, para identificar soluções pertinentes ao uso de
recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro. A proposta é apresentar
as inovações adotadas na gestão hídrica e incentivar a implantação de
práticas sustentáveis, voltadas para a preservação.

2

ANO 19 | EDIÇÃO 35 | FEV/MAR/ABR 2018

Fiscalização e Acompanhamento: Aline Raquel de
Alvarenga, Júlio César da Silva Ferreira, Marcelo Alves
Fotografias: Arquivos CEIVAP/AGEVAP
Impressão: Coan Indústria Gráfica
Tiragem: 1.500 exemplares

poluição hídrica na bacia e induzir a implantação de sistemas de gerenciamento
de recursos hídricos e a implementação de
instrumentos de gestão. Para a primeira
fase do programa foram disponibilizados
cerca de R$ 19 milhões, previstos no Plano
de Aplicação Plurianual (PAP) do CEIVAP.

Raíssa Galdino

Reprodução do site

UNESCO lança Portal da
Qualidade da Água

Municípios contemplados
Município

UF

Muriaé – Belisário
MG
Muriaé – Itamuri
MG
Barra Mansa
RJ
São José do Barreiro
SP
Juiz de Fora
MG
Areias
SP
Volta Redonda
RJ
Jacareí
SP
TOTAL 		

Valor

Repasse (CEIVAP)

Contrapartida

R$ 1.427.045,33
R$ 1.346.892,03
R$ 1.575.833,76
R$ 6.984.809,18
R$ 4.243.525,33
R$ 6.110.275,71
R$ 2.397.835,28
R$ 1.207.519,63
R$ 25.293.736,25

R$ 827.686,29
R$ 794.666,30
R$ 945.500,26
R$ 6.209.495,36
R$ 2.546.115,20
R$ 5.499.248,14
R$ 1.438.701,17
R$ 724.511,78
R$ 18.985.924,49

R$ 599.359,04
R$ 552.225,73
R$ 630.333,50
R$ 775.313,82
R$ 1.697.410,13
R$ 611.027,57
R$ 959.134,11
R$ 483.007,85
R$ 6.307.811,76
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Raíssa Galdino

em destaque

Raíssa Galdino

REGISTROS

Raíssa Galdino

Encerramento do Fórum Mundial da Água

Participantes do Estado do Rio de Janeiro reunidos no espaço EXPO

O

Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul (CEIVAP) participou do maior evento
sobre gestão hídrica em escala global. Realizado
pela primeira vez no hemisfério sul, o Fórum Mundial da Água, em sua 8a edição, reuniu cerca de 100
mil pessoas – entre palestrantes, congressistas e visitantes –
entre os dias 17 e 23 de março, em Brasília. O Comitê custeou
a participação de 12 representantes.
A programação do evento contou com sessões e palestras
que abordaram temas variados, relacionados à conservação da
água e do solo, desastres naturais, saneamento básico, educa-
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ção ambiental, água transfronteiriça, redes de monitoramento,
governança e segurança hídrica. Com o tema central “Compartilhando a Água”, o Fórum representou para o país uma oportunidade única de intercâmbio de ideias e soluções.
O evento foi marcado por decisões e acordos envolvendo dezenas de países. Entre eles, destacam-se a Declaração Ministerial
do 8º Fórum Mundial da Água, com o “Chamamento urgente para
uma ação decisiva sobre a água”. Em especial, para o Brasil, a
aprovação dos “10 princípios da justiça pela água”, que apresenta
diretrizes para o reconhecimento do acesso ao recurso como
direito fundamental, significou um grande marco.

“Para mim, fica nítido que a água passa a
ser uma pauta imprescindível para todos
os países, governos e pessoas com os
quais tive oportunidade de conversar.
As mesas-redondas e apresentações
que pude acompanhar mostraram que
não há como voltar atrás. Nas próximas
décadas teremos necessariamente que
discutir as questões relacionadas à água
com muito mais ênfase.”
Matheus Cremonese
Vice-Presidente do CEIVAP

Representantes em visita técnica à sede da Agência Nacional de Águas, em Brasília
Raíssa Galdino

Pela primeira vez no Brasil, o maior evento global sobre recursos hídricos reuniu
representantes de mais de 100 países

Raíssa Galdino

CEIVAP PARTICIPA DO 8º FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA

Acervo AGEVAP

Encerramento do 8º Fórum Mundial da Água

Visitantes jogando o quiz sobre recursos hídricos no estande
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gestão participativa

em destaque

CEIVAP NA FEIRA DA VILA CIDADÃ

Nas reuniões houve a assinatura de Termos de Cooperação Técnica e debates
sobre a revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos
Raíssa Galdino

Raíssa Galdino

Entre os dias 18 e 23 de março, o Comitê manteve um estande na Feira do
Fórum, espaço aberto e gratuito, no Estádio Mané Garrincha. Para o secretário
do Comitê, Eduardo Dantas, os resultados não poderiam ter sido melhores,
considerando-se a visibilidade que o CEIVAP obteve durante o evento.

PLENÁRIA APROVA ATUALIZAÇÃO DO VALOR
DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

“Milhares de visitantes passaram
pela Feira, onde nosso estande
estava instalado. Pessoas de
todas as idades buscaram
informações, tiraram dúvidas
e jogaram nosso quiz sobre
recursos hídricos.”
Eduardo Dantas
Secretário do CEIVAP

Estande do CEIVAP na Feira

novidades

COMITÊ LANÇA APLICATIVO

O Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul (CEIVAP) realizou no dia 5 de abril, em sua
sede, em Resende/RJ, suas primeiras reuniões plenárias de
2018. A 2ª Reunião Extraordinária aprovou a atualização do
Preço Público Unitário (PPU), componente da metodologia
da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na região.
Durante o encontro, houve também a assinatura
dos Termos de Cooperação Técnica para implantação
de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS) em municípios de São Paulo e Minas
Gerais. Como pauta da 2ª Reunião, também foram apreCerca de 70 pessoas estiveram presentes nas reuniões
sentados os resultados do projeto Coalizões de Águas
(Comitês de Bacia no Brasil e no Peru), por María Mancusto da sociedade civil para participação em reuniões e eventos.
cilla, da Universidade de Estocolmo.
Debates sobre o andamento do trabalho de revisão e atualização Além desses temas, a programação incluiu a apresentação das
do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do ações do CEIVAP durante o ano de 2017. O secretário do colegiado,
Sul pautaram a 1ª Reunião Ordinária do CEIVAP. Também foi aprovada Eduardo Dantas, detalhou o andamento dos projetos, os resultados
a deliberação do Comitê que dispõe sobre a revisão da ajuda de já alcançados e as expectativas futuras.
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do Sul e seus afluentes. Os usuários poderão
acessar a Sala de Situação do SIGA CEIVAP, os
status dos projetos em execução na bacia,
mapas, notícias, comunicados e editais,
além da agenda de reuniões e um glossário completo sobre recursos hídricos, entre
outros conteúdos.
A campanha de lançamento do aplicativo foi iniciada antes do 8º Fórum Mundial
da Água, com a produção de um vídeo de
divulgação e a mobilização da
imprensa regional, que recebeu
informações sobre a ferramenta.
O lançamento oficial aconteceu
durante o Fórum, no estande do
CEIVAP, com a exibição do vídeo
e o esclarecimento de dúvidas
ao público interessado.

“O app representa uma
oportunidade para divulgar as
ações dos comitês de bacia.
Compartilhar informações
técnicas sobre o Paraíba do Sul
contribui para que um número
cada vez maior de pessoas
tenha acesso a esses dados e
nos ajude a fortalecer a luta em
prol de suas águas.”
José Arimathéa Oliveira
Presidente do Comitê
Médio Paraíba do Sul

Termos de Cooperação Técnica assinados

Município

UF

Investimentos

Areias
Caçapava
Jambeiro
São José do Barreiro
Dona Euzébia
Muriaé
Santa Bárbara do Monte Verde
Ubá

SP
SP
SP
MG
MG
MG
MG
MG

R$ 153.765,39
R$ 401.391,81
R$ 153.765,39
R$ 153.765,39
R$ 153.765,39
R$ 469.860,44
R$ 153.765,39
R$ 469.860,44

Raíssa Galdino

O novo aplicativo digital do Comitê de
Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) está no ar. A ferramenta
está disponível para os sistemas operacionais
Android e iOS. Para utilizá-la, basta acessar
uma loja de aplicativos (Apple Store, para
iPhone, e Google Play, para Android), procurar
por CEIVAP e proceder à instalação.
O app disponibiliza diversas informações sobre o Comitê e a bacia do Paraíba

Raíssa Galdino

Ferramenta está disponível para os sistemas Android e iOS

“O reconhecimento do valor
econômico da água é um dos
pilares fundamentais do sistema
de gestão de recursos hídricos.
Obtivemos um grande avanço
nesse sentido e precisamos
estar atentos para que os
instrumentos de gestão sejam
adequadamente utilizados.”
Mônica Porto
Presidente do CEIVAP
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gerenciamento integrado

O Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Revisão
do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul (GT Plano) foi reativado no dia 15 de março,
quando realizou sua primeira reunião em 2018, na sede do Comitê, em Resende/RJ. O encontro deu posse à coordenadora e
à coordenadora substituta do GT – respectivamente, Ana de
Castro e Juliana Fernandes, ambas representantes da AGEVAP.
Na ocasião, a empresa Profil Engenharia, responsável pela
complementação e finalização do Plano de Recursos Hídricos,
apresentou seu cronograma e metodologia de trabalho. Em seguida, o assunto foi debatido.

Raíssa Galdino

GT PLANO FOI REATIVADO E TEM NOVA COORDENAÇÃO

Carlos Bortoli, da Profil, apresentou o plano de trabalho

Kenji Munekata

descubra a bacia

CONHEÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Vista noturna parcial da cidade

São José dos Campos está estrategicamente situada entre
São Paulo e Rio de Janeiro, bem próxima das praias, da região
serrana e de outros destinos turísticos do vale do Paraíba. Seu
núcleo urbano abriga institutos federais de pesquisa científica,
universidades, faculdades e centros de formação, além de
empresas de tecnologia. A zona rural concentra quase 70% do
território do município, boa parte em áreas de proteção ambiental.
Para quem busca tranquilidade e contato com a natureza, o
distrito de São Francisco Xavier oferece uma paisagem preservada
e vista panorâmica das cidades vizinhas, em meio a um relevo de
montanhas e vales, na serra da Mantiqueira.
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Onde se
hospedar:

O que fazer:

Golden Tulip, Monreale, Novotel, Hotel
Nacional Inn, Carlton Plaza Hotel, City
Hall Flat e Hotel Mercure.

Visitar o Memorial Aeroespacial Brasileiro,
o Parque Santos Dumont, a Praça Ulysses
Guimarães e o Mirante do Banhado.

