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Comitê Piabanha participa de discussão sobre 
reflorestamento 
 

Abrindo a segunda quinzena do mês de janeiro, a Secretaria 
Municipal de Agricultura de Petrópolis convocou reunião 
para discutir a possível implantação de projeto de 
reflorestamento no Caxambú. No encontro estiveram 
presentes, além da própria secretaria, a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis, a empresa 
Águas do Imperador, a Associação dos Produtores do 
Caxambú, o Comitê Piabanha com a equipe do CAR/CNARH, 
e a Cooperativa Cedro. A intenção é iniciar com um 
cadastramento do CAR/ CNARH para depois, numa parceria 
das entidades acima, discutir como viabilizar a implantação 
do reflorestamento.  
 

 

 

 

 

 

  
 

Concurso de fotografia na mídia 
 

A partir do dia 19 deste mês, a equipe de comunicação do 
Comitê Piabanha deu início à divulgação do Concurso 
Fotográfico do Comitê “Um olhar para as nossas águas: 
desafios e soluções”. Ações na rede social com postagens 
diárias no Facebook, site, contato com a imprensa e também 
distribuição de cartazes nos 10 municípios que fazem parte 
da Região Hidrográfica IV – área de atuação do Comitê - 
foram fomentadas até o momento. Do dia 19 até o dia atual 
foram 19 matérias publicadas na mídia dando destaque ao 
Concurso. 
 

 
Planejamento para 2016 é tema de reunião 

 

No último dia 26 de janeiro, na Sede da APA Petrópolis, 
aconteceram duas reuniões do Comitê Piabanha. Na parte 
da manhã, a 49ª Reunião do Diretório Colegiado, e, no 
período da tarde, a 5ª Reunião Extraordinária do Diretório 
Colegiado Ampliada. Entre as pautas discutidas pela manhã 
estiveram informe ao novo Diretório das atividades do 
Comitê Piabanha, seminário sobre sistemas de informações, 
análise das faltas dos membros do Comitê, definições de 
representantes para o ENCOB e o ECOB, andamento do 
serviço de comunicação, projetos de sistemas de 
esgotamento sanitário dos municípios de Sumidouro, 
Teresópolis, Areal, Paty do Alferes e Paraíba do Sul, e 
programa de residência técnica do Comitê Piabanha. Já na 
5ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado Ampliada 
às demais instâncias do Comitê Piabanha (Plenário, Câmara 
Técnica e Grupos de Trabalho) definiu-se o planejamento 
das atividades do Comitê para o ano de 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


