
Expedição Nascentes do Paraíba

No dia 10 de março a “Expedição Nascentes do Paraíba: da Foz à Nascente do Rio 

Paraíba do Sul” passou pela região onde atua o Comitê Piabanha, concentrando sua 

programação de atividades no Encontro dos Três Rios, localizado no município de Três 

Rios – RJ. No evento foi realizada uma série de atividades e apresentações. A primeira 

etapa deste evento seguiu até o dia 23 de março, quando a Expedição finalizou sua 

trajetória na região da nascente do Rio Paraíba do Sul. Erika Cortines, presidente do 

Comitê Piabanha, apresentou conteúdo sobre o Comitê (composição, área de atuação, 

caracterização da Região Hidrográfica-IV, além de informações sobre o Programa Ma-

nanciais, que está sendo implementado na microbacia do rio Vieira, em Teresópolis). A 

presidente detalhou ainda em sua apresentação a importância do reflorestamento e da 

conservação dos recursos hídricos.
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Reunião no Ministério Público sobre a proposta de moradias 
populares no Caetitu, Petrópolis 

05/04/2022

No dia 19 de março de 2022, foi realizada reunião presencial na sede do Ministério 

Público de Petrópolis, conduzida pelas Promotoras de Tutela Coletiva de Petrópolis 

Dras. Zilda Januzzi Veloso Beck, Promotora Titular da 1ª. Promotoria de Tutela Coletiva 

de Petrópolis e Vanessa Katz, Titular da 2ª. Promotoria de Tutela Coletiva de Petrópolis. 

Estiveram presentes a Sra. Naila Pinheiro, representando a Associação de moradores; a 

vereadora Gilda Beatriz; a assessora do Presidente da Câmara Hingo Hammes e a 

Engenheira sanitarista da Fiocruz e Diretora do Comitê Piabanha, Sra. Rafaela Fachetti. 

Foi apresentada a proposta da empresa Riooito de novo projeto de unidades habita-

cionais no terreno da prefeitura localizado no Caetitu, para atendimento às vítimas das 

chuvas. Os presentes fizeram vários apontamentos e considerações sobre o projeto, 

colocando diversas preocupações. Sobre as áreas de nascentes e sobre o córrego pre-

sentes terreno, Rafaela ponderou que o Comitê Piabanha poderia, a partir de uma aná-

lise de vazão, propor uma faixa marginal mais adequada e que também seria possível, 

através do Comitê, se fazer um contrato para mapeamento das nascentes do terreno. 

 24/03 – Audiência na 4a Vara Cível, em Petrópolis 

Na qualidade de representantes processuais do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, do Município de Petrópolis, do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto Estadu-

al do Meio Ambiente - INEA, participam, respectivamente, os Promotores de Justiça 
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Zilda Januzzi Veloso Beck e José Alexandre Maximino Mota, o Procurador Geral Miguel 

Barreto e a Procuradora do Estado Elayne Maria Sampaio Rodrigues Mahler. Também 

estiveram presentes o Prefeito de Petrópolis, Rubens José França Bomtempo; o Secre-

tário Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha Gonçalves, e o Presi-

dente do INEA, Philipe Campello Costa Brondi da Silva.  

 

Acompanhando os Promotores de Justiça, estiveram presentes o Professor de Ciências 

Atmosféricas da UFRRJ, Andrews José Lucena; o Engenheiro Civil e Professor da 

UERJ, Adacto Ottoni; a Engenheira Sanitarista, Diretora do Cômite Piabanha e Pesqui-

sadora da Fiocruz, Rafaella Fachetti; o Professor do Departamento de Geografia da 

UFRRJ, Heitor Soares de Farias, e os Técnicos Periciais do GATE/MPRJ, Juliana M. 

Bahiense e Leonardo Conceição. 

Diante do titular da 4ª Vara, juiz Jorge Luiz Martins Alves e dos promotores Zilda Janu-

zzi e José Alexandre Maximino, Estado e Município se comprometeram - em uma 

matriz de responsabilidades firmada - a adotarem medidas efetivas para reduzir o 

impacto dos temporais na cidade. 

Na oportunidade, Rafaela pontuou que o Comitê Piabanha está procurando, também, 

projetos que possam dar conta dos problemas do alto curso da bacia do Rio Piabanha. 

Sendo assim, acredita-se que todo e qualquer problema gerado em uma bacia hidro-

gráfica deve ser resolvido dentro dessa bacia, de montante para jusante. Declarou que 

o Comitê está de acordo com a recuperação do túnel extravasor do Rio Palatino, mas, 

também, não concorda com um revestimento que fará com que as águas cheguem 

com maior velocidade à bacia do Rio Piabanha, agravando a inundação nos bairros de 

Correas, Nogueira e Itaipava. Também ressaltou que são necessários estudos hidrológi-

cos, com modelagem computacional, para estudar a diversidade de soluções para que 

se possa fazer a melhor mescla, nos melhores pontos, para termos o melhor resultado. 
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31ª Reunião do GT FUNDRHI

Na 31ª reunião do GT FUNDRHI no dia 28 de março, foram debatidos assuntos como: 

aprovação das minutas das memórias das reuniões anteriores; informe do Inea e Dele-

gatárias quanto ao andamento da solicitação dos recursos das próximas parcelas do 

GT FUNDRHI; e alguns informes gerais.

85ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha

No dia 25 de março foi realizada a 85ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do 

Comitê Piabanha. Durante a reunião, foram discutidos assuntos como: revisão dos 

critérios para concessão de diárias, ajudas de custo e reembolso; encaminhamentos 

sobre intervenções nos rios Cuiabá, Carvão e Santo Antônio; termo de Referência para 

contratação de serviços e estudos relacionados a FMP e inundações; Expedição Nas-

centes do Paraíba.

Além disso, foram dados os seguintes informes: diagnóstico do PRISMA na microbacia 

do Rio Vieira; processo seletivo para contratação de Especialista em Recursos Hídricos 

Temporário; processo eleitoral do Comitê Piabanha 2022 – 2026; contratação da conti-

nuidade do monitoramento de rios na RH-IV; contratação de novo site do Comitê Pia-

banha; VI Encontro de Pesquisa do Comitê Piabanha; ACT com MP - intercâmbio de 

informações, tecnologia, dados e pesquisas versando sobre as políticas nacionais, esta-

duais e municipais de recursos hídricos e saneamento básico.



Reunião no Palácio Itaboraí (Fiocruz Petrópolis)

No dia 28 de março, às 14h, foi realizada reunião presencial no Palácio Itaboraí (Fiocruz 

Petrópolis). A convite da Fiocruz, o Comitê Piabanha e outras instituições estiveram 

presentes com o objetivo de retomar as discussões e alinhamentos no intuito de viabili-

zar a identificação de contribuições e convergência de esforços para uma atuação con-

junta em áreas priorizadas por essas instituições, como o Quilombo da Boa Esperança, 

em Areal/RJ.

O Comitê Piabanha foi representado pela Diretora e Coordenadora da Câmara Técnica 

Saneamento, Karina Wilberg. Também estiveram presentes: representantes da Fiocruz, 

da Cooperativa de Consultoria, Projetos e Serviços em Desenvolvimento Sustentável 

(CEDRO), além de lideranças locais do Quilombo da Boa Esperança (Areal/RJ) e Qui-

lombo da Tapera (Petrópolis/RJ).
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Reunião REDE Ser.ra com o Ministério Público 

No dia 28 de março, foi realizada, em ambiente virtual, reunião dos representantes da 

REDE Ser.ra junto ao Ministério Público, também com a presença do presidente do 

INEA, Philipe Campello. A REDE Ser.RA é um coletivo formado recentemente por mo-

radores de Petrópolis e de vários municípios da Região Serrana, que se uniram para 

tentar soluções para os problemas socioambientais na região, com foco especial em 

prevenção e redução de desastres. A Rede foi idealizada por iniciativa da pesquisadora 

do Patrícia Souza Lima, professora do CEFET-RJ e membro do Comitê Piabanha, em 

conjunto com a Procuradora de Justiça Denise Tarim. Do Comitê Piabanha, também 

participam do coletivo as Diretoras Rafaela Facchetti e Karina Wilberg, que estiveram 

presentes na reunião. 

O encontro teve como objetivos: debater a realização de projetos de obras estruturais 

visando o estabelecimento de eficiente sistema de drenagem de águas pluviais, que 

evitem a inundação de residências próximas a rios; de recuperação da mata (Rio Qui-

tandinha e Rio Piabanha); e também como esses projetos são executados pelo Gover-

no do Estado do Rio de Janeiro. O andamento de várias ações civis públicas sobre o 

tema também esteve na pauta. 

Reunião do Ministério Público sobre moradias populares no Caetitu, 
Petrópolis

No dia 28 de março de 2022, foi realizada reunião virtual conduzida pelas Promotoras 

de Tutela Coletiva de Petrópolis Dras. Zilda Januzzi Veloso Beck, Promotora Titular da 

1ª. Promotoria de Tutela Coletiva de Petrópolis e Vanessa Katz, Titular da 2ª. Promotoria 

de Tutela Coletiva de Petrópolis. A reunião teve como pauta a continuidade da discus-

são sobre a proposta de construção de moradias populares no bairro do Caetitu. Na 

ocasião, o Comitê Piabanha foi representado pela Diretora Rafaela Facchetti. Foi apre-

sentado o estudo preliminar pelo arquiteto Adriano Arpad Moreira Gomes, Conselheiro 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Trata-se de um projeto alternativo ao que 

está sendo proposto pela Prefeitura. Rafaela apresentou contribuições ao estudo, prin-

cipalmente sob o ponto de vista do saneamento. Após incorporação das sugestões, o 

projeto será readequado para que a ideia seja levada ao Poder Público. 



Reunião entre Comitê Piabanha e MPRJ (CAO Meio Ambiente e
Ordem Urbanística)

No dia 29 de março foi realizada a reunião para dar o andamento ao Acordo de Coope-

ração Técnica (ACT) que será assinado entre o Comitê Piabanha e o Ministério Público 

do Estado do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que objetiva o intercâmbio de informa-

ções, tecnologias, dados e pesquisas versando sobre as políticas nacionais, estaduais e 

municipais de recursos hídricos e saneamento básico.

Dentre as principais ações comuns aos partícipes estão: a realização de oficinas, 

cursos, workshops, seminários e outras atividades técnicas e acadêmicas visando ao 

intercâmbio de conhecimento  e  disseminação  de  informações ; reunião e consolida-

ção de dados de diversas fontes oficiais no ambiente “MP em Mapas”; intercâmbio de 

informações e dados; e elaboração, contribuição e apoio ao desenvolvimento de proje-

tos referentes  aos  bancos  de experiências  governamentais,  sociais, nacionais e inter-

nacionais relacionados ao controle social participativo de projetos ambientais.

Na ocasião participaram os diretores do Comitê Piabanha, a promotora de justiça Patrí-

cia Gabai, os assessores jurídicos Matheus Alencar e Marina Lahora e a técnica pericial 

Juliana Martins Bahiense.
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No dia 30 de março de 2022, foi realizada reunião virtual, conduzida pela Promotora 

titular da 1ª. Tutela Coletiva de Petrópolis, Dra. Zilda Januzzi Veloso Beck e pelo Dr. José 

Reunião do Ministério Público – Criação de Grupo de Trabalho 
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Maximino Mota, Promotor de Justiça integrante do grupo temático Segurança Hídrica. 

A Promotora fez um breve histórico da audiência realizada na 4ª. Vara Cível de Petró-

polis e, para operacionalizar as pactuações efetivadas, recomendou a criação de um 

grupo de trabalho composto pelos órgãos responsáveis pelas obras, por pessoas técni-

cas que auxiliem no acompanhamento dos estudos e projetos e por representantes da 

comunidade. Do Comitê Piabanha estão compondo o grupo as seguintes representan-

tes: Rafaela Facchetti, Karina Wilberg e Patrícia Souza Lima. 


