
COMITÊ PIABANHA  OUTUBRO/2022 

Após aprovação de recursos para o Edital PROPESQUISA Piabanha, foi criado um

grupo para definição de temas de pesquisa para o Edital. O Grupo foi formado pelos

membros David Miller, Elena Welper e Julieta Paiva e as reuniões do mês foram

realizadas nos dias 03, 10, 17 e 24 de outubro. Após a conclusão dos trabalhos do

Grupo, o Edital será lançado visando o apoio a instituições de ensino para

desenvolvimento de pesquisa com temas de interesse do Comitê Piabanha.

 

 

03/10, 10/10, 17/10 e 24/10: Reuniões sobre o Edital PROPESQUISA Piabanha. 
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No dia 17 de outubro foi realizada reunião com a Fiocruz sobre o Acordo de

Cooperação Técnica. Na ocasião foram discutidas as metas e as atividades em

andamento como a integração de esforço e sinergia entre os partícipes para o

desenvolvimento de ações e projetos que promovam o uso sustentável de recursos

hídricos e do solo, saneamento, restauração florestal e educação ambiental. O objetivo

é a melhoria das condições de vida, promoção de saúde, desenvolvimento local e da

conservação e preservação do meio ambiente em áreas contempladas pela Região

Hidrográfica IV Piabanha.

05/10/2022: Reunião de planejamento do VI Seminário de Saneamento e VII

Encontro de pesquisadores da RH-Piabanha.

17/10/2022: Reunião com a FIOCRUZ sobre o Acordo de Cooperação Técnica.

Durante a reunião de planejamento do VI Seminário de Saneamento e VII Encontro de

pesquisadores da RH-Piabanha foi apresentado o histórico do primeiro ao quinto

Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha e em seguida foram definidos alguns

tópicos para o VI Seminário como as datas, horários, abertura do evento, eixos

temáticos e mesas redondas.



No dia 18 de outubro foi realizada a 90ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê

Piabanha. Foi discutida a aprovação da Associação Agroecológica de Teresópolis –

AAT como membro; apresentação e andamento do Plano de Trabalho do ACT com a

Fiocruz; a contratação específica para análise de agrotóxicos nas águas nas

localidades: Pião, Caxambu, Bonfim, Vieira, Coqueiros, Rio Pardo e Quilombo; o pedido

de Cotação para atividades de comunicação-capacitação, com vistas ao incentivo de

novas adesões junto ao PRISMA na bacia do rio Vieira; a continuidade das Palestras do

Plano de Capacitação: “Procedimentos de macro locação de pontos para

monitoramento de uma bacia hidrográfica" 31/10; o questionário de avaliação,

conforme meta do CG nº 01/2010 e a Expedição Nascentes do Rio Paraíba do Sul.

Além disso, a reunião tratou sobre as inscrições para o ECOB 2022 (Vassouras/RJ); o

IV Seminário de Saneamento e VII Encontro de Pesquisadores – 8, 9 e 10 de março de

2023; o resumo “Infraestrutura de Dados Espaciais como instrumento de gestão de

recursos hídricos”; o andamento dos ACTs para recebimento de projetos de sistema de

esgotamento sanitário para as localidades que não estão sob concessão privada; o

andamento do Edital de Chamamento para projetos de sistemas de esgotamento

sanitário em áreas; o andamento das ações/visitas técnicas no Quilombo da Boa

Esperança; o andamento do Edital PROPESQUISA Piabanha; o andamento da

contratação do novo monitoramento de rios da RH-IV e o andamento da elaboração do

novo site do Comitê Piabanha.

18/10/2022: 90ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê Piabanha.



No encontro online foram discutidos assuntos como o retorno da divisão espacial da

Região Hidrográfica IV (Piabanha) por Ottobacias com recorte das áreas prioritárias

discutidas (Alto Piabanha e UCs) e as atividades da Agenda “Gestão de Recursos

Hídricos”, Programas “1.2.1. Outorga” e “1.2.2. Cobrança” do Plano de Bacia do Comitê

Piabanha.

Além disso, foi falado sobre o andamento da contratação do serviço de monitoramento

dos rios; a apresentação do resumo no 3º Simpósio Brasileiro de Infraestrutura de

Dados Espaciais – SBIDE e o andamento do PROPESQUISA RH-IV PIABANHA -

Chamamento Público de Instituições de Ensino Superior para Programa de Fomento à

Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos.

 

28/10/2022: 68ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão. 

24/10/2022: 24º Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Plano de Bacia e

Enquadramento. 

 
Alguns dos principais assuntos discutidos foram: implementação de réguas linimétricas

nos pontos de monitoramento; atualização das ações do MOP decorrentes de CTs e

Diretoria; modelagem hidrodinâmica do Rio Quitandinha – Petrópolis e proposta da

divisão da RH-IV em ottobacias.


