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CONSÓRCIO PCJ QUER MOBILIZAR 
MUNICÍPIOS NUM GRANDE PROJETO DE 

REVITALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO. PG 04

VAMOS 
SALVAR O 

QUILOMBO
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Um Fórum para ser

REGRAS DA NOVA OUTORGA SE 
COMPORTAM BEM DURANTE PRIMEIRO 

PERÍODO DE ESTIAGEM. PG 06

8ª EDIÇÃO DO MAIOR 
EVENTO SOBRE 

ÁGUA DO MUNDO 
ACONTECE NO BRASIL, 

NA AMÉRICA DO SUL, 
PELA PRIMEIRA VEZ
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_QUEM FAZ?
CONSÓRCIO PCJ 
AMPLIA SEUS 
HORIZONTES 
COM O FÓRUM 
MUNDIAL DA 
ÁGUA
FOI ATRAVÉS da ONG “Cida-
des Unidas de Desenvolvimento”, 
que o Consórcio PCJ aproximou-

-se, em 1991, das experiências em 
gerenciamento de recursos hídri-
cos desenvolvidas na Alemanha 
e na França, ingressando na ges-
tão internacional da água. 

Mais tarde, em 1992, ao lado 
do Departamento de Água e 

_PREFEITURAS ASSOCIADAS

_EMPRESAS ASSOCIADAS
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Benjamim
Bill Vieira 
de Souza
Presidente do 
Consórcio PCJ 
e prefeito 
de Nova 
Odessa (SP)

ÁGUA VIVA ONLINE! 
Acesse agua.org.br ou posicione o 
seu leitor QR-Code na figura ao lado.

Consórcio Intermunicipal 
das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí
CNPJ nº 56.983.505/0001-78
ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 
(LEI ESTADUAL Nº 11.943/05 
E MUNICIPAL Nº 4.202/05)

Energia Elétrica do Estado de São Paulo 
(DAEE) e da Fundação para o Desenvol-
vimento Administrativo do Estado de São 
Paulo (FUNDAP), a entidade realizou a Se-
mana de Debates sobre Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente. O evento contou com o Dr. 
Flávio Terra Barth (em memória), e reuniu 
representantes brasileiros, latino-america-
nos e europeus do mundo da Água.   

Os debates promovidos na ocasião fo-
ram inspiradores para que nos anos seguin-
tes fossem fundadas as Redes de Organis-
mos de Bacias Nacional (REBOB), Latino 
(RELOB) e Internacional (RIOB), fortalecen-
do a presença internacional da entidade.

O Consórcio PCJ se filiou ao Conselho 
Mundial da Água em 2009, com o objetivo de 
ter acesso à informações que aprimorassem 
ações de gestão da água. Essa iniciativa irra-
diou a importância dos Fórum Mundiais da 
Água, levando o Consórcio PCJ a mobilizar 
mais de 50 brasileiros a participarem da 6º edi-
ção do evento, em Marselha – França, em 2012. 

Durante o Fórum francês, o Brasil apre-
sentou sua candidatura para sediar a 8º edi-
ção, em 2018, por meio de Brasília, que foi 
confirmada como a nova sede, em 2014. O 
fato empolgou os membros do Consórcio 
PCJ, que desde então, passaram a debater a 
participação no evento. 

Em 2016, o Consórcio PCJ, em parceria 
com a Rede Brasil de Organismos de Bacias 
e Agência Nacional de Águas, com o aval do 
Presidente do Conselho Mundial da Água, 
Dr. Benedito Braga, iniciou as ações de mo-
bilização rumo a Brasília 2018, contando 
com o apoio da imprensa local e nacional, 
para divulgar esse importante evento. 

O Consórcio PCJ mobilizou as Bacias 
PCJ sobre a realização do Fórum através 
do Programa de Educação e Sensibilização 
Ambiental, com o projeto Gota d’Água, que 
teve como tema em 2017, “Compartilhando 
Caminhos para Brasília 2018”. Além disso, a 
entidade participou das preparações para o 
Fórum, o que lhe rendeu a oportunidade de 
coordenar o tópico “Compartilhando Solu-
ções e Boas Práticas”, além de estar à frente 
da sessão “Capacitação e treinamento de 
Tomadores de Decisão” para expor expe-
riências em outros painéis do evento. 

O Consórcio PCJ ao lado de parceiros 
organizou, em fevereiro de 2018, em Pira-
cicaba (SP), o Pré Fórum das Bacias PCJ, 
buscando mobilizar a comunidade para par-
ticipar no evento em Brasília (DF). Se trata 
de uma oportunidade única de sorver mais 
uma gota de sabedoria. Saúde a todos!

DIVULGAÇÃO
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_SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL

SEMINÁRIO DE 
AVALIAÇÃO 
DO PROJETO 
ACONTECEU NO 
MUSEU DA ÁGUA 
AO FINAL DO 
ANO PASSADO

Projeto Gota d’Água 2017
capacitou 200 mil pessoas

NO ANO de 2017, o Projeto Gota 
d’Água, realizado pelo Programa 
de Educação e Sensibilização Am-
biental do Consórcio PCJ, capaci-
tou cerca de 200 mil pessoas de 40 
municípios participantes. Dentre 
essas, cerca de 400 pessoas, entre 
educadores, vereadores, técnicos 
dos serviços de água e secretarias 
de meio ambiente participaram 
das capacitações oferecidas duran-
te o ano e replicaram os conheci-
mentos adquiridos aos alunos.

O município que mais repli-
cou as ações do Projeto foi Ame-
ricana, com 37 mil participantes, 
seguido do município de Hor-
tolândia, com mais de 24 mil, e 
Limeira, com 23 mil pessoas. 

O tema do Projeto Gota d’Água 
2017 foi “Compartilhando Cami-
nhos para Brasília 2018”, com o ob-
jetivo de mobilizar a participação 
da sociedade nos processos prepa-
ratórios do 8º Fórum Mundial da 
Água, que acontecerá em Brasília, 
de 18 a 23 de março de 2018. 

Para divulgar os trabalhos 
desenvolvidos nas cidades das 
Bacias PCJ, os participantes do 
projeto tiveram de elaborar ví-
deos educativos de até 3 minutos, 
mostrando práticas de comparti-
lhamento de água. Foram inscri-
tos 20 vídeos, que serão exibidos 
no estande do Consórcio PCJ na 
feira técnica, durante o Fórum 
Mundial da Água. Os melhores 

PREMIADOS DO 
ANO DE 2017
> DESTAQUES DO ANO
Artur Nogueira
Campinas
Indaiatuba
Limeira
Nova Odessa

> MENÇÃO HONROSA
Cosmópolis
Holambra
Louveira
Vinhedo
SANASA/Campinas

> PRÊMIO SUA GOTA 
FAZ A DIFERENÇA
Artur Nogueira

youtu.be/
mgQboyli9Mo

VEJA
vídeos foram reconhecidos com 
menções honrosas e destaques 
do ano, dos quais o melhor deles 
foi premiado com o troféu “Sua 
Gota faz a Diferença”. 

A abertura oficial do projeto 
aconteceu em fevereiro do ano 
passado, no Museu da Água, em 
Indaiatuba (SP), pelo anfitrião do 
evento, o Prefeito Nilson Gaspar, 
que também é Vice-Presidente 
do Programa de Educação Am-
biental do Consórcio PCJ, tendo 
reunido 60 participantes, entre 
os quais, autoridades como o en-
tão Diretor Presidente da Agên-
cia Nacional das Águas, Vicente 
Andreu, e o Secretário de Sanea-
mento e Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo e Presidente 
do Conselho Mundial da Água, 
Dr. Benedito Braga, que realiza-
ram uma roda de conversa. 

O encerramento das ativida-
des do projeto, ocorreu no dia 30 
de novembro de 2017, com a rea-
lização do Seminário de Avalia-
ção, também ocorrido no Museu 
da Água de Indaiatuba, no qual 

os vídeos desenvolvidos foram 
analisados e premiados por uma 
banca avaliadora, composta pela 
professora doutora da Universi-
dade Federal de São Paulo (UNI-
FESP), Adriana Braga, pesquisa-
dora da Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Universidade Esta-
dual de Campinas (UNICAMP), 
Luciana Fernandes, e pelo con-
sultor e coordenador da Câmara 
Técnica de Educação Ambiental 
dos Comitês PCJ, Tiago Geor-
getti. Acompanhe no final da re-
portagem todos os ganhadores.

O Projeto Gota d’Água 2018 
terá como tema “O Ecoturismo 
como ferramenta para o De-
senvolvimento Sustentável nas 
Bacias PCJ”. A abertura das 
atividades nesse ano, aconteceu 
no dia 20 de fevereiro, com a 
realização do evento Pré Fórum 
Mundial da Água, na cidade de 
Piracicaba, no salão nobre da 
Fundação Municipal de Ensino 
(FUMEP). O calendário das ati-
vidades está disponível no site: 
www.agua.org.br .

DIVULGAÇÃO



4

 J
A

N
EI

RO
, F

EV
ER

EI
RO

 E
 M

A
RÇ

O
 

#9
6

2018

_DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

POR CONTA do crescimento ur-
bano em seu entorno, o Ribeirão 
Quilombo enfrenta graves pro-
blemas de poluição por despejo 
de esgoto doméstico e industrial, 
fazendo com que suas águas se-
jam classificadas como classe 4, 
considerada imprópria para con-
sumo e permitida apenas para 
navegação e paisagismo.  

Devido à importância do ribei-
rão que cruza seis municípios da 
Região Metropolitana de Campi-

PROJETO PRETENDE 
REVITALIZAR 
RIBEIRÃO 
QUE CRUZA 6 
MUNICÍPIOS 
DA REGIÃO 
METROPOLITANA 
DE CAMPINAS

#VamosSalvaroQuilombo
nas, o Presidente do Consórcio 
PCJ e prefeito de Nova Odessa 
(SP), Benjamim Bill Vieira de 
Souza, propôs, logo que assumiu 
a entidade, projeto para a sua re-
vitalização. Para tanto, Bill conta 
com a mobilização dos vereado-
res e prefeitos das cidades que o 
Ribeirão Quilombo cruza (Cam-
pinas, onde nasce, Hortolândia, 
Paulínia, Sumaré, Nova Odessa e 
Americana, onde desagua no Rio 
Piracicaba) para buscar recursos 
financeiros para sua despoluição, 
melhorando a qualidade da água 
e diminuindo o risco de enchen-
tes, com obras de drenagem. 

Pelo Plano das Bacias PCJ, o 
curso d’água deverá passar de 
classe 4 para classe 3 até o ano 
de 2035, com investimentos em 
tratamento de esgoto, drenagem 
e recuperação das matas ciliares. 

A proposta de reunir o setor 
público para revitalizar o Qui-
lombo, e consequentemente, 
reenquadrá-lo, foi feita durante 
evento em comemoração ao 

Dia do Meio Ambiente, no dia 
05 de junho do ano passado. Na 
ocasião, Bill falou sobre sua von-
tade de revitalizar o rio. “Nós 
vamos entrar numa briga gran-
de para limpar o nosso Ribeirão 
Quilombo, para que ele volte a 
ter peixes, como quando eu era 
menino tive a oportunidade de 
pescar”, disse o Presidente do 
Consórcio PCJ, que ainda com-
pletou: “ele era um curso d’água 
poluído, mas ainda dava para 
ser utilizado, portanto, nós que-
remos a retomada de uma nova 
realidade para o nosso Ribeirão”. 

O lançamento oficial do Pro-
jeto de Revitalização do Qui-
lombo foi realizado no dia 10 de 
outubro, em Nova Odessa, com 
o plantio de mudas nativas às 
margens do ribeirão. 

O Consórcio PCJ elaborou 
um plano de investimento para 
os próximos 10 anos que somam 
mais de R$ 165 milhões, envolven-
do as áreas de recuperação de ma-
tas ciliares e combate a enchentes.

A entidade também propõe 
ações para a melhoria na quali-
dade do tratamento de esgoto 
lançado no rio, construção de no-
vas ETEs (Estação de Tratamen-
to de Esgoto), construção de ba-
cias de retenção e a implantação 
de piscinões ecológicos. 

“Assim como o Consórcio PCJ 
conseguiu reviver a piracema 
ao Rio Piracicaba, que todos se 
mostravam céticos, acredito que 
um dia voltaremos a ver peixes 
no Ribeirão Quilombo”, comen-
ta o secretário executivo da enti-
dade, Francisco Lahóz.

O Consórcio PCJ irá organi-
zar ainda no primeiro semestre 
de 2018, reunião com represen-
tantes do poder público muni-
cipal dos seis municípios por 
onde o Quilombo cruza, com 
o objetivo de traçar metas e 
buscar soluções conjuntas para 
arrecadar fundos para a revi-
talização do ribeirão, além da 
mobilização da população para 
realizar ações de melhoria. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

RIBEIRÃO QUILOMBO

LANÇAMENTO DO PROJETO DE 
REVITALIZAÇÃO DO QUILOMBO, 
EM NOVA ODESSA (SP)
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_PROTEÇÃO  
AOS MANANCIAIS

Com o intuito de valorizar ações 
realizadas em prol do Meio Am-
biente, além de incentivar pre-
feituras a implantar políticas pú-
blicas para o desenvolvimento 
sustentável, o Programa Muni-
cípio Verde Azul, realizado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, reconhece a 
boa gestão ambiental dos mu-
nicípios, certificando-os através 
do ranking que os classifica de 
acordo com suas ações.

No ranking de 2017, alguns 
municípios associados do 
Consórcio PCJ conseguiram 
uma boa classificação, entre 
eles, o município de Campinas, 
que ficou na quinta colocação. 
Também foram classificados 
os municípios associados de 
Americana (11ª colocação), 
Itatiba (17ª), Limeira (18ª), Ja-
guariúna (21ª), Holambra (23ª), 
Indaiatuba (26ª) e Atibaia 
(46ª). A cidade melhor coloca-
da foi Novo Horizonte, no in-
terior do Estado, que figurou  
na primeira colocação.

Além do reconhecimento 
pelas boas ações em relação ao 
meio ambiente, o certificado 
conquistado pelos municípios 
do ranking, ainda garante à pre-
feitura premiada prioridade na 
captação de recursos do Fundo 
Estadual de Prevenção e Contro-
le de Poluição (FECOP). 

Através do Programa de Edu-
cação Ambiental, o Consórcio 
PCJ todos os anos auxilia os 
associados a promover ações 
de gestão ambiental e gestão 
de recursos hídricos, que me-
lhorem o desempenho junto 
ao Programa Município Verde 
Azul. Esse ano, o Consórcio PCJ 
continua engajado em apoiar os 
associados no programa, para 
que novamente, os municípios 
se classifiquem no ranking. 

Associados 
se destacam 
no Programa 
Município 
Verde Azul 
em 2017

PROGRAMA DE PROTEÇÃO 
AOS MANANCIAIS 
SEQUESTRA 4,7 MIL 
TONELADAS DE CARBONO 
COM A DISTRIBUIÇÃO 
DE MUDAS NATIVAS 

Cuidando do 
ar e da água

NO ANO de 2017, o Consórcio PCJ, por meio 
do Programa de Proteção aos Mananciais 
(PPM), doou mais de 52 mil mudas nativas às 
empresas e aos municípios associados, tota-
lizando 31,5 hectares de áreas recuperadas, o 
mesmo que 44 campos de futebol. 

Devido às propriedades de plantas e árvores 
absorverem o Gás Carbônico da atmosfera, o 
plantio de mudas auxilia no que é chamado de 

“sequestro de carbono”, onde grande quantida-
de desse elemento é retirada da atmosfera. Com 
esse número de mudas doadas pelo Consórcio 
PCJ em 2017, o PPM estima que 4,7 mil tonela-
das de carbono tenham sido sequestradas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Florestas, cada hectare de floresta em desen-
volvimento é capaz de absorver de 150 a 200 
toneladas de carbono que, de acordo com es-
pecialistas, é um dos principais responsáveis 
pelo efeito estufa e pelas mudanças climáti-
cas que vem ocorrendo no planeta. 

O desempenho do programa em 2017 foi 
ligeiramente superior que no ano anterior, 
quando o Programa de Proteção aos Manan-
ciais ajudou no sequestro de 3,1 mil toneladas 
de carbono, número equivalente as 35 mil mu-
das nativas doadas, em 2016. 

52 mil
mudas nativas

31,5
hectares de áreas 

recuperadas

44
campos de 

futebol

DIVULGAÇÃO

FREEPIK
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_SUSTENTABILIDADE 
HÍDRICA

A CÂMARA Municipal de Mon-
te Mor (SP), sediou no dia 23 de 
fevereiro, a 1ª Reunião Itineran-
te do Conselho Fiscal do Con-
sórcio PCJ, com o objetivo de 
apresentar os trabalhos da enti-
dade e promover a troca de ex-
periências em boas práticas de 
uso da água entre os legislado-
res das Bacias PCJ. Na ocasião, 
foi proposto que o Conselho re-
dija e encaminhe para a Direto-
ria do Consórcio PCJ proposta 
de carta com as necessidades da 
região no tema água aos futuros 
candidatos das eleições 2018.

A nova outorga do Sistema Cantareira entrou em 
operação em junho de 2017, durante o período de 
estiagem do ano passado. De junho a novembro, 
as Bacias PCJ necessitaram de até 9,25 m³/s devi-
do à seca que se intensificara à época. 

Pelas novas regras a região possui o direito a va-
zões, no ponto de controle em Campinas/SP, de 10 
m³/s durante a estiagem, e mesmo com as vazões 
adicionais, o Cantareira conseguiu atender as Bacias 
PCJ e o Alto Tietê, onde está a Grande São Paulo.

Durante o período seco de 2017, a Câmara Téc-
nica de Monitoramento Hidrológico dos Comitês 
PCJ, atuou com grande responsabilidade e bom 
senso nas solicitações de liberação de água e de 
fechamento das comportas dos reservatórios. Dos 
158 milhões de metros cúbicos de água autoriza-

Garantia de água para as Bacias PCJ
dos para serem consumidos nesse período, foram 
utilizados apenas 90 milhões, representando uma 
economia de 68 milhões de metros cúbicos de 
água que ficaram armazenadas no Sistema.

Para o período úmido, as vazões enviadas para 
as Bacias PCJ levarão em conta as faixas de ope-
ração e vazões nos três pontos de controle, um no 
rio Jaguari e dois no rio Atibaia. No caso do pon-
to de controle em Campinas, a vazão a ser man-
tida deve ser de 12  m³/s no período de chuvas. 

Para o próximo período seco com início em 
abril é importante o Cantareira atingir 65% do seu 
volume útil, o que representaria a saída da atual 
faixa de operação em atenção e garantiria mais 
tranquilidade aos serviços de saneamento da re-
gião para o abastecimento.

O CANTAREIRA 
CONSEGUIU 
ATENDER A 
DEMANDA DAS 
DUAS BACIAS QUE 
COMPARTILHAM 
SUA ÁGUA

CONSELHO 
FISCAL QUER 
COMPROMISSOS 
COM A 
SUSTENTABILIDADE 
HÍDRICA DAS 
BACIAS PCJ

Carta aos candidatos 
das eleições de 2018

O coordenador dos agentes 
de interlocução do Conselho 
Fiscal e vereador pelo municí-
pio de Campinas, Luiz Carlos 
Rossini, atentou para a impor-
tância de redação do documen-
to, pontuando que os mesmos 
assumam compromissos com a 
sustentabilidade hídrica das Ba-
cias PCJ, um dos maiores polos 
econômicos do país. A proposta 
foi aprovada e a Secretaria Exe-
cutiva do Consórcio irá fazer a 
redação do documento.

O evento foi aberto pelo Pre-
sidente do Conselho e vereador 
pelo município de Rio Claro 
(SP), Júlio Lopes, o Julinho, pelo 
presidente da Câmara de Monte 
Mor, Walton Assis Pereira e pelo 

vereador do município, Jesus Lo-
pes. Também participaram do en-
contro o secretário municipal de 
meio ambiente, Miguel Padilha, e 
o secretário de Defesa Civil, Muri-
lo Antonio de Sousa Rinaldo. 

O presidente da Câmara de 
Monte Mor também pontuou 
sobre a integração regional, des-
tacando a ação conjunta de pre-
feituras da região, secretarias 
de Meio Ambiente e Consórcio 
PCJ, visando à limpeza, desas-
soreamento e reestruturação da 
mata nativa do Rio Capivari. “O 
nosso Capivari está morrendo”, 
disse Assis Pereira. 

Um breve histórico sobre a 
atuação do Conselho Fiscal foi 
exposto pelo secretário executi-

vo do Consórcio PCJ, Francisco 
Lahóz, que também esclareceu as 
diferenças de atuação entre os en-
tes que formam o sistema de ge-
renciamento de recursos hídricos.

Lahóz destacou as ações na 
região que demandarão atua-
ção firme do legislativo muni-
cipal para sua efetiva realização, 
como a implantação das barra-
gens em Amparo e Pedreira, a 
construção do Sistema Adutor 
que levará a água desses re-
servatórios a várias cidades da 
bacia, e aceleração de projetos 
de desassoreamento de rios e ri-
beirões. “Temos direito à vida, à 
água e ao desenvolvimento eco-
nômico com sustentabilidade”, 
comentou o secretário executivo.

DIVULGAÇÃO
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_ESPECIAL

O FÓRUM Mundial da Água é o maior evento do planeta sobre o 
tema. Ele se configura como uma oportunidade para troca de expe-
riências, e também uma grande chance para o país anfitrião desenvol-
ver seu sistema de gerenciamento de recursos hídricos e ampliar a sensi-
bilização da comunidade sobre a água. E no Brasil, será que de fato o Fórum 
ocasionará um novo passo na gestão da água? 

A Agência Nacional de Águas (ANA) pensa que sim. Desde o ano passado, a ANA 
iniciou um debate com os entes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos bus-
cando consolidar o documento “Projeto Legado”, que pretende aperfeiçoar a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997). 

O LEGADO DO FÓRUM MUNDIAL 
DA ÁGUA PARA O BRASIL: O QUE 
DE FATO VAI MUDAR NA NOSSA 
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS?

LEGADO
O Consórcio PCJ encaminhou o Projeto aos seus associados, e de posse dessas contribui-

ções redigiu documento com análises sobre as propostas de atualizações apresentadas pela 
ANA e indicação de sugestões, que foram remitidas à Agência.

Entre algumas das indicações do Consórcio PCJ sobre o Projeto Legado, podemos 
destacar: o apoio a algumas das medidas apresentadas no documento; a integração 
da Política Nacional de Recursos Hídricos com as políticas de meio ambiente e se-
toriais; a implantação de Rede Nacional de Qualidade das Águas; a ampliação do 
limite de custeio para as Agências de Bacias sobre os valores arrecadados com 
a Cobrança pelo Uso da Água de 7,5% para 15%, desde que a iniciativa seja 
consensuada dentro dos Comitês de Bacias, entre outras contribuições. 

No início de 2018, a ANA encaminhou a versão final do documento, in-
titulada como 1.0, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos para aná-
lise e contribuições. Essa versão resulta das discussões realizadas em 
2017 e foi finalizada no XII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 
realizado em dezembro na capital catarinense. No evento foi produ-
zida a Carta de Florianópolis, que reconheceu os avanços na gestão 
dos recursos hídricos no Brasil a partir da Lei nº 9433/1997. Este 
documento apontou ser necessário promover um processo de 
aprimoramento do arcabouço jurídico e institucional do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), 
aproveitando-se das reflexões oferecidas pelo Projeto Legado no 
contexto dos preparativos para o 8º Fórum Mundial da Água.

Que o Fórum pode ajudar nesse processo todos tem convic-
ção já que o evento tem a capacidade de reunir políticos, téc-
nicos, empresas, representantes do setor rural e comunidade 
para debater a sustentabilidade hídrica futura. “O Fórum é uma 
plataforma de discussão de ideias, pela qual pretendemos a mo-
bilização da classe política em torno do tema da água”, disse em 
coletiva de imprensa de lançamento do evento o Presidente do  
Conselho Mundial da Água, Benedito Braga.

MONTAGEM SOBRE IMAGENS DO VISUALHUNT
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Em 2009, o Consórcio PCJ tornou-se ofi-
cialmente conselheiro do Conselho Mun-
dial da Água e passou a atuar de forma 
ativa nos encontros de governadores e a 
participar do Fórum Mundial da Água. 

Durante a realização do 6º Fórum, 
em Marselha, França, em 2012, a enti-
dade participou de forma marcante no 
lançamento da candidatura do Brasil, 
por meio da capital federal, para rece-
ber 8ª edição do maior evento de água 
no planeta, e como membro do Conse-
lho votou favoravelmente pela esco-
lha de Brasília para ser sede do Fórum 
no dia 26 fevereiro de 2014, durante 
a 51ª Reunião de Quadro de Governa-
dores do Conselho Mundial da Água,  
ocorrida em Gyeongju, Coreia do Sul.

As atividades do Consórcio PCJ 
foram reconhecidas com um certi-
ficado entregue pelo Presidente do 
Conselho Mundial da Água, Benedi-
to Braga, em Marselha, nesse mes-
mo ano durante a 53ª Reunião de  
Governadores do Conselho, que aconte-
ceu nos dias 27 e 28 de outubro.

Em 2015, no 7º Fórum Mundial da 
Água, na Coreia do Sul, a entidade este-
ve presente no Pavilhão Brasil, na Expo 
do evento, onde nas interações do es-
paço brasileiro era possível ter acesso 
à informações e vídeos sobre o Consór-
cio e as Bacias PCJ.

A entidade tem participado ativamen-
te dos preparativos para a realização do 
8º Fórum Mundial da Água, com presen-
ça em importantes eventos preparató-
rios, como o Kick Off Meeting, em 2016, 
e o 2º Stakeholder Meeting, em 2017, 
ambos em Brasília. O Consórcio PCJ 
pela primeira vez foi escolhido para ser 
coordenador do tópico “Compartilhando 
Soluções e Boas Práticas”, além de estar 
à frente da sessão “Capacitação e trei-
namento de Tomadores de Decisão” e 
recebido convites para participação em 
outras sessões para exibir suas experiên-
cias em gestão de recursos hídricos.

Na edição de 2018 do Fórum,  
o Consórcio PCJ de forma inédita terá 
um estande de 54 m² para promoção de 
suas atividades e dos associados que 
compõe a entidade. 

É o Conselho Mundial da Água, uma 
instituição criada em 1996, formada por 
multi- atores que tem como objetivo cen-
tral alçar os temas críticos da água aos 
mais altos níveis de decisão política. Os 
três temas que recebem atenção especial 
do Conselho são: segurança, adaptação e 
sustentabilidade hídrica.

Atualmente, mais de 300 organizações 
de 50 países são membros do Conselho, 
divididos em cinco colegiados: Empresas, 
Organizações da Sociedade Civil e Orga-
nismos de usuários de água, Associações 
de classe e Instituições Acadêmicas, Ins-
tituições Governamentais, Governos e 
autoridades governamentais, sendo que 
destes a participação do setor privado é a 
de maior representatividade, seguido pela 
participação da Associações de classe e 
Instituições Acadêmicas. Ásia, Europa e 
América do Sul, concentram a maior parte 
dos membros, sendo 39%, 25% e 21% dos 
afiliados, respectivamente. 

O Conselho Mundial da Água atua de 
forma constante pela conscientização dos 
tomadores de decisão sobre a problemáti-
ca da água e realiza esforços para colocar 
o tema como central na agenda política in-
ternacional. Da mesma forma, a entidade 
auxilia com a formulação de políticas em 
nível mundial para ajudar as autoridades 
a desenvolver e a gerir a gestão hídrica e 
atentar para o uso eficiente da água.

Com a realização dos Fóruns Mundiais 
da Água, o Conselho pretende unir mem-

O Consórcio PCJ 
e sua participação 
no Conselho 
Mundial da Água

Quem organiza os Fóruns 
Mundiais da Água?

O FÓRUM TEM O 
PAPEL DE DESPERTAR 
A COMUNIDADE PARA 
A PROBLEMÁTICA DA 
ÁGUA E MOBILIZAR 
O SETOR PÚBLICO

bros da comunidade hídrica e tomadores de 
decisão para colaborar em avanços a longo 
prazo frente aos desafios mundiais em rela-
ção à água. O Fórum reúne participantes de 
todos os níveis e âmbitos, incluindo o setor 
político, instituições multilaterais, universi-
dades, sociedade civil e setor privado. 

De acordo com o Presidente do Con-
selho Mundial da Água, Benedito Braga, 
o Fórum tem o papel de despertar a co-
munidade para a problemática da água e 
mobilizar o setor público. “O Fórum é uma 
plataforma de discussão de ideias, pela 
qual pretendemos a mobilização da classe 
política em torno do tema da água”, disse 
na coletiva de imprensa de lançamento do 
evento, realizada em janeiro de 2018.

A entidade também foi um dos atores 
junto à Organização das Nações Unidas 
(ONU) pela declaração da água como um 
direito humano essencial à vida. 

VISUALHUNT

ESTÁDIO NACIONAL MANÉ 
GARRINCHA, EM BRASÍLIA (DF), 
ONDE OCORRERÁ A FEIRA TÉCNICA 
DO FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA
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A grandiosidade que envolve a realização 
do Fórum Mundial da Água é tamanha 
que não é à toa ser chancelado como o 
maior evento sobre o tema água do mun-
do. A edição brasileira deverá ter mais 
de 300 sessões, divididas entre: Processo 
Temático, Processo Político, Processo Re-
gional, Fórum Cidadão, Sustentabilidade, 
Painéis de Alto Nível e Sessões Especiais. 

Os debates acontecerão no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães entre os 
dias 19 e 23 de março de 2018. Paralelamen-
te, serão realizadas a Feira Técnica e a Expo, 
organizadas pelo Secretariado, que são es-
paços para a disseminação de ideias, boas 
práticas, inovações em produtos e proces-
sos industriais e empresariais, com o obje-
tivo de promover a realização de novos ne-

Os temas que vão dar o que falar 
durante a edição brasileira do Fórum

gócios relacionados com água. Além disso, 
a Vila Cidadã, inciativa inédita nas edições 
já realizadas até hoje, será um espaço para 
que a população tenha acesso às atividades 
formativas, culturais, interativas, sensoriais 
e de construção de diálogos voltados para 
melhorar o uso da água. É um espaço aber-
to a todos que quiserem participar.

Com tantas atividades acontecendo 
ao mesmo tempo é necessário programar 
sua participação para não perder palestras 
e apresentações interessantes. Durante o 
evento Pré Fórum, realizado pelo Con-
sórcio PCJ e parceiros, a gerente técnica 
da entidade apresentou quais sessões e 
painéis da programação oficial seriam in-
teressantes para as Bacias PCJ, como as 
apresentações sobre Revitalização de Rios 

Urbanos, Crise Hídrica no Brasil, o Rela-
tório Global da Organização das Nações 
Unidas (ONU) sobre Água e Desenvolvi-
mento, e o Reuso da Água.

Para Glauco Kimura de Freitas, repre-
sentante do secretariado do Fórum, o Bra-
sil terá interesse central em temas, como o 
da gestão da água em bacias transfronteri-
ças, além da sessão especial sobre o desas-
tre de Mariana (MG). Ele também destaca 
a Simulação de uma Corte para Resolução 
de Conflitos pela Água, que será organiza-
do pelo poder Judiciário.

A programação completa e detalhada do 
8º Fórum Mundial da Água pode ser acessa-
da pelo aplicativo oficial do evento, disponí-
vel para Android e IOS, como também pelo 
site do evento: worldwaterforum.org .

INFOGRÁFICO SOBRE OBJETO FREEPIK

COMO O FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA FOI CONSTRUÍDO

1997
MARRAQUEXE/

MARROCOS
VISÃO PARA A 
ÁGUA, VIDA E 

MEIO AMBIENTE

2000
HAIA/
HOLANDA
DA VISÃO 
PARA A AÇÃO

2003
KYOTO/JAPÃO

UM FÓRUM COM 
A DIFERENÇA

2006
CIDADE DO 

MÉXICO/MÉXICO
AÇÕES LOCAIS PARA 

DESAFIOS GLOBAIS

2009
ISTAMBUL/TURQUIA
CONCILIANDO 
DIVISÕES PELA ÁGUA

2012
MARSELHA/FRANÇA
TEMPO DE SOLUÇÕES

2015
DAEGU E 
GYEONGBUK/
COREIA 
DO SUL
ÁGUA PARA O 
NOSSO FUTURO

2018
BRASÍLIA/BRASIL

COMPARTILHANDO ÁGUA

2021
DACAR/SENEGAL

SEGURANÇA HÍDRICA PARA A 
PAZ E O DESENVOLVIMENTO
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_GESTÃO
E POLÍTICA

_INTEGRAÇÃO 
REGIONAL

A PARTIR de 2018, os valores da co-
brança pelo uso da água em rios de do-
mínio da União passaram a ser atuali-
zados anualmente, de acordo com a 
variação do IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo). Essa 
medida entrou em vigor com base na 
resolução do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH), que foi 
aprovada no dia 19 de dezembro de 
2017. Até então, não havia ainda essa 
correção anual dos valores. 

Durante reunião plenária do Consórcio PCJ, realizada em 
Piracaia (SP), em seis de dezembro de 2017, os associados 
deliberaram pela elaboração de documento para atender à 
solicitação dos municípios associados presentes, especial-
mente os da região de cabeceira das Bacias PCJ, por mais 
investimentos e projetos, financiados com os recursos pro-
venientes da cobrança pelo uso da água, para programas 
e ações de preservação e recuperação ambiental, além de 
auxílio para desenvolver o ecoturismo na região. 

Como desdobramento ao documento intitulado “Car-
ta de Piracaia – Novos Tempos 2017”, foi protocolizado 
ofício junto aos Comitês PCJ, em reunião Plenária des-
se colegiado realizada na cidade de Nova Odessa (SP), 
no dia 15 de dezembro, pelo prefeito de Piracaia e vice-

-presidente do Consórcio PCJ para o Programa de Inte-
gração Regional, José Silvino Cintra, solicitando, entre 
outras demandas, uma maior atenção dos governos fe-
deral e estadual para os municípios de cabeceira, sobre-
tudo no planejamento das ações prioritárias observadas 
e estabelecidas pelos Comitês das Bacias PCJ, na im-
plantação de programas e intervenções que possam ser 
contemplados nos Plano de Bacias.

A solicitação recebeu aceitação da mesa diretora que 
recomendou que o documento fosse encaminhado para 
discussões regulamentares das Câmaras Técnicas e Gru-
pos Técnicos dos Comitês PCJ. O Ministério Público, por 
meio do promotor do Grupo de Atuação Especial de De-
fesa do Meio Ambiente (GAEMA), Ivan Carneiro, presen-
te na reunião, também hipotecou apoio à iniciativa.

A “Carta de Piracaia” e, o ofício apresentado aos Comi-
tês PCJ,  resgata ainda, o debate quanto a um importante 
instrumento, denominado Compensação aos Municípios 
com Áreas Inundadas, constante nos textos originais da 
Política Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, indu-
zindo para que ocorram novos estudos técnicos sobre o 
assunto, que propiciem uma retomada e avanço dessa im-
portante ferramenta de gestão,  a fim de que existam efe-
tivamente recursos financeiros que devam ser prioritaria-
mente, direcionadas para a conservação da quantidade e 
qualidade da água nas cabeceiras dos rios, minimizando 
o impacto negativo causado aos munícipios situados na 
referida região das cabeceiras das Bacias PCJ.

Além disso, na carta, os municípios ainda alertam 
para a necessidade de fortalecimento da gestão com-
partilhada do Sistema Cantareira, das medidas de con-
trole de uso e ocupação do solo, e atenção em relação à 
disponibilidade hídrica das Bacias PCJ e do Alto Tietê. 

Municípios 
querem mais 
investimentos

goo.gl/TgfnbA

LEIA

BACIAS PCJ 
CONQUISTAM MAIS 
INVESTIMENTOS DA 
COBRANÇA PELO 
USO DA ÁGUA 

Atualização 
dos valores 
da cobrança 
será anual

Na reunião de aprovação des-
sa medida, estiveram presentes, o 
secretário executivo do Consórcio 
PCJ, Francisco Lahóz, o presidente 
do Conselho Deliberativo da Agên-
cia das Bacias PCJ, Paulo Tinel, o 
vice-presidente dos Comitês PCJ, 
Marco Antonio dos Santos, o coor-
denador da Câmara Técnica de Uso 
e Conservação da Água no Meio 
Rural (CT-Rural), João Baraldi, e o 
diretor-presidente da Agência das 
Bacias PCJ, Sérgio Razera.

Para a cobrança pelo uso das 
águas de domínio da União, o rea-
juste aplicado em 2018 será de 2,7%. 
Nas Bacias PCJ (rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí), esse aumento 
representa um acréscimo de cer-
ca de R$ 500 mil na arrecadação 
da Cobrança PCJ Federal prevista 
para este ano, que até então era es-
timada em R$ 18 milhões.

RODRIGO SOLDON_VISUALHUNT

TRECHO DO RIO 
CAMANDUACAIA
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_SANEAMENTO 
AMBIENTAL

O ÚLTIMO Relatório de Gestão 
das Bacias PCJ, realizado pela 
Agência de Bacias PCJ, apon-
ta o Saneamento como tema 
fundamental para a discussão 
de gestão dos recursos hídri-
cos. Nele, é possível identificar 
quais pontos foram melhora-
dos dentro da Bacia e o que 
pode ser feito para obter resul-
tados ainda mais expressivos 
nos próximos anos. 

Com relação ao atendimento 
urbano de água, os dados mos-
tram que a situação dos muni-
cípios das Bacias PCJ está está-
vel, com índices de atendimento 
próximo aos 90%. Esse número 
representa mais da metade dos 
municípios da bacia, apesar de 
ainda existirem locais com ín-
dices de atendimento de água 
potável entre 50% e 89,9%.

Os municípios das Bacias 
PCJ têm melhorado o índice 
de perdas hídricas na distribui-
ção de água nos últimos anos, 
apesar de a maior parte deles 
encontrar-se em patamares ina-
dequados nessa questão. Mes-

É A MÉDIA DO 
ATENDIMENTO 
URBANO DE ÁGUA 
NAS BACIAS PCJ

É A MÉDIA DE 
COLETA DE ESGOTO 

DOMÉSTICO NAS 
BACIAS PCJ EM 2016

75% 90%

RELATÓRIO DE 
GESTÃO APONTA 
RESULTADOS 
A RESPEITO DE 
SANEAMENTO 
AMBIENTAL NAS 
BACIAS PCJ

mo assim, ações de redução de 
perdas, tais como: substituição 
de rede, instalação de válvulas 
controladoras de pressão, entre 
outras, já estão sendo implan-
tadas nos municípios, como em 
Nova Odessa (SP), por exemplo. 

A coleta de esgoto domés-
tico nas Bacias PCJ também 
teve índices estabilizados nos 
últimos anos, sendo que em 
2016, por exemplo, a média 
de esgoto coletado foi de 90%, 
considerando a proporção da 
população atendida por esse 
serviço. Com relação ao tra-
tamento desse esgoto, o va-
lor médio do serviço na bacia 
melhorou nos últimos anos, e 
como exemplo disso, há o reen-
quadramento de um trecho do 
Rio Jundiaí, que subiu da clas-
se 4 para a classe 3, por conta 
do tratamento adequado. 

A análise da equipe técnica 
do Consórcio PCJ é que de ma-
neira geral, houve uma melho-
ra com relação ao saneamento 
ambiental nas Bacias PCJ nos 
últimos anos, contudo, ainda 
há muito que se fazer no que 
diz respeito ao tratamento de 
esgoto. Uma vez que as Bacias 
PCJ são classificadas como 
bacias críticas em relação à 
disponibilidade hídrica, faz-se 
necessário implementar ações 
que tenham com principal ob-
jetivo a melhoria da qualidade 
das águas de nossos manan-
ciais, pois, corremos o risco de 
termos água nos rios e não po-
dermos utilizá-la para consu-
mo em razão da má qualidade.

Situação do Saneamento
PREFEITURA DE JUNDIAÍ
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_ENTREVISTA

Gustavo Reis
Empresário, formado e pós-
graduado em Direito. Foi prefeito 
de Jaguariúna de 2009 a 2012, 
e presidente do Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas. 
Atualmente é vice-presidente 
do Programa de Cooperação 
Institucional do Consórcio 
PCJ e prefeito da cidade de 
Jaguariúna pela 2ª vez até 2020.

O PAPEL do Consórcio PCJ dentro do Conse-
lho Mundial da Água, e as expectativas para o 
8º Fórum Mundial da Água são discutidos na 
entrevista com o Vice Presidente do Programa 
de Cooperação Institucional do Consórcio PCJ, 
e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis. 

ÁGUA VIVA O Conselho Mundial da Água é a enti-
dade máxima sobre o tema no mundo. Sua impor-
tância para a gestão de recursos hídricos é indis-
cutível, mas nos últimos anos tem se falado sobre 
a possibilidade de interesses econômicos dentro 
da entidade. Qual sua avaliação sobre o tema?
GUSTAVO REIS O Conselho Mundial da Água foi 
criado com o objetivo de tornar a água um tema 
central dentro do planejamento de políticas pú-
blicas nos países ao redor do mundo. Não há 
como negar os resultados que essa entidade trou-
xe para a melhora na gestão de recursos hídricos. 
Um exemplo disso são orientações de ações de 
contingenciamento e planejamento futuro frente 
às mudanças climáticas que estão ampliando a 
ocorrência de eventos extremos pelo globo. Acre-
dito que essas especulações sobre interesses eco-
nômicos se deem devido a ampliação da partici-
pação do setor privado dentro do Fórum Mundial 
da Água, seja dentro das discussões das sessões 
internas do evento como na feira técnica, o que 
em certo ponto é benéfico para o debate para o 
aperfeiçoamento da gestão da água.

AV Qual o papel do Consórcio PCJ dentro do 
Conselho, ao lado de tantas instituições inter-
nacionais?
GUSTAVO REIS O plano de Atuação do Consór-
cio PCJ 2017-2019 prevê forte atuação dentro 
do Conselho Mundial da Água com o objetivo 
de ampliar nossos contatos internacionais com 
diferentes instituições que nos permita no fu-
turo estabelecer novos termos de cooperação 
técnica e institucional. Historicamente, nossa 
entidade sempre buscou esse intercâmbio com 
outros países, que nos remonta para os primei-
ros anos de sua fundação, quando comitivas 
visitaram países como Alemanha, Espanha e 
França, para fundamentar a criação do Sistema 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 
estado de São Paulo e federal. Nossa atuação 
no Conselho Mundial da Água tem sido muito 
elogiada, prova disso é a indicação do Consór-
cio PCJ para ser coordenador de tópicos e de 
sessão no 8º Fórum Mundial da Água.

"A água deve ser o centro 
das políticas públicas"

AV De que forma o senhor acredita que o 8º 
Fórum Mundial da Água, que acontecerá em 
Brasília, poderá contribuir para a gestão das 
Bacias PCJ?
GUSTAVO REIS O Fórum é uma multi platafor-
ma para debates ligados à água. É uma oca-
sião única onde dividem o mesmo espaço os 
setores público, privado e ONGs, sendo que 
na edição de Brasília teremos a possibilidade 
de a população comum participar e se intei-
rar sobre a problemática da água em nosso 
país e no mundo. Portanto, tantos atores do 
sistema participando e se articulando ao 
mesmo tempo, permitem que novas ideias, 
propostas, ações e soluções sejam construí-
das. Acredito que o tema de partilha da água 
entre bacias hidrográficas será importante 
para tirarmos sugestões de ações para nossa 
região. Além dos debates, vejo o Fórum como 
uma grande vitrine para expormos as Bacias 
PCJ como destino de turismo de aventura e 
técnico para os estrangeiros.

AV O Consórcio PCJ tem forte atuação 
em redes de organismos de bacias. Esse  
ambiente pode trazer que novidades para a 
nossa região?
GUSTAVO REIS A participação do Consórcio 
PCJ dentro das Redes Latina, Internacional e 
Brasil de Organismos de Bacias é uma espécie 
de ponte até potenciais parceiros internacio-
nais. Foi através da RIOB no projeto “Twin-
Basins” que firmamos em 2005 a cooperação 
com a Agência Loire Bretagne para aprimora-
mentos de gestão; com a RELOB, dentre outras 
iniciativas, assinamos a cooperação com o Go-
verno de Santa Fe, em Rosario, na Argentina, 
em 2014, para intercâmbio técnico, por meio 
de nossa participação no Observatório da 
Água, pela REBOB desenvolvemos atividades 
de capacitação sobre gestão de recursos hídri-
cos em outros estados brasileiros. Portanto, o 
potencial das redes possui um campo muito 
grande de possibilidades a ser desbravado. O 
Consórcio PCJ, por meio do Programa de Coo-
peração Institucional, está organizando diver-
sos painéis com esses parceiros estrangeiros 
em nosso estande no Fórum Mundial da Água, 
que será uma grande oportunidade para rever 
essas parcerias e, quem sabe, estabelecer no-
vos termos de cooperação que permitirá apri-
morar nossas ações nas Bacias PCJ.

Nossa 
atuação no 
Conselho 

Mundial da Água 
tem sido muito 
elogiada, prova 
disso é a indicação 
do Consórcio 
PCJ para ser 
coordenador 
de tópicos e de 
sessão no 8º Fórum 
Mundial da Água"

IVAIR OLIVEIRA_DIVULGAÇÃO



NO DIA 20 de fevereiro, o Con-
sórcio PCJ ao lado dos Comitês 
PCJ e da Agência PCJ, realiza-
ram o evento Pré Fórum Mundial 
da Água, com a participação de 
166 pessoas, no salão nobre da 
Fundação Municipal de Ensi-
no de Piracicaba (FUMEP), em 
Piracicaba (SP), que destacou a 
necessidade do tema água ser in-
serido em destaque nas políticas 
públicas. O evento também mar-
cou a abertura do Projeto Gota 
d’Água, que neste ano irá traba-
lhar o tema “Ecoturismo nas Ba-
cias PCJ”. O encontro também 
contou com o apoio da Prefei-

_SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL

COLOCAR A ÁGUA 
NA AGENDA 
POLÍTICA DO 
PAÍS SERÁ O 
MAIOR LEGADO 
QUE O EVENTO 
PODERÁ DEIXAR 
PARA O BRASIL

Pré Fórum discutiu 
importância do 

debate sobre Água
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tura municipal e da FUMEP. Na 
ocasião, estiveram presentes o 
Presidente do Consórcio PCJ e 
prefeito de Nova Odessa (SP), 
Benjamim Bill Vieira de Souza, 
o Presidente dos Comitês PCJ e 
prefeito de Piracicaba (SP), Bar-
jas Negri,o Secretário do Meio 
Ambiente de Piracicaba, José 
Otávio Machado Menten, entre 
outras autoridades.

O presidente do Consórcio 
PCJ destacou a necessidade 
de debates sobre planejamento 
e gestão da água.“Esse ano, o 
Brasil será palco do 8º Fórum 
Mundial da Água e isso mostra 
a importância de se discutir o 
tema. A água é um bem comum 
de todos e garante a sobrevivên-
cia humana. Por isso, ela deve 
ser tratada com respeito. Juntos 
nós vamos buscar soluções para 
os problemas envolvendo os re-
cursos hídricos”, disse Bill. 

A gerente técnica do Con-
sórcio PCJ e coordenadora do 
Programa de Educação e Sensi-
bilização Ambiental da entidade, 
Andréa Borges, fez um breve rela-
to sobre o calendário de ativida-
des do Projeto Gota d’Água 2018, 

que terá como tema o “Ecoturis-
mo”, além de contar com novida-
des como as capacitações online, 
através do site do Consórcio PCJ 
e de suas mídias sociais. 

Em seguida, o evento con-
tou com uma espécie de “roda-

-viva” de conversa, tendo como 
convidado especial o consultor 
de comunicação do 8º Fórum 
Mundial da Água, João Freire. 
Participaram ainda da sabatina, 
representantes das Bacias PCJ 
e parceiros, que formaram o 
quadro de entrevistadores: Ana 
Lúcia Floriano (Câmara Técnica 
de Educação Ambiental dos Co-
mitês PCJ), Malu Ribeiro (SOS 
Mata Atlântica), Rogério Me-
nezes (ANAMMA), Francisco 
Lahóz (Consórcio PCJ),e Sebas-
tião Bosquilha (Comitês PCJ). 

“A importância de o Fórum vir 
para o Brasil, é trazer mais gente 
para o debate sobre água no nos-
so país. O Brasil ainda precisa 
melhorar várias questões, como o 
saneamento. Por isso é muito im-
portante que a população partici-
pe desse evento”, atentou Freire. 

O secretário executivo do 
Consórcio PCJ, Francisco Lahóz, 

convocou todos a realizarem 
“pequenos fóruns” em suas ins-
tituições, registrar o evento, e 
reer suas considerações para a 
organização do Fórum Mundial. 

“Temos de fazer nossa parte para 
que o evento em Brasília seja um 
sucesso”, disse durante o evento.

Ainda tiveram destaques no 
bate-papo, temas como: sensi-
bilização, participação do setor 
público, reflorestamento, im-
plementação das Políticas de 
Recursos Hídricos, e resultados 
esperados pelas Bacias PCJ.

Malu Ribeiro da SOS Mata 
Atlântica fez um apelo para a 
necessidade de discutir as al-
terações aprovadas pelo novo 
Código Florestal, cuja legali-
dade está sendo contestada 
no Supremo Tribunal Federal. 
De acordo com ela, três dos 
itens aprovados representam 
a redução de 10,1 milhões de 
hectares de área preservada  
somente na Mata Atlântica.

“Se a água é tão essencial para 
a vida como dizem, por que é tão 
difícil colocar a água na agenda 
política do Brasil, na agenda da 
cidadania?”, questionou Malu.

DIVULGAÇÃO

MAIS DE 160 PESSOAS 
PARTICIPARAM DO EVENTO 

PREPARATÓRIO PARA O 
FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA
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2018 Barragens começam 
a sair do papel

_NOVAS
TECNOLOGIAS

FOI DIVULGADO no dia 17 de 
fevereiro, no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, o resulta-
do das concorrências interna-
cionais 004/DAEE/2017/DLC 
e 005/DAEE/2017/DLC que 
tratam da construção das bar-
ragens Duas Pontes, no Rio Ca-
manducaia, em Amparo (SP), e 
de Pedreira, no Rio Jaguari no 
município de Pedreira (SP). 

O vencedor das duas concor-
rências foi o Consórcio BDP OAS/
CETENCO, pelas formado empre-
sas OAS Engenharia e Construção 
S/A e Cetenco Engenharia S/A.

Foi autorizada a emissão de no-
tas de empenho nos valores de R$ 
30.811.090,00 (trinta milhões, oito-

centos e onze mil e noventa reais) 
para a barragem de Duas Pontes, e 
de R$ 61.941.678,00 (sessenta e um 
milhões, novecentos e quarenta e 
um mil e seiscentos e setenta e oito 
reais) para a barragem de Pedreira.

O valor total da barragem 
de Duas Pontes ficou em  
R$ 196.096.074,91 (cento e no-
venta e seis milhões, noventa e 
seis mil, setenta e quatro reais e 
noventa e um centavos), e o va-
lor total da barragem de Pedrei-
ra ficou em R$ 230.918.040,12 
(duzentos e trinta milhões, no-
vecentos e dezoito mil, quaren-
ta reais e doze centavos). Para 
a construção dos dois reserva-
tórios serão investidos mais de 

R$ 427 milhões. As barragens 
em Amparo e Pedreira serão 
construídas abaixo do Sistema 
Cantareira. O objetivo é criar 
uma reserva hídrica estratégica 
nas Bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ). 

O reservatório de Pedreira 
ocupará uma área de 4,35 km² e 
terá capacidade para acumular 
32,73 milhões de m³ de água. As 
comportas vão permitir uma va-
zão regularizada de 8,2 m³/s (adi-
cional de 2,3  m³/s). Já o reserva-
tório Duas Pontes deverá ocupar 
uma área de 7,58 km², com capa-
cidade para 43,59 milhões de m³ 
e vazão regularizada de 8,2 m³/s 
(adicional de 3,8  m³/s).

DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO DE SÃO 
PAULO DIVULGA 
RESULTADO DA 
LICITAÇÃO PARA 
CONSTRUÇÃO DAS 
BARRAGENS EM 
AMPARO E PEDREIRA 

Solicitar outorgas no Estado de São Paulo está 
mais rápido desde o início de 2018. O Departa-
mento de Água e Energia Elétrica (DAEE) implan-
tou o sistema de outorga eletrônica. A medida 
complementa o processo de simplificação dos 
procedimentos técnicos para obtenção de Outor-
ga de Direito de Uso e de Interferência em recur-
sos hídricos de domínio do Estado de São Paulo.

Com o sistema digital, o interessado deve pedir ou-
torga de uso da água para seus projetos de captações 
superficial e subterrânea, lançamentos de efluentes e 
barramentos, e acompanhar a tramitação do pedido 
através do site do DAEE (www.daee.sp.gov.br). 

Por enquanto, pedidos para canalização, pro-
teção de margem, travessias, serviços como de-
sassoreamento e extração de minérios, e DVI 

Estado de SP já tem outorgas eletrônicas
(declaração sobre viabilidade de implantação de 
empreendimento) devem ser apresentados em 
papel nas unidades do DAEE. 

“Nós já estamos trabalhando para incluir, ainda 
este ano, esses segmentos no sistema de outorga ele-
trônico”, destaca Ricardo Borsari, Superintendente 
do DAEE.  O Consórcio PCJ firmou parceria com o 
DAEE – Diretoria de Piracicaba pelo qual a entidade 
auxiliará o departamento na promoção do sistema de 
outorgas eletrônicas, com capacitações de técnicos 
nas Bacias PCJ. O objetivo com a iniciativa é acelerar 
o processo entre a solicitação e a liberação da licença 
de uso. A outorga é um instrumento fundamental na 
gestão do uso da água, pois permite à administração 
pública equacionar o atendimento às demandas e à 
disponibilidade deste recurso no Estado de São Paulo.

SISTEMA DE 
OUTORGAS 
ELETRÔNICAS 
JÁ ESTÁ 
FUNCIONANDO 
NO ESTADO DE 
SÃO PAULO

DIVULGAÇÃO

TRECHO DO RIO 
CAMANDUCAIA, EM 
AMPARO (SP)
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_ARTIGO 
ESPECIAL

A CIDADE de Brasília vai sediar em março o 8º 
Fórum Mundial da Água, sendo esta oitava edi-
ção, a primeira a se realizar no hemisfério sul do 
planeta. Este grandioso evento que trará para 
nosso país participantes de mais de 150 países, 
está sendo organizado para proporcionar uma 
grande sinergia no sentido de fortalecermos a 
cooperação, o compartilhamento e a informação 
para uma melhor gestão das águas no mundo.

Neste cenário, nosso país, considerado uma po-
tência hídrica aos olhos do mundo, será o protago-
nista maior deste grande encontro que dialoga so-
bre os rumos nas questões de gestão deste precioso 
líquido e que deverá com certeza pautar, entre tan-
tos temas, a inserção da sociedade neste processo. 
E isto é imensamente importante.Inicialmente pelo 
fato de termos hoje fortalecidos e destacados os de-
bates pelos recursos hídricos com uma gama enor-
me de práticas exitosas já implementadas e que já 
servem de exemplos a serem replicados. 

Mas mais ainda por sabermos que a realiza-
ção deste grande encontro possibilitará termos 
a água totalmente inserida na agenda técnica e 
política do país, trazendo assim grandes avan-
ços no setor. E mais importante, contribuir com 
os olhos do cidadão para o cuidar da água. E 
como podemos olhar para este grande evento 
com a perspectiva do cidadão?

No Processo Temático que desenvolve a grade 
do evento com os inúmeros temas e tópicos liga-
dos à água, os olhares do cidadão devem ser para 
o fortalecimento no conhecimento, da capacita-
ção e qualificação, para as possibilidades de com-
partilhamento e disseminação da informação.

No Processo Regional, que debate a água em seis 
grandes regiões do mundo, nossos olhos de cidadão 
devem estar direcionados para o Regional Américas, 
em especial para a América do Sul, que possui hoje 
aproximadamente 5% da população mundial, mas 
detém perto de 25% da água doce do planeta. Temos 
que discutir processos que fortaleçam as possibilida-
des de cooperação principalmente países vizinhos 
em especial visando integrar boas práticas e a boa 
gestão das águas transfronteiriças.

No Processo Político que vai envolver atores de 
governos de vários países do mundo para a discus-

O CIDADÃO NA 
GESTÃO DAS ÁGUAS: 
A IMPORTÂNCIA DO 
8º FÓRUM MUNDIAL 
DA ÁGUA NO BRASIL

Lupercio  
Ziroldo  
Antonio
Presidente da REBOB e Secretário 
Técnico Permanente da Rede 
Latino Americana de Organismos 
de Bacia e Governador do 
Conselho Mundial da Água e 
Responsável pelo Fórum Cidadão

O grande 
diferencial 
proposto 

pelo Brasil 
nesta edição do 
Fórum Mundial 
da Água será a 
implementação 
da Vila Cidadã"

são de acordos de cooperação e compartilhamento 
de ações, os olhares do cidadão devem buscar, por 
exemplo, avanços na modernização da legislação 
dos recursos hídricos, mas também a sociedade 
deve dialogar ações que possibilitem sua inserção 
nos processos de tomada de decisão e governança 
sempre para a melhora nas políticas públicas. No 
Processo Sustentabilidade, faz-se importante que o 
cidadão tenha olhos para se atualizar nos indica-
tivos práticos de ações sustentáveis dentro de seu 
cotidiano, mas também que os diálogos que acon-
tecerão durante o 8º Fórum tragam a ampliação 
de seu conhecimento e permitam que a informação 
possa ser disseminada em seu meio, em especial, 
com a prática de atividades de educação ambien-
tal na interface com a sustentabilidade.

Mas é no Processo Cidadão que nossos olhares 
estarão mais focados. O FORUM CIDADÃO, uma 
agenda e movimento dentro do 8º Fórum que se 
baseia na mobilização e engajamento de todos 
para a temática da água, vai buscar envolver e in-
tegrar todos os participantes com o objetivo maior 
de promover a cultura da água e o envolvimento 
direto de todos nas ações necessárias e urgentes 
para cuidar deste liquido.

E a programação do FORUM CIDADÃO será 
intensa. Estão programadas várias Sessões e Me-
sas de Diálogos com painelistas e expositores de 
vários países do mundo para um encontro com 
os participantese debates que possibilitem resul-
tados e avanços sempre com foco na inserção do 
cidadão nos processos de gestão.

Teremos também dentro do evento um espaço 
denominado HydroCafé, onde acontecerão entre-
vistas, pequenos diálogos e debates, depoimentos 
e muitas atividades com transmissão por canal 
na internet. Mas o grande diferencial proposto 
pelo Brasil nesta edição do Fórum Mundial da 
Água será a implementação da Vila Cidadã.

Este espaço, com entrada gratuita, construído 
em área de aproximadamente 10 mil metros qua-
drados, abrangerá várias atividades que promo-
verão a interatividade e sinergia dos participan-
tes com exposições, debates, cinema, gastronomia, 
cases de soluções e muito mais, sempre com foco 
na informação, na capacitação e no compartilha-
mento de boas práticas.

Sabemos da nossa importância como cida-
dãos dentro do contexto da gestão das águas.

Sabemos que é nossa função neste processo 
consolidar nosso país com liderança na difusão 
e comunicação, de técnica e de planejamento, de 
integração e compartilhamento, proporcionando 
assim a todos que nos visitarem, um grande evento 
com grandes resultados. Mas também sabemos que 
nosso trabalho não se finda com o 8º Fórum Mundial.

Temos que estabelecer uma conectividade com 
o futuro e possibilitar que sementes plantadas 
possam ser regadas literalmente com água. Água 
do conhecimento. Água da informação. Água do 
compartilhamento. Para assim termos água em 
nosso futuro para todos.

DIVULGAÇÃO
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P A T R O C Í N I O
COTA BRONZECOTA PRATACOTA OURO

eSPAÇO CONSÓRCIO PCJ
NO FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA

PROGRAMAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA, 
19 DE MARÇO 
10h Abertura oficial do 
Espaço Consórcio PCJ 
na Feira Técnica 
11h PAINEL 1 A impor-
tância dos Consórcios 
na gestão de recursos 
hídricos e saneamento 
14h PAINEL 2 Coopera-
ção Brasil/Espanha 
16h PAINEL 3 Planos de 
Segurança e Reenqua-
dramento de corpos 
d’Água 
18h PAINEL 4 Gestão de 
resíduos sólidos 

TERÇA-FEIRA,  
20 DE MARÇO 
11h PAINEL 5 Sustentabi-
lidade hídrica 
14h PAINEL 6 Coopera-
ção Brasil e Israel 
16h PAINEL 7 Sistemas 
de Tratamento e Reuso 
da água 
18h PAINEL 8 A Educação 
Ambiental na Gestão de 
Recursos Hídricos 

QUARTA-FEIRA, 
21 DE MARÇO 
11h PAINEL 9 Encontro 
do Conselho Fiscal do 
Consórcio PCJ 
14h PAINEL 10 Gestão 
descentralizada e par-
ticipativa experiências 
cruzadas das agências 
de bacia no Brasil e na 
França 
16h PAINEL 11 Saneamen-
to e qualidade de vida 
18h PAINEL 12 Parcerias 
para a recomposição 
florestal 

QUINTA-FEIRA,
22 DE MARÇO
11h PAINEL 13 A sensibili-
zação para a implantação 
da tarifa real no setor de 
saneamento 
14h PAINEL 14 Desafios da 
Logística Reversa 
16h PAINEL 15 Informa-
ções e capacidades neces-
sárias à gestão integrada 
de recursos hídricos 
18h PAINEL 16 Projeto Rio 
Doce (1988-1993) – o iní-
cio 30 anos de cooperação 
entre o Brasil e a França no 
tema de gerenciamento in-
tegrado de bacias 

SEXTA-FEIRA,
DIA 23 DE MARÇO 
10h PAINEL 17 Espaços 
EcoHídricos 
11h PAINEL 18 Incentivo a 
hidrovias e transportes 
intermodais 
14h PAINEL 19 Experiên-
cias da Itália no geren-
ciamento Água X Clima 
15h PAINEL 20 Recicla-
gem de cartões 


