
Editorial – FunBEA / CBH-LN
É com grande satisfação que apresentamos o 1º Boletim 
do Programa de Comunicação Social do Litoral Norte: 
mais que um espaço para comunicar as importantes 
iniciativas do Comitê de Bacias e das instituições que 
atuam com a questão das águas no Litoral Norte, este é 
um espaço que você pode participar!! Gostaria de 
publicar uma pergunta? Uma crítica? Um agradecimento? 
Uma reflexão? Entre em contato pelo e-mail 
comunicacao.cbhln@gmail.com  e participe deste canal 
de comunicação social do comitê!

Conheça quem faz o comitê
A cada edição publicaremos aqui fotos dos integrantes das Câmaras Técnicas do CBH-LN.

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte - 
CBH-LN segue como sempre, com muitas atividades 
sendo executadas neste segundo semestre de 2019.  As 
Câmaras Técnicas se dedicaram, além dos assuntos 
específicos de cada grupo, também na atualização do 
Plano de Ação do Plano de Bacias Hidrográficas do 
Litoral Norte, visando definir as ações para o quadriênio 
2020-2023. Nesse processo além da revisão, priorização 
e repactuação das ações para os próximos quatro anos, o 
comitê elaborou o Plano de Investimento (com recursos 
próprios e de terceiros) para execução das ações no 
período em questão. 
No dia 3 de dezembro, as Câmaras Técnicas do CBH-LN 
(CT-PAI, CT-SAN, CT-EA, CT-Agroecologia) estiveram 
reunidas para a avaliação, consolidação e apresentação 
da proposta do Plano de Ação e Programa de 
Investimento (PA/PI) 2020-2023. 

Calendário de Reuniões

Acesse nossas mídias sociais

O CBH-LN marcou presença no XXI ENCOB - Encontro 
Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, entre os 
dias 21 e 25 de outubro em Foz do Iguaçu PR, que teve 
como tema central “Gestão das Águas - #FALACOMITÊ” 
O encontro foi realizado pelo Fórum Nacional de Comitês 
de Bacias Hidrográficas – FNCBH, com o Governo do 
Estado do Paraná, a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável e Turismo, com apoio do 
Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas. 
Durante o XXI ENCOB também foi realizado o encontro 
"Vertentes Litorâneas - Suas Especificidades e 
Articulação para Fortalecimento da Gestão dos Recursos 
Hídricos".

A Câmara Técnica de Agroecologia e SAFs realizou um 
de seus encontros mensais no Banana Bamboo 
Ecolodge, em Ubatumirim – Ubatuba. A visita técnica foi 
para conhecer o tratamento de esgoto ecológico 
(biosistemas). O local possui também captação e 
tratamento da água da chuva para o abastecimento e 
mantém uma Agrofloresta com cinco anos de idade, com 
as culturas juçara, banana, pupunha, cambuci, cacau e 
outras nativas. Na pauta, além da visita, revisão do Plano 
de Ação do Comitê e o Projeto Ecoagriculturas do 
Instituto Supereco. Após a visita no Banana Bamboo 
Ecolodge, parte do grupo foi conhecer a Unidade de 
Beneficiamento Comunitária de Produtos Tradicionais do 
Sertão de Ubatumirim, onde são produzidas e 
armazenadas polpas de frutas, com destaque para a 
juçara, bem como são armazenadas outras culturas 
produzidas no território (inhame e mandioca).

O Instituto Supereco realiza o Projeto “Ecoagriculturas – 
práticas da agroecologia na proteção das águas” com a 
duração de 24 meses na UGRHI 03 – Litoral Norte, nos 
municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e 
Ilhabela, visando integrar as ações e experiências em 
agroecologia, com objetivos específicos de desenvolver 
estratégias de boas práticas de manejo das atividades 
agropecuárias para aproveitamento racional e proteção 
dos recursos hídricos. 
Estão previstos um Fórum Regional, um Documento Final 
com diretrizes e encaminhamentos, bem como o uso de 
sites e redes sociais para divulgação. A ação tem por 
parceiros, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral 
Norte de São Paulo (CBH-LN) - Grupo de Trabalho de 
Agroecologia e Sistema Agroflorestais (SAFs), Rede de 
Sementes do Litoral Norte de São Paulo, Sindicato dos 

A CTEA - Câmara Técnica de Educação Ambiental realiza 
até 18 de dezembro, um sábado por mês desde setembro, 
o 1 º Curso de Educação Ambiental para Redução de 
Riscos e Desastres no Litoral Norte de São Paulo” das 9h 
às 17h, na Diretoria de Ensino - Região Caraguatatuba  O 
curso é uma realização da Câmara Técnica de Educação 
Ambiental do CBH-LN, DE (Diretoria de Ensino) de 
Caraguatatuba, em parceria com o CEMADEN- Centro 
Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais, IG - Instituto Geológico/SIMA, Instituto 
SuperEco, Universidad de Los Lagos e CEDER - Centro 
de Desarrollo Regional y Políticas Públicas, do Chile. 
Cerca de 60 profissionais da área da educação e 
instituições públicas estão envolvidos nesta ação de 
extrema importância para a região que visa criar uma 
rede colaborativa, incentivando o conhecima pesquisa e o 
monitoramento local na prevenção, visando a redução de 
riscos e desastres. 

O ForEA - V Fórum Regional de Educação Ambiental do 
Litoral Norte foi realizado nos dias 1 e 2 de outubro no 
Teatro Mario Covas. O evento contou com palestras, 
estandes e mesas de debates com o tema “Turismo 
Sustentável – boas práticas e soluções para os desafios da 
sazonalidade”. Realizado pelo Comitê de Bacias 
Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) por meio da 
CTEA – Câmara Técnica de Educação Ambiental, em 
parceria com as prefeituras dos quatro municípios do 
Litoral Norte - Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e 
Ubatuba, o Fórum trabalhou assuntos relacionados à 
educação formal, negócios sustentáveis e economia 
circular. Como nos outros anos, o evento teve uma 
programação extensa com debates, exposições lúdicas e 
interativas, além de oficinas e reuniu um público de 438 
pessoas nos dois dias de evento.

O Programa de Comunicação Social do CBH-LN 
proposto pelo FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação 
Ambiental visa promover ações de comunicação social e 
educação ambiental, contribuindo com a aproximação da 
sociedade ao Sistema de Recursos Hídricos. O FunBEA 
traz também nessa empreitada, uma parceria com a 
Associação Projeto Ecoadventur Pró Desenvolvimento 
Sustentável (APROEDS). Unidos, potencializam os 
trabalhos. Com ferramentas e formatos de educação e 
comunicação, o FunBEA está atuando para que o 
CBH-LN alcance a população por meio de mobilização 
social, mapeamento e identificação de instituições, 
lideranças locais e atores de cada município, 
identificando temáticas prioritárias. Serão realizados 

Na sexta-feira, 13 de dezembro, ocorreu a III Reunião 
Ordinária da Plenária do Comitê em 2019 em Ilhabela, no 
anfiteatro do paço municipal da Prefeitura. O encontro 
contou com a presença do presidente, prefeito Sato, 
vice-presidente, Pedro Rego, secretário executivo, Fábio 
Pincinato, e os representantes dos prefeitos de 
Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, assim como 
coordenadores das câmaras técnicas e seus membros.
Após deliberação, foram aprovados o Plano de Ação para 
Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI 3 e o Programa 
de Investimentos para o próximo quadriênio, a serem 
realizados por meio de investimentos do FEHIDRO e da 
cobrança dos recursos hídricos do Litoral Norte, entre 
outras fontes. Também tiveram aprovação, os próximos 
empreendimentos a serem realizados, o Plano de 
Macrodrenagem e Manejo de Águas Pluviais e 
Compostagem em Boiçucanga, ambos na Bacia do Rio 

Você gostaria de participar das reuniões do CBH-LN? Temos uma agenda fixa e os locais são divulgados na semana 
do encontro. Vem com a gente!

(Este boletim integra os produtos do Programa de Comunicação Social do 
CBH-LN, realizado pelo FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação Ambiental) 
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Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ubatuba e Região – STTR, Instituto Educa Brasil – IEB e Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (APTA) de Ubatuba.

encontros em cada uma das quatro microbacias, nos 
quatro municípios.  Já na parte de comunicação 
integrada e marketing, estão previstas campanhas nas 
TV’S e rádios e ações de assessoria de imprensa dando 
visibilidade aos projetos e ações do comitê e do 
Programa de Comunicação como um todo. O site da 
instituição também está sendo finalizado, onde os 
programas e ações poderão ser acessados pela 
população. A Bacia de Maresias foi escolhida para dar 
início aos trabalhos e a formação presencial foi finalizada 
em novembro com um grupo engajado e muito 
participativo. Um evento aberto ao público está previsto 
para março de 2020.

Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos 
Institucionais - CT-PAI (toda segunda terça-feira do mês, 
no período da manhã)

Câmara Técnica de Saneamento - CT-SAN (toda 
segunda terça-feira do mês, no período da tarde)

Câmara Técnica de Educação Ambiental - CT-EA (toda 
segunda quarta-feira do mês)

Câmara Técnica de Agroecologia e Sistemas 
Agroflorestais - CT-AgroSAFs (toda terceira quinta-feira 
do mês)
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Grande, São Sebastião e os tomadores são a Prefeitura de São Sebastião e o FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação 
Ambiental. Veja aqui as deliberações http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhln/deliberacoes. O calendário para recebimento de 
eventos e propostas para o ano que vem foi aprovado. Tem um bom projeto? Encaminhe para o comitê até 16 de abril 
de 2020. Participe!

Boas festas e um ano novo cheio de boas 
práticas em prol da qualidade e quantidade 

dos recursos hídricos do litoral norte.
CBH-LN

Cuidando da água, cuidando da vida.


