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BOLETIM GESTÃO DAS ÁGUAS 

A 6ª Edição do Boletim Gestão das Águas enfatiza a importância da comemoração do Dia Mundial da 
Água, visando a conscientização do uso racional. Órgãos ligados aos recursos hídricos e meio 
ambiente, assim como os Comitês de Bacias Hidrográficas, uniram-se para realizar ações práticas de 
mobilização da população para comemorar a Festa Anual das Árvores e o Dia Mundial da Água. A 
programação foi articulada pela SRH, Cogerh, Sema, Cagece, CBHs e Beach Park. Confira as imagens 
da programação:

Festa das Árvores no Cocó Jogo sobre economia de água no Shopping Riomar

Blitz em Limoeiro do Norte Blitz no semáforo do Cambeba

Blitz no Beach Park Teatro de Bonecos – Shopping Del Paseo



O Boletim Gestão das Águas tem sido muito bem recebido 
pelo Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, conforme 
pode ser visto no resultado da pesquisa de opinião na página 
03. No entanto, percebeu-se que há uma confusão na 
terminologia do nome.  

O Boletim Gestão das Águas é mensal e divulga 
informações relevantes para o Sistema de Gestão de 
Recursos Hídricos (SIGERH) com assuntos sobre obras 
hídricas, projetos, monitoramento, reuniões de colegiado, 
pessoas do sistema, educação ambiental e volume dos 
reservatórios. 

BOLETIM GESTÃO DAS ÁGUAS X BOLETIM DO NÍVEL DOS AÇUDES

Já o Boletim do Nível dos Açudes é diário, produzido no 
Portal Hidrológico do Ceará (www.hidro.ce.gov.br) com 
notícias sobre volume armazenado dos reservatórios, 
previsão de chuvas, indicadores de cheia, inventários 
ambientais, estado trófico dos reservatórios, resenha diária 
por bacia hidrográfica, entre outros indicadores. O objetivo 
é alimentar o Sistema de Informações para dar subsídios a 
tomada de decisão dos gestores, colegiados do sistema e 
usuários em geral. 

O Portal Hidrológico foi criado pela Fundação Cearense de 
Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme) e é 
alimentado com informações técnicas da Fundação e da 
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).
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A água desperdiçada em torneiras com vazamentos é 
dinheiro gasto sem necessidade. Um mês com a torneira 
gotejando, resulta na perda de 1.380 litros.

http://www.hidro.ce.gov.br/


AGENDA

- 30/03 – 18a Reunião 
Extraordinária do CBH 
Baixo Jaguaribe

- 31/03 – 48a Reunião 
Ordinária do CBH Salgado

- 05,06/04 – Capacitação 
do CBH-RMF

- 07/04 – II Reunião de 
Acompanhamento da 
Operação dos Vales 
Jaguaribe e Banabuiú

- 15/04 – 35a. Reunião 
Ordinária do CBH Litoral

- 19/04 – 1a. Reunião 
Extraordinária do 
CONERH em 2016

- 19,20/04 – Capacitação 
do CBH Sertões de 
Crateús 

- 28/04 – 50a. Reunião 
Ordinária do CBH Alto 
Jaguaribe  

GESTÃO DE ÁGUAS EM NÚMEROS 
TORPEDO 

LEGAL

 Decreto 
31.076/2012 

(Referente à Outorga e 
Execução de Obras e 

Serviços de 
Interferência Hídrica)

Art. 25 – A outorga poderá 
ser renovada desde que 
obedecida as 
condicionantes do Decreto, 
devendo o interessado 
apresentar requerimento 
três meses antes do 
vencimento. 
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Fonte: COGERH, 17/03/16 (http://www.hidro.ce.gov.br)

PLANEJAMENTO PARA COMBATE À PESCA PREDATÓRIA 
É DISCUTIDO EM REUNIÃO

A fim de discutir a necessidade da realização de um trabalho de fiscalização 
e prevenção à pesca predatória, principalmente a de batida, nas bacias do 
Acaraú e Coreaú, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 
(Cogerh)/Gerência de Sobral realizou uma reunião institucional com a 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), no dia 7 de março.

O encontro possibilitou a socialização de informações técnicas e legais para 
as ações de campo. Estas estão em planejamento e deverão ser 
executadas ainda em março nos reservatórios que estão sofrendo com 
essas atividades predatórias. A pesca de batida vem sendo um fator 
negativo para o controle da qualidade da água e da possibilidade do uso 
das reservas de água ainda disponíveis nos açudes dessas bacias.

A reunião teve a 
presença do diretor da 
Semace/Sobral, 
Ulisses Costa, e do 
sub-tenente da 3º Cia 
da Polícia Militar 
Ambiental, Edísio 
Moura. Representou a 
Cogerh o gerente 
regional de Sobral, 
Bartolomeu Almeida, e 
as coordenadoras do 
Núcleo Técnico e de 
Gestão, Patrícia Frota 
e Kamylle Prado. 

(Lúcia de Sousa Bernardino - Assessoria de Comunicação e Marketing)

http://www.hidro.ce.gov.br/


Página 4 Edição 06 

Lamentamos comunicar o falecimento do colega Raimundo Nonato 
Teles de Mesquita, no dia 6 de março, após complicações do coração 
durante uma cirurgia. Teles nasceu em 30/04/1947 (68 anos), natural 
de Santana do Acaraú, era agrônomo e há sete anos prestava serviço 
para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), acompanhando 
projetos de infraestrutura dos territórios. 

Sr. Teles representava a Secretaria citada no Conselho de Recursos 
Hídricos do Ceará (Conerh) e nos Comitês de Bacias Hidrográficas do 
Curu e Litoral. 

A sua última participação foi na posse dos membros do CBH Curu, no 
dia 3 de março, em Paracuru.

RESULTADO DA PESQUISA SOBRE O 
BOLETIM GESTÃO DAS ÁGUAS  

A Secretaria dos Recursos Hídricos 
(SRH), responsável pela articulação 
das edições do Boletim Gestão das 
Águas, realizou uma pesquisa de 
opinião a respeito das cinco edições 
anteriores já lançadas.

A pesquisa foi realizada pela Célula 
de Articulação de Usuários 
(Ceart/SRH), com 30 leitores,  
técnicos da SRH, Cogerh, Sohidra, 
Funceme, além dos colegiados do 
CONERH e CBHs. 

O Boletim tem sido muito bem 
recebido pelo público-alvo com notas 
variando entre 8 a 10, conforme o 
gráfico ao lado. 

27%

32%

41%

Nota dos Leitores

Nota 8

Nota 9

Nota 10

As sugestões dos leitores têm sido acatadas, para tornar o informativo cada dia mais eficaz e 
interessante para o seu público. Contato: boletimdasaguas@srh.ce.gov.br.
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FAÇO PARTE DESSA HISTÓRIA 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

Antônio Alzemar de Oliveira (Mazinho) é 
técnico agrícola da Ematerce e foi o 
primeiro presidente do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Curu, em 1997. 

Há 19 anos, Mazinho contribui com a 
gestão das águas no Ceará, como 
presidente de Comitê, atuação na Diretoria 
do CBH e como membro e defensor do uso 
eficiente da água. Atualmente, Mazinho é 
secretário do CBH Curu e do Fórum 
Cearense dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas. 

Por que existe o 
Dia Internacional 

da Mulher ?

Todas as mulheres que fazem parte do 
Sistema de Gestão de Recursos 
Hídricos, conselheiras do Conerh, 
membros dos CBHs, funcionárias da 
SRH, Cogerh, Sohidra e Funceme 
sintam-se merecidamente 
homenageadas. Mulheres guerreiras e 
profissionais, incansáveis na busca por 
um mundo mais igualitário e fraterno. 

Avante mulheres!

A história de Mazinho mistura-se a construção de uma gestão descentralizada e participativa dos 
recursos hídricos no Ceará. No quadro “Faço Parte dessa História” não poderia faltar a menção de sua 
participação nesse cenário. 

O Dia Internacional da Mulher não se 
resume em comemorações, já que esta 
é também uma data de luta. Em 
dezembro de 1977, o Dia Internacional 
da Mulher foi adotado pelas Nações 
Unidas para lembrar as conquistas 
sociais, políticas e econômicas das 
mulheres. 
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ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SRH É RENOVADA
Servidores e aposentados da SRH reuniram-se 
para eleger a nova diretoria da Associação dos 
Servidores da Secretaria dos Recursos 
Hídricos (SRH) e apresentar sugestões para a 
constituição/legalização do estatuto da 
associação.

Entre as propostas acatadas, ficou acertada a 
inclusão de aposentados e terceirizados nos 
quadros da agremiação. Outra decisão foi que 
servidores ativos e aposentados terão desconto 
em folha, enquanto os terceirizados pagarão as 
mensalidades da Associação, mediante boleto 
bancário. 

Nova Diretoria Conselho Fiscal 

● Presidente - Fernanda Demes 
● Vice-presidente - Fátima Montezuma 
● Primeira Tesoureira - Olga Valéria  
● Segundo Tesoureiro - Cláudio Costa 
● Primeira Secretária - Rita Maria 
● Segunda Secretária - Graça Maia 
● Diretora de Cultura e Eventos -Inês Prata 
● Relações Públicas - Moacir de Lima
● Representante dos Aposentados - Roberto Carneiro Leitão
● Representante dos Terceirizados- Andréa Lima e João 

Paulo

Titulares
● Luiz Amisterdan 

Alves de Oliveira
● Alice Guedes
● Rômulo Saboya

Suplentes
● Sônia Cardoso 

Freire
● Arilton Silva de 

Sousa

COMITÊS DE BACIAS REÚNEM-SE NO I FÓRUM CEARENSE 
DE 2016

Para fortalecer os Comitês de Bacias Hidrográficas do 
Ceará na gestão participativa e integrada dos recursos 
hídricos, nos dias 25 e 26 de fevereiro, em Fortaleza, foi 
realizada a primeira Reunião Ordinária do Fórum 
Cearense dos Comitês de Bacias Hidrográficas 2016 
(FCCBH 2016). O evento acontece quatro vezes por ano.

Na abertura do evento, o presidente da Companhia de 
Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), João Lúcio 
Farias, afirmou que os Comitês tem mostrado sua força 
na participação das reuniões que ocorrem durante o ano 
inteiro, levando em consideração o esforço que todos 
fazem, saindo de seus municípios em busca de melhorar 
a gestão das águas no Ceará. 

João Lúcio ressaltou ainda que o estado poderá dá um salto de qualidade no abastecimento da água, para 
os centros urbanos e atividades econômicas, por meio das alternativas que o Governo está atualmente 
estudando, como dessalinização, reúso, poços e transposição do Rio São Francisco.

Estiveram presentes na mesa de abertura, o presidente da Cogerh, João Lúcio Farias, a orientadora da 
Célula de Articulação com o Usuário, da Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH), Márcia 
Caldas, chefe do Núcleo de Meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 
(Funceme), Meiry Sakamoto, e o diretor do Fórum CBH, Alcides Duarte. As Diretorias dos 12 CBHs 
participaram do Fórum.  (Rafaele Esmeraldo Menezes – Assessoria de Comunicação e Marketing da 
Cogerh)

A assembleia foi realizada no dia 15 de fevereiro, no auditório da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra).
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SITUAÇÃO DO AÇUDE CASTANHÃO É APRESENTADA 
AO SETOR DE AQUICULTURA 

MOTORISTAS DA COGERH PARTICIPAM DE PALESTRA SOBRE 
AEDES AEGYPTI 

Para informar e sensibilizar os motoristas da 
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 
(Cogerh)/Sede e Gerências Regionais, o assessor 
de comunicação da Companhia, Emanuel Oliveira, 
esteve no dia 29 de fevereiro ministrando palestra 
sobre a Campanha do governo “Todos Contra o 
Mosquito”.

Foi ressaltado que o Aedes aegypti fêmea precisa 
de um local propício para se reproduzir. Desta 
forma, deve-se evitar o descarte inapropriado de 
objetos que possam acumular água. Na 
oportunidade, foi distribuído material sobre a 
prevenção das doenças provocadas pelo mosquito: 
zika, dengue, febre amarela, chikungunya e 
Guillain-Barré. Os motoristas, por sua vez, tiraram 
suas dúvidas. (Rafaele Esmeraldo Menezes – 
Assessoria de Comunicação e Marketing da 
Cogerh)

Com objetivo de informar os usuários do 
setor de aquicultura do açude Castanhão 
sobre as medidas emergenciais que serão 
tomadas para o primeiro semestre de 
2016, foi realizada reunião com os setores 
envolvidos, no dia 26 de fevereiro, no 
auditório da Companhia de Gestão dos 
Recursos Hídricos (Cogerh).

Na reunião foi apresentada a atual 
situação do açude Castanhão e das 
outorgas emitidas para o Parque Aquícola 
do Açude Castanhão.

As outorgas em vigência foram emitidas pela Agência Nacional das Águas (ANA) para o Ministério da 
Pesca e Aquicultura (MPA) que, por sua vez, liberou 685 concessões. Vale ressaltar que a ANA, por meio 
da Resolução Nº 1047, em 28 de julho de 2014, delegou ao estado do Ceará as emissões das outorgas 
para os Parques Aquícolas em águas Federais, pela Secretaria dos Recursos Hídricos.

A Cogerh realiza o monitoramento e operação do açude Castanhão junto ao Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (Dnocs). Ficou decidido que o MPA realizará um questionário com os usuários 
regulares, para saber a atual situação dos produtores. A ANA realizará as fiscalizações. Serão retirados 
os usuários irregulares de forma escalonada, até julho de 2016, e haverá fiscalizações dos usuários 
regulares para o controle dos usos. Será estudada a capacidade de suporte do açude e, caso seja 
necessário, será proposto ajuste da metodologia utilizada atualmente.

Estiveram presentes na reunião diversos órgãos, entre estes: SRH, Cogerh, ANA, MPA, Secretaria da 
Agricultura, Pesca e Aquicultura (Seapa), Dnocs, Prefeitura de Jaguaribara e Associações. (Rafaele 
Esmeraldo Menezes - Assessoria de Comunicação e Marketing)



EXPEDIENTE
Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos (SIGERH)

      
COMISSÃO EDITORIAL

         - Henrique Silvestre – SRH                         - Augusto Neto (Guto) – FUNCEME
        - Márcia Caldas – SRH                         - Yuri Castro - SOHIDRA
        - Emanuel Oliveira – COGERH                         - Rafaele Esmeraldo – COGERH

        Revisão de Texto 
       Vanja Boaventura 
       Rafaele Esmeraldo

        
        Supervisão Geral: Ramon Rodrigues (Secretário adjunto – SRH)

Sugestões e comentários – Enviar e-mail para: boletimdasaguas@srh.ce.gov.br 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Com o objetivo de discutir temas 
relacionados aos recursos hídricos, 
focando na sensibilização e mobilização 
social do uso racional da água, a 
Companhia de Gestão dos Recursos 
Hídricos (Cogerh)/ Gerência do Rio 
Banabuiú realizou, no dia 1 de março, um 
Encontro com Gestores da Educação do 
Município de Quixeramobim.

Na reunião houve ações educativas sobre 
temas relacionados à água, mediante o 
atual cenário hídrico, e se buscou fortalecer 
a gestão participativa dos recursos 
hídricos.

COGERH REALIZA AÇÕES EDUCATIVAS PARA USO RACIONAL 
DA ÁGUA 

Na oportunidade, as atividades para o Dia Mundial da Água, também, foram vistas. O intuito deste 
evento é estreitar os laços entre os órgãos gestores de recursos hídricos, as instituições educacionais e 
a classe estudantil de Quixeramobim. Haverá palestras, aulas de campo e mesas redondas visando a 
reflexão, discussão e vivência dos temas abordados. O encerramento das ações será dia 31 de março 
com a Feira das Águas em que terá apresentação de escolas.

O Encontro teve a participação de 40 pessoas que representam as instituições de ensino de 
Quixeramobim, além da presença da secretária de Educação de Quixeramobim, Sandra Castro, e de 
técnicos da Gerência Regional de Quixeramobim. (Lúcia de Sousa Bernardino - Assessoria de 
Comunicação e Marketing da Cogerh)

mailto:boletimdasaguas@srh.ce.gov.br
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