
E n t r e v i s t a  d o  m ê s

SANEAR GUANDU
N o v i d a d e s  d a  q u i n z e n a

Aconteceu, no dia 14 de fevereiro, o lançamento da 
primeira fase das obras do Programa Sanear Guandu 
no município de Queimados. O projeto, que chegou 
também a outras 10 cidades que fazem parte dessa 
Região Hidrográfica, prometendo evitar que cerca 
de 9 milhões e meio de litros de esgoto por dia 
cheguem à bacia.

Clique aqui para ler a matéria completa.

No último mês foram 
iniciadas as obras do 
Programa Sanear Guandu. O 
primeiro município a receber 
o evento de lançamento 
foi o de Queimados, na 
baixada fluminense. Por isso 
convidamos a Andréia Loureiro 
para estrear esse espaço de 
entrevistas. Ela é membro 
da diretoria do colegiado 
além de Secretária Municipal 
de Ambiente e Defesa dos 
Animais de Queimados. 

Por que o Programa Sanear 
Guandu é tão importante para 
o Comitê?

Considerando que os Comitês 
de Bacias possuem um papel 
fundamental na elaboração 
das políticas públicas de 
gestão, visando a qualidade 
e quantidade da água para 
as próximas gerações. Com 
o Programa Sanear Guandu, 
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serão executados projetos 
básicos e executivos visando 
o tratamento de esgoto nas 
áreas rurais e periurbanas dos 
15 municípios da RH II Guandu, 
que vão atender cerca de 19,5 
mil domicílios, uma população 
aproximada de 73 mil pessoas, 
dessa forma o conjunto de 
obras vai impedir o despejo de 
10 milhões de litros de esgoto 
sem tratamento.  

Qual seu maior desafio como 
membro do comitê?

Meu maior desafio como 
membro representante dos 
órgãos de governo municipal é 
fazer com que os gestores dos 
15 municípios integrantes da 
Região Hidrográfica II Guandu, 
conheçam a importância do 
papel dos comitês de bacia para 
a gestão municipal. A partir 
do momento que os gestores 
começarem a entender qual é 
esse a gente vai começar a ver 
uma mudança na gestão de 
recursos hídricos de forma mais 
efetiva com as demandas locais, 
pois é um espaço de qualidade 
técnica.

Clique aqui para ler a 
entrevista completa.

Agenda

20 anos do 
Comitê Guandu
Conheça o novo 
Guandu e descubra 
quais outras 
novidades estão 
chegando. Veja quais 
serão os eventos em 
comemoração aos 
20 do colegiado.

Clique e saiba mais.

21|03 - Dia Internacional das Florestas

22|03 - Dia Mundial da Água

24|03 - 1ª Reunião Extraordinária Plenária

30|03 - 1ª Reunião Extraordinária CTSB

31|03 - 1ª Reunião Extraordinária CTEG

07|04 - 2ª Reunião Extraordinária CTEG

07|04 - 2ª Reunião Extraordinária CTIL-G

Canteiro de obras do Programa Sanear Guandu na Mazombinha, em Itaguaí

Andréia Loureiro 

https://comiteguandu.org.br/2022/03/15/saneario-debate-saneamento-no-estado-e-marca-os-20-anos-do-comite-guandu-rj/
https://comiteguandu.org.br/2022/03/16/entrevista-do-mes-andreia-loureiro/
https://comiteguandu.org.br/2022/03/16/entrevista-do-mes-andreia-loureiro/
https://comiteguandu.org.br/2022/02/11/perto-de-completar-20-anos-o-comite-guandu-rj-apresenta-sua-nova-marca/

