
E n t r e v i s t a  d o  m ê s

O Seminário Estadual de Saneamento e Meio Ambiente 
(SaneaRio) foi aberto na última quarta-feira (13), na sede da 
Firjan, no Centro do Rio, e teve boa parte da manhã dedicada 
aos 20 anos do Comitê Guandu. Uma mesa falando sobre 
a história e projetos futuros do Colegiado aconteceu logo 
após a abertura do evento. Realizado pela ABES-Rio e com a 
colaboração de parceiros como o Comitê Guandu, o Seminário 
conta com a participação de especialistas e outros atores 
estratégicos da área de saneamento e meio-ambiente.

Clique aqui para ler a matéria completa.

Mesa do Comitê Guandu 
marca início do SaneaRio 
com destaque aos 20 anos

No último mês, o Comitê 
Guandu completou 20 
anos de existência. Por isso 
convidamos a Subsecretária 
Estadual de Recursos 
Hídricos e diretora executiva 
do Comitê, Ana Asti para 
ser a entrevistada do mês, 
falando sobre sua relação 
com o colegiado. 

- Em que momento e o que 
te incentivou a se juntar ao 
colegiado?

Quando eu assumi a 
subsecretaria de Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade 
na Secretaria de Estado de 
Ambiente, no meu segundo 
dia visitei a ETA - Guandu 
(Estação de Tratamento 
de Água do Guandu), e fiz 
um sobrevoo na região. 
Nós voamos sobre a lagoa 
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do Guandu e sobre o rio 
Queimados, e me doeu muito 
ver o rio com aquela água 
escura. Isso me impactou 
muito. E a partir daquela visão, 
aquela vista privilegiada de ver 
do alto, para mim aquilo virou 
uma missão. De estancar toda 
a poluição que chega naquele 
manancial.

- O que o Comitê representa 
para você?

Para mim, a melhor forma 
de resumir é o Parlamento 
das Águas. Eu acho que é a 
democracia acontecendo de 
fato. Você tem os diferentes 
setores. Você tem os usuários, 
a sociedade civil organizada e 
o poder público, seja através 
dos municípios ou do próprio 
Estado. Todos atuando de 
forma coesa, lidando de 
forma direta com tomadas de 
decisão que são importantes 
para garantir a melhoria na 
qualidade do manancial para 
todos.

Clique aqui para ler a 
entrevista completa.

Agenda Abril/Maio

Nos 20 anos, Comitê 
lança “Revista Guandu” 
como mais uma fonte 
de informação

A “Revista Guandu” traz destaques 
do Colegiado já conhecidos e algumas 
novidades. Reportagens inéditas que 
mostram histórias de protagonismo daqueles que 
trabalham por uma melhor qualidade de água na 
região hidrográfica, formada pelos rios Guandu, 
da Guarda e Guandu-Mirim. Entre os assuntos 
abordados na publicação estão os 20 anos do 
Comitê e programas importantes como o Sanear 
Guandu e o Produtores de Águas e Florestas (PAF).

Clique e saiba mais.

27|04 - 2ª Reunião GTEA (9:30h - 11:30h)

28|04 - 2ª R.O. CTSB (9:30h - 12h) 

03|05 - 3ª Assembleia Geral Extraordinária 
FFCBH (9h – 11h)

05|05 - 2ª R.E. CTEG (9:30h – 12h)

 1ª R.E. CTIL-G (13:30h – 16h)

09|05 - 4ª R.O. Diretoria Colegiada do 
Guandu (13:30h – 16h)

Ana Asti

https://comiteguandu.org.br/2022/04/13/mesa-do-comite-guandu-marca-inicio-do-saneario-com-destaque-aos-20-anos/
https://comiteguandu.org.br/2022/04/20/entrevista-do-mes-ana-asti/
https://comiteguandu.org.br/2022/04/20/entrevista-do-mes-ana-asti/
https://comiteguandu.org.br/2022/04/13/nos-20-anos-comite-lanca-revista-guandu-como-mais-uma-fonte-de-informacao/

