INFORMATIVO COMITÊ RIO DOIS RIOS X AGEVAP
PERÍODO: 1 a 30 de abril de 2015
CPTIL do CBH Rio Dois Rios tem novo Coordenador
A Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal (CTPIL)
do Comitê Rio Dois Rios realizou no dia 14 de abril, em Nova
Friburgo (RJ), Reunião Ordinária para eleição do novo
Coordenador da CTPIL. Os membros da nova composição da
Câmara Técnica (biênio 2015-2016) aprovaram a renovação
do cargo de coordenação, conforme previsto pelo
regimento interno. Os presentes aprovaram o Sr. Gustavo
Neder (Prefeitura Municipal de Cantagalo) como o novo
Coordenador da CTPIL, ocupando assim as funções
assumidas na gestão anterior pelo Sr. Lícius Freire, atual
Diretor Presidente do CBH Rio Dois Rios.

Comitê Rio Dois Rios marcou presença
na reunião do CONRURAL
O Comitê Rio Dois Rios, representado pelo seu Diretor
Presidente, Sr. Lícius Freire (FIPERJ), esteve presente na
reunião do CONRURAL (Conselho dos Dirigentes das
Organizações de Agricultores Familiares de Nova Friburgo),
realizada no dia 17 de abril, na sede do Executivo Municipal,
em Nova Friburgo (RJ). Na ocasião, na qual foi comemorado
os 7 anos de parceria entre a Prefeitura de Nova Friburgo e
a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o
Diretor Presidente do Comitê, com o apoio de sua secretaria
executiva, AGEVAP UD3, fez uma apresentação sobre o
contexto de atuação do CBH Rio Dois Rios, bem como seus
objetivos, resultados já alcançados, e as perspectivas
futuras imediatas de gestão da bacia do Rio Dois Rios.
CBH Rios Dois Rios participa das comemorações dos
124 anos do município de Trajano de Moraes
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios (CBH R2R)
participou da comemoração do aniversário de 124 anos do
município de Trajano de Moraes (RJ), no dia 24 de abril, com
a exposição de materiais do Comitê em um estande cedido
pela organização do evento. Na ocasião, estavam presentes
o Coordenador de Núcleo da Agevap-UD3, Sr. André Bohrer,
e o Coordenador do CAR-UD3, Sr. Rafael Mussi.

Prazo do CAR se encerra no dia 5 de maio de 2015
O prazo para efetuar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) se
encerra no próximo dia 5 de maio (terça-feira). Na região da
Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios, os proprietários rurais
podem
obter
mais
informações
pelo
e-mail
car.riodoisrios@agevap.org.br, pelo telefone (22) 9-98771413, ou pessoalmente no escritório do CAR, localizado no
Centro do município de Nova Friburgo, na Av. Conselheiro
Julius Arp, nº 85. O CAR foi instituído pelo Novo Código
Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012) e é
um instrumento fundamental para auxiliar no processo de
regularização ambiental de propriedades e posses rurais.

