INFORMATIVO COMITÊ RIO DOIS RIOS X AGEVAP
PERÍODO: 01 a 15 de dezembro de 2015
CBH Rio Dois Rios realiza 28ª Reunião Ordinária do
Plenário
Foi realizada no último dia 3 de dezembro de 2015, no
Centro de Treinamento do Parque de Exposição de Santa
Maria Madalena (RJ), a 28ª Reunião Ordinária do Plenário
do CBH Rio Dois Rios. Na ocasião, foram aprovadas as
resoluções CBH-R2R de nº 044, 045 e 046 de 2015 e a ata
da 27ª Reunião Ordinária do Plenário. Na reunião, o Sr.
Leandro Peixoto (Prefeitura Municipal de São Fidélis) e o
Sr. Paulo Araújo (Prefeitura Municipal de Cordeiro) dizeram
relatos sobre suas participações no XVII ENCOB. Além
disso, o Plenário aprovou a inclusão da Prefeitura
Municipal de São Sebastião do Alto, como membro do
CBH-R2R, ocupando a vaga da Prefeitura Municipal de
Itaocara.
Tecnologia é aplicada na melhoria do tratamento de esgoto

Fonte texto e foto: A Voz da Serra.

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro Olaria, a
primeira implantada pela concessionária Águas de Nova
Friburgo, após cinco anos do início de suas operações, recebeu
equipamentos de última geração para melhoria do tratamento
dos resíduos, que antes eram despejados integralmente no
leito dos rios. As obras, licenciadas pelos órgãos ambientais,
foram realizadas neste segundo semestre e todo o processo
teve também o objetivo de integrar a unidade com o meio
urbano, além de atender aos desafios impostos pela
sustentabilidade. De acordo com a coordenadoria de
operações de esgoto da concessionária, os novos
equipamentos adquiridos e instalados na ETE Olaria foram um
soprador HST20 que permite a redução de 30% no consumo
de energia. A ETE Olaria conta também com bombas de
recirculação de lodo, que tem motores de alto rendimento e
baixo ruído.
Link: http://avozdaserra.com.br/edicao-digital/edicao-de-1214-de-dezembro-de-2015

Prefeitura de Cordeiro inicia trabalho de proteção a
nascentes
No último dia 3 de dezembro, a Secretaria de Agricultura
de Cordeiro (RJ) realizou visita técnica em duas nascentes
localizadas na zona rural do município, na microbacia do
Ribeirão Douradinho. Com incentivo da equipe do
secretário Lauro Conde, estudantes e professores do
Colégio Dr. Paulo César Queiroz Faria “adotaram” uma das
nascentes, assumindo o compromisso de fornecer material
necessário para isolamento da sua área. Os alunos também
participarão do plantio das mudas de espécies nativas
florestais e frutíferas. Caberá à secretaria o preparo para o
plantio das mudas e o fornecimento de mão de obra para a
confecção da cerca que isolará a área da nascente. Já o
proprietário rural terá como responsabilidade a
conservação do ambiente trabalhado.
Link: http://aserra.com.br/noticias/prefeitura-de-cordeiroapresenta-projeto-de-revitalizacao-do-rio-macuco

Fonte texto e foto: A Serra.

Projeto em área rural de Friburgo, RJ, é premiado entre os
melhores do país
Um projeto desenvolvido na área rural de Nova Friburgo, na
Região Serrana do Rio, foi escolhido como uma das 57
melhores práticas de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Ater) na agricultura familiar e reforma agrária desenvolvidas
em todo o Brasil. A iniciativa foi apresentada durante o
Seminário Nacional de Boas Práticas de Ater, promovido pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no início deste
mês, em Brasília. O projeto foi implatado pelo escritório da
Emater-Rio no município e beneficiou 48 famílias de
assentados e beneficiários do Rio Rural que vivem na área da
antiga Fazenda Rio Grande, na microbacia de Conquista, no 3º
distrito da cidade.
Fonte texto e foto: G1

Link: http://g1.globo.com/rj/regiaoserrana/noticia/2015/12/projeto-em-area-rural-de-friburgo-rje-premiado-entre-os-melhores-do-pais.html

