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Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal 
 realiza 3ª Reunião Ordinária 

 
A Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal (CTPIL) 
do Comitê Rio Dois Rios irá realizar, no dia 21 de julho, sua 
3ª Reunião Ordinária. O evento, com início às 13h30min e 
encerramento previsto para as 17h00min, acontecerá no 
auditório da SUPRID/INEA Rio Dois Rios, localizado à Av. 
Conselheiro Julius Arp, nº 85 – Centro, Nova Friburgo/RJ. 
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Usina Hidrelétrica de Itaocara irá criar  
mais de mil empregos 

 
A Usina Hidrelétrica a ser construída no município de 
Itaocara promete criar mais de mil empregos diretos e pouco 
mais de dois mil indiretos no pico da obra, segundo o diretor 
do Consórcio Luiz Carlos Amarilho. A obra será iniciada em 
2016 com previsão de conclusão em 2018. A UHE Itaocara é 
um consórcio integrado pelas empresas Cemig Geração e 
Transmissão e Itaocara Energia (Grupo Light). O 
empreendimento abrangerá os municípios de Aperibé, 
Cantagalo, Itaocara, Santo Antônio de Pádua e Pirapetinga. A 
usina terá a capacidade de gerar 150 Megawatts que é 
energia suficiente para abastecer uma cidade com uma 
população de 400 mil habitantes.  
 

 

Meio Ambiente de Cordeiro pede engajamento 
 com o projeto Onda Verde 

 
Lançado em fevereiro de 2015, pela Secretaria de Meio 
Ambiente de Cordeiro, o projeto ONDA VERDE tem como 
objetivo promover o reflorestamento no perímetro urbano 
do município com plantio de espécies arbóreas de 
pequeno porte nos passeios públicos (calçadas), áreas 
públicas e praças. O projeto vem recebendo boa adesão 
por parte da comunidade e está em plena execução. A 
equipe da Secretaria de Meio Ambiente já realizou 
plantios de várias espécies no Bairro Iperj, mas teve que 
retornar aos bairros Lavrinhas e Dois Valos, onde várias 
mudas foram arrancadas. “É importante que a 
comunidade nos ajude a fiscalizar, denunciando os 
infratores, pois só assim conseguiremos implantar o 
projeto em toda a cidade”, solicita o secretário Paulo 
Araújo. As denúncias referentes a vandalismos contra as 
plantas do Onda Verde e a demais atos contrários à gestão 
ambiental devem ser feitas pelo telefone (22) 2551-0145 / 
ramais 208 ou 209, ou através do e-mail 
meioambiente@cordeiro.rj.gov.br. 
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Corrida Águas de Nova Friburgo reúne  
centenas pelo meio ambiente 

 
A tradicional Corrida Águas de Nova Friburgo pelo Meio 
Ambiente reuniu cerca de 250 pessoas no Pavilhão das Artes, 
no Cônego, no último domingo, 7 de junho de 2015. Em sua 
5ª edição, o evento repetiu o sucesso dos anos anteriores, 
reunindo corredores amadores e profissionais em um belo 
domingo de sol. A tradicional corrida é promovida pela 
concessionária de água do município, com apoio da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para celebrar o Dia 
Mundial do Meio Ambiente. A iniciativa visa, ainda, estimular 
o esporte e, principalmente, chamar a atenção da população 
para os cuidados permanentes com a saúde, o bem-estar e a 
preservação do meio ambiente.  
 

 


