
INFORMATIVO COMITÊ RIO DOIS RIOS X AGEVAP 

PERÍODO: 1 a 15 de junho de 2015 

 

Curso Modelagem de Bacias Hidrográficas 

INTECRAL/RIO RURAL 

 

O Programa Rio Rural e o Projeto Integração de Eco-

Tecnologia para o Desenvolvimento Rural Sustentável do RJ 

(INTECRAL) promoverá o Curso de Modelagem Hidrológica 

e Construção de Cenários para a Gestão de Bacias 

Hidrográficas, ministrado pela Universidade de Jena, 

Alemanha. 

 

O curso será realizado no período de 23 a 26 de junho de 

2015 no Hotel Bucsky, em Nova Friburgo, e terá como 

objetivo o treinamento de técnicos envolvidos com o tema 

no uso de ferramentas para apoio à tomada de decisão para 

a gestão sustentável de bacias e micro-bacias hidrográficas. 

 

 

 

 

 

  

Renovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

 

Produtores rurais de todo o país terão até maio de 2016 para 

regularizar a propriedade rural junto ao Cadastro Ambiental 

Rural (CAR). Criado pela Lei 12.651/12 (instituiu o "novo" 

Código Florestal Brasileiro), o CAR é um registro eletrônico 

gratuito, obrigatório para todos os imóveis rurais que formará 

uma base de dados estratégica para o controle, 

monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e 

demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para 

planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais.  

 

O prazo inicial para o cadastro era 05 de maio de 2015, mas 

foi estendido devido a muitos pedidos das secretarias 

estaduais, tendo em vista que 48,6% da área cadastrável, de 

um total de 373 milhões de hectares passíveis de regularização 

ambiental no país, ainda não constam no CAR. Segundo o 

Ministério do Meio Ambiente, um total de 1.376.516 imóveis 

está cadastrado no sistema. 

 

Na região hidrográfica do Rio Dois Rios, os proprietários rurais 

podem obter informações pelo e-mail car.riodoisrios@agevap. 

org.br, pelo telefone (22) 998771413, ou pessoalmente no 

escritório do CAR, localizado no Centro do município de Nova 

Friburgo, na Av. Conselheiro Julius Arp, 85. 

 



 

18º Audiência Pública Comunitária para a revisão do 

Plano Diretor de Nova Friburgo 

 

Nos próximos dias 16 e 18 de junho de 2015 será realizada 

a 18º Audiência Pública Comunitária para a revisão do Plano 

Diretor de Nova Friburgo. O primeiro encontro no dia 16 

tem como objetivo a identificação dos problemas, e o 

segundo, no dia 18, a elaboração de propostas - GT. O 

evento tem início previsto para as 18h30min e acontecerá 

na Escola Municipal Dermeval Barbosa Moreira, que está 

localizada na Rua Julio Antonio Thurler, nº 335, Olaria. Para 

mais informações acesse: www.planodiretornf2014.org 

 

 
 

 

 

  

26ª Reunião Ordinária do Plenário 

 

No dia 18 de junho de 2015, quinta-feira, será realizada a 26ª 

Reunião Ordinária do Plenário do CBH Rio Dois Rios. O evento 

será realizado no município de Cantagalo (RJ), no prédio da 

ACIACAN, localizado à Rua César Freijanes, 5 (em frente ao 

Fórum), com início às 13h30 e encerramento previsto para as 

17h. 

 


