INFORMATIVO COMITÊ RIO DOIS RIOS X AGEVAP
PERÍODO: 15 a 30 de junho de 2015

26ª Reunião Ordinária do Plenário
No dia 18 de junho de 2015 foi realizada a 26ª Reunião
Ordinária do Plenário do Comitê Rio Dois Rios. O evento
aconteceu no município de Cantagalo (RJ), na sede da
Associação Comercial e Industrial de Cantagalo (ACIACAN)
e contou com a presença de membros e convidados.

Curso Modelagem de Bacias Hidrográficas
INTECRAL/RIO RURAL
Foi realizado no período de 23 a 26 de junho de 2015, no
Hotel Bucsky, em Nova Friburgo (RJ), o Curso de Modelagem
Hidrológica e Construção de Cenários para a Gestão de Bacias
Hidrográficas, ministrado por representantes da Universidade
de Jena, Alemanha.
O curso foi promovido pelo Programa Rio Rural e o Projeto
Integração de Eco-Tecnologias para o Desenvolvimento Rural
Sustentável do RJ (INTECRAL) e teve 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.
Participaram do curso, representando o CBH Rio Dois Rios, os
membros Gustavo Neder e Lícius de Sá Freire, além de
representantes da AGEVAP (UD3 e Sede).

18ª Audiência Pública Comunitária para a revisão do
Plano Diretor de Nova Friburgo
Ocorreu durante os dias 16 e 18 de junho de 2015 a 18ª
Audiência Pública Comunitária para a revisão do Plano
Diretor de Nova Friburgo. O primeiro encontro, no dia 16,
teve como objetivo a identificação dos problemas, e o
segundo, no dia 18, a elaboração de propostas e formação
de grupos de trabalho (GTs). O evento aconteceu na Escola
Municipal Dermeval Barbosa Moreira e reuniu moradores
do bairro Olaria, o mais populoso de Nova Friburgo (RJ).

Defesa Civil Estadual reúne municípios em Cantagalo para
debater prevenção e combate a incêndios florestais
Evento destacou as ações que deverão ser empreendidas. Cada
município presente apresentou suas áreas mais atingidas, tendo
como base o ano de 2014

Cantagalo - Debater as ações de prevenção e de combate a
incêndios florestais, que tem maior incidência no período do
inverno, quando chove menos e há registro de baixa umidade
do ar e pastos secos. Este foi o principal objetivo da reunião
promovida em Cantagalo pela Defesa Civil Estadual no último
dia 18 de junho, no auditório da Prefeitura, anexo à Secretaria
Municipal de Defesa Civil e Trânsito, no Triângulo. Leia mais.

