INFORMATIVO COMITÊ RIO DOIS RIOS X AGEVAP
PERÍODO: 1 a 15 de maio de 2015
CBH Rio Dois Rios realiza inscrição para Curso de
Capacitação em Educação Ambiental
O Comitê Rio Dois Rios realizou a inscrição de dois
membros da sua composição para participação no Curso
de Capacitação em Educação Ambiental que será
promovido pelo CEIVAP. Na ocasião, o Comitê enviou
uma carta solicitando a abertura de mais vagas para o
CBH, e as prefeituras tiveram a oportunidade de realizar
suas próprias inscrições. O prazo para as inscrições foi
encerrado no dia 11 de maio de 2015.

CERHI discute financiamento do CAR para o próximo ano
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio
de Janeiro CERHI-RJ tem discutido em suas reuniões o
financiamento do programa do Cadastro Ambiental Rural
que completa 1 ano de funcionamento em maio de 2015. A
projeção é que até o mês de Junho o CERHI-RJ tenha
deliberado uma definição sobre o financiamento do próximo
ano do programa.

Adesão ao CAR é estendida até maio de 2016
Os donos de terras agrícolas terão mais um ano para
aderir à regularização conforme a nova Lei Florestal. No
último dia 4, o governo federal estendeu até o início de
maio de 2016 o prazo para inclusão dos imóveis no
Cadastro Ambiental Rural (CAR). 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.
Diretório do Comitê Rio Dois Rios realiza reunião
Ocorreu no último dia 13 de maio de 2015 a 2° reunião do
Diretório do CBH-R2R. A reunião foi realizada no auditório da
Superintendência do INEA em Nova Friburgo, onde foram
discutidos diversos assuntos dentre eles: a formação de um
grupo de trabalho para o acompanhamento do Contrato de
Gestão INEA/AGEVAP n°01/2010, definição do local e pauta
da 26° Reunião Ordinária de Plenário a ser realizada no dia
18/06/2015, apreciação e aprovação de minutas de
resoluções.

