INFORMATIVO COMITÊ RIO DOIS RIOS X AGEVAP
PERÍODO: 01 a 15 de novembro de 2015
Diretoria do Comitê Rio Dois Rios realizada 4ª Reunião
Ordinária
Aconteceu no dia 4 de novembro de 2015 (quarta-feira), na
sala de reuniões do INEA em Nova Friburgo, a 4ª Reunião
Ordinária do Diretório (4ª ROD) do CBH Rio Dois Rios. Na
ocasião estiveram presentes quatro membros titulares do
Diretório, quatro convidados, além da equipe de apoio da
secretaria executiva. Dentre os assuntos tratados tiveram
destaque a discussão sobre remanejamento de recursos do
PAP CBH – R2R 2014-2017, a análise da proposta de
procedimentos e prazos para a fase de pós-aprovação de
ações e projetos, análise da frequência anual dos
membros, ajuste dos recursos financeiros destinados ao
edital CBH-R2R 01/2015, apresentação da minuta de
resultado do edital CBH-R2R 01/2015 e a indicação de
membro para o GTAI/CEIVAP.

Prefeito de Macuco representa região em encontro em MG
Félix Lengruber também participa de debate sobre crise
hídrica e preservação de nascentes do Rio Macuco

Fonte texto e foto: A Serra.

No último dia 10 de novembro, Félix Lengruber se reuniu com
José Wenceslau, presidente do INEA (Instituto Estadual do
Ambiente). Ao lado de Amarildo Dias, diretor do Macuco Rural
Park, o prefeito abordou temas como a outorga da água do
bairro Volta da Ferradura, pendente desde 2011, e a inclusão
de Macuco no projeto ‘Limpa Rio’, que prioriza a limpeza de
leitos e margens dos corpos hídricos e beneficiará o Rio
Macuco. Na dia 11 de novembro o prefeito esteve em
Cordeiro, no Centro Cultural Ione Pecly, para participar da
reunião sobre preservação de nascentes que recarregam o Rio
Macuco e a crise hídrica que assola os municípios. O intuito
foi, em parceria, encontrar soluções para minimizar tais
problemas.
Link: http://aserra.com.br/noticias/prefeito-de-macucorepresenta-regiao-em-encontro-em-minas-gerais

Meio Ambiente de Cordeiro coleta óleo vegetal saturado
no Food Truck
A Secretaria de Meio Ambiente de Cordeiro promoveu a
coleta de óleo vegetal saturado no Food Truck Serra
Festival, que aconteceu entre os dias 6 e 8 de novembro,
no Parque de Exposições Raul Veiga. Assim como na Expo
Cordeiro, a equipe da secretaria trabalhou junto aos
comerciantes. Seis trailers aderiram ao projeto e no último
dia do evento, foram coletados cerca de 50 litros de óleo,
contribuindo para que o resíduo não fosse despejado nos
bueiros e seguisse para o leito do Rio Macuco. Vale lembrar
que em setembro deste ano a secretaria entregou três mil
litros de óleo a cooperativas especializadas para o descarte
correto.
Link: http://aserra.com.br/noticias/meio-ambiente-decordeiro-coleta-oleo-vegetal-saturado-no-food-truck

Fonte texto e foto: A Serra.

Novo atlas mostra contraste entre cidades da Mata Atlântica
Em sua sétima edição, o Atlas, divulgado no dia 10 de
novembro pela ONG SOS Mata Atlântica, exibe as
contradições do bioma em 3.429 municípios de 17 estados —
o levantamento mais abrangente já feito pela organização,
com imagens de satélite. Uma das características mais visíveis
é a dificuldade das prefeituras em conciliar planos de
desenvolvimento econômico com a preservação da cobertura
florestal. A expansão das cidades, o avanço da fronteira
agrícola, a pecuária e a indústria não poupam sequer sítios
arqueológicos e parques nacionais.
Link notícia:
http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/novoatlas-mostra-contraste-entre-cidades-da-mata-atlantica18014537

Fonte texto e infográfico: O Globo

Link infográfico:
http://infograficos.oglobo.globo.com/sociedade/retrato-dadevastacao.html

