INFORMATIVO COMITÊ RIO DOIS RIOS X AGEVAP
PERÍODO: 15 a 30 de novembro de 2015
Comitê Rios Dois Rios realiza 28ª Reunião Ordinária
Plenária
O Comitê Rio Dois Rios irá realizar, no dia 3 de dezembro
de 2015, no Centro de Treinamento – Parque de Exposição
município de Santa Maria Madalena/RJ, a 28ª Reunião
Ordinária do Plenário do CBH Rio Dois Rios. O encontro
terá início às 13h30min e encerramento previsto para as
17h00min.

CBH Rio Dois Rios realiza 1ª Reunião sobre utilização do
Caminhão Limpa Fossa
Foi realizada no dia 27 de novembro de 2015, na sala de
reuniões do INEA, em Nova Friburgo (RJ), a 1ª Reunião do CBH
Rio Dois Rios (CBH- R2R) para definição sobre a utilização do
Caminhão Limpa Fossa. O encontro teve como objetivo
discutir e definir os direitos e deveres dos municípios
interessados em utilizar o caminhão, que atualmente está sob
responsabilidade da Prefeitura de Duas Barras (RJ). Estiveram
presentes na reunião, Tatiane Araujo do INEA - GEAGUA, Tiago
Lepore do INEA – SUPRID, Lícius de Sá Freire, Diretor
Presidente do CBH-R2R, Gustavo Neder G. Pinto, Coordenador
da Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal do CBHR2R, representantes das Prefeituras Municipais de São Fidélis,
Cantagalo, Macuco, Cordeiro, São Sebastião do Alto e Duas
Barras, além de quatro convidados e da equipe de apoio da
Secretaria Executiva.

Prefeitura de Cordeiro apresenta projeto de revitalização
do Rio Macuco
A Secretaria de Agricultura de Cordeiro deu início a um
projeto de proteção e recuperação das nascentes e
afluentes do Rio Macuco. Na primeira fase, será realizado
trabalho de campo com levantamento das nascentes
localizadas acima da barragem de captação de água da
Companhia Estadual de águas e Esgotos (CEDAE), situada
em Monnerat, distrito de Duas Barras, em parceria com a
companhia. O projeto contará com a participação de
alunos do Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental da Universidade Estácio de Sá, de Nova Friburgo,
que irão oferecer suporte técnico na pesquisa dos
ambientes circundantes às nascentes trabalhadas. As
nascentes serão identificadas, cercadas e, caso haja
necessidade, reflorestadas, para uma melhor acumulação
de água.
Link: http://aserra.com.br/noticias/prefeitura-de-cordeiroapresenta-projeto-de-revitalizacao-do-rio-macuco

Fonte texto e foto: A Serra.

Programa de prevenção a desastres conclui primeira etapa
na região serrana

Fonte texto e infográfico: O Globo

Até o fim do mês de novembro, o programa SOS Habitação, de
prevenção a desastres, encerra a primeira etapa em sete
municípios da Serra Fluminense. A iniciativa, que é uma
parceria entre as secretarias de Habitação e de Defesa Civil,
realiza capacitações com líderes comunitários. A ideia é
conscientizar famílias na prevenção de deslizamentos e
inundações. Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Três
Rios, Areal, Teresópolis, Nova Friburgo e Bom Jardim são os
primeiros contemplados pela ação. Para conter os riscos
relacionados a eventos climáticos, o SOS Habitação orienta
moradores sobre cuidados com o meio ambiente e com as
obras e reformas residenciais que possam tornar as casas mais
seguras. Entre as medidas estão dicas de como colocar calhas
para evitar acúmulo excessivo de água da chuva e o plantio de
árvores em áreas apropriadas.
Fonte: http://aserra.com.br/noticias/programa-de-prevencaoa-desastres-conclui-primeira-etapa-na-regiao-serrana

