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PERÍODO: 01 a 15 de outubro de 2015
Comitê Rios Dois Rios realiza 4ª Reunião Ordinária da
Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal – CTPIL
Aconteceu no dia 13 de outubro de 2015, no auditório do
INEA/SUPRID em Nova Friburgo-RJ, a 4ª Reunião Ordinária
da Câmara Técnica Permanente Institucional e Legal (CTPIL)
do CBH Rio Dois Rios. Na reunião estiveram presentes três
membros titulares da CTPIL, além da presença do Diretor
Presidente do CBH-R2R Lícius de Sá Freire. Dentre os
assuntos tratados tiveram destaque: a aprovação da ata da
1ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica, a discussão
sobre os projetos do CBH Rio Dois Rios e a discussão para a
atualização do PAP CBH-R2R 2014-2017.
Baixo nível do Rio Macuco assusta moradores de Cordeiro,
no RJ
Imagens do Rio Macuco feitas mostram o córrego com um
nível muito baixo e preocupam os moradores de Cordeiro, na
Região Serrana do Rio. O registro foi feito na última quintafeira (15) próximo ao bairro Pirazzo. Segundo a população
local, o problema da seca é agravado pelo desassoreamento.
Os moradores afirmam que a vegetação está sendo retirada
das margens, afetando a sobrevivência dos peixes. Além de
Cordeiro, Cantagalo e Duas Barras também sofrem com a falta
d'água. Os municípios são abastecidos pelo Rio Macuco e,
aproximadamente 50 mil moradores estão sendo afetados
pelo problema. Segundo a Cedae, concessionária do
município, a vazão no último mês diminuiu de 120 litros por
segundo para 90.
Fonte texto e foto: G1

Link: http://g1.globo.com/rj/regiaoserrana/noticia/2015/10/baixo-nivel-do-rio-macuco-assustamoradores-de-cordeiro-no-rj.html

Meio Ambiente de Cordeiro poupa a natureza de três mil
litros de óleo vegetal saturado
No dia 3 de outubro, a Secretaria de Meio Ambiente de
Cordeiro recebeu equipes da cooperativa COOTCARJ e do
PROVE (Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal)
para repassar cerca de três mil litros de óleo vegetal
saturado que foram coletados desde março e armazenados
na Usina de Tratamento de Lixo (UTL). O secretário Paulo
Araújo relata que várias pessoas contribuem com o
programa, inclusive alguns comércios da cidade. O
secretário agradece a colaboração de quem aderiu ao
programa e, consequentemente, vem contribuindo com o
meio ambiente, principalmente com a revitalização dos
cursos hídricos, em especial o Rio Macuco. A execução do
programa de coleta de óleo saturado também traz
benefícios financeiros ao município através do ICMS
Ecológico.
Link: http://aserra.com.br/noticias/meio-ambiente-decordeiro-poupa-a-natureza-de-tres-mil-litros-de-oleovegetal-saturado

Fonte texto e foto: A Serra.

Rio Rural amplia medidas contra a estiagem na região

Fonte texto e foto: A Voz da Serra

As ações emergenciais do Rio Rural para enfrentar a estiagem
estão sendo ampliadas na Região Serrana. Iniciado em São
Sebastião do Alto, Trajano de Morais e Cantagalo, o programa
da Secretaria Estadual de Agricultura já está beneficiando
produtores rurais de Nova Friburgo e Sumidouro. Em
novembro, também serão foco de ações do programa os
municípios de Teresópolis, Petrópolis, Bom Jardim, Duas
Barras, Cordeiro, Macuco, Carmo e Santa Maria Madalena. O
programa Rio Rural Emergencial conta com apoio do Banco
Mundial e trabalha com ações contra os efeitos da estiagem.
Em Nova Friburgo foram investidos R$ 3,5 milhões e mais de
600 produtores foram atendidos. Recursos diretos, não
reembolsáveis, foram repassados a produtores familiares para
a recuperação de nascentes, replantios da Mata Atlântica e
implantação de área de recarga.
Link: http://avozdaserra.com.br/noticias/rio-rural-ampliamedidas-contra-estiagem-na-regiao

