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4ª Reunião Ordinária do Diretório 

 

No dia 4 de novembro de 2015 (quarta-feira) será realizada 
a 4ª Reunião Ordinária do Diretório do CBH Rio Dois Rios. O 
evento tem início às 13h30min e encerramento previsto 
para as 17h00min, e acontecerá no auditório da 
SUPRID/INEA Rio Dois Rios, localizado à Av. Conselheiro 
Julius Arp, nº 85 – Centro, Nova Friburgo/RJ. 
 

            

 

 

 
 
 
 

 
 

Fonte texto e foto: A Voz da Serra 

 

 
 

Longa estiagem arrasa lavouras em Nova Friburgo 
 

Sem chuvas fortes há quase três meses e com os rios e poços 
secando, o agricultor Claudenir de Queiroz, 52 anos,  já perdeu 
20 mil pés de brócolis, o que contabiliza, pelo menos, R$ 40 
mil de prejuízo. Ele conta que no ano passado chegou a ter 
perdas grandes, mas este ano a seca tem assustado mais. “O 
riacho que ajuda a abastecer a região e irriga a lavoura 
simplesmente secou, com isso a barragem que fizemos para 
puxar a água com a bomba também está quase vazia. No ano 
passado também foi muito complicado, mas se continuar 
assim vamos acabar perdendo tudo. São quatro famílias que 
trabalham em parceria nessa lavoura, não sabemos como 
vamos nos sustentar. É muito triste ver tudo indo embora”, diz 
o agricultor. Ele é um dos poucos produtores da região que 
possuem contrato de financiamento de atividades e serviços 
rurais, oferecido pelo governo federal, e por isso, tentava 
conseguir a verba do seguro para minimizar o transtorno 
causado pelas secas. 
 
Link: http://avozdaserra.com.br/noticias/longa-estiagem-
arrasa-lavouras-em-nova-friburgo 
 
 

 

Prefeitura de Cordeiro dedica atenção especial à zona 
rural 
 

O prefeito Leandro Monteiro e o secretário de Agricultura, 
Lauro Conde, visitaram a zona rural de Cordeiro no final do 
mês de agosto. O objetivo foi acompanhar e vistoriar os 
serviços que a prefeitura vem realizando nas estradas e 
propriedades rurais. A Secretaria de Agricultura coordena o 
uso de máquinas e implementos de apoio à manutenção de 
estradas vicinais, preparo do solo para o plantio de culturas 
forrageiras e suporte material e técnico ao processo de 
ensilagem nas propriedades. Foram transportados 
insumos, como calcário, mudas e materiais diversos para 
apoio ao produtor. Várias propriedades receberam 
assessoramento técnico visando a construção de açudes e 
proteção de nascentes, e orientação para o projeto de 
recuperação de áreas degradadas de pastagens, como 
forma de aumentar a infiltração das águas das chuvas, 
otimizando os resultados relacionados à bacia hidrográfica. 
 

Link:http://www.tribunadaserra.com.br/noticias/prefeitura
-de-cordeiro-dedica-atencao-especial-a-zona-rural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fonte texto e foto: Tribuna da Serra 

http://avozdaserra.com.br/noticias/longa-estiagem-arrasa-lavouras-em-nova-friburgo
http://avozdaserra.com.br/noticias/longa-estiagem-arrasa-lavouras-em-nova-friburgo
http://www.tribunadaserra.com.br/noticias/prefeitura-de-cordeiro-dedica-atencao-especial-a-zona-rural
http://www.tribunadaserra.com.br/noticias/prefeitura-de-cordeiro-dedica-atencao-especial-a-zona-rural


 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte texto e foto: G1  

 

  

Inscrições de cursos de capacitação estão abertas em 
Cantagalo - RJ 
 

O Consórcio UHE Itaocara, responsável pela construção da 
Usina Hidrelétrica de Itaocara, no Noroeste Fluminense, cujas 
obras terão início em 2016, está oferecendo a oportunidade 
de capacitação profissional em vários cursos, através do Senai 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), todos voltados 
à formação de profissionais cuja mão de obra poderá ser 
absorvida na construção da usina. Os cursos serão ministrados 
nos municípios da área afetada pela barragem, incluindo 
Cantagalo, na Região Serrana do Rio, que receberá os cursos 
de técnicas de reparo de estruturas e lançamentos de 
concreto e de técnicas de montagem de armação para 
estrutura de concreto. As aulas serão ministradas na Escola 
Municipal Lameira de Andrade (Rua Dr. Cássio Passos Barreto 
– Centro), no período de janeiro a junho do ano que vem. 
Cada curso deverá ter entre 20 e 25 vagas. A previsão é de que 
sejam formadas duas turmas para o período da tarde e três 
para o período noturno. Ainda poderá haver aulas de noções 
de informática aos sábados. 
 

Link:http://g1.globo.com/rj/regiao-
serrana/noticia/2015/10/inscricoes-de-cursos-de-capacitacao-
estao-abertas-em-cantagalo-no-rj.html 
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