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PERÍODO: 01 a 15 de setembro de 2015
Depois de 25 anos, Rio
desassoreamento em Cordeiro

Macuco

passa

por

Foram iniciados no dia 20 de agosto, a limpeza e o
desassoreamento do Rio Macuco em Cordeiro. Os serviços
começaram no bairro Pirazzo, próximo à divisa do
município com Monnerat, e serão estendidos a toda
extensão do rio que corta o município. Eles visam, entre
outros benefícios, melhorar o escoamento das águas. A
ação se tornou possível após visita do prefeito Leandro
Monteiro e do vereador Mario do Detran ao Secretário
Estadual do Ambiente, André Correa. O pedido realizado
pelo prefeito e pelo vereador foi prontamente atendido e
trata-se de uma grande conquista, pois há mais de 25 anos
esses serviços não são realizados em Cordeiro.
Link: http://www.tribunadaserra.com.br/noticias/depoisde-25-anos-rio-macuco-passa-por-desassoreamento-emcordeiro

Fonte texto: Tribuna da Serra e Fonte foto: G1

Plenária do Comitê Rios Dois Rios realiza 27ª Reunião
Ordinária
O Comitê Rio Dois Rios realizou, no dia 17 de setembro de
2015, no município de Nova Friburgo/RJ, a 27ª Reunião
Ordinária do Plenário do CBH Rio Dois Rios. O evento teve
início às 13h30min e encerramento previsto para as
17h00min.

Cordeiro presente no Encontro Estadual de Comitês de
Bacias Hidrográficas
Entre os dias 26 e 28 de agosto, o secretário de Meio
Ambiente de Cordeiro, Paulo Araujo, participou do III
Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas
representando o município e o Comitê Rio Dois Rios, do
qual é vice-presidente. O evento foi realizado em Nova
Friburgo e contou com a participação de diversas
autoridades do setor ambiental. Segundo Paulo Araújo,
chegou-se à conclusão de que é necessária uma gestão
compartilhada entre os órgãos ambientais e os usuários de
água, com o monitoramento dos impactos ambientais no
Rio Paraíba do Sul e seus afluentes. Além disso, são
fundamentais ações como os reservatórios, a exploração
dos aquíferos, o aumento da qualidade da água com coleta
e tratamento de esgotos, os reflorestamentos e a proteção
dos mananciais.
Link: http://www.tribunadaserra.com.br/noticias/cordeiropresente-no-encontro-estadual-de-comites-de-baciashidrograficas

Fonte texto: Tribuna da Serra e Fonte foto: Acervo AGEVAP.

Peixes mortos são encontrados na margem do Rio Grande
em Bom Jardim
Imagens registradas por internautas flagraram peixes mortos
no Rio Grande, na altura do município de Bom Jardim, durante
o dia 5 de setembro de 2015. Segundo informações, o cheiro
era forte no local onde os animais estavam. Alguns peixes que
ainda estavam vivos buscavam oxigênio na superfície. O
biólogo e professor acadêmico, Welber Smith, afirma que
podem ocorrer casos isolados de pequena monta causado por
um lançamento ou outro de poluição nas águas do rio e
também pela falta de oxigênio nas águas. Os peixes
encontrados mortos são especialmente de pequeno porte
como lambaris e bagres. Segundo moradores, nenhuma
autoridade foi vista no local coletando amostra da água ou
alguns peixes para análise de modo que possam detectar a
causa da mortandade dos animais.
Link: http://aserra.com.br/noticias/peixes-mortos-saoencontrados-na-margem-do-rio-grande-em-bom-jardim

Fonte texto e foto: A Serra

