INFORMATIVO COMITÊ RIO DOIS RIOS X AGEVAP
PERÍODO: 15 a 30 de setembro de 2015
Comitê Rios Dois Rios realiza 27ª Reunião Ordinária
Plenária
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, com
início às 13h30min, teve a seguinte pauta: apresentação do
Projeto SIGA-CEIVAP, a apresentação do andamento do
Programa CAR/CNARH na bacia hidrográfica do Rio Dois
Rios, a definição de representantes no ENCOB 2015, a
aprovação das atas da 26ª Reunião Ordinária do Plenário, e
as minutas das resoluções CBH-R2R nº 040, 041, 042 e 043
de 2015.

Cordeiro convoca produtores para o Cadastro Ambiental
Rural
A Prefeitura de Cordeiro convocou os produtores rurais do
município para efetuarem o Cadastro Ambiental Rural (CAR).
As secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura possuem
técnicos capacitados para realização do cadastro, e o produtor
pode realizar o agendamento diretamente no Centro
Administrativo, onde funcionam as secretarias, ou pelos
telefones 2551-0145 e 2551-0620, das oito às 17 horas, de
segunda
a
sexta-feira,
ou
através
do
e-mail:
meioambiente@cordeiro.rj.gov.br.
O
prazo
para
o
cadastramento foi prorrogado até 05/05/2016. Os
documentos necessários são: carteira de identidade, CPF,
comprovante de residência, escritura do imóvel ou
documento que comprove a titularidade do mesmo, planta ou
croqui da área do imóvel, CCIR e ITR.

Fonte texto e foto: A Serra

Link: http://aserra.com.br/noticias/cordeiro-convocaprodutores-para-o-cadastro-ambiental-rural

Nova Friburgo realiza em outubro a Conferência de
Inteligência Territorial
A prefeitura de Nova Friburgo, através da secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável,
realizará, nos próximos dias 6, 7, 8 e 9 de outubro, a
Conferência de Inteligência Territorial da cidade. O evento
será realizado na Câmara de Dirigentes Logistas (CDL), na
Rua Fernando Bizzotto, 39, Centro, das 9h às 18h. Essa
conferência faz parte de uma audiência pública da revisão
do Plano Diretor de Nova Friburgo. A cidade sofre
mudanças difíceis de prever e a lei que orienta seu destino
precisa acompanhar essas mudanças. Por essa razão, o
Plano Diretor deve ser revisto a cada 10 anos. A revisão do
Plano Diretor, além de ser uma obrigatoriedade dos
municípios com população superior a vinte mil habitantes,
é necessária para adequar os instrumentos de
planejamento da política urbana à realidade local.
Link: http://novafriburgo.rj.gov.br/2015/09/nova-friburgorealiza-em-outubro-a-conferencia-de-inteligenciaterritorial/

Fonte texto e foto: PM Nova Friburgo

Estações de Tratamento de Esgoto de Cordeiro serão
recuperadas

Fonte texto e foto: A Serra

O secretário de Meio Ambiente de Cordeiro, Paulo Araujo,
participou da 27ª Reunião Ordinária do Plenário do Comitê de
Bacias Hidrográficas Rio Dois Rios, realizada no dia 17 de
setembro, na qual foi colocada em pauta a aprovação, pelo
plenário do comitê, do financiamento dos projetos de
recuperação das Estações de Tratamento de Esgoto dos
bairros cordeirenses Manancial e São Manoel. Os projetos
foram elaborados pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e apresentados ao comitê em meados de 2014.
Depois de várias avaliações pela Câmara Técnica e pela
Diretoria Executiva do CBH-R2R, foram enviados para
apreciação e aprovação na reunião do dia 17. AResolução nº
041, aprovada pela plenária, disponibiliza recursos do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, no valor de
R$323.071,58 para recuperação das duas estações.
Link: http://aserra.com.br/noticias/estacoes-de-tratamentode-esgoto-de-cordeiro-serao-recuperadas

