INFORMATIVO COMITÊ RIO DOIS RIOS X AGEVAP
PERÍODO: 01 a 15 de janeiro de 2016
1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Permanente
Institucional e Legal do CBH Rio Dois Rios de 2016
No dia 21 de janeiro de 2016 (quinta-feira) será realizada a
1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Permanente
Institucional e Legal (1ª ROCT) do CBH Rio Dois Rios de
2016. 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.
Cantagalo cadastra projeto de construção de abastecimento
de água na Funasa

Fonte texto e foto: A Serra.

A Prefeitura de Cantagalo cadastrou, no Sistema Integrado de
Gerenciamento de Ações (Siga), da Fundação Nacional de
Saúde (Funasa), órgão do Ministério da Saúde, projeto de
construção de uma estação de abastecimento de água que
captaria recursos hídricos do Rio Negro, o que desvincularia o
município do sistema de abastecimento atual, que atende,
simultaneamente, os municípios de Cantagalo e Cordeiro,
através de um estação de tratamento de água (ETA) instalada
na cidade de Cordeiro, sob responsabilidade da Cedae
(Companhia Estadual de Águas e Esgotos). A ETA de Cordeiro
capta água do Rio Macuco, à altura de Monnerat, segundo
distrito de Duas Barras, que também é atendido pelo mesmo
manancial. De acordo com o prefeito Saulo Gouvea, o projeto
tem uma estimativa de investimento de R$ 16.150.477,35,
valores com base em junho deste ano. A obra, assim que
iniciada, teria prazo de 12 meses para a conclusão.
Link:
http://aserra.com.br/noticias/cantagalo-cadastraprojeto-de-construcao-de-abastecimento-de-agua-na-funasa

Secretário estadual visita obras do Rio Bengalas em
Friburgo
O secretário estadual de Meio Ambiente, André Corrêa,
esteve em Nova Friburgo no dia 14 de janeiro, quando
visitou as obras de canalização do Rio Bengalas, em
Conselheiro Paulino, distrito de Nova Friburgo. O prefeito
Rogério Cabral, integrantes de sua equipe, o presidente do
Legislativo friburguense, vereador Márcio Demasio, a
vereadora Vanderléia Lima e representantes do consórcio
da obra também estiveram presentes. As obras estão
sendo realizadas em função da tragédia climática de
janeiro de 2011 na cidade. Na sede do consórcio, o prefeito
e o secretário estadual de Meio Ambiente trataram de
assuntos como as desapropriações feitas, que permitiram
um avanço da obra este ano. O calçadão que está surgindo
nas margens já está sendo aproveitado para caminhadas e
corridas. E ainda poderão ganhar iluminação com postes
baixos, semelhantes aos da Lagoa Rodrigo de Freitas, no
Rio.
Link:
http://aserra.com.br/noticias/secretario-estadualvisita-obras-do-rio-bengalas-em-friburgo

Fonte texto e foto: A Serra.

Cantagalo: Fiscalização é intensificada para combater pesca
predatória

Fonte texto e foto: A Serra.

Desde o dia 01 de novembro de 2015, está proibida a pesca no
Rio Paraíba do Sul em função do período chamado defeso da
piracema, essencial para a preservação de espécies nativas de
peixes que nessa época nadam contra a correnteza para
desova e reprodução. Mesmo sabendo que o período é de
extrema importância para várias espécies, pescadores
insistem em quebrar as regras e montar suas redes e
armadilhas. No quarto distrito de Cantagalo, São Sebastião do
Paraíba, já no início do período de proteção, a Polícia
Ambiental e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) retiraram várias redes
montadas, apreenderam materiais de pesca e vem
intensificando a fiscalização pela área.
Link: http://aserra.com.br/noticias/cantagalo-fiscalizacao-eintensificada-para-combater-pesca-predatoria

