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CBH Rio Dois Rios realiza 1ª Reunião Ordinária da Câmara 
Técnica Permanente Institucional e Legal - CTPIL do ano 
de 2016  
 

Foi realizada no último dia 21 de Janeiro de 2016, no 
auditório da SUPRID/INEA Rio Dois Rios a 1ª Reunião 
Ordinária da Câmara Técnica Permanente Institucional e 
Legal (1ª ROCT) de 2016. Na reunião, foi aprovada a ata da 
4° ROCT que aconteceu no dia 13/10/2015, fez-se uma 
avaliação da freqüência dos membros da CTPIL no ano de 
2015 e discutiu-se principalmente a respeito da cobrança 
sobre o uso da água na RH VII - Rio Dois Rios. 
 

        
 
 

 

 
 
 

 
Fonte texto e foto: A Serra. 

 

  
Trajano de Moraes: Estado ganha primeira Floresta Estadual 
  

A Floresta Estadual José Zago, no Rio de Janeiro, finalmente se 
torna realidade após meses de discussões. Publicado no Diário 
Oficial no dia 14 de janeiro, o Decreto 45.543/2016 cria a 
primeira unidade de conservação deste tipo no Estado do Rio. 
A nova unidade, com 29 hectares, ocupa a mesma área do 
antigo Horto Florestal e será administrada pelo Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea). O decreto estabelece um prazo 
de dois anos para a elaboração do Plano de Manejo da 
unidade, que contará com um conselho consultivo constituído 
por órgãos públicos e representantes da sociedade civil. 
 

Link: http://aserra.com.br/noticias/trajano-de-moraes-estado-
ganha-primeira-floresta-estadual?cidade=&tipo=noticia 
 

 
Agricultura na Serra registra bons resultados após 
tragédia ambiental  
 

Cinco anos após a tragédia na região serrana do Rio de 
Janeiro, o setor agrícola do Estado do Rio de Janeiro 
registrou uma boa recuperação e até crescimento. Segundo 
o secretário estadual de Agricultura, Christino Áureo, até 
2014 o setor agrícola vinha crescendo em média entre 4 e 
5% ao ano, em termos de valor e volume de produção. 
Também segundo o secretário, os dados de 2015 ainda não 
foram fechados. Na tragédia, as fortes chuvas afetaram os 
municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, 
Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim, 
além de Areal, no centro-sul do estado. Os produtores da 
região serrana afetados pela tragédia contaram com total 
apoio dos técnicos e maquinário da secretaria de 
Agricultura e Emater-Rio, e também com benefícios de 
programas. 
 

Link: http://aserra.com.br/noticias/agricultura-na-serra-
registra-bons-resultados-apos-tragedia-ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte texto e foto: A Serra. 



 
 

 
 

 
Fonte texto e foto: Jornal da Região 

 

  
Chuva dos últimos dias tem deixado população preocupada 
na região 
 

Devidos às fortes chuvas dos últimos dias, algumas cidades 
continuam em estado de alerta. Em Nova Friburgo, uma escola 
e um posto de saúde foram destruídos após a queda de uma 
barreira e três pessoas estão desalojadas. Segundo a Defesa 
Civil, as ocorrências foram pontuais, como quedas de muros e 
de taludes em quintais. De forma impressionante, o Rio 
Paraíba do Sul, que estava com o nível crítico há três meses, 
por conta da estiagem, mostrou dia 17 de janeiro um outro 
lado do nível crítico, apresentando o nível mais alto desde 10 
de janeiro de 2012, quando houve a última enchente. 
 

Link: http://www.jornaldaregiao.com/noticiasgeral/7926-
2016-01-25-02-47-25.html 
 

 


