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Comitê realiza sua 3ª Reunião Extraordinária Plenária 

 
O Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana realizou no 
dia 14 de agosto, no auditório do hospital veterinário da 
UENF, sua 3ª Reunião Extraordinária Plenária. Entre os 
objetivos da reunião, estava a aprovação da minuta de 
resolução para autorizar a renovação do Contrato de 
Gestão entre o INEA, Comitê e AGEVAP. Na ocasião 
também ocorreu a discussão e esclarecimento sobre o 
procedimento a ser adotado na elaboração do Plano de 
Aplicação Plurianual do CBH BPSI. 
 

  
 
 

 

 

 
Fonte texto e foto: Jornal Folha da Manhã 

 

  
Nova redução de água do rio Paraíba pode afetar a região 

 
A nova redução do Rio Paraíba do Sul para aumentar o 
volume de água que chega à estação de Guandu para 
abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
poderá afetar, mesmo que minimamente os municípios da 
jusante, principalmente São João da Barra (Atafona). A 
partir do dia 27 de agosto serão 75 m³/s de água que 
chegarão ao Guandu, marca considerada pelos 
especialistas jamais vista nos últimos 37 anos, quando os 
reservatórios do estado começaram a operar. 
 
Link: http://www.fmanha.com.br/geral/nova-reducao-de-
agua-do-rio-paraiba-pode-afetar-a-regiao 
 

 
“Crise hídrica mais grave da história” 

 
O rio Paraíba do Sul vive a pior estiagem dos últimos 85 
anos de registro histórico e o risco de desabastecimento 
não está descartado. Segundo dados da Secretaria 
Estadual de Ambiente (SEA), o ano de 2015 segue com 
chuvas abaixo da média e população teme o racionamento 
nos próximos meses. Em Campos, no mês de junho, a 
coordenadoria de Defesa Civil e a concessionária Águas do 
Paraíba criaram um plano de intervenção emergencial, 
visando o restabelecimento da normalidade do sistema de 
distribuição hídrica, em casos de restrição extrema. No 
entanto, mesmo com os baixos índices pluviométricos e 
volume de profundidade do rio Paraíba do Sul, que na 
última sexta-feira estava em 4,67m (1,13m abaixo do nível 
ideal), até o momento não foi necessária a utilização da 
contingência. 
 
Link: http://www.fmanha.com.br/geral/1440958587 
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