INFORMATIVO COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL X AGEVAP
PERÍODO: 01 a 15 de dezembro de 2015
Com chuvas Paraíba sobe um metro em 24h e 4
comportas são abertas
Do dia 1º/12 para 02/12 registrou-se um aumento no nível
do rio Paraíba do Sul em Campos dos Goytacazes, que
subiu cerca de um metro, passando de 5,17 para 6,17
metros em apenas 24 horas. A chegada da água se deve,
principalmente, às fortes chuvas que atingiram os
municípios de Santo Antônio de Pádua e Itaocara, no
Noroeste Fluminense, no dia 30/11; e a Zona da Mata
Mineira, o que foi suficiente para a Defesa Civil Municipal
abrir quatro comportas do Canal do Vigário, na altura do
Parque Prazeres, dando vazão de água para a Lagoa do
Campelo, que este ano chegou ao volume morto.
Link: http://www.diarionf.com/noticia-61/com-chuvasparaiba-sobe-um-metro-em-24h-e-4-comportas-saoabertas

Fonte texto e foto: O Diário

Inea autoriza abertura de comportas do Paraíba para a
Baixada Campista
Por conta do aumento do nível do Rio Paraíba do Sul, em
Campos dos Goytacazes, o Inea, autorizou a abertura de
comportas de mais três Canais, que estão aduzindo água do
Rio para a extensa área agrícola da Baixada Campista e para
a Lagoa das Pedras, situada entre o Parque Guarus e o
Aeroporto. A informação é da Superintendência de
Agricultura. O nível do Paraíba no dia 06/12 era de 6,55
metros. As operações foram iniciadas no dia 04/12 nos
Canais Cambaíba, Coqueiros e São Bento, que levam água
para a rede de canais da Baixada e para áreas agrícolas do
vizinho município de São João da Barra, bem como no Canal
do Jacaré, que aduz água do Paraíba do Sul, sob a BR-356,
entre a Usina Termelétrica de Furnas e o bairro do Fundão.
Fonte texto e foto: G1

Link: http://g1.globo.com/rj/nortefluminense/noticia/2015/12/inea-autoriza-abertura-decomportas-do-paraiba-para-baixada-campista.html

Agricultura recebe benefícios com as comportas abertas
Com a abertura das comportas dos canais Cambaíba,
Coqueiros e São Bento, em Campos, a agricultura da
Baixada Campista começa a respirar melhor após um
longo período de estiagem. As operações, realizadas pela
Prefeitura de Campos, após autorização do Inea, só foi
possível devido ao aumento do nível do Rio Paraíba. As
operações realizadas nos canais levam água para a rede de
canais da Baixada e para áreas agrícolas do município de
São João da Barra, bem como no Canal do Jacaré, que aduz
água do Paraíba do Sul, sob a BR-356, entre a Usina
Termelétrica de Furnas e o bairro do Fundão. O canal, que
estava seco desde o ano passado, agora irriga a área de
sua extensão, que passa pelo Fundão, Parque São José,
Parque Guarus, Beira Lago e Parque Boa Vista, onde
deságua na Lagoa das Pedras.
Link: http://www.diarionf.com/noticia-119/agriculturarecebe-beneficios-com-as-comportas-abertas

Fonte texto e foto: O Diário

CBH-BPSI realiza 4ª Reunião Extraordinária
O Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI)
realizou, no último dia 7 de dezembro, sua 4ª Reunião
Extraordinária plenária. O encontro aconteceu no auditório
da FIRJAN de Campos dos Goytacazes, às 14 horas. Na
ocasião, houve a aprovação da ata da reunião anterior,
aprovação da resolução do Plano Plurianual (PAP) do Comitê,
aprovação das resoluções que deliberam sobre aplicação de
recursos (Aperibé e São José de Ubá), e aprovação da
resolução sobre previsão da aplicação de recursos em
município cuja área se divide entre o Comitê Baixo Paraíba e
Comitê Rio dois Rios. Na oportunidade também foram
definidas as novas composições das Câmaras Técnicas do
Comitê.

