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Câmara Técnica para Assuntos Legais e Institucionais 

 realiza 2ª Reunião Extraordinária  
 

No dia 1º de julho foi realizada a 2ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Técnica para Assuntos Legais e 
Institucionais (CTALI) do Comitê Baixo Paraíba do Sul. O 
encontro aconteceu na sede da UD 4 – AGEVAP, na 
UENF, em Campos dos Goytacazes. Na ocasião, ocorreu a 
análise do parecer da AGEVAP sobre orçamento e PAP, 
foi discutida a normatização do processo por quebra de 
decoro, e também foi abordada a elaboração do edital 
do processo eleitoral. 

 
 

  
 

 
 

 
 

   

 

 

Fonte texto e foto: Jornal Terceira Via 

 

  
Sem expectativa de elevação, rio Paraíba 

Segue abaixo de cinco metros 
 

O diretor executivo da Coordenadoria de Defesa Civil, 
Édison Pessanha, informou que não há expectativa de 
elevação significativa do volume do rio. Segundo ele, pode 
haver variação da cota, chegando a cinco metros – taxa 
habitual durante o período de inverno. “Para uma elevação 
substancial do nível do Paraíba é preciso que um grande 
volume de chuva caia nas cabeceiras. No entanto, chuvas 
que atingem regiões como a do Sistema da Cantareira são 
fundamentais para o aumento do nível dos reservatórios e, 
portanto, serão armazenadas para que se atinja uma cota 
satisfatória”, ressaltou Pessanha. 

 
Pesca sob risco no litoral de São João da Barra 

 
Principal atividade econômica de Atafona, a pesca está sob 
risco. Com o rio Paraíba do Sul perdendo força e o mar 
avançando, a geografia do Pontal tem se modificado e 
hoje já não permite que barcos passem pela barra — 
acesso ao mar — com facilidade. Por esse motivo, 
estiveram reunidos na foz do Paraíba, na manhã de 
quinta-feira (9), cerca de 50 pescadores e representantes 
do poder público municipal para tentar uma solução 
imediata. Alguns barcos, de maior porte, já não 
conseguem sair para alto mar. A solução, para os 
pescadores, seria a dragagem da barra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

Fonte texto e foto: Prefeitura de Campos dos Goytacazes 
 

 


