INFORMATIVO COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL X AGEVAP
PERÍODO: 15 a 30 de junho de 2015
Expedição no rio Paraíba do Sul para identificar
pontos de risco
Canoístas premiados, como Pedro Oliva - recordista
mundial em 2009 em Salto Belo, no Mato Grosso, quando
desceu 9 metros de altura de uma cachoeira - vão
percorrer de caiaque 1.136 quilômetros do rio Paraíba do
Sul, entre julho e agosto próximos, a partir do afluente
Paraibuna. A expedição em parceria com o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Centro Nacional
de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(Cenaden), mostrada na terça-feira (16) no jornal Hoje, da
Rede Globo de Televisão e retransmitida pela InterTV é
para coletar amostras da água, através de um caiaque
adaptado com sonda, e definir a plataforma social voltada
às populações ribeirinhas, sobre riscos de enchentes. Ela
vai visitar 39 cidades em dois meses, saindo do Paraibuna
até Campos dos Goytacazes, próximo a foz do Paraíba do
Sul. Uma equipe irá por água, e outra por terra. O rio
Paraíba do Sul abastece 14 milhões de pessoas,
distribuídas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo
e Minas Gerais. Leia mais.
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2ª Reunião Ordinária do CBH-BPSI
Realizada no auditório do Hospital Veterinário da UENF, a 2ª
Reunião Plenária do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e
Itabapoana (CBH-BPSI) teve como um dos seus objetivos a
exposição e discussão sobre os relatórios das Câmaras
Técnicas do Comitê, onde seus coordenadores relataram
suas últimas atividades. A plenária discutiu ainda a
necessidade de aprovação de Resolução do PAP e aprovou
trazer novamente o assunto na próxima reunião plenária.
Houve ainda a apresentação da Ecoanzol sobre o projeto de
Educação Ambiental que será desenvolvido na região da
bacia do Baixo Paraíba do Sul, envolvendo estudantes e a
comunidade em geral, sendo aprovado o apoio do Comitê a
este projeto. A apresentação sobre a recuperação do
processo erosivo da praia de Atafona, na foz do Rio Paraíba
do Sul, em São João da Barra, prevista para ser apresentada
pelo INPH, foi adiada, devido à impossibilidade da presença,
na reunião, dos responsáveis pelo projeto.

