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Baixada agoniza com estiagem
No terceiro ano consecutivo com chuvas abaixo da média
histórica, produtores rurais da Baixada Campista sofrem,
além da falta do recurso pluvial, com a salinização dos
principais canais da região. Plantações inteiras, o pasto e o
gado estão morrendo por falta de água, dando prejuízos
desde a agricultura familiar até aos grandes produtores.
Vários canais de Campos estão com índice de salinidade
dez vezes maior que o aceitável pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente. O baixo volume de chuva na região e
vazamentos da água do mar em pontos da barragem
influenciam o processo de salinização.
Link: http://www.fmanha.com.br/economia/baixadaagoniza-com-estiagem

Fonte texto e foto: Folha da Manhã

Degradação no Paraíba do Sul será tema de documentário
Em plena crise hídrica, a produtora Juliana de Carvalho
decidiu contar a história do Rio Paraíba do Sul, que abastece
três estados (Rio, São Paulo e Minas Gerais) e sofre com a
maior seca de sua história. A ideia do documentário “O rio
azul, a história das águas”, que está começando a ser
rodado, é mostrar que o Paraíba do Sul nasce com água pura
e limpa, mas, à medida que vai passando pelas cidades, é
usado de maneira predatória

Fonte texto e foto: Campos 24 horas

Link:
http://campos24horas.com.br/portal/geral/degradacao-noparaiba-do-sul-sera-tema-de-documentario/#.VksrCnarTIV

Comitê realiza 4º Reunião Plenária
O Comitê Baixo Paraíba do Sul realizou no último dia 10 de
novembro, no Auditório do Colégio Estadual Padre Melo,
em Bom Jesus do Itabapoana, sua 4ª Reunião Ordinária
Plenária. Na ocasião, foram aprovadas as atas de reuniões
anteriores, foram definidos os novos coordenadores das
Câmaras Técnicas, aprovação do novo calendário de 2016
e uma apresentação referente ao SIGA-CEIVAP.

CBH-BPSI participa de Oficina promovida pela AGEVAP
O Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana participou, no
último dia 11 de novembro, na sede do INEA, no Rio de
Janeiro, da Oficina de Integração entre a Diretoria da
AGEVAP e Diretorias dos Comitês atendidos pela Agência.
Representando o CBH-BPSI, o Diretor-Presidente, João
Gomes de Siqueira, e o Diretor Administrativo, Zenilson
Amaral Coutinho, estiveram presentes na Oficina e puderam
contribuir com o alinhamento de informações para estreitar
o relacionamento Agência de Bacia x Comitê.

