INFORMATIVO COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL X AGEVAP
PERÍODO: 15 a 30 de novembro de 2015
Reunião do Grupo de Trabalho de
Monitoramento de Comportas (GTMC)
A Reunião do Grupo de Trabalho de Monitoramento de
Comportas foi realizada no dia 23 de novembro, no
escritório da UD4, nas dependências da UENF, em
Campos dos Goytacazes (RJ). O encontro teve como
objetivo definir formas sobre o manejo de comportas
para aproveitamento das águas do Rio Paraíba do Sul
após o período de chuva.

4º Reunião Ordinária da Diretoria do CBH
A 4ª Reunião Ordinária da diretoria do Comitê Baixo
Paraíba do Sul e Itabapoana aconteceu no dia 23 de
novembro, na UD4, localizada na UENF, em Campos
dos Goytacazes. Na ocasião foi aprovada ata da reunião
anterior, houve discussões acerca da deliberação
referente ao aporte financeiro para projetos dos
municípios de São José de Ubá e de Aperibé, e da
resolução sobre ações em áreas de comum interesse
com os Comitês Rio Dois Rios e Macaé das Ostras.

Comitê marca presença em evento sobre ZEE/RJ
Representantes do Comitê Baixo Paraíba do Sul e
Itabapoana marcaram presença na reunião referente ao
projeto de Zoneamento Ecológico Econômico do Estado
do Rio de Janeiro, realizada no dia 25 de novembro. A
Secretaria de Estado do Ambiente – SEA em parceria
com o INEA e outras secretarias de estado vem
coordenando a elaboração do projeto de Zoneamento,
instrumento de fundamental importância para o
ordenamento ambiental do território fluminense.
ANA aprova novas regras de
operação no Rio Paraíba do Sul

Fonte texto e foto: O Diário

Foram aprovadas novas regras de operação no rio
Paraíba do Sul, após reunião entre diretores da ANA e
representantes dos governos dos estados do Rio de
Janeiro e São Paulo. A medida pretende trazer maior
segurança hídrica para a bacia do rio, que é
responsável atualmente pelo abastecimento de
diversas cidades no Vale do Paraíba (São Paulo) e da
Região Metropolitana do Rio. De acordo com a ANA, a
nova forma de operação do Sistema Hidráulico do Rio
Paraíba do Sul considera limites mínimos de vazões e
de volume útil dos reservatórios, bem como estabelece
a ordem e os estágios de redução dos reservatórios da
bacia, entre outras determinações, com o objetivo de
garantir o uso múltiplo das águas, conforme preconiza
a Lei nº 9.433/1997.
Link: http://bit.ly/1jA5Be1

