INFORMATIVO COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL X AGEVAP
PERÍODO: 15 a 30 de setembro de 2015
CBH-BPSI realiza sua 3ª Reunião Ordinária Plenária
O Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana realizou no dia
14 de setembro, no auditório do hospital veterinário da
UENF, sua 3ª Reunião Ordinária Plenária. Na ocasião, houve a
eleição dos novos membros do Comitê da Diretoria, para
gestão no biênio 2015-2017. Foram definidos como novos
membros da diretoria o Sr. João Gomes de Siqueira como
Diretor Presidente; Sr. Otony Francisco F. Júnior como
Diretor Vice-Presidente; Sr. Luis Mário de A. Concebida como
Diretor Secretário; e Sr. Zenilson Amaral Coutinho, Sr.
Leandro Queiroz Peixoto e Sr. Hilário de Magalhães Santos
como Diretores Administrativos.

Chuvas fazem o nível do Rio Paraíba subir
As chuvas trazidas pela frente fria que chegou a região
sudeste tiveram impacto positivo, não só para a agricultura,
mas também para ajudar na elevação do nível do Rio
Paraíba do Sul em Campos dos Goytacazes, passando dos
4,63m registrados no início de setembro, para 5,10m,
segundo medição da Defesa Civil Municipal. O nível ainda
está quase dois metros abaixo do considerado ideal para o
período, mas a situação já é um pouco menos crítica que na
última semana de medição. A mudança ainda não é, nem de
longe, suficiente para dar fim à crise hídrica, mas ajuda a
amenizar a intensidade do problema. A elevação do nível do
rio deve-se ao fato de ter chovido bastante em toda a
Região Sudeste, incluindo o Estado de São Paulo, onde está
a cabeceira do rio.
Fonte texto e foto: O Diário

Link: http://diarionf.com/chuvas-fazem-o-nivel-do-rioparaiba-subir

Chuva alivia a agricultura, mas não muda o nível dos
reservatórios
O índice pluviométrico deo mês de setembro já é quase o
dobro do previsto pela Defesa Civil de Campos. Até o dia
15/09, choveu 97,4 milímetros. Número distante dos 57,5
milímetros previstos pelo Instituto Nacional de Meteorologia
(Inmet). Apesar de não garantir o abastecimento dos
reservatórios, a chuva destes dias auxiliou na irrigação da
agricultura. De acordo com o superintendente de Agricultura
de Campos e presidente da Associação dos Plantadores de
Cana de Açúcar, Eduardo Crespo, a chuva que atingiu a
região por uma semana foi uma bênção para o setor rural.
Esta foi a primeira temporada de chuva contínua de 2015.
Link:
http://www.jornalterceiravia.com.br/noticias/campos_dos_g
oytacazes/75212/chuva-alivia-a-agricultura,-mas-nao-mudao-nivel-dos-reservatorios

Fonte texto e foto: Jornal Terceira Via

Uso de recursos hídricos será debatido em audiências
A Agência Nacional de Águas (ANA) e a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) abriram no dia 24 de setembro a
Audiência Pública Conjunta ANA/Aneel nº 008/2015 para
emitir normativo conjunto que trata da emissão de outorga
de direito de uso de recursos hídricos por empreendimentos
de geração em operação comercial, localizados em rios de
domínio da União. Serão no mínimo oito audiências, sendo
que em dezembro será tratada a situação do Rio Paraíba do
Sul. Segundo o diretor do Comitê Baixo Paraíba do Sul e
Itabapoana, João Siqueira, em função da transposição das
águas do Paraíba com o objetivo de reforçar o abastecimento
de água em São Paulo, o promotor da Vara Federal de
Campos, Eduardo Santos de Oliveira levou essa discussão, há
cerca de seis meses, em audiência pública, no Rio de Janeiro.
Fonte texto e foto: O Diário

Link:
http://diarionf.com/uso-de-recursos-hidricos-seradebatido-em-audiencias

