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Cantareira não atinge Paraíba
O sistema Cantareira atingiu a superfície das comportas
com o nível em 29,3% de sua capacidade. Para o diretor do
Comitê do Baixo Paraíba do Sul, João Siqueira, apesar do
alcance dessa porcentagem, ainda é pouco. Ele informou
que o Paraíba está apenas com 18% da capacidade em
seus reservatórios. Em Campos, após chegar a 7,5 metros
há 15 dias, o rio voltou a baixar e está com 6m, nível
próximo dos 5,8 m considerado normal pela Defesa Civil
para esta época do ano. Para o ambientalista Aristides
Soffiati, a transposição do Paraíba do Sul para o sistema
Cantareira não afetará muito a região do Baixo Paraíba.
Link: http://www.fmanha.com.br/geral/cantareira-naoatinge-paraiba
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Paraíba transborda e causa enchentes no Norte e Noroeste
Fluminense
As fortes chuvas que atingiram as regiões Norte e Noroeste
Fluminense, neste final de semana, causaram transtornos em
algumas cidades. São Fidélis, Itaocara e Cambuci tiveram
ruas alagadas devido ao aumento do rio Paraíba do Sul. Em
Itaocara, após três meses enfrentando um nível crítico no
Paraíba, o rio transbordou e a água chegou a invadir casas.
Campos, no entanto, apesar da água recebida, não corre
risco de enchente nos próximos dias. O subcomandante da
Defesa Civil, major Edson Pessanha, informou que o
município permanece em estado de normalidade.
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Link: http://www.fmanha.com.br/geral/paraiba-transbordae-causa-enchentes-no-norte-e-noroeste-fluminense

Cidades do Norte e Noroeste em alerta por causa das
chuvas
As cidades de Itaocara, Aperibé e Cambuci já sofrem com
alagamentos em diversos bairros. Um dos mais atingidos
foi o Porto das Barcas, em Aperibé. A prefeitura ajudou a
população a retirar os pertences das casas. Ainda não há
desabrigados nem desalojados na região. A Defesa Civil
começou a retirar ribeirinhos de Itaocara e Cambuci. Em
São Fidélis a Defesa Civil monitora o rio Paraíba do Sul que
começou a subir desde meados de janeiro. Segundo as
medições, o nível do rio está com 4.75 metros. A Defesa
Civil alerta a população ribeirinha sobre a possibilidade de
aumento no volume do rio.
Link: http://www.jornalterceiravia.com.br/noticias/
norte_noroeste_fluminense/79947/cidades-do-norte-enoroeste-em-alerta-por-causa-das-chuvas
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