INFORMATIVO COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL X AGEVAP
PERÍODO: 01 a 15 de junho de 2016
Comitê Baixo Paraíba realiza 2ª Reunião Ordinária
O Comitê Baixo Paraíba do Sul realizou no último dia 9 de
junho, no auditório do hospital veterinário da UENF, em
Campos dos Goytacazes, sua 2ª Reunião Ordinária Plenária. O
evento teve início com a aprovação da ata da 1ª Reunião
Ordinária do CBH BPSI em 2016, em seguida foi apresentado o
relatório sobre o IV Encontro Estadual de Bacias Hidrográficas
do Estado do Rio de Janeiro. Dando continuidade foi discutido
sobre a atual situação dos recursos do FUNDRHI. Após teve a
apresentação do Observatório do Comitê BPSI. Logo após foi
discutido a proposta sobre a aplicação de recursos do CBH
Macaé das Ostras na região do CBH Baixo BPSI.

Soffiati no MPF contra barragem
O historiador ambiental Aristides Soffiati vai notificar o
Ministério Público Federal (MPF) de Campos para pedir
informações sobre a construção de uma barragem no rio
Paraíba do Sul, visando a irrigação da Baixada Campista.
Esse seria um dos pontos do mapa de desenvolvimento
(2016/25) lançado pela Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no dia 30 de maio. A
assessoria da Firjan em Campos esclareceu que a questão
específica do barramento não consta no mapa estadual da
entidade, fixado sobre questões mais macro. Mas como
chegou a ser um dos pontos discutidos em Campos, na
reunião prévia ao lançamento do mapa estadual, o
barramento pode vir a ser contemplado na versão
regional. Ainda em fase de elaboração, seu lançamento
está previsto para acontecer em julho. Seja no mapa
estadual ou regional da Firjan, a ideia de uma nova
barragem no rio Paraíba, próximo à sua foz, é vista com
preocupação por Soffiati, sobretudo em possíveis
consequências como avanço da salinização e risco à
captação d’água em Campos, São João da Barra e São
Francisco de Itabapoana.
Link: http://www.fmanha.com.br/geral/soffiati-no-mpfcontra-barragem

Inaugurada a primeira Estação de Tratamento de Água de
Reuso da região
A primeira Estação de Tratamento de Água de Reuso de
Campos dos Goytacazes (ETA-R) foi inaugurada no dia 9 de
junho pela prefeita Rosinha Garotinho e a concessionária
Águas do Paraíba, no Conjunto Habitacional Osvaldo Gregório,
na Chatuba. O vice-prefeito Doutor Chicão também participou
da solenidade. Com capacidade de produção de 25 metros
cúbicos por hora (18 milhões de litros de água por mês), a ETAR também é a primeira da região e uma das maiores do estado
do Rio, e gera efluente com 93% de pureza.
Link:http://www.fmanha.com.br/geral/inaugurada-a-primeiraestacao-de-tratamento-de-gua-de-reuso-da-regiao

RELAÇÃO DE PROJETOS DO COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA

ITEM

PROJETO

MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)

STATUS

1

Aquisição e Instalação de Equipamentos que Proporcionem
Identificar, Analisar, Mapear e Monitorar as Áreas com
Riscos de Inundações na Região Hidrográfica IX

Campos dos Goytacazes

Em Ato Convocatório

2

Assessoria de Comunicação

Bacia da Região Hidrográfica do
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Cancelado

São Fidélis

Em andamento

São Fidélis

Em andamento

Aperibé

Não iniciado

São José de Ubá
Carapebus
N/A

Não iniciado
Em andamento
Em andamento

3
4
5
6
7
8

Apoio ao Projeto de Educação Ambiental: "Da Nascente à
Foz: O que eu tenho a ver com isso?"
Apoio ao Projeto de Educação Ambiental: "Da Nascente à
Foz: O que eu tenho a ver com isso?"
Elaboração de Estudo Ambiental e de Concepção, Projetos
Básicos e Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário
Contratação de Empresa para Construção de ETE
Olhos d'Água
Ações do Diretório

