INFORMATIVO COMITÊ BAIXO PARAÍBA DO SUL X AGEVAP
PERÍODO: 15 a 30 de junho de 2016
Rio Paraíba: reservatórios com volume aquém do normal

Fonte texto e foto: Jornal Ururau

Link reportagem:
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/rjintertv2edicao/videos/t/edicoes/v/reservatorios-da-baciahidrografia-do-baixo-paraiba-estao-abaixo-do-normal-dizcomite/5094243/

Os principais reservatórios que abastecem a Bacia do Rio
Paraíba do Sul (Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil)
durante o período de estiagem, começaram o ano de 2016
com apenas 46%, o que em épocas normais terminaria o
verão com 80% e 90% de sua capacidade. A informação é
do diretor João Gomes, do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Baixo Paraíba do Sul (CBH-BPS). Ele ainda salientou que
essas cisternas são de extrema importância, já que quando
chove, a água é armazenada nos reservatórios, para que,
em épocas de seca, seja captada pouco a pouco, de modo
que o rio não seque totalmente. “A gente já vinha
prevendo isso desde ano passado, que para regularizar os
reservatórios do Paraíba do Sul e também da foz do
próprio Rio, só se houvesse um dilúvio para poder botar
tudo no lugar dado os dois anos de seca severa que nós
tivemos em 2014 e 2015. E como essa chuva intensa não
veio (tivemos até um volume aquém do normal), os
reservatórios começaram o ano com apenas 46%”,
explicou o diretor. Nos dois últimos anos os reservatórios
operaram quase que no volume morto (com 15%)
Link:http://novosite.ururau.com.br/cidades/d4e13610f7c8
a9f10e751c7b66a950b0a39ac321_rio_paraiba__reservato
rios_com_volume_aquem_do_norma

Moradores denunciam aterro irregular em Lagoa de Cima
Moradores da localidade de Lagoa de Cima, em Campos,
denunciam um aterro irregular que está sendo feito em uma
área de preservação ambiental às margens da lagoa. Segundo
uma moradora da região, vários terrenos estão sendo
vendidos no local e os compradores aterram a área para evitar
futuros alagamentos. “Esses terrenos estão bem próximos da
lagoa e não poderiam ser vendidos porque estão em uma área
de proteção ambiental. Quando a lagoa enche esses terrenos
ficam inundados. Por esse motivo que os compradores estão
aterrando”, afirmou Sônia Guimarães. Ainda de acordo com a
moradora, os aterros atrapalham turistas e moradores que
querem tomar banho e aproveitar a beleza do local. “Esse
aterro, que começou no último final de semana, está a menos
de dez metros da lagoa. Já entrei em contato com a prefeitura
para fiscalizar o serviço, mas não tive uma resposta. Espero
que algo seja feito. Temos que chamar a atenção das
autoridades para esse problema ambiental”, concluiu.

Fonte texto e foto: Jornal Terceira Via

Link:http://www.jornalterceiravia.com.br/noticias/campos
_dos_goytacazes/87087/moradores-denunciam-aterroirregular-em-lagoa-de-cima#prettyPhoto

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

