INFORMATIVO COMITÊ PIABANHA X AGEVAP
PERÍODO: 15 a 31 de julho de 2015
CBH’s Afluentes se reúnem para discussão acerca do
Contrato de Gestão
O Comitê Piabanha e os demais Comitês Afluentes do rio
Paraíba do Sul se reuniram no último dia 20 de julho, na
sede do INEA, no Rio de Janeiro, para tratar da consolidação
das contribuições encaminhadas acerca da revisão do
Contrato de Gestão entre AGEVAP, Comitês e INEA. O
Presidente do Comitê, Paulo Leite, e o Secretário, Sérgio
Bertoche, estiveram presentes na ocasião.

Comitê participa de reunião para assinatura do Projeto PSA
Hídrico na região
O Comitê Piabanha participou, no dia 21 de julho de 2015, da
reunião para assinatura do projeto PSA Hídrico da Rede de
Desenvolvimento Humano (REDEH). O encontro contou com
a presença de representantes do Comitê, da AGEVAP, REDEH
e Prefeitura de Petrópolis. O projeto apresentado pela
REDEH, em edital lançado pela AGEVAP, irá contemplar
municípios inseridos na região hidrográfica do Piabanha.

Reunião entre Diretoria e Câmara Técnica do Comitê
discute itens importantes
No dia 28 de julho, foi realizada uma reunião conjunta entre
o diretório do Comitê Piabanha e a Câmara Técnica
Institucional. O encontro aconteceu no auditório da APA
Petrópolis, e na ocasião, foram discutidos assuntos
referentes a propostas dos eixos do Plano de Ações do
Comitê Piabanha, definidas na Oficina de Revisão e
Avaliação do Plano, bem como a criação de novas Câmaras
Técnicas e de Grupos de Trabalho (GT), o andamento da
campanha de divulgação do Comitê, entre outros temas.

Diretoria do Comitê Piabanha realiza sua 46ª reunião
O Diretório do Comitê Piabanha realizou, no último dia 28 de
julho, na APA Petrópolis, sua 46ª reunião. Na ocasião, o
principal assunto discutido foi o andamento da Campanha de
Divulgação e Assessoria de Comunicação do Comitê.

Areal, Paty do Alferes e Paraíba do Sul assinam contrato
para projeto de PSA Hídrico
O Comitê Piabanha, a AGEVAP, o CEIVAP, a SEA e
representantes dos municípios de Paraíba do Sul, Areal e
Paty do Alferes estiveram presentes no gabinete do prefeito
de Paraíba do Sul para a assinatura do convênio de
Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) para os três
municípios. A instituição responsável pelo projeto que
contempla as regiões é o Instituto Nacional de Tecnologia e
Uso Sustentável (INNATUS). O objetivo do programa de PSA
Hídrico é promover ações de restauração e conservação
florestal em áreas prioritárias e integrar a população nestas
ações, nesse caso, na Região Hidrográfica IV.

