INFORMATIVO COMITÊ PIABANHA X AGEVAP
PERÍODO: 1 a 15 de junho de 2015
Visita ao Palácio Guanabara
O presidente do Comitê Piabanha, Paulo Leite, participou,
no dia 3, do lançamento do Atlas das Unidades de
Conservação do Estado do Rio de Janeiro. O evento,
realizado nas dependências do Palácio Guanabara, Rio de
Janeiro, contou também com a presença do governador
Luiz Fernando Pezão e do secretário estadual de Ambiente
André Corrêa. O Atlas é um documento sobre as áreas
naturais protegidas no estado do Rio de Janeiro,
considerado obra de referência sobre o tema.
Comitê Piabanha promove ação
para o Mês do Meio Ambiente
Em comemoração ao Mês do Meio Ambiente, o Comitê
Piabanha tirou do papel o projeto relacionado ao alerta para a
escassez de água no Brasil. Para isso, exibiu, entre os dias 3, 9,
11 e 12, em vários locais, o filme “A Lei da Água”,
documentário brasileiro, com direção assinada por André
D’Elia, que fala a respeito da relação entre o novo Código
Florestal, aprovado pelo Congresso no ano de 2012, e a crise
hídrica brasileira. Iniciando os trabalhos, em 3 de junho, o
documentário foi apresentado na Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ). Já nos dias 9, 11 e 12, a exibição do filme
aconteceu na Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) em
Petrópolis, na Câmara Municipal de Vereadores em Sapucaia, e
na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em
Três Rios, respectivamente.

Comitê participa de reunião promovida pelo
Conselho Estadual de Recursos Hídricos
Membros do Comitê Piabanha estiveram presentes, em 09
de junho, na 20ª Reunião Extraordinária do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CERHI-RJ), que deliberou
sobre a renovação do Cadastro Ambiental Rural e Cadastro
Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CAR e CNARH)
no âmbito das entidades delegatárias. O encontro ocorreu
na sede do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Preparativos para a Oficina de Avaliação
e Revisão do Comitê Piabanha
Durante todo o mês de junho, a Unidade Descentralizada 2, da
Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), esteve
mobilizada para a organização da Oficina de Avaliação e
Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros
do Comitê Piabanha. O grande objetivo do encontro é rever e
avaliar todas as ações já realizadas pelo Comitê e propor novas
diretrizes, que deverão ser colocadas em prática no decorrer
dos próximos anos.

