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Comitê marca presença no XVII ENCOB
O Comitê Piabanha esteve presente na 17ª edição do
Encontro Nacional de Bacias Hidrográficas (ENCOB),
realizada entre os dias 4 e 9 de outubro de 2015, em Caldas
Novas (GO). Na ocasião, o Comitê foi representado pelo seu
diretor presidente, Paulo Leite, pelo diretor administrativo,
Alexandre Carlos de Rocha, e pelos membros José Edson
Cunha, João Fernandes Lisbôa e Vera de Fátima Martins. A
programação do ENCOB contou com seminários,
conferências, cursos, oficinas e mesas de diálogo acerca dos
seguintes temas: O uso da água na agricultura; Preservação
de rios e nascentes; Abastecimento e saneamento básico;
Uso e reaproveitamento da água na indústria; Segurança
hídrica; Geração de energia e sustentabilidade;
Planejamento e prevenção de escassez; Água e turismo
sustentável; Compromisso e consumo consciente; A
importância do uso racional da água; e Boas práticas de
conservação.
Reunião do GT Plano de Bacia tem seu 2º encontro
A segunda reunião do Grupo de Trabalho (GT) Plano de Bacia
foi realizada no dia 05 de outubro, na Sede da APA
Petrópolis. O Grupo focou os trabalhos na elaboração do
Plano de Aplicação Plurianual do Comitê Piabanha, com
objetivo de ter o Plano aprovado ainda no ano de 2015,
evitando, assim, uma nova prorrogação do prazo de validade
do Plano atual. Foi definido como encaminhamento a
elaboração de minuta com a proposta de distribuição de
recursos por Programa e Subprograma do PAP Comitê
Piabanha para o período de 2016 a 2020.
Comitê Piabanha promove Oficina sobre mudanças
climáticas
No último dia 14 de outubro, a sede da APA Petrópolis
recebeu a 1ª Oficina de capacitação/nivelamento do Comitê
Piabanha sobre adaptação às mudanças climáticas baseada
em ecossistemas – AbE. A iniciativa, que teve como
principais objetivos apresentar conceitos básicos de
mudanças climáticas, ecossistemas, serviços ecossistêmicos,
ciclo de AbE, além dos efeitos que tais mudanças causam na
Região Hidrográfica do Piabanha, se deu através de parceria
estabelecida com a Cooperação Alemã para o
Desenvolvimento Sustentável (GIZ).
SEA convoca Comitês de Bacia para discutir o ZEE/RJ
O Comitê Piabanha recebeu o convite da Secretaria Estadual
do Ambiente (SEA) e esteve presente no dia 15 de outubro,
por meio do Presidente da instituição, Paulo de Souza Leite,
e da Yara Valverde, membro da Diretoria do Comitê, no
Auditório da Firjan, Centro do RJ, para a 2° Oficina de
Trabalho sobre o projeto de Zoneamento Ecológico
Econômico do Rio de Janeiro (ZEE/RJ). A iniciativa tem por
objetivo criar zonas de exploração econômica sustentável
para que sejam evitados impactos ao meio ambiente.

