INFORMATIVO COMITÊ PIABANHA X AGEVAP
PERÍODO: 01 a 15 de setembro de 2015
Reuniões de Grupos de Trabalho iniciam em setembro
Na manhã do dia 4, na Sede da APA Petrópolis, em Itaipava,
aconteceu a 1ª reunião do Grupo de Trabalho (GT) Plano de
Bacia. Os principais pontos discutidos foram os objetivos e
estratégias do GT Plano de Bacia e a viabilização do Plano de
Bacia Hidrográfica da Região Hidrográfica IV (RH-IV). O
período da tarde ficou reservado para a também 1ª Reunião
do GT Educomunicação. Em pauta, o acompanhamento dos
serviços de Assessoria de Comunicação, a campanha de
divulgação do Comitê Piabanha, e a elaboração de Programa
de Educomunicação com base no curso de Capacitação em
Educação Ambiental do CEIVAP.

Reuniões de Grupos de Trabalho iniciam em setembro II
As reuniões dos Grupos de Trabalho (GT) do Comitê Piabanha
estenderam-se até o dia 8 de setembro, quando ficaram
reservados dois encontros: o GT Saneamento, no período da
manhã, e o GT Pagamento por Serviços Ambientais com foco
Hídrico (PSA Hídrico), às 14h. Ambos foram realizados na
Sede da APA Petrópolis, em Itaipava. O GT Saneamento
tratou de temas como a elaboração e implementação dos
Planos Municipais de Resíduos Sólidos (PMRS) e dos Planos
Municipais de Saneamento Básico (PMSB), projetos das
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) de Teresópolis,
objetivos e estratégias desse GT. Já o GT PSA Hídrico discutiu,
entre outros assuntos, o banco de dados para utilização em
projetos de PSA, projetos de PSA Hídrico do CEIVAP na
Região Hidrográfica IV, Decreto Estadual nº 42.029 de 15 de
Junho de 2011, além do projeto de Lei sobre PSA em trâmite
na ALERJ.

Impactos da crise hídrica em discussão
O Comitê Piabanha esteve presente, às 9h do último dia 11,
no seminário “Impactos da Crise Hídrica”, promovido pela
Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
(Agevap), em sua Sede, que fica em Resende. O objetivo do
encontro foi discutir os impactos e desdobramentos
relacionados à atual crise hídrica vivenciada na área de
atuação da Agevap, que compreende as regiões
hidrográficas da bacia do rio Paraíba do Sul e do rio Guandu.
Representando o Comitê, o Presidente Paulo de Souza Leite
e o especialista em recursos hídricos Fernando H. Moura.

Comitê Piabanha na TV
Paulo de Souza Leite, Presidente do Comitê Piabanha, falou,
ao vivo, na noite do dia 15, ao jornal Panorama Petrópolis,
veiculado pelo canal 10 da Rede Petrópolis de Televisão. Em
pauta a crise hídrica, seus impactos, e as expectativas para os
próximos meses.

A água no município de Petrópolis
A convite da Câmara Municipal de Petrópolis, o Comitê
Piabanha participou da Audiência Pública "A água no
município de Petrópolis". Participaram do evento os
membros do Comitê, Paulo de Souza Leite e Karina Wilberg.
O encontro foi proposto pelo vereador Silmar Fortes e
aconteceu no dia 14 de setembro, às 18h30. A atual situação
dos recursos hídricos na cidade foi o foco da reunião.

