INFORMATIVO COMITÊ PIABANHA X AGEVAP
PERÍODO: 15 a 29 de fevereiro de 2016
Planejamento de atividades para 2016 marca 51ª RO
O Comitê Piabanha realizou sua 51ª Reunião Ordinária no
dia 16 de fevereiro. O encontro aconteceu na Secretaria
Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
de Paty do Alferes. Em pauta, a aprovação de recursos
financeiros referentes ao ano de 2016 do Plano de Aplicação
Plurianual do Comitê Piabanha, prestação de contas do ano
anterior e relatório das atividades desenvolvidas,
planejamento de atividades para o ano de 2016, andamento
do serviço de comunicação do Comitê Piabanha e Concurso
de Fotografia, além de informes e assuntos gerais.

Residentes são selecionados para atuar na RH-IV
No dia 17, Paulo de Souza Leite, Presidente do Comitê
Piabanha, e Victor Machado Montes, Coordenador da
Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP (UD2), estiveram na
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) para
entrevistar candidatos, recém-formados nos cursos de
Engenharia Florestal e Engenharia Agronômica, às vagas de
residentes do Comitê. Na ocasião foram aprovados três
profissionais da área agronômica que atuarão em atividades
relacionadas ao monitoramento de bacias afluentes inseridas
na área de atuação do Comitê, identificação de áreas
prioritárias para conservação do solo, proteção e restauração
florestal, apoio à elaboração do Plano de Bacia da Região
Hidrográfica IV, entre outras.

Comitê Piabanha no FFCBH
O Presidente do Comitê Piabanha, Paulo de Souza Leite,
esteve presente na Reunião Ordinária do Fórum Fluminense
de Comitês de Bacia Hidrográfica (FFCBH), que aconteceu no
dia 23, no Auditório do Instituto Estadual do Ambiente –
Inea. O grupo discutiu sobre propostas dos CBHs referentes
aos Projetos de Lei em análise no CERHI e Alerj, bem como,
proposta de uso de recursos do FUNDRHI, CAR, ZEE, e
informes gerais.

Comitê promove Seminário sobre Sistemas de Informações
O município de Teresópolis recebeu, nos dias 25 e 26 de
fevereiro, o Seminário Sobre Sistemas de Informações.
Promovido pelo Comitê Piabanha o evento contou com mais
de 60 participantes. Com os objetivos de nivelar o
conhecimento sobre sistemas de informações para a gestão
de recursos hídricos, definir informações necessárias para
um banco de dados do Sistema de Informações do Comitê
Piabanha, delimitar critérios para a busca de parcerias e
avaliar os sistemas disponíveis, a programação contou com
palestras e dinâmicas de integração.

