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PERÍODO: 1 a 30 de abril de 2015
Comitê Médio Paraíba do Sul realiza reunião plenária
para debates acerca do Plano de Bacia
O Comitê Médio Paraíba do Sul realizou sua 10ª Reunião
Plenária Extraordinária no dia 13 de abril de 2015, na sede da
AGEVAP, em Resende (RJ), cuja pauta foi a realização do
Encontro Ampliado junto à COHIDRO sob o tema
“Prognóstico: Cenário para os Recursos Hídricos”. Na ocasião,
a empresa COHIDRO, responsável pela elaboração do Plano
de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul, apresentou o
Prognóstico à plenária do Comitê, para que os presentes
pudessem alinhar e debater suas ideias a respeito do assunto.

Câmara Técnica do CBH-MPS realiza reunião
para revisão do Regimento Interno
A Câmara Técnica Permanente de Instrumentos de Gestão
e Legal do Comitê da Região Hidrográfica do Médio
Paraíba do Sul (CBH-MPS) realizou no dia 27 de abril de
2015, na sede da FIRJAN, em Volta Redonda (RJ), sua 28ª
reunião, para discussões acerca da revisão do Regimento
Interno do Comitê.

Comitê promove campanha sobre uso consciente da água
O Comitê Médio Paraíba do Sul em parceria com o Sider
Shopping de Volta Redonda lançou, no dia 27 de março, uma
campanha em comemoração ao Dia Mundial da Água, para
conscientização e mobilização da sociedade quanto ao uso do
recurso. Está exposto, no Sider Shopping, um painel digital
informativo, para levar ao conhecimento da população a
situação de estresse hídrico nos reserva tórios da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, e as medidas simples para
economia de água no dia-a-dia.

ETE Correios é inaugurada em Volta Redonda
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A Estação de Tratamento de Esgoto Gil Portugal (ETE
Correios), localizada na Avenida dos Trabalhadores, Vila
Santa Cecília, em Volta Redonda, foi inaugurada no último
dia 24 de abril. O empreendimento representa um
investimento público de cerca de R$ 27 milhões em
saneamento, que irá beneficiar 75 mil moradores de 21
bairros do município. Estiveram presentes na inauguração
o Governador e o Secretário de Estado do Rio de Janeiro, os
prefeitos e secretários dos municípios inseridos na região
hidrográfica do Médio Paraíba do Sul e representantes do
Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta
Redonda).

