INFORMATIVO CBH-MPS X AGEVAP
PERÍODO: 1 a 15 de junho de 2015
11ª Reunião Plenária Extraordinária
O Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Médio
Paraíba do Sul (CBH-MPS) realizou, no dia 10 de junho, na
sede da prefeitura de Vassouras, sua 11ª Reunião Plenária
Extraordinária, onde o objetivo foi discutir a aprovação da
revisão do Regimento Interno.

18ª Reunião Plenária Ordinária
O Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba
do Sul (CBH-MPS) realizou, no dia 10 de junho, na sede da
prefeitura de Vassouras, sua 18ª Reunião Plenária Ordinária.
Dentre os assuntos de pauta destacam-se a avaliação das
atividades da Semana do Meio Ambiente, a apresentação dos
projetos inscritos para o edital do “Projeto de Auxílio à
Pesquisa”, a apresentação das propostas de trabalho do
escritório de projetos do Comitê, a indicação de um
representante do segmento de usuários para a Câmara
Técnica.
No ocasião ainda forma dada posse aos novos membros do
Comitê, foi feita também uma atualização sobre a situação da
escassez hídrica, além de informes sobre o GTAI e o GTAOH,
do CEIVAP e a aprovação da Resolução CBH-MPS nº 047/2015,
que aprova o Edital do Processo Eleitoral para vagas
remanescentes.

Inauguração do Escritório de Projetos do CBH-MPS
Foi inaugurado, no dia 3 de junho de 2015, na sede da
Secretaria de Meio Ambiente de Pinheiral (RJ), o Escritório
de Projetos do Comitê Médio Paraíba do Sul.
Na oportunidade o Comitê ainda fez a entrega dos
certificados de Boas Práticas Ambientais.

Palestra sobre Escassez Hídrica
O Comitê do Médio Paraíba do Sul realizou, no dia 3 de junho,
no Campus Nilo Peçanha, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), uma palestra
sobre a Escassez Hídrica, tendo como participantes, além dos
membros do Comitê, alunos do curso técnico de Meio
Ambiente entre outros convidados.

Exposição de banners didáticos no Sider Shopping
O Comitê do Médio Paraíba do Sul promoveu a instalação
de banners didáticos sobre a Gestão de Recursos Hídricos,
nas galerias do Sider Shopping, em Volta Redonda (RJ), no
dia 1º de junho.
A ação, uma parceria do Comitê com o Shopping
permanecerá em exposição durante todo o mês de junho,
em virtude do dia do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 do
mesmo mês.

Abração ao Rio Paraíba do Sul
O Comitê do Médio Paraíba do Sul promoveu a 2ª edição do
Abraço ao Rio Paraíba do Sul, no dia 2 de junho, a partir das 9
horas, num ato simbólico de demonstração de atenção a ser
dispensada ao rio mais importante de toda a região.
Assim como em 2014, a ação aconteceu simultaneamente em
todos os municípios da região do Médio Paraíba do Sul e
contou com o apoio de prefeituras e instituições de ensino.

