INFORMATIVO CBH-MPS X AGEVAP
PERÍODO: 01 a 15 de setembro de 2015
CBH-MPS participa de eventos “Água e Desenvolvimento
Sustentável 2015”
O CBH Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), representado por
Vera Lúcia Teixeira, Daniela Vida e Flávia Pires, participou do
dia 1º a 3 de setembro, em São Pedro (SP), do XIII Diálogo
Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos e do
IV Encontro Formativo Nacional Integrado de Educação
Ambiental para a Gestão das Águas. Entre os objetivos do
evento, estão; discutir e avaliar os resultados e avanços da
educação ambiental e a gestão dos recursos hídricos,
promover o entendimento e integração entre os diversos
agentes ambientais que atuam nas bacias hidrográficas,
propiciando a troca de experiências entre suas práticas em
educação ambiental e gerenciamento de recursos hídricos e
sua capacitação permanente, entre outros.

OCDE lança “Governança dos Recursos Hídricos no Brasil”

Fonte texto e foto: ANA

Comitê marca presença no Encontro CNI - Sustentabilidade
2015
O Comitê Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), representado por
Markus S. W. Budzynkz, compareceu na 4ª edição do Encontro
CNI – Sustentabilidade 2015, realizado na cidade do Rio de
Janeiro, em 3 de setembro. O Encontro proporcionou um
amplo diálogo sobre os desafios que a indústria deve
enfrentar na busca de um modelo de desenvolvimento atento
às mudanças climáticas e à construção de estratégias de
negócios que garantam competitividade, e na ocasião foram
debatidos temas como a adaptação aos efeitos da mudança
do clima; economia e modelo de desenvolvimento;
negociações internacionais e o acordo climático Pós-2015, e
inovação e ambiente de negócios de baixo carbono.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) lançou em 2 de setembro na sede da
ANA, em Brasília, o relatório “Governança dos Recursos
Hídricos no Brasil”, resultado de um diálogo com mais de
cem instituições, entre ministérios, órgãos públicos de
diferentes níveis de governo, setor privado e sociedade civil.
O relatório concluiu que o Brasil alcançou progressos
notáveis desde a adoção da Política Nacional de Recursos
Hídricos (9.433), em 1997, e a criação da ANA, em 2000, mas
mesmo com todos os avanços ainda não se alcançaram
plenamente todos benefícios potenciais. O trabalho resultou
em um amplo diagnóstico, e sugestões de atuação, sobre a
gestão de recursos hídricos, com foco no pacto nacional de
gestão pelas águas e na alocação de água. O Comitê Médio
Paraíba do Sul esteve presente na ocasião, representado
pelo seu Presidente, José de Arimathéa Oliveira, e seu
Secretário, Sérgio Alves.

CBH-MPS participa da 23ª Reunião do GTAOH do CEIVAP
O Comitê Médio Paraíba do Sul, representado pela sua
diretoria, participou no dia 10 de setembro de 2015, da 23ª
reunião do Grupo de Trabalho Permanente de
Acompanhamento da Operação Hidráulica na Bacia do Rio
Paraíba do Sul, para atuação conjunta com o Comitê da Bacia
do Rio Guandu (GTAOH) do CEIVAP. O Encontro foi realizado
na sede da AGEVAP, em Resende (RJ), e na ocasião, houve
discussões sobre a avaliação da redução da vazão objetivo
em Santa Cecília para 110 m³/s (apresentações do ONS e do
INEA).

Comitê esteve presente no Seminário “Impactos da Crise
Hídrica na área de atuação da AGEVAP”
O Comitê Médio Paraíba do Sul esteve presente no Seminário
“Impactos da Crise Hídrica na área de atuação da AGEVAP”,
realizado no dia 11 de setembro, em Resende (RJ), na sede da
Agência. O evento foi organizado no intuito de promover a
discussão acerca dos 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. Os debates, no
âmbito do Seminário, contemplaram os aspectos do
gerenciamento da crise, os processos de armazenamento e
abastecimento de água, e as experiências internacionais
frente a uma crise hídrica, com a participação de
representantes dos países da Alemanha e de Israel.

