
 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se trata de gestão pública,frequentemente é necessário rever posições, analisar 

resultados e ter coragem de recuar para promover um novo planejamento.Avaliando as 

ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e pelo Instituto 

Estadual do Ambiente (Inea),em 2012, é possível fazer um saldo positivo, a exemplo das 

notícias publicadasna primeira quinzena de 2013. 

 

Mesmo em situações em que a população foi surpreendida por grandes desastres 

naturais, como a enchente que atingiu, em dezembro de 2012,o Município de Duque de 

Caxias – especialmente o distrito de Xerém –, as iniciativas do Governo do Estado 

chegaram com mais força onde a gestão pública foi feitade forma mais integrada, em 

dialogo com municípios e a sociedade civil. 

 

Outros exemplos dessa parceria governos-sociedade civil são os projeto de reciclagem 

em comunidades pacificadas (Fábrica Verde e EcoModa) e o ICMS Verde, que está 

provocando uma revolução ambiental em municípios fluminense. Aqueles que investem 

em qualidade de água, preservação do verde e tratamento adequado de lixo ganham 

maior repasse do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.Só nesse 

ano, os 92 municípios fluminenses receberão R$ 177 milhões. Silva Jardim lidera o 

ranking. 

 

 

 

Secretaria do Ambiente estimula conservação ambiental no Rio com ICMS Verde 

Verba de imposto repassada aos municípios se baseia em medidas como a criação de 

aterros sanitários, parques ambientais, remediação de lixões e obras de saneamento 

Globo – Bom Dia Rio – 17/01/2013  

 

Projetos em comunidades pacificadas transformam lixo em oportunidades 

Iniciativas da Secretaria de Estado do Ambiente reutilizam materiais descartados 

http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=319973&midia=tv&empresa=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=317532&midia=tv&empresa=govrio


 

capacitando jovens de comunidades carentes 

Globo – Bom Dia Rio – 08/01/2013 

 

Solução para as enchentes no Rio de Janeiro 

Secretário Carlos Minc responde à dúvidas de famílias que ficaram desabrigadas com as 

chuvas da última semana, e anuncia novas medidas para reduzir riscos de desastres 

naturais 

Parte 1 

Parte 2 

TV Globo - Globo Comunidade 

 

 

 

Blitz ambiental em São Francisco de Itabapoana prende três pessoas 

A ação da Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais combateu 

carvoarias ilegais que operavam em reserva ambiental do Norte Fluminense 

RJ Intertv 2ª edição – 17/01/2013  

 

Petrobrás terá de adiar mais ainda o Comperj 

Plano da estatal para usar Área de Proteção Ambiental como rota das embarcações do 

complexo petroquímico é vetado pela Secretaria de Estado do Ambiente e União 

O Estado de S. Paulo – 17/01/2013 

 

ICMS Verde, da Secretaria estadual do Ambiente, fará repasse recorde este ano 

Os 92 municípios fluminenses receberão R$ 177 milhões pelo cumprimento de metas 

ambientais. Silva Jardim lidera este ranking 

O Globo (Flávia Oliveira) – 16/01/2013 

 

Meta de 10% para coleta seletiva em municípios 

O secretário Carlos Minc disse que o número de aterros sanitários atende à demanda da 

Baixada Fluminense e destacou que a coleta de lixo domiciliar é de responsabilidade das 

prefeituras  

TV Brasil – Repórter Rio – 14/01/2013 

 

http://www.clipnaweb.com.br/mediacenter/video_2005.asp?link=http://www.clipnaweb.com.br/Video/VIDEO3/1301060700-GB.wmv&empresa=govrio&titulo=Solu%E7%E3o%20para%20as%20enchentes%20no%20Rio%20de%20Janeiro%20(Parte%201)&midia=tv&dtMateria=06/01/2013%2007:00:22
http://www.clipnaweb.com.br/mediacenter/video_2005.asp?link=http://www.clipnaweb.com.br/Video/VIDEO3/1301060722-GB.wmv&empresa=govrio&titulo=Solu%E7%E3o%20para%20as%20enchentes%20no%20Rio%20de%20Janeiro%20(Parte%202)&midia=tv&dtMateria=06/01/2013%2007:22:00
http://globotv.globo.com/inter-tv-rj/rj-inter-tv-2a-edicao/v/tres-pessoas-sao-presas-em-operacao-da-policia-florestal-em-sao-francisco-de-itabapoana-r/2352115/
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=222913&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=222771&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=319167&midia=tv&empresa=govrio


 

Obras de despoluição das Lagoas da Região Oceânica iniciam em janeiro 

Secretaria de Estado do Ambiente anuncia início das obras de dragagem da Lagoa de 

Piratininga em Niterói  

O Fluminense – 12/01/2012 

 

 

Recuperação de Sepetiba 

Governo do Estado investe R$ 12 milhões na revitalização da orla de Sepetiba por meio 

de obras de saneamento e dragagem 

O Fluminense RJ- 06/01/2013 

 

 

Parque fluvial é inaugurado em Cachoeiras de Macacu 

Com oito hectares , a unidade de conservação receberá investimentos de R$ 2,8 milhões, 

do Fundo da Mata Atlântica. A SEA pretende quadruplicar a visitação nos parques 

estaduais  

O Dia - 29/12/201 

 

ambiente@ambiente.rj.gov.br  

 

 

Se você não quiser receber este informativo, envie mensagem de exclusão 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastre o email de um amigo para que ele receba a Carta do Ambiente. 

http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=222343&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=222343&cliente=govrio
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