
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com investimentos verdes e preservação ambiental, avançamos no desenvolvimento 
sustentável, fortalecendo a economia do estado. A Secretaria de Estado do Ambiente 
está provando isso com iniciativas que foram destacadas no noticiário, como o ICMS 
Verde, queprovocou uma revolução ambiental em municípios fluminenses, e 
investimentos em saneamento na Região dos Lagos, que incentivam o turismo. 

Ações de combate a crimes ambientais foram destaque, com operações integradas, 
como a interdição de abatedouro clandestino em Lumiar, distrito de Nova Friburgo, e de 
areais clandestinos em Seropédica. 

O apoio à inclusão social em comunidades pacificadas esteve no noticiário, com o 
lançamento do Projeto Comunidades Verdes, em quatro comunidades com UPPs: 
Fogueteiro, Batan, Alemão e Formiga.  O objetivo é capacitar moradores em técnicas de 
reflorestamento e de paisagismo, além de incentivar a produção de mudas de Mata 
Atlântica, ornamentais e medicinais em hortos comunitários. 

 

 

 

Secretário do Ambiente fala de investimentos no saneamento da Região dos Lagos  

A Região dos Lagos, onde serão investidos R$ 33 milhões em saneamento básico, detém 
o maior nível de investimento em esgoto no Estado do Rio de Janeiro 

Globo – Bom Dia Rio – 28/02/2012 

 

Preservação Ambiental é bom negócio 

Lei do ICMS Verde distribui mais recursos para as prefeituras que investirem em 
preservação ambiental 

Canal Futura – Jornal Futura – 27/02/2013 

  

http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-rio/t/edicoes/v/regiao-dos-lagos-ainda-sofre-com-problemas-de-saneamento-basico/2431856/
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=329029&midia=tv&empresa=govrio&palavra=


 

 

Operação destrói areais clandestinos em Seropédica 

Mapeamento realizado pela Secretaria estadual do Ambiente apontou 17 pontos de 
extração ilegal desses areais 

Band – Brasil Urgente – Rio – 21/02/2012 
  
  
 

 
 Comunidades Verdes 

Iniciativa da Secretaria do Ambiente, o Projeto Comunidades Verdes, promove 
desenvolvimento nas comunidades, através de ações de reflorestamento e plantio 

Jornal do Commercio – RJ – 27/02/2013 

  

SEA interdita abatedouro clandestino em Nova Friburgo 

A ação da Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais combateu 
abatedouro clandestino que operava em área verde e de nascente de rio 

G1 – Intertv – 26/02/2013 

 

Municípios da Baixada Fluminense formam consórcio para cuidar de entulho 

O primeiro consórcio público no Rio de Janeiro voltado para a destinação adequada de 
entulho da construção civil entrará em operação a partir de agosto 

Jornal do Commercio – RJ – 25/02/2013 

  

Praia na Ilha Grande no ranking das dez melhores 

Com uma paisagem selvagem, a praia de Lopes Mendes, na Ilha Grande, foi escolhida 
como a sétima melhor do mundo por turistas em pesquisa feita por site de viagem 

O Globo - RJ - 23/02/2013      

  

Entulho Limpo da Baixada terá 107 pontos de coleta 

Com a criação de 107 pontos de coleta e seis áreas de triagem e transporte de entulho, o 
programa deverá recolher 3,5 mil toneladas de resíduos sólidos 

O Fluminense - RJ - 23/02/2013 

http://www.clipnaweb.com.br/mediacenter/video_2005.asp?link=http://www.clipnaweb.com.br/Video/VIDEO3/1302211740-BD.wmv&empresa=govrio&titulo=Opera%C3%A7%C3%A3o%20destr%C3%B3i%20areais%20clandestinos%20em%20Serop%C3%A9dica&midia=tv&dtMateria=21/02/2013%2017:40:39
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=227177&cliente=govrio&
http://g1.globo.com/rj/serra-lagos-norte/noticia/2013/02/homens-sao-presos-em-abatedouro-clandestino-de-nova-friburgo-rj.html
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=226911&cliente=govrio&
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=226757&cliente=govrio&
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=226780&cliente=govrio&


 

 

            

Central de tratamento do lixo é multada pelo Instituto Estadual do Ambiente 

O motivo da multa foi o mau cheiro provocado pela falta de tratamento para o chorume 
que está afetando os moradores da região 

TV Globo - RJ TV - 2ª Edição - 22/02/2013 

  

Centro de referência no estudo de macacos reúne diversas espécies 

Muitas espécies já estão em extinção, como muriqui, um forte concorrente à mascote 
das Olimpíadas de 2016 

Rede Record - Jornal da Record - 16/02/2013 

  

  

 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/mediacenter/video_2005.asp?link=http://www.clipnaweb.com.br/Video/VIDEO3/1302221917-GB.wmv&empresa=govrio&titulo=Central%20de%20tratamento%20do%20Lixo%20%C3%A9%20multada%20pelo%20Instituto%20Estadual%20do%20Ambiente&midia=tv&dtMateria=22/02/2013%2019:17:58
http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/edicao/?idmedia=512008bfb61cb0259bb538cd
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