
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerado pelo secretário do Ambiente, Carlos Minc um dos mais graves crimes 
ambientais do Rio de Janeiro, a contaminação do terreno do Condomínio Volta Grande 
IV, em Volta Redonda, na Região do Médio Paraíba, vem sendo alvo de fortes medidas da 
SEA e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). 

Além da multa de R$ 35 milhões, estabelecida pelo Inea, foi determinado que a CSN, que 
doou a área para Sindicato dos Metalúrgicos em 1998, apresente plano para realocação 
dos moradores; um cronograma de análises das condições de saúde das 220 famílias; e 
um plano para descontaminação imediata do solo e do lençol freático da região. 

A CSN terá que atender a 22 exigências determinadas pelo Inea. Outras multas e 
punições penais poderão ser determinadas pela Justiça, incluindo penas de prisão. 

O programa Lixão Zero, que já fechou todos os lixões municipais no entorno da Baía de 
Guanabara e pretende acabar com todos os demais no estado até 2014, pôde comemorar 
mais três conquistas: o fechamento de um lixão ao lado do antigo aterro controlado de 
Gramacho e dos lixões de Maricá e de Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. 

O secretário anunciou ainda que no dia 6 de junho o terreno à beira da Baía de Sepetiba, 
Zona Oeste do Rio, contaminado por metais pesados, como o cádmio, pela falida Ingá 
Mercantil,será entregue totalmente despoluído, e funcionará como área de containers. 
Essa é uma antiga luta do Minc, pescadores e ambientalistas. 

 

 

Multa para CSN pode passar de R$ 50 milhões 

O Inea anunciou a multa administrativa a ser aplicada à Companhia Siderúrgica Nacional por ter 

doado a funcionários um terreno de 10 mil metros quadrados contaminado 

Globo Bom Dia Rio - 08/04/2013 

 

Lixão de Rio Bonito é fechado após 19 anos em atividade 

Realizada pela Secretaria estadual do Ambiente, esta ação faz parte do programa Lixão Zero, que 
pretende acabar com todos os lixões do Rio até 2014 

RJ Intertv – 09/04/2013 

 

http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=337664&midia=tv&empresa=govrio
http://globotv.globo.com/inter-tv-rj/rj-inter-tv-2a-edicao/v/lixao-de-rio-bonito-rj-e-fechado-apos-19-anos-em-atividade/2507696/


 

 

Poluição à beira da Baía de Sepetiba 

Cerimônia prevista para junho marca o fim de um grave problema ambiental do Rio de Janeiro: a 

contaminação por metias pesados de terreno à beira da Baía de Sepetiba 

O Dia – 14/04/2013 

 

 
 
  
Obras nas Lagoas da Barra aguardam sinal verde do TCE 
Sai edital para o plano de recuperação das lagoas da Zona Oeste. Licitação será dia 14 de maio, 
obras de dragagem e revitalização irão custar R$ 680 milhões 
O Globo – Negócios & Cia – 13/04/2013 
 
 
SEA e Inea promovem curso de atualização para Polícia Militar Ambiental 
Os 52 policiais que combatem crimes ambientais em unidades de conservação estaduais foram 
capacitados na aplicação de autos administrativos 
O Fluminense – 11/04/2013 
 
 
Blitz ambiental fecha madeireira ilegal 
Segundo a Secretaria estadual do Ambiente o estabelecimento comercializava madeira ilegal 
proveniente de ações de desmatamento da Mata Atlântica 
O Globo Barra – 11/04/2013 
 
 
UPP retoma território para cidadania 
Instalação de Unidade de Polícia Pacificadora permitiu que projetos como a Fábrica Verde, da 
Secretaria de Estado do Ambiente, se tornasse realidade comemorando um ano de existência 
Jornal do Commercio – 11/04/2013 

 

Lixão Clandestino é interditado em Caxias 

Operação da Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais põe fim ao despejo 

ilegal no entorno de antigo aterro controlado. Espaço terá monitoramento 24 horas por dia 

O Dia RJ – 06/04/2013 

Areais clandestinos são flagrados às margens do Rio Guandu 

Operação da Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais flagra extração ilegal de 

areia que derruba vegetação e contribui para assoreamento de rio 

Rede Record – Balanço Geral – 05/04/2013 

Empresa é interditada por vender água suja para colégios em Duque de Caxias 

Segundo o secretário estadual do Ambiente, Carlos Minc, o produto era resultado de uma mistura 

de água da Cedae com água captada irregularmente em poços artesianos 

Band – Jornal do Rio – 04/04/2013 

 

Secretaria do Ambiente e Prefeitura de Caxias interditam lixão clandestino em Gramacho 

Agentes da Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais acabam com despejo 

ilegal no entorno de antigo aterro controlado 

RJTV 1ª edição – 02/04/2013 

 

http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=233117&cliente=govrio&
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=233037&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=232762&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=232787&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=232767&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=232025&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=337460&midia=tv&empresa=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=337196&midia=tv&empresa=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/mediacenter/video_2005.asp?link=http://www.clipnaweb.com.br/Video/VIDEO3/1304021230-GB.wmv&empresa=govrio&titulo=Despejo%20irregular%20de%20lixo&midia=tv&dtMateria=02/04/2013%2012:30:58
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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 
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