
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Força-tarefa criada para intensificar o combate a depósitos clandestinos de combustíveis em área 
residencial no entorno a Refinaria Duque de Caxias (Reduc), na Baixada Fluminense, interditou 19 
empresas que operavam sem licença e outras cinco que funcionavam em desacordo com o 
documento. Algumas dessas distribuidoras estavam lançando substâncias químicas e esgoto in 
natura no Rio Calombé, que deságua na Baía de Guanabara. 

A ação fiscalizatória, promovida por representantes da Prefeitura de Caxias, do Ministério Público 
e das polícias Civil e Militar, da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e do Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea),visa a evitar acidentes como o que ocorreu no final de maio na distribuidora 
Petrogold, em Caxias, que pegou fogo. 

Movida pelo mote ambiental “Conhecer para preservar”, a Secretaria do Ambiente continua 
investindo na visitação de parques estaduais, na criação e estruturação de trilhas e em ações de 
educação ambiental, sem deixar de olhar para preservação dessas áreas, a exemplo do Parque 
Estadual da Serra da Tiririca, que napróxima sexta-feira 21 de junho vai ganhar uma Unidade de 
Polícia Ambiental (Upam). 

Também faz parte desta edição a gastronomia ecológica, orgânica e de hortas comunitárias, como 
o projeto EcoBuffet, que tem o objetivo de capacitar moradores de comunidades pacificadas em 
aproveitamento de alimentos, culinária, empreendedorismo e educação ambiental. 

 

 

Secretaria de Estado do Ambiente fecha mais um depósito ilegal de combustível  
Empresa que liberava mau-cheiro e poluía Baía de Guanabara com efluentes industriais sem 
tratamento adequado é interditada pela Coordenadoria de Combate aos Crimes Ambientais 

RedeTV – RJ Notícias – 05/06/2013 

 

Serra da Tiririca terá unidade de polícia  
Objetivo é criar condições de segurança para aumentar a quantidade de visitantes e prevenir 
crimes ambientais dentro e no entorno do parque  
O Globo (Niterói) – 09/06/2013 

 

http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=240573&cliente=govrio&


 

 

A cidade descobre novos ângulos 

 
Trilha de 180 km passa por áreas verdes e praias, unindo a Urca, na Zonal Sul do Rio, a Grumari, 
na Zona Oeste, e aproximando o carioca de seus parques 
O Globo – 05/06/2013 
 

 

Parceria para prevenir enchentes 

Prefeitura de São Gonçalo e Governo do Estado firmam convênio de R$ 1 bilhão para dragagem de 
rios , obras de saneamento e construção de estação de tratamento de esgoto e oito elevatórias 

O Fluminense – 11/06/2013 

 

UPAm dos Três Picos realiza ações durante semana do meio ambiente 

Foi oferecidos aos visitantes palestras, filmes de educação ambiental, oficinas de artesanato e 
reciclagem, além de apresentações de teatro e dança de alunos de escolas municipais 

G1– 06/06/2013 

 

Cachoeiras de Macacu recebe programa de educação ambiental 

 
Com o objetivo de levar à comunidade debates gerais sobre questões socioambientais, a 
Secretaria do Ambiente promove o Programa Elos de Cidadania em mais 14 municípios do estado 

A Voz da Serra (N. Friburgo – RJ) – 10/06/2013 

 
Cartão vermelho para fábrica de sardinha em lata 

 
Fiscais e técnicos da Secretaria de Estado do Ambiente embargam hoje a fábrica Rubi. A decisão 
foi tomada após várias multas, intimações e interdições 
Extra (RJ) – 06/06/2013 

 

Despoluição da Baía de Guanabara 

 
Retirar o óleo e o esgoto da Baía de Guanabara, bem como alcançar o saneamento de 80% de suas 
águas, são compromissos para a realização das Olimpíadas em 2016 

Globo News – Cidades e Soluções – 29/05/2013 

(parte 1) 

(parte 2) 

http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=240140&cliente=govrio&
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=240816&cliente=govrio&
http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2013/06/upam-tres-picos-rj-realiza-acoes-durante-semana-do-meio-ambiente.html
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=240676&cliente=govrio&
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=240214&cliente=govrio&
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=349635&midia=tv&empresa=govrio&palavra=
http://www.clipnaweb.com.br/mediacenter/video_2005.asp?link=http://www.clipnaweb.com.br/Video/VIDEO3/1305292300-GN.wmv&empresa=govrio&titulo=Ba%C3%ADa%20de%20Guanabara%20(Parte%201)&midia=tv&dtMateria=29/05/2013%2023:00:45
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=349640&midia=tv&empresa=govrio&palavra=


 

 

 

Operação contra depósitos irregulares  

Em combate ao comércio ilegal de combustíveis em Duque de Caxias, um depósito foi interditado 
e três empresas, multadas e duas pessoas acabaram detidas  
Rede Record – 29/05/2013 

 

 

Petrogold tem atividades suspensas  

Empresa, dona do depósito de combustível que pegou fogo em Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, teve suas atividades suspensas pela Secretaria de Estado de Fazenda 

Jornal do Commercio (RJ) –29/05/2013 

 

 

 
 

ambiente@ambiente.rj.gov.br 

 
 

Cadastre o email de um amigo para que ele receba a Carta do Ambiente. 
Se você não quiser receber este informativo, envie mensagem de exclusão 

 

http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=349411&midia=tv&empresa=govrio&palavra=
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=239319&cliente=govrio&
mailto:ambiente@ambiente.rj.gov.br
mailto:minc@minc.com.br
mailto:minc@minc.com.br

