
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante etapa do projeto Sena Limpa, de despoluição de seis das principais praias do Rio, a 

teleinspeção de galerias de águas pluviais do Leblon, na Zona Sul do Rio, começa a apresentar 

seus primeiros resultados: o Hotel Marina Palace foi autuado e será multado pela Cedae e pelo 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea) por despejo irregular de esgoto em galeria de água pluvial, 

que acaba desaguando na praia. 

  

Realizada em parceria com a Cedae e a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos 

do Rio de Janeiro (Seconserva), a teleinspeção é possível graças à utilização de um robô-espião 

que, inserido nas galerias de águas pluviais, filma o estado geral das tubulações com as imagens 

sendo transmitidas, em tempo real, para um computador. Outros dois endereços deste bairro 

nobre foram flagrados na mesma situação de irregularidade. Ipanema será o próximo bairro a 

passar pela teleinspeção. E as obras de recuperação da Praia de São Conrado começam nesta 

semana.  

  

As iniciativas de educação ambiental, cidadania e capacitação profissional em montagem e 

manutenção de computadores, promovidas pelo projeto Fábrica Verde, também têm avançado e 

chegaram às comunidades pacificadas da Chacrinha, Salgueiro e Turano, na Tijuca, Zona Norte do 

Rio. 

Em respostaà reportagem Cartas Marcadas, publicada pela revista Época no fim de 

semana passado, que levantou suspeita de ter havido a formação de cartel entre as 

empresas vencedoras das licitaçõesda obrasde recuperação ambiental do Complexo 

Lagunar da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá, e de prevenção a enchentes no Noroeste 

Fluminense, o secretário Carlos Mincanunciou arevogação das licitações. 

“Não podíamos conviver com uma nuvem de suspeita, mesmo ela não sendo se quer contra a 

secretaria, mas sim contra empresas que teriam feito um cartel. Vamos fazer novas licitações e, 

assim, garantir que as obras sejam feitas. Os prazos serão cumpridos. As obras contra as 



 

 

frequentes inundações nas bacias dos rios Pomba e Muriaé serão executadas em 24 meses e a de 

recuperação ambiental do sistema lagunar Barra da Tijuca/Jacarepaguá em 30 meses”, afirmou 

Minc. 

 

 

Secretaria do Ambiente revoga licitações de obras contestadas por revista 

A decisão tem por finalidade resguardar o interesse público, para que não paire suspeita 

sobre a lisura das intervenções e, ao mesmo tempo, evitar que as obrasatrasem.  

 

Robô- espião encontra irregularidades em rede de esgoto no Leblon 

Após flagrar  despejo irregular de esgoto no Leblon, Secretaria de Estado do Ambiente e 

Inea notificam e multam o hotel Marina Palace, na Zona Sul do Rio. A multa poderá 

chegar a duzentos mil reais 

Globo News - Jornal da Globo News – 10/07/2013 

 
Fábrica Verde leva inclusão digital à Chacrinha, Salgueiro e Turano 
Projeto da Secretaria de Estado do Ambiente tem como objetivo promover a capacitação 
profissional em montagem, reciclagem e o reaproveitamento de computadores usados 
Bandnews – 04/07/2013 
 
 
Praia de São Conrado terá águas livres do despejo de esgoto 
A Cedae e a Secretaria do Ambiente dão início, na semana que vem, ao projeto Sena 
Limpa, que inclui trocar, ampliar e modernizar tubulações e a elevatória naquele trecho 
da orla 
O Globo – 07/07/2013 
 

 

 

 

Secretaria de Estado do Ambiente recupera restinga na Região Oceânica 

Agentes removeram ocas e limparam a área após incêndio destruir a aldeia e índios 

Guaranis deixarem Camboinhas 

O Fluminense – 11/07/2013 

http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=1669661
http://rederecord.r7.com/video/robo-encontra-ligacoes-clandestinas-de-esgoto-em-hotel-no-leblon-51debfc10cf20ab9b131dda8/
http://rederecord.r7.com/video/robo-encontra-ligacoes-clandestinas-de-esgoto-em-hotel-no-leblon-51debfc10cf20ab9b131dda8/
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=357417&midia=rd&empresa=govrio&palavra=
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=244041&cliente=govrio&
http://www.ofluminense.com.br/editorias/cidades/orgaos-ambientais-comandam-demolicao-de-antiga-aldeia-indigena-da-ro


 

 

 
Secretaria estadual do Ambiente realiza inspeção em redes clandestinas de esgoto 
Projeto Sena Limpa, da SEA, visa à limpeza das praias. O Robô espião flagra 
irregularidades na rede de esgoto do Leblon 
O Globo – 10/07/2013 
  
 
Gás emitido por lixo vira energia limpa 
Usina de tratamento instalada no Aterro de Gramacho produz quantidade suficiente para 
abastecer todo o município do Rio 
O Dia – 07/07/2013 
 
 
Estado veta CSN  
Segundo a Secretaria estadual do Ambiente, a empresa havia obtido uma licença prévia 
no fim de 2006 
O Dia – 04/07/2013  
 
Fábrica Verde chega ao Salgueiro  
Alunos de projeto da Secretaria do Ambiente aprendem a reciclar computadores usados, 
se especializando em montagem e manutenção desses aparelhos 
Jornal do Commercio – 02/07/2013  
 
Margens de rios da Região Serrana vão se tornar parques públicos 
A obra, que promete levar qualidade de vida aos moradores, tem o objetivo de evitar a 
reocupação de locais com risco de inundação 
O Globo - 29/06/2013 
  
Comunidade LGBT faz marcha no Centro do Rio 
Com o lema "Ambiente Saudável é Ambiente sem Homofobia", a Secretaria de Estado do 
Ambiente apoiou a marcha que aconteceu no Centro do Rio 
O Fluminense - 29/06/2013 
  
 

 

 

 
 

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/govrio/consulta/materia.asp?mat=244024&cliente=govrio&
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=243676&cliente=govrio&
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=243401&cliente=govrio&
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=243073
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=243113
mailto:ambiente@ambiente.rj.gov.br
mailto:minc@minc.com.br
mailto:minc@minc.com.br

