
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras de saneamento da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) beneficiarão 48 mil 

moradores do centro de Maricá. Serão implantados 101 km de rede coletora de esgoto e de 

11.700 ligações domiciliares, além de construídas oito elevatórias, uma Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) e um emissário submarino com 4 km. 

Com o objetivo de favorecer a reprodução de inúmeras espécies de peixes, foi determinado 

período de defeso na Lagoa de Araruama. Já no primeiro dia, a Coordenadoria de Combate 

aos Crimes Ambientais (Cicca) promoveu blitz em que foram apreendidas três embarcações e 

redes para pesca. 

Para debater a criação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, na Região Oceânica de 

Niterói, a SEA promoveu audiência pública, reunindo cerca de 200 pessoas. A maioria dos 

participantes, entre pescadores, ambientalistas e pesquisadores, se mostrou favorável. 

 

 

 

Secretaria do Ambiente lança Pacto pelo Saneamento em Maricá 

Com investimento de R$ 60 milhões, o pacote de obras inclui a instalação de redes de coleta 

de esgoto e o assentamento da rede que transportará os resíduos até o emissário submarino 

O Fluminense – 08/08/2013 

 
Período de defeso tem início na Lagoa de Araruama 

Por 90 dias, a pesca está proibida na lagoa para favorecer a reprodução e o crescimento de 

inúmeras espécies de peixes. Fiscalização da SEA apreendeu três embarcações na região 

Intertv – 01/08/2013 

 

http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=248032&cliente=govrio&
http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/rjintertv-1edicao/videos/t/edicoes/v/pesca-esta-proibida-na-lagoa-de-araruama-rj-a-partir-desta-quinta-feira-1/2729268/


 

 

Robô-espião se despede do Leblon 

A teleinspeção,etapa do programa Sena Limpa que flagrou irregularidades nas redes de 

esgoto do bairro seguirá para Ipanema, ficando lá até novembro 

O Globo  

Rede Record– 01/08/2013 

 

 

 

Estado proíbe despejo de lodo de rio em terreno de Guaratiba 

Segundo o secretário Carlos Minc, o local informado pela empresa responsável pela 

dragagem para o descarte do resíduo era em outro terreno no Recreio dos Bandeirantes 

O Globo – 08/08/2013 

  

Obras sem licença ambiental são embargadas na Ilha Grande 

Com apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, fiscais do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

notificaram construções irregulares na Vila do Abraão 

TV Globo – Bom Dia Rio – 02/08/2013 

 

Secretaria do Ambiente debate com sociedade a criação da Reserva Marinha de Itaipu 

A reunião contou com cerca de 200 pessoas, entre representantes do Governo do Estado e 

da Prefeitura de Niterói, pescadores, ambientalistas e pesquisadores daUFF 

 

 
Região dos Lagos é a mais avançada em saneamento, diz Minc 

Em entrevista ao site de notícias G1, o secretário Carlos Minc fala sobre a elaboração do 

Plano de Bacias Hidrográficas da Região dos Lagos e da importância do defeso em Araruama 

G1 – 01/08/2013 

 

Rio amplia extensão de áreas protegidas 

Nos últimos anos, o estado passou de 117 mil hectares para 208 ha. A Secretaria do 

Ambiente tem investido na infraestrutura das Unidades de Conservação e em fiscalização 

Jornal do Commercio (RJ) – 31/07/2013 

http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=247099&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=359012&midia=tv&empresa=govrio&palavra=
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=248046&cliente=govrio&
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=364603&midia=tv&empresa=govrio&palavra=
http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=1697164
http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2013/08/regiao-dos-lagos-e-mais-avancada-do-rj-em-saneamento-diz-minc.html
http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2013/08/regiao-dos-lagos-e-mais-avancada-do-rj-em-saneamento-diz-minc.html
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=246902&cliente=govrio&


 

 

 

 

Coleta Seletiva já é uma realidade 

O Projeto Coleta Seletiva Solidária tem o objetivo de atingir as metas do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos. A iniciativa dialoga prevê o diálogo com cooperativas de catadores 

O Dia - 28/07/2013 

 

Obras vão realocar 700 famílias de área de risco em Nova Friburgo 

Com investimento de cerca de R$ 200 milhões, Córrego D’Antas receberá 16 parques fluviais 
que irão abranger ciclovia, reflorestamento e áreas de lazer para a população 

O Globo - 17/07/2013 

 

  
 

 

 

 
 

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=246473
http://oglobo.globo.com/rio/friburgo-700-familias-serao-realocadas-9064390
mailto:ambiente@ambiente.rj.gov.br
mailto:minc@minc.com.br
mailto:minc@minc.com.br

