
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Hernadez, biólogo espanhol de 49 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, na porta 

do seu sítio, em Rio Claro, Médio Paraíba, em agosto de 2013. Ele era colaborador ativo do 

programa Produtores de Água e Floresta, da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), para 

reflorestamento de matas ciliares. 

 

Para evitar que o crime ficasse impune, ONGs, amigos e familiares de Gonzalo promoveram ato de 

repúdio. Dias antes, acompanhados do secretário do Ambiente, Carlos Minc, a viúva e os irmãos 

do ambientalista foram recebidos pela chefe da Polícia Civil, delegada Martha Rocha. Minc 

anunciou que o Disque-Denúncia dará recompensa de R$ 5 mil a quem oferecer pistas concretas 

que levem aos assassinos. Cartazes foram colocados em Rio Claro e uma força-tarefa foi 

criada para combater crimes ambientais na região. Areais foram interditados, acampamentos de 

caçadores desmontados, fornos de carvão foram dinamitados e 8 prisões efetuadas. 

As ações de fiscalização e de preservação ambiental receberam reforços em todo estado: 34 

veículos foram doados às secretarias municipais de Meio Ambiente, um novo parque estadual - 

Mendanha, na Baixada Fluminense, foi criado e seis unidades de conservação municipais foram 

criadas no Noroeste Fluminense. Na Zona Sul do Rio, o robô-espião da Secretaria de Estado do 

Ambiente (SEA) entrou em ação mais uma vez, flagrando, em Ipanema, condomínio que despejava 

esgoto nas galerias de águas pluviais.  

Em breve, será inaugurado o Polo de Reciclagem de Gramacho, que empregará 400 catadores que 

atuavam no extinto lixão, com equipamentos para agregar valores  . E uma usina que vai gerar 

energia a partir da captação do gás metano gerado pelo antigo lixão de Gramacho entrará em 

funcionamento ainda em setembro. 

  

 

Inea realiza operação para coibir crimes ambientais em Rio Claro 

Cinco fornos clandestinos de carvão foram dinamitados e uma pessoa detida em operação de 
combate a crimes ambientais no entorno do Parque Estadual do Cunhambebe, em Rio Claro 

RJTV – 03/09/2013 

http://tinyurl.com/m5qc2ot


 

 

Prédio no Leblon é multado por esgoto clandestino 

Ligação foi flagrada por robô- espião da Secretaria de Estado do Ambiente. Ação faz parte do 

programa Sena Limpa, que tem o objetivo de limpar seis das principais praias até 2014 

O Globo – 24/08/2013 
  
 

Gás produzido em gramacho será fonte de investimento 

Catadores aguardam abertura de polo reciclável em Gramacho. Em setembro será inaugurada 

usina que retira energia do lixo produzido 

Globo News – Jornal da Globo News – 24/08/2013 

  

  

 

Governo do estado investe no combate a crimes ambientais 

 

Minc informou que cidades não tinham veículos para combater crimes e aumentar a fiscalização 

ambiental. Foram entregues 34 carros a secretarias municipais de Meio Ambiente  

Tupi AM – 30/08/2013 

  

Secretaria do Ambiente inaugura Upam na Serra da Tiririca 

Com efetivo de 28 policiais militares, a Upam do Parque Estadual da Serra da Tiririca visa a 

intensificar o combate aos crimes ambientais em áreas preservadas 

O São Gonçalo (RJ) – 29/08/2013 

 

  

  

Florestas do Mendanha 

Duas audiências públicas precederam a criação do novo parque que abriga um alto índice de 

biodiversidade. Minc informou que área terá Unidade de Policiamento Ambiental (Upam) 

O Globo – 28/08/2013 

  

  

 

Operação combate extrativismo ilegal em Rio Claro 

Minc participou da ação em resposta ao assassinato do biólogo espanhol que denunciava crimes 

ambientais na região. Seis homens foram detidos no local 

TV Rio Sul – RJTV 1º Edição – 26/08/2013 

  

  

  

Blitz retira carcaças da Baía de Guanabara  

As carcaças de embarcações abandonadas dificultam o tráfego marítimo no Canal de São 

Lourenço. Dos 52 barcos, 28 já foram retirados 

Rede TV – RJ Notícias - 22/08/2013 

 

 

http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=250293&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/mediacenter/video_2005.asp?link=http://www.clipnaweb.com.br/Video/VIDEO3/1308241023-GN.wmv&empresa=govrio&titulo=Fonte%20de%20investimento%20no%20atero%20de%20Gramacho&midia=tv&dtMateria=24/08/2013%2010:23:59
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=370039&midia=tv&empresa=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=371364&midia=rd&empresa=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=250780&cliente=govrio
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2013/08/seis-sao-presos-em-operacao-contra-crime-ambiental-em-rio-claro-rj.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=369294&midia=tv&empresa=govrio&palavra=


 

 

 

 

Polícia oferece recompensa para quem denunciar assassinos de biólogo espanhol 

Manifestantes protestaram na porta da Secretaria de Segurança Pública do Rio cobrando uma 

resposta para o assassinato do biólogo espanhol, morto no último dia 11 

Band - Jornal da Band - 19/08/2013 

  

 

Noroeste expande áreas de conservação 

Seis unidades municipais de preservação e recuperação da Mata Atlântica serão criadas. A ação é 

resultado do trabalho conjunto da Secretaria de Estado do Ambiente e prefeituras da região 

O Fluminense – 18/08/2013 

 

 

 

 

Críticas e sugestões são bem-vindas e ajudam no andamento da gestão!  
Participe! Manifeste-se! 

 
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 

 

 
 

ambiente@ambiente.rj.gov.br  
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