
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após ser castigado com uma enchente no final de 2013, o Município de Armação de 
Búzios, na Região dos Lagos, encerra o mês de janeiro com boas notícias: em março, 
serão iniciadas as obras de esgotamento sanitário no entorno da Lagoa de Geribá. Além 
disso, parte do município contará com um sistema de drenagem para evitar inundações. 
Búzios foi também alvo de operação conjunta de agentes da Coordenadoria Integrada de 
Combate aos Crimes Ambientais (Cicca), da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), do 
Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da prefeitura para derrubar construções 
irregulares e retirar plantas exóticas na Praia de Geribá. 
 
Por sua vez, na capital fluminense, o pacote de ações para despoluir a Baía de 
Guanabara recebeu um reforço. Foram iniciados os trabalhos de três ecobarcos - de um 
total de dez - para recolher o lixo flutuante de suas águas. Os ecobarcos estão associado 
à instalação de 18 ecobarreiras na foz de rios e canais que deságuam na baía - também 
para conter lixo flutuante - e de três ecopontos - para separar os resíduos recolhidos e 
encaminhar o material para a indústria de reciclagem. 
 
No âmbito da compensação ambiental, foi aprovado pela SEA e pelo Inea modelo inédito 
de compensação conjunta entre a Petrobrás e o Centro de Tratamento de Resíduos 
(CTR) de Seropédica, em que, para garantir a licença de instalação da térmica a gás, a 
companhia se compromete a investir na construção de usina geradora de energia da 
biomassa do lixo da CTR. 
 
 

Quatro pessoas foram presas e 25 animais silvestres, que estavam sendo vendidos 
ilegalmente em feira na Baixada Fluminense, foram apreendidos em blitz promovida pela 
Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes (Cicca), da Secretaria de Estado do 
Ambiente (SEA), e pelo Comando de Polícia Ambiental (CPAm). 
 
Os 25 animais - 12 canários-da-terra; um canário; um tiziu; um sanhaço; um sabiá; um 
galo-da-campina; um papa-capim; um coleiro e seis jabutis -ficarão de quarentena 
noCentro de Triagem de Animais Silvestres, do Ibama, em Seropédica, na Região 
Metropolitana do Rio. Após o período de recuperação, serão devolvidos à natureza. 
 
 

 
  
  
Presos traficantes de animais silvestres 
Band – Jornal do Rio – 22/01/14 
 

Acordo conjunto na geração de energia no Rio 
O Globo (Flávia Oliveira) – 22/01/14 
  

http://www.clipnaweb.com.br/video/VIDEO3/1401221908-BD.wmv
http://tinyurl.com/m7lq88g


 

 

Construções irregulares na Praia de Geribá, em Búzios, são demolidas 
InterTV – 21/01/14 
  
Ecobarcos da Secretaria do Ambiente retiram lixo da Baía de Guanabara 
Globo News – Jornal das Dez – 09/01/2014 
 
 

 
 
 

  
Valão em São João de Meriti é canalizado pela Secretaria do Ambiente 
RJTV - 22/01/2014  
 
Complexo Lagunar de Maricá sairá de 0% tratado para 80% tratado 
Fluminense – 21/01/14 
  
Parque Estadual dos Três Picos protege exemplares raros da fauna silvestre 
O Globo (Ancelmo Gois) – 18/01/14 
  
Caminhão com lixo hospitalar em Caxias 

Rede Record – 16/01/14 

Secretaria do Ambiente realiza operação contra venda ilegal de água em Maricá 
Rede Record (Cidade Alerta) – 14/01/14 
  
SEA investiu R$ 64 milhões em infraestrutura e profissionais de parques estaduais 
A Tribuna – 14/1/2014 

 
Operação da Secretaria do Ambiente fecha vazadouro de lixo em Caxias 
RJTV – 1º Edição – 08/01/2014 

  
 
 
 
 
 
 
  

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

 

ambiente@ambiente.rj.gov.br 

 

 

 
Cadastre o email de um amigo para  
que ele receba a Carta do Ambiente. 

 

 

Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link. 
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