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Ibama multa proprietário por desmatamento em Mury  
         (foto: Reprodução/Ibama) 

A área desmatada em Mury 
 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) multou na quarta-feira, 5, em R$ 5 mil o proprietário de um imóvel que 

cortou plantas nativas da Mata Atlântica durante a extração de eucaliptos em 

Mury, distrito de Nova Friburgo. 
 

“Ele abriu uma estrada com um trator para a extração de eucaliptos, o que não 

exige licença ambiental. O problema é que ele foi desmatando plantas nativas 

em risco de extinção, como o palmito-juçara, por exemplo. O proprietário não 

tinha licença ambiental para executar o serviço”, explicou o fiscal do Ibama na 

cidade, Mauro Zurita. 
 

O Ibama recebeu a denúncia pelo telefone 0800-61-8080 e, depois de 

embargar a extração de eucaliptos, notificou o Instituto Estadual do Ambiente 

(Inea) e a Prefeitura de Nova Friburgo para apurar o caso, já que são 

responsáveis pelo licenciamento e fiscalização desse tipo de serviço na cidade. 

A irregularidade já havia sido identificada por uma equipe da Unidade de Polícia 

Ambiental (Upam) do Parque dos Três Picos na terça-feira, 4, mas não haviam 

encontrado o proprietário. A Polícia Civil estava investigando o caso. 
 

O desmatamento ocorreu em um condomínio na Rua Ypê Roxo, dentro de uma 

zona de amortecimento do parque. A zona filtra os impactos negativos das 

atividades que ocorrem fora dela, como poluição, espécies invasoras e avanço 

da ocupação humana, especialmente nas unidades próximas a áreas 

intensamente ocupadas. 
 

Reprodução: https://avozdaserra.com.br/noticias/ibama-multa-proprietario-

por-desmatamento-em-mury 
 

Governo municipal incentiva sustentabilidade e geração de 

renda  
         (foto: Divulgação/acervo PMNF) 

 
Brasão da Prefeitura de Nova Friburgo 

 

Ciente da preocupação crescente com o impacto das empresas no meio 

ambiente, aliado às leis ambientais cada vez mais rígidas, a Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável realizou, no dia 10 de julho, 

uma palestra para interessados em trabalhar com resíduos sólidos. 
 

O tema vem sendo discutido há algumas décadas nas esferas nacional e 

internacional, devido à expansão da consciência coletiva com relação à 

questão. Assim, a complexidade das atuais demandas ambientais, sociais e 

econômicas induzem a um novo posicionamento do governo e da sociedade 

civil e iniciativa privada. 
 

https://avozdaserra.com.br/noticias/ibama-multa-proprietario-por-desmatamento-em-mury
https://avozdaserra.com.br/noticias/ibama-multa-proprietario-por-desmatamento-em-mury
http://www.cbhriodoisrios.org.br/


Diante da necessidade de garantir que os resíduos sejam descartados de forma 

adequada, a Secretaria de Meio Ambiente fez, durante o evento do dia 10, o 

cadastramento dos catadores que pretendem atender os projetos e atuar em 

ações de sustentabilidade e geração de renda da pasta. 
 

Adaptado/Reprodução: http://novafriburgo.rj.gov.br/2017/07/governo-

municipal-incentiva-sustentabilidade-e-geracao-de-renda-interessados-em-

trabalhar-com-residuos-solidos-terao-palestra-e-cadastramento-gratuitos-

nesta-segunda-feira/ 
 

Horto é inaugurado com objetivo de Reflorestamento 
         (foto: Ascom Macuco) 

 
Visão panorâmica do Horto Municipal Junot Abi-Râmia 

 

A Prefeitura de Macuco, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Urbanismo e Defesa Civil, inaugurou, no último dia 7, o Horto Municipal Junot 

Abi-Râmia Antônio, que tem por objetivos: coletar sementes e produzir mudas 

de espécies vegetais nativas e exóticas para utilização pelo próprio município 

em projetos de reflorestamento e paisagismo e dar apoio a projetos de 

educação ambiental, inclusão social e turismo ecológico em parceria com as 

demais secretarias do município e outras instituições afins. 
 

Cerca de 10 mil mudas serão produzidas por mês e as visitas são gratuitas. 
 

Adaptado/Reprodução: http://www.prefeituramacuco.rj.gov.br/m-amb-

urbanismo-e-def-civil/17-meio-ambiente/383-horto-%C3%A9-inaugurado-

com-objetivo-de-reflorestamento.html 
 

Agência indica Comissão Julgadora para Prêmio ANA  
         (foto: Ascom ANA) 

 
Prêmio ANA 2017 

 

O Diário Oficial da União do dia 14 de julho, publicou a Portaria ANA nº 

185/2017, que indica os membros da Comissão Julgadora do Prêmio ANA 2017. 

Os profissionais escolhidos são de fora da Agência Nacional de Águas (ANA) e 

têm notório saber nas áreas de recursos hídricos, meio ambiente e Jornalismo. 

Cabe à Comissão indicar os vencedores das nove categorias entre três finalistas 

definidos pelo grupo. Esta decisão deverá se basear nos critérios de 

efetividade, impactos social e ambiental, potencial de difusão, adesão social, 

originalidade e sustentabilidade financeira dos projetos. Para as três categorias 

de imprensa, os critérios de julgamento serão adaptados. 
 

Para as categorias Empresas de Micro e Pequeno Porte e Empresas de Médio e 

Grande Porte, a julgadora será Anícia Pio, especialista do Departamento de 

Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Na 

categoria Ensino, o indicado é Carlos Hiroo Saito, que atua como professor no 

Departamento de Ecologia e no Centro de Desenvolvimento Sustentável da 

Universidade de Brasília (UnB). Para Governo quem fará o julgamento é 

Moema Versiani Acselrad, gerente de Instrumentos de Gestão de Recursos 

Hídricos do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA). 
 

Nas categorias Imprensa – Rádio e Imprensa – TV, o julgamento será realizado 

pela jornalista Mônica Montenegro, da Rádio Câmara. Para Imprensa – 
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=46&data=14/07/2017


Impressos e Sites a julgadora será a também jornalista Afra Balazina, que é 

diretora de Comunicação e Marketing da Fundação SOS Mata Atlântica. 
 

Para a categoria Organizações Civis, quem fará o julgamento será o presidente 

da Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas (REBOB), o engenheiro 

civil Lupércio Ziroldo. Na categoria Pesquisa e Inovação Tecnológica, o indicado 

para avaliar os concorrentes é Oscar de Moraes Cordeiro Netto, que já foi 

diretor da ANA e é professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 

da UnB. 
 

Promovido pela Agência Nacional de Águas com patrocínio da Caixa Econômica 

Federal, o Prêmio ANA busca reconhecer o mérito de iniciativas que 

contribuam para a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos no Brasil, 

promovendo o combate à poluição e ao desperdício. Além disso, a premiação 

reconhece trabalhos que apontem caminhos para assegurar água de boa 

qualidade e em quantidade suficiente para os brasileiros. Em 2017 a premiação 

recebeu o recorde de 608 inscrições, superando a marca de 452 da edição de 

2014. Saiba mais sobre o Prêmio ANA em: http://premio.ana.gov.br/. 
 

Cronograma 
 

• 1ª Fase de avaliação: 7 de agosto a 8 de setembro; 

• 2ª Fase de avaliação: 16 a 20 de outubro; 

• Comunicação aos finalistas: 30 de outubro a 3 de novembro; 

• Premiação: 6 de dezembro. 
 

Reprodução: 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=13278 
 

Agência Nacional de Águas disponibiliza 4 cursos online 

sobre recursos hídricos  
         (foto: Reprodução/ANA) 

 
Acervo Educacional sobre Água da ANA 

 

O Portal de Capacitação da Agência Nacional de Águas (ANA) está com 

inscrições abertas até o dia 26 de julho para os cursos à distância de Introdução 

ao Manejo da Irrigação, Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos no 

Nordeste, Gestão Territorial para Recursos Hídricos com Software Livre para 

Código Aberto e Monitoramento da Qualidade da Água em Rios e 

Reservatórios. O portal também oferece o curso semipresencial na Bolívia, com 

30 vagas e inscrições até o dia 19 de julho, sobre Governança da Água na 

América Latina. 
 

O curso com enfoque voltado à região Nordeste, com carga horária de 20 horas, 

é aberto para a ampla participação da sociedade, já os demais são direcionados 

para estudantes e profissionais da área de recursos hídricos. Esses e outros 

cursos estão disponíveis no site: 
 

Reprodução: https://capacitacao.ead.unesp.br/. 
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DADOS GERAIS  

ITEM PROJETO 
MUNICÍPIO(S) 

ABRANGIDO(S) 
STATUS 

 

 

1 
Plano de Comunicação 
Social 

N/A Suspenso  

2 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Duas Barras Cancelado  

3 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Macuco Cancelado  

4 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Nova Friburgo Cancelado  

5 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

São Fidélis Cancelado  

6 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

São Fidélis Cancelado  

7 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Macuco Em Ato Convocatório  

8 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Cordeiro Em Ato Convocatório  

9 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Nova Friburgo Em Ato Convocatório  

10 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Santa Maria Madalena Em Ato Convocatório  

11 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

São Fidélis Não iniciado  

12 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de 
Cordeiro 

Cordeiro Não iniciado  

13 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Trajano de Moraes Não iniciado  



14 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Bom Jardim Não iniciado  

15 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Duas Barras Não iniciado  

16 

Elaboração de Estudo de 
Concepção, Projetos Básico 
e Executivo e Estudo 
Ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Nova Friburgo Não iniciado  

17 Reforma de Duas ETE's Cordeiro Não iniciado  

18 

Implantação de 
Reflorestamento de Área 
de Preservação 
Permanente - APP em Área 
Pública  

Cordeiro Suspenso  

19 
Diária / Reembolso / Ajuda 
de custo / Ações do 
Diretório 

CBH Em andamento  

 

 

 


