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Fogo tem destruído muita mata na região  
         (foto: Reprodução/Jornal da Região) 

Incêndios em vegetação atingiram várias cidades da Região 
 

Bombeiros combateram focos em Itaocara, Carmo, Nova Friburgo, Cordeiro, 

Cantagalo e Bom Jardim durante todo o dia. De acordo com o Corpo de 

Bombeiros, só em Nova Friburgo foram registrados dez focos. O comandante 

dos bombeiros de Nova Friburgo, tenente-coronel Fábio Gonçalves, informou 

que pelo menos dois incêndios chegaram perto de residências. O comandante 

informou que também foram registrados outros focos em Amparo, Catarcione, 

Cascatinha, Lumiar e São Pedro da Serra. Segundo ele, mais de 90% desses 

incêndios são provocados por pessoas. Além disso, a corporação destaca que 

esta época do ano é propícia para o fogo se alastrar porque a umidade está 

baixa e a vegetação desidratada. 
 

Em Cordeiro, os bombeiros afirmaram que atuaram em um combate a incêndio 

em vegetação com o apoio da Defesa Civil, mas não deram detalhes sobre a 

queimada. Já em Cantagalo, no distrito de Boa Sorte, um incêndio queimou 

uma grande área de terras próxima ao Cemitério da cidade. Em Bom Jardim, os 

bombeiros informaram, que foram registrados vários focos de incêndios na 

tarde desta terça. De acordo com eles, os militares combatem fogo no distrito 

de Banquete. 
 

Outro incêndio de grandes proporções foi em Laranjais, distrito de Itaocara. 

Uma pessoa que passava nesta região, contou para a reportagem do Jornal da 

Região o que viu de perto. “Estava vindo de Itaocara, aí não tinha passagem por 

fora, passei pelo engenho Central. Logo depois do Trevo tinha tanto fogo, que 

o carro estava pelando e não dava pra enxergar nada. Ai tinha gente tentando 

apagar um pouco mas era muito fogo. Aí mais na frente o fogo tomou conta de 

toda a pista. Fez um túnel, juntou os dois lados e não dava para passar. Tivemos 

que passar por Estrada Nova”, contou Karina Monnerat, moradora da região. 
 

Outro foco de incêndio aconteceu próximo a Light, na região do Correto do 

Prata, nos municípios do Carmo e de Além Paraíba. Segundo motoristas que 

andaram nesta região, o incêndio foi muito grande. 
 

Reprodução: http://www.jornaldaregiao.com/noticiasgeral/9140-2017-09-19-

15-03-18.html 
 

Meio Ambiente promove plantio de mudas nativas no 

manancial em Cordeiro  
         (foto: Reprodução/Prefeitura de Cordeiro) 

O secretário Amarildo Lanes acredita que encurtar a distância entre Poder Público e 

comunidade é aumentar o entrosamento e garantir a união de forças para a 

preservação ambiental 

http://www.jornaldaregiao.com/noticiasgeral/9140-2017-09-19-15-03-18.html
http://www.jornaldaregiao.com/noticiasgeral/9140-2017-09-19-15-03-18.html
http://www.cbhriodoisrios.org.br/


 

Aproveitar o Dia da Árvore para fazer um verdadeiro chamamento à sociedade 

cordeirense visando à participação popular nas mais diversas ações voltadas à 

defesa ambiental. Essa foi uma das propostas da Secretaria de Meio Ambiente 

de Cordeiro ao promover, nesta quinta-feira, 21, o plantio de mudas nativas da 

Mata Atlântica numa área do bairro Manancial, mais especificamente próximo 

à nascente localizada no entorno da Usina de Reciclagem de Lixo do município. 
 

O secretário Amarildo Lanes acredita que encurtar a distância entre Poder 

Público e comunidade é aumentar o entrosamento e garantir a união de forças 

para a preservação ambiental. “Esse plantio é simbólico, mas deve ser tomado 

como exemplo. É fundamental cuidarmos dessas mudas, fiscalizando para que 

não sejam derrubadas ou arrancadas. É o início de um pensamento conjunto 

para defendermos a qualidade de vida e o futuro do meio em que vivemos”, 

colocou Lanes durante a ação. 
 

Ratificando o compromisso em manter a unidade entre povo e administração, 

o secretário de Meio Ambiente convidou o Lions Club de Cordeiro, professoras 

e alunos da Escola Municipal Rita Cabral Pinto, do bairro Manancial, para que 

juntos participassem do plantio das mudas nativas. Em sua explanação, 

Amarildo Lanes destacou a necessidade de se trabalhar pela revitalização das 

nascentes do município e alertou para os iminentes males que podem surgir 

em virtude da escassez de água no planeta. “É preciso pensar nisso hoje para 

evitarmos surpresas desagradáveis”, disse. 
 

Reafirmando que defender o meio ambiente deve ser visto como uma questão 

apartidária, o secretário de Meio Ambiente encerrou a ação conclamando os 

munícipes a acompanhar de perto o trabalho de sua equipe, que segundo ele 

tem todo apoio e autonomia do prefeito Luciano Batatinha. “Temos uma 

gestão que quer se manter sempre próxima da população. Para isso, convido a 

comunidade a conhecer nossos projetos e constatar que a Secretaria de Meio 

Ambiente vem desenvolvendo um trabalho cujos reflexos serão visíveis a 

médio e longo prazo”, confirmou Lanes. 
 

Reprodução:  

http://www.cordeiro.rj.gov.br/conteudo/434/meio_ambiente_promove_ 

plantio_de_mudas_nativas_no_manancial_ 

 
 

A importância do Projeto Piabanha para o Rio Paraíba do 

Sul  
         (foto: Reprodução/Jornal da Região) 

 
Técnicos explicam aos alunos que visitam a Estação Experimental da Embrapa em 

Itaocara, o Projeto Piabanha que tem um grande plantel de reprodutores de peixes 
 

O Projeto Piabanha é uma Organização Não Governamental (ONG), criado em 

defesa do Rio Paraíba do Sul. O Projeto Piabanha é regido pela Associação de 

Pescadores e Amigos do rio Paraíba do Sul, uma organização da sociedade civil 

de interesse público municipal, sem fins lucrativos, fundada no dia 14 de maio 

de 1998, com sede e foro na comarca de Itaocara, município da região Noroeste 

do Estado do Rio de Janeiro.  
 

“Nossa missão é promover estratégias de gestão e manejo, pesquisas 

científicas, programas de conscientização e mobilização da sociedade civil no 

processo de conservação ambiental da fauna e da flora da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul”, garantem seus idealizadores.  
 

Em parceria com o Colégio Estadual Frei Tomás, através do professor Carlos 

Eduardo, 80 alunos do ensino médio participaram de uma palestra ambiental 

seguido de duas aulas práticas enfatizando os seguintes temas: espécies de 

peixes ameaçadas de extinção; e espécies de peixes invasoras. A visita ocorreu 

no dia 13 de setembro deste ano. 
 

Fundado em 1998, o Projeto Piabanha está localizado na Estação Experimental 

da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro - Pesagro/ 

RIO, em Itaocara, município da região noroeste.  
 

Com o maior plantel de reprodutores de espécies nativas da bacia do rio 

Paraíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro, o Projeto mantém no seu campus 

um Centro Socioambiental com Laboratório de Monitoramento de Ictiofauna; 

Setor de Conservação da Fauna Aquática; Laboratório de Incubação de Ovos e 

Larvas, dezenas de tanques para alevinos, juvenis e reprodutores e ainda retém 

uma área com potencial para construção de outras instalações. 

http://www.cordeiro.rj.gov.br/conteudo/434/meio_ambiente_promove_plantio_de_mudas_nativas_no_manancial_
http://www.cordeiro.rj.gov.br/conteudo/434/meio_ambiente_promove_plantio_de_mudas_nativas_no_manancial_


 

 O Projeto está inserido no Domínio das Ilhas fluviais do rio Paraíba do Sul e 

desenvolve linhas de pesquisa como o Programa de Ovos e Larvas de Peixes, 

Monitoramento de Ictiofauna e Crustáceos, dentre outras pesquisas 

relacionadas à fauna aquática a fim de subsidiar futuras decisões para a 

conservação dos estoques pesqueiros, e valoração ecológica e ambiental do 

Domínio das Ilhas Fluviais.  
 

Uma equipe técnica comanda todas as atividades do projeto, em Itaocara. 
 

Reprodução: http://www.jornaldaregiao.com/noticiasgeral/9153-2017-09-27-

14-06-36.html 
 

Quatro cidades da Serra do RJ sofrem com estiagem e 

moradores devem fazer racionamento de água  
         (foto: Reprodução/G1 Região Serrana) 

 
Empresa pede para moradores economizarem água  

 

Em função da estiagem dos últimos meses e da redução dos níveis de rios da 

Região Serrana do Rio, a Cedae, concessionária responsável pelo 

abastecimento de água, emitiu um comunicado nesta segunda-feira (25) 

pedindo que os moradores façam o racionamento do consumo.  
 

O Rio Macuquinho, por exemplo, de onde é captada água para Cantagalo, 

Cordeiro e Duas Barras, está com nível baixo. 
 

Já em Teresópolis, os níveis do Rio Preto e dos cinco mananciais - Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos, Britador, Penitentes, Cascata dos Amores e 

Jacarandá - onde a Cedae faz a captação, estão com níveis críticos. 
 

A empresa informou que está realizando manobras operacionais para 

minimizar os efeitos da seca e evitar que os moradores fiquem sem 

abastecimento de água.  
 

Reprodução: https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/quatro-cidades-

da-serra-do-rj-sofrem-com-estiagem-moradores-devem-fazer-racionamento-

de-agua.ghtml 
 

 

 

 

DADOS GERAIS  

ITEM PROJETO STATUS  
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MUNICÍPIO(S) 
ABRANGIDO(S) 

 

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  

 

 

 


