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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

HOMENAGEM À SEAERJ 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 256 

         Dia 9 de agosto de  2019 

 

SEAERJ RECEBE HOMENAGEM DO  

CREA-RJ PELOS SEUS 84 ANOS 

  

Na última segunda-feira (05/08), o presidente da SEAERJ Alberto Balassiano e 

a vice-presidente Marguerita Abdalla receberam uma placa em comemoração aos 

84 anos da casa, durante a plenária de agosto do CREA-RJ, no centro do Rio. A placa 

foi entregue pelo presidente Luiz Cossenza. O evento contou com a presença de re-

presentantes da casa no conselho do CREA-RJ: Carmen Lucia Petraglia, Nilo Ovídio e 

Henrique Frickmann. 

 Veja o vídeo:  https://www.youtube.com/watch?

v=6M1_84KPK4g&list=PLUS8_ce_BTqsIm09iPotm6978hbb5_fuC  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6M1_84KPK4g&list=PLUS8_ce_BTqsIm09iPotm6978hbb5_fuC
https://www.youtube.com/watch?v=6M1_84KPK4g&list=PLUS8_ce_BTqsIm09iPotm6978hbb5_fuC
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AUTÓDROMO DE GERICINÓ  

Artigo de Regina Ramos 

 

Apesar da grave crise que assola a cidade do Rio de Janeiro, a Prefeitura resolveu 

dar continuidade à proposta de construção de um novo Autódromo em Deodoro, na 

Zona Norte do Rio.  

O negócio, iniciado no Governo Eduardo Paes, é fruto de uma promessa que o en-

tão Prefeito fez à Confederação de Automobilismo, de dar uma outra área para cons-

trução de um novo autódromo, já que o anterior foi totalmente demolido para a 

construção do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, hoje praticamente abandonado.  

O local escolhido para a construção do complexo é um oásis de Mata Atlântica em 

processo de regeneração, em meio a uma área onde não há mais qualquer vegeta-

ção e serve, também, como um santuário para aves migratórias. Era também um 

campo de treinamento do exército, com minas no local.  

A Subsecretaria de projetos Estratégicos, por meio da assessoria de imprensa, in-

formou que o Projeto foi submetido à Procuradoria Geral do Município, que deu pa-

recer favorável. De acordo com André Ilha, que foi presidente do Instituto Estadual 

de Florestas do Rio de Janeiro, Superintendente de Biodiversidade da Secretaria de 

Estado do Ambiente do Rio de Janeiro e Diretor de Biodiversidade e Áreas Protegi-

das do INEA, a “Floresta de Deodoro”, localizada num dos pontos mais áridos e des-

providos de cobertura arbórea, tem cerca de 115 hectares.  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável da cidade considera 

aquela área como “Sítio de Relevante Interesse Ambiental e Paisagístico”. Ela inte-

gra um projeto da própria Prefeitura, denominado “Corredores Verdes” por, potenci-

almente, viabilizar a conexão dos maciços da Pedra Branca e do Mendanha. Já o Pla-

no Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Rio de Janeiro in-

dica como áreas prioritárias para a conservação ambiental, na forma de unidades de 

conservação, as florestas de terras baixas como aquela.  

A proposta torna-se ainda mais incompreensível porque a poucos metros de dis-

tância da Floresta de Deodoro há uma área muitas vezes maior e inteiramente des-

matada há décadas, que poderia perfeitamente abrigar o novo autódromo da cida-

de. 
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Ressaltamos que existe uma ação do Grupo Ação Ecológica (GAE), que elaborou 

uma proposta completa para a transformação da Floresta de Deodoro no Parque Na-

tural Municipal do Camboatá – nome que faz alusão à suave elevação de terreno que 

ali existe, o Morro do Camboatá. A proposta, que engloba toda a mata e outros 55 

hectares degradados ao seu redor a serem recuperados, foi submetida ao Conselho 

de Meio Ambiente da Cidade (Consemac), que a aprovou sem ressalvas.  

O estudo de impacto ambiental (EIA-RIMA) havia sido dispensado pelo órgão 

de licenciamento estadual INEA, mas foi determinado por sentença, em 2018, atra-

vés de um processo na Justiça Federal ajuizado pelo Ministério Público Federal nº 

010511-97.2014.4.02.5101. Neste processo, a perita do juízo esclarece: ... “A área em 

estudo apresenta os requisitos necessários para a sua classificação como uma Área 

de Preservação Ambiental – APP, portanto, de relevante interesse ambiental...  

O projeto para construção da pista principal do autódromo apresentado é in-

compatível com as áreas de preservação permanente. É importante ressalvar que a 

área não foi completamente descontaminada de artefatos explosivos, de acordo 

com o Relatório Final da FT Camboatá – emitido pelo Exército Brasileiro, em 28 de 

julho de 2015. A vegetação que se desenvolveu na área de estudo, desde 1958 até os 

dias atuais, é proveniente do abandono da região devido ao risco iminente de explo-

são. Por este motivo, é possível que haja espécies ameaçadas de extinção perten-

centes ao Bioma da Mata Atlântica”.  

Se houver árvores ameaçadas de extinção na área de estudo, a derrubada das 

mesmas é proibida em qualquer circunstância. Ou seja, não haveria, neste caso, a al-

ternativa de compensação ambiental através de reflorestamento.” Portanto, sabe-

dores que os moradores e ambientalistas são contrários ao empreendimento e que 

o atual Prefeito do Rio de Janeiro não cumpre as promessas e projetos que ele mes-

mo anuncia, esperamos que esta ideia seja definitivamente esquecida e a transfor-

mação do local em um Parque Natural Municipal do Camboatá seja uma realidade, 

preservando, desta forma, essa área verde em nossa cidade, antes maravilhosa, mas 

cada vez mais atingida pelo descaso e ambição dos maus políticos e governantes. 
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ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais             

informações em “ART e Acervo Técnico". 

Colega, indique novos sócios. 

  somos  mais  FORTES! 
Ao preencher a ART  do CREA RJ 

15 de agosto 
Das 19:00h às 23:00h 

http://www.crea-rj.org.br/

