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Contato 

Praça do Meio Ambiente nº 01 - Guaçuí - CEP 29560-000  

Tel: (28) 3553-2462 - meioambiente@guacui.es.gov.br 

 

LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO 

 

SEMMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ONGs - Organizações não governamentais 

IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 

IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 

 

 

 

1. A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  

 

Base Legal: Lei Complementar nº. 054/2013. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem como competência, assegurar a promoção do 

desenvolvimento sustentável, formulando e implementando as políticas públicas voltadas 

para promover a preservação, conservação e uso sustentável da natureza e seus recursos 

hídricos, com respeito à diversidade. 

  

Atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:  

I – Prover assistência direta e imediata ao Prefeito na sua representação funcional e social; 

II - Acompanhar, avaliar e atualizar as normas urbanísticas para o Município, especialmente 

as referentes ao desenho urbano, zoneamento, parcelamento territorial do solo, estrutura 

viária, obras, edificações e posturas em articulação com outras secretarias municipais 

envolvidas, e em consonância com o disposto na legislação pertinente; 

III - Assinar, juntamente com o Prefeito, as leis e os atos administrativos pertinentes às suas 

atividades; 

IV – Participar do cadastramento da planta da cidade, bem como implementar a Gestão 

Ambiental Pública Municipal. 

V - Elaborar e implantar a política municipal de meio ambiente; 
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VI – Propor e implantar diretrizes e políticas municipais, normas e padrões relativos à 

preservação e à conservação de recursos naturais e paisagísticos do Município; 

VII – Implantar e monitorar a Agenda 21 Local; 

VIII – Articular-se com órgãos da administração pública estadual e federal, consórcios 

públicos e privados e ONG’S propondo soluções aos problemas relacionados à gestão dos 

recursos hídricos e resíduos sólidos. 

IX – Articular junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e à estação de tratamento de 

água e esgoto, coleta e transporte de lixo; 

X – Elaborar sua proposta orçamentária parcial; 

XI – Propor atividades produtivas comprometidas com o manejo sustentado dos recursos 

naturais; 

XII – Organização do cadastro dos empreendimentos, atividades e serviços poluidores e/ou 

degradantes do meio ambiente, efetiva ou potencialmente; 

XIII - Execução da fiscalização da qualidade ambiental mediante o controle, o 

monitoramento e a avaliação do uso dos recursos ambientais; 

XIV – Realização das atividades de educação ambiental enquanto processo de integração 

dos seres humanos na preservação e na melhoria da qualidade de vida voltados para o 

desenvolvimento sustentável; 

XV – Execução dos demais serviços públicos municipais que estejam compreendidos no seu 

âmbito de atuação; 

XVI – Providenciar levantamento anual das atividades para a realização de audiência pública 

de prestação de contas; 

XVII – Desenvolvimento de atividades relativas à proteção dos recursos naturais do 

município, envolvendo unidades de preservação e conservação dos ecossistemas, reservas 

legais, recuperação do meio ambiente natural e aplicação de técnicas de zoneamento 

ambiental e ecológico; 

XVIII – Promoção de atividades relacionadas à identificação, análise, avaliação, 

manutenção, recuperação e preservação de corpos hídricos, tomando as providencias 

quanto aos impactos sobre estes; 

XIX – Realização dos licenciamentos ambientais em suas diversas modalidades e de suas 

respectivas renovações, para a localização, instalação e operação de empreendimentos, 

atividades e serviços considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradantes 
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do meio ambiente, articulado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, IBAMA e demais 

órgãos competentes; 

XX – Providenciar levantamento anual das atividades para a realização de audiência pública 

de prestação de contas; 

XXI - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área de atividade; 

XXII – Participar dos eventos promovidos pela administração municipal buscando, sempre 

que necessário, promover a ordem, com dedicação e postura; 

XXIII - Praticar os atos pertinentes às atribuições descritas na Lei ou outras correlatas e 

eventuais previstas para o referido cargo. 

Estão subordinadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente as seguintes 

Superintendências, Gerências e Subgerências: 

I – Superintendências: 

1. Superintendência de Meio Ambiente; 

2. b) Superintendência de Programas e Projetos. 

II - Gerências: 

1. a) Gerência de Fiscalização, Licenciamento e Controle de Resíduos; 

2. b) Gerência de Programas e Projetos. 

III – Subgerências: 

1. a) Subgerência de Fiscalização Ambiental; 

2. b) Subgerência de Paisagismo e Jardinagem; 

c) Subgerência de Educação e Recursos Ambientais. 
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3. Ações diversas realizadas no período: 

 
Licenciamento e Fiscalização: 

 Licença Prévia: 02 

 Licença de Instalação: 02 

 Licença Única: 01 

 Licença Simplificada: 12 

 Parecer Técnico: 17 

 Licença Específica: 03 

 Notificação/Constatação de atividades irregulares: 07 

 Auto de infração: 01 

 Auto de embargo: 01 

 E-OUV respondidos: 13 

 Certidão Negativa de Débitos Ambientais (CNDA): 18 

 Dispensa de Licenciamento: 21 

 Anuência Prévia: 22 

 Emissão de Taxas: 68 

 Checklist para abertura de processo: 25 

Total de atendimentos realizados: 213 

 

 

 

4. Coleta Seletiva: 

 

No período de janeiro, fevereiro e março, foram coletados e reciclados um total de 

81.041,325 toneladas de resíduos. 
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5. Diversos: 

 

 Foram atendidas mais de 70 solicitações de podas de árvores; 

 Foram atendidas 03 solicitações de supressão arbórea, mais as em apoio à Defesa 

Civil; 

 Adquirida via emenda impositiva no valor de 10 mil reais, nova mobília para a sede da 

secretaria com sete gaveteiros, quatro mesas e um armário - tudo já patrimoniado; 

 Realizado o pagamento e a assinatura do contrato para que o município continuasse 

fazendo parte do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento sustentável 

do Território do Caparaó capixaba/ES, denominado como Consórcio Caparaó; 

 Realizado a abertura do processo para a aquisição de 30 novos Pontos de Entrega 

Voluntária (PEV’s), visando aumentar a coleta e reciclagem no município, Processo nº 

317/2021; 

 Realizado a abertura do processo para a aquisição de materiais para a equipe de 

jardinagem. Processo nº 710/2021; 

 Aquisição de TV de 43 polegadas, via compensação ambiental, sendo utilizada nas 

diversas reuniões virtuais; 

 Manutenção na estrada de acesso à sede da Associação de Catadores com 

saibro/cascalho de pedra; 

 Manutenção em diversas de áreas ajardinadas na sede, distritos e repartições 

públicas, com mais de 70 podas de árvores e reforma do espaço físico para 

futuramente instalar um de viveiro de plantas; 

 Documentos simples administrativos produzidos no período: 84 memorandos, 13 

ofícios; 

 Construção de garagem para o trator agrícola utilizado no transporte de galhos; 

 Nomeação via Decreto do novo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 

 Respostas imediatas de diversas indicações da Câmara Municipal. 
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JANEIRO: 
 
Equipe do Meio Ambiente discute estratégias para o primeiro ano de trabalho 
 
Na oportunidade, o secretário deu as boas-vindas aos novos membros, detalhou a atribuição 

de cada colaborador e de acordo com a Lei 4221/2018. 

A equipe administrativa da secretaria municipal de Meio Ambiente (Semmam), reuniu-se na 

manhã desta quinta-feira (07) com o secretário municipal da pasta, Roberto Martins, para a 

primeira reunião estratégica do ano. 

 

Na oportunidade, o secretário deu as boas-vindas aos novos membros, detalhou a atribuição 

de cada colaborador e de acordo com a Lei 4221/2018. Roberto Martins também explicou o 

que espera da equipe, informou que a secretaria é muito técnica, exigindo conhecimento e 

dedicação elencando algumas prioridades como a agilização e modernidade nos 

licenciamentos ambientais, o atendimento de qualidade ao público, a implementação de 

novos projetos, a ampliação da reciclagem, bem como um trabalho arrojado na área de 

educação ambiental, tanto na teoria como na prática, e ainda a parceria com outros órgãos 

de defesa do Meio Ambiente em busca de novos resultados e qualificação do quadro de 

colaboradores. 

 

"Tudo o que é fácil já foi feito. A população que é nossa cliente preferencial, espera de cada 

um de nós o novo, o moderno e o eficaz. Acreditamos que com a dedicação de cada 

colaborador possamos avançar e muito em defesa da vida e do Meio Ambiente", explicou 

Martins. 

O secretário disse ainda que tem um planejamento pronto com todas as ações que serão 

implementadas em curto, médio e longo prazo, dependendo de como vamos enfrentar a 

pandemia e seus resultados nas próximas semanas e meses. 
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Ao final, todos os colaboradores se pronunciaram com importantes sugestões e iniciaram 

seus trabalhos dentro do que foi estabelecido nesse primeiro contato. 

 
Informativo ao público: 

 
 

 
 
 
 

 Praça do Meio Ambiente recebe mutirão de limpeza 

 

A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (13). 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), realizou na manhã desta quarta-feira 

(13) um mutirão de limpeza no espaço onde se localiza a sede e também são destinadas as 

atividades de educação ambiental ao ar livre. 

Com a união entre a equipe administrativa e a equipe de jardinagem, foram retirados lixo, 

galhos secos, mato, pedras e outros resíduos, como garrafas quebradas, que estavam 

comprometendo a beleza e a segurança do espaço, que comumente é utilizado para prática 

de esportes e lazer de crianças. 
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“Esta iniciativa visa manter o nosso local de trabalho em condições de recebermos nossos 

visitantes nas demandas diversas, bem como busca despertar a consciência de cidadania 

aos frequentadores do local, incentivando-os a serem fiscais na preservação do meio 

ambiente em nossa cidade”, informou o secretário de Meio Ambiente, Roberto Martins, que 

também participou do mutirão. 

Na oportunidade, a Praça Zilton Meirelles, anexa à Praça do Meio Ambiente também 

recebeu a ação de limpeza, poda, escoras de plantas e retirada de pedras e terra. 

 

O prefeito Marcos Luiz Jauhar esteve no local e parabenizou a todos dizendo que a ação é 

muito importante, visto quer cada setor tem que atentar para a limpeza de seu ambiente de 

trabalho. “É importante que cada setor cuide de seu espaço e o mantenha em boas 

condições de trabalho, para que possa estar recebendo o cidadão em suas demandas 

diárias”, finalizou. 

 

Com a união entre a equipe administrativa e a equipe de jardinagem, foram retirados lixo, galhos secos, mato, pedras e outros resíduos.  
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Secretaria de Meio Ambiente fala sobre licenciamento ambiental e sua importância 

social - Desde a implantação, Guaçuí emitiu 84 licenças ambientais. 

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo exercido pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (Semmam), que licencia a localização, a instalação, a 

operação, a ampliação e a regularização das empresas que possuem potencial impacto 

ambiental e/ou que são utilizadores de recursos ambientais. 

Este procedimento foi implantado pela Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981), e tem como principal objetivo conciliar o desenvolvimento econômico 

do município com a conservação do meio ambiente, o que garante que as futuras gerações 

possam desfrutar dos recursos naturais preservados. 

É através da licença ambiental que a Semmam aprova planos, programas e projetos de 

desenvolvimento, bem como estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambientais que devem ser implantadas e obedecidas pelas empresas. 

As licenças são concedidas se os projetos estiverem de acordo com as normas ambientais. 

Estes procedimentos garantem que as empresas inseridas no município sejam adeptas de 

controles ambientais eficazes contra a poluição ou degradação ambiental. 
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Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), passou a licenciar 

a partir de 2019, quando emitiu a sua primeira licença ambiental no mês de agosto daquele 

ano, dando celeridade aos empreendimentos, gerando renda, empregos e desenvolvimento 

ao município. "A licença ambiental sem demora e com total orientação técnica ao 

empreendedor, é uma regra e meta estabelecida pelo secretário da pasta que retorna ao 

Meio Ambiente e foi na sua gestão que começamos a emitir as licenças", informou Carlos 

Nascimento Barbosa Júnior, gerente de Licenciamento, Fiscalização e controle de Resíduos. 

Quais são as fases do licenciamento ambiental?  

Segundo a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA nº 237/1997 as 

atividades ou empreendimentos considerados potencialmente poluidores no território 

nacional devem obter três tipos de licença: 

- Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento 

ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e 

estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases 

de sua implementação. 

A LP é importante para atender o princípio constitucional da prevenção. Neste princípio, uma 

vez demonstrado a ineficácia em reparar determinado dano, ou impossibilidade de voltar à 

situação fática anterior, a medida preventiva é a melhor solução, pois no Direito Ambiental a 

degradação pode ser tão intensa que pode ser irreversível. 

A partir da licença prévia é iniciado o detalhamento do projeto de construção do 

empreendimento, incluindo as medidas de controle ambiental determinadas neste projeto. 

Para iniciar-se as obras deverá ser solicitada a LI junto ao órgão ambiental competente, que 

fará a análise de compatibilidade daquele projeto com o meio ambiente afetado. Concedida, 

o órgão ambiental deverá realizar monitoramento das condições determinadas quando da 

aprovação daquele projeto. 

-  Licença de Instalação (LI): que autoriza a instalação do empreendimento ou atividade 

de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 

incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem 

motivo determinante; 

-  Licença de Operação (LO): em que é autorizada a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças 

anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a 

operação. 

A LO trata-se do ato administrativo conclusivo pelo qual o órgão licenciador autoriza o início 

das atividades, depois da verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças 
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anteriormente concedidas, por meio da avaliação dos sistemas de controle e monitoramento 

ambiental propostos e considerando as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao 

caso específico. 

No que diz respeito a essa terceira fase, logo depois de instalada ou edificada a atividade, o 

órgão administrativo ambiental deve vistoriar a obra ou o empreendimento a fim de constatar 

se todas as exigências de controle ambiental feitas nas fases anteriores foram devidamente 

cumpridas. 

Somente depois disso é que será concedida a licença de operação, autorizando o início do 

funcionamento da atividade. 

- Licença Simplificada (LS): ato administrativo por meio do qual a autoridade licenciadora 

emite apenas uma licença, que consiste em todas as fases do licenciamento, precedida de 

rito simplificado, previamente estabelecido através de atos normativos específicos editados 

pela autoridade licenciadora competente, onde estão instituídos regramentos e condições 

técnicas, de acordo com normas e legislação vigentes, para empreendimentos ou atividades 

utilizadoras de recursos ambientais consideradas de pequeno potencial de impacto 

ambiental que se enquadrem no procedimento simplificado de licenciamento. 

A LS é um procedimento de licenciamento ambiental onde a mesma é concedida antes de 

iniciar a implantação do empreendimento, ou em sua regularização, em uma única fase, 

voltado para empreendimentos classificados como pequeno porte e baixo potencial poluidor, 

sendo um ato administrativo que visa a desburocratização, tornando sua emissão mais ágil. 

- Licença Ambiental de Regularização (LAR): ato administrativo pelo qual a autoridade 

licenciadora competente emite uma única licença, que pode consistir em todas as fases do 

licenciamento, para empreendimento ou atividade que já esteja em funcionamento e em fase 

de implantação, ou que esteja em fase de instalação, estabelecendo as condições, 

restrições e medidas de controle ambiental, adequando o empreendimento às normas 

ambientais vigentes, inclusive para fins de desativação, recuperação ambiental e 

remediação. 

A LAR Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental emite uma única licença que engloba 

todas as fases do licenciamento. A mesma se aplica a atividades que já se encontram em 

fase de implantação ou que já estejam em funcionamento, estabelecendo as condições, 

restrições e medidas de controle ambiental em respeito às exigências próprias das Licenças 

Prévia, de Instalação e de Operação. A LAR é destinada a atividades que não sejam 

enquadradas na classe simplificada conforme normas legais. Seu prazo de validade é de, no 

mínimo, 2 (dois) anos. 

Empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental 
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No Anexo um da Resolução do CONAMA nº 237/1997, estabeleceu os principais tipos de 

empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental, ressaltando que esta lista 

pode ser complementada sempre que necessário, assim sendo: 

-  Extração e tratamento de minerais 

- Indústria metalúrgica 

-  Fabricação de bebidas alcoólicas 

-  Parcelamento do solo 

-  Distrito e polo industrial 

-  Atividades agropecuárias 

-  Uso de recursos naturais 

-  Obras civis, entre outras. 

Balanço: 

 

As principais licenças emitidas no município são: 

Licença Municipal de Instalação nº 001/2020 em nome da Soma – Guaçuí Empreendimentos 

Imobiliários LTDA – Loteamento Predominantemente Residencial. 

Licença Municipal de Operação nº 001/2020 em nome da DICAUTO – Distribuidora 

Capixaba de Automóveis LTDA - Oficina mecânica, com manutenção de motores 

automotivos, oficina de lanternagem com pintura por aspersão, e, lavagem de veículos com 

rampa ou fosso. 

Licença Municipal de Regularização nº 001/2020 em nome do Sr. João Crisóstomo Meireles 

- Condomínio Por unidades Autônomas. 
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Todas emitidas depois de uma análise ambiental técnica, e ainda de tramitarem, quando 

necessário, por outros órgãos municipais e estaduais. 

Além das Licenças Ambientais, foram emitidas pela Semmam neste período:  05 

Autorizações Ambientais; 84 Dispensas de Licenciamento Ambiental; 229 Anuências 

Prévias; 158 Certidões Negativas de Débitos Ambientais. 

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente Roberto Martins, "o licenciamento 

ambiental tem uma fundamental importância na preservação do meio ambiente perante a 

sociedade, como algo crucial para o processo de desenvolvimento socioeconômico e 

sustentável, visando uma qualidade de vida e bem-estar da população. O mesmo regula a 

exploração de recursos naturais, como licenciar a construção, ampliar e modificar as 

atividades e empreendimentos que venham utilizar recursos naturais, ou detectar os agentes 

poluidores que causam impactos e degradação ambiental, realizando os controles 

ambientais necessários para cada atividade", informou. 

A Semmam conta com dois funcionários de grande dedicação e participação na tarefa diária 

do licenciamento. Segundo o superintendente de Meio Ambiente Gean Vimercati, "o 

licenciamento ambiental é uma exigência legal e uma ferramenta do poder público para o 

controle ambiental. Trata-se de um trabalho exaustivo, técnico e que exige muito cuidado, 

conhecimento, dedicação e responsabilidade", finalizou. 

Fotos 

 

Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), passou a licenciar a partir de 2019. (Comunicação Guaçuí) 
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Atividades diversas da Equipe de Paisagismo e Jardinagem no mês de janeiro: 
 

Lar dos Idosos 
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Praça da Bandeira 
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Praça da Matriz 
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Distrito de São Tiago 
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Avenida Marechal Floriano 
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Praça João Acacinho 
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Distrito de São Pedro de Rates 
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Avenida José Alexandre 
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Limpeza em frente ao Fórum 
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Ajardinamento da Praça Rita Leite Mendes será concluído com parceria de floricultura. 

Quaresmeira, cerca viva e grama são algumas espécies de plantas que irão realçar a 

beleza do local. 

 

Na manhã desta quinta-feira (21), o secretário de Meio Ambiente Roberto Martins se reuniu 

com o empresário Warlen Rossi e o vereador Renato Duponi com o objetivo de formalizar 

uma parceria público-privada, a fim de concluir a jardinagem da bela Praça Rita Leite 

Mendes, localizada na Avenida Joaquim Gonçalves de Faria, bairro Santa Cruz. 

O secretário juntamente com o proprietário da Floricultura Gota de Orvalho, Warlen Rossi, 

discutiram quais espécies de plantas serão plantadas no local, incluindo algumas árvores, 

como quaresmeira, cerca viva para o entorno do fundo da praça, grama, além de outras 

espécies resistentes e que venham a realçar a beleza do local. Tudo sem custo para o poder 

público. 

O secretário Roberto Martins enfatizou a importância da parceria. “Estamos vivendo um 

momento em que economizar cada centavo é prioridade. Assim agradecemos ao senhor 

Warlen Rossi da Floricultura Gota de Orvalho pela doação das plantas, na conclusão da 

parte ajardinada da bela e importante Praça Rita Leite Mendes, que era uma pessoa que 

admirava, e muito, o trabalho desenvolvido pela equipe de jardineiros de nossa cidade”, 

informou. 

O vereador Renato Duponi, que trabalhou na Semmam até o ano passado, parabenizou a 

parceria. “Por ter trabalhado na secretaria de Meio Ambiente, sei da importância do 

paisagismo para o desenvolvimento do nosso turismo enaltecendo a nossa cidade, registro 

aqui a minha satisfação por presenciar mais uma ação exitosa, principalmente pelas 

dificuldades na área onde temos poucos profissionais de jardinagem e os pedidos são cada 

vez maiores, sendo superados pela competência e amor pelo que faz por parte do secretário 

Martins e sua dedicada equipe”, concluiu. 

Na próxima semana, a ação entrará no calendário de atividades da Semmam para que os 

moradores possam desfrutar em breve da bela área de lazer. 
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A ação de ajardinamento entrará no calendário de atividades da Semmam. (Comunicação Guaçuí) 
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Coleta Seletiva de resíduos sólidos é realizada de segunda a sábado em Guaçuí 

O serviço é considerado essencial e uma das metas prioritárias da Semmam. 

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), 

alerta a população de que o serviço de Coleta Seletiva de resíduos sólidos continua sendo 

feito. O trabalho é realizado por 16 famílias que compõem a Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis de Guaçuí (Asguamar) de segunda a sábado. 

Atualmente o município conta com oitenta e oito Pontos de Entrega Voluntária (PEV), 

distribuídos em locais estratégicos da cidade, além da implantação da coleta seletiva nas 

escolas. 

A Semmam destaca que a reciclagem é fonte de renda para os catadores que, antes de 

2015, viviam do que conseguiam coletar do antigo lixão, que foi extinto pelo município, 

conforme determina a legislação. 

Alerta neste período de pandemia 

Segundo o secretário de Meio Ambiente Roberto Martins, "os membros da Asguamar foram 

orientados quanto aos procedimentos de segurança desde o início da pandemia. Contudo, é 

importante e indispensável que a população faça a sua parte". 

Assim a Semmam informa algumas dicas para reforçar os cuidados com os sacos de lixo: 

Coloque os resíduos em dois sacos resistentes e bem fechados; 
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Preencha os sacos com, no máximo, dois terços da sua capacidade; 

Acondicione objetos cortantes em caixas de papelão ou garrafas pets; 

Respeite os dias e também horário de coleta, descartando o lixo até duas horas antes do 

horário previsto; 

Se houver um infectado na família, o lixo deve ser retirado e bem fechado por outra pessoa 

não infectada. É preciso garantir que não vaze ar ou líquidos para fora do saco de lixo. 

Confira as recomendações para quem tem sintomas ou foi diagnosticado com o 

novo coronavírus 

Separar uma lixeira de uso exclusivo da pessoa infectada ou suspeita no cômodo reservado 

para ela; 

Não separar mais o lixo reciclado do lixo comum; 

Usar dois sacos para acondicionar o lixo e não esquecer de fechá-los e lacrá-los bem; 

Uma pessoa não infectada deve retirar o saco do cesto pelo lado de fora e fechá-lo de forma 

que não vaze nem ar nem líquidos, para que o vírus fique dentro do saco de lixo; 

Higienizar pontos de contatos, como alças e tampas de lixeiras; 

Colocar os sacos para a coleta de acordo com os dias e horários que o caminhão passa na 

sua rua. 

O que pode ser reciclado 

Papéis: todos os tipos são recicláveis, inclusive, caixas do tipo longa-vida e de papelão. 

Não se deve enviar, para a reciclagem, papel com material orgânico, como caixas de pizza 

cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel-

carbono. 

Plásticos: 90% do lixo produzido no mundo são à base de plástico. Por isso, esse material 

merece uma atenção especial. Podem ser reciclados sacos de supermercados, garrafas de 

refrigerante (pet), tampinhas e até brinquedos quebrados. 

Vidros: quando limpos e secos, todos são recicláveis, exceto lâmpadas, cristais, espelhos, 

vidros de automóveis ou temperados, cerâmica e porcelana. 

Metais: além de todos os tipos de latas de alumínio, é possível reciclar tampinhas, pregos e 

parafusos. Atenção: clipes, grampos, canos e esponjas de aço devem ficar de fora. 

Isopor: Ao contrário do que muita gente pensa, o isopor é reciclável. No entanto, esse 

processo não é economicamente viável. Por isso, é importante usar o isopor de diversas 
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formas e evitar ao máximo o seu desperdício. Quando tiver que jogar fora, coloque na lata 

de plásticos. Algumas empresas transformam em matéria-prima para blocos de construção 

civil. 

 

Os dias e também horário de coleta devem ser respeitados, descartando o lixo até duas horas antes do horário previsto.  
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Mais 164 animais silvestres ganham a liberdade na região do Caparaó. A ação fez 

parte das ações de educação ambiental desenvolvidas em Guaçuí pela Semmam. 

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), o Centro de 

Reintrodução de Animais Selvagens (Cereais), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (Iema) e a Polícia Militar Ambiental, proporcionou a soltura de 164 (cento e 

sessenta e quatro) animais silvestres que foram devolvidos à natureza. A ação fez parte das 

ações de educação ambiental desenvolvidas em Guaçuí pela Semmam e conta com o apoio 

dos órgãos de defesa do Meio Ambiente. 
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Os animais oriundos do Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias) em 

Aracruz, chegaram e foram levados até um viveiro de aclimatação, onde foram alimentados 

e observados, avaliando o possível stress da viagem, sendo levados a uma mata fechada na 

área do Parque Ênio Fazolo dos Reis em Guaçuí, quando foram soltos na manhã desta 

quarta-feira (27). 

Participaram da soltura o secretário municipal de Meio Ambiente de Guaçuí, Roberto 

Martins, o biólogo e coordenador do Centro de Reintrodução de Animais Selvagens 

(Cereias), José da Penha Rodrigues, um agente do o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o professor João Batista de Oliveira Gomes. 

Entre os animais silvestres soltos estavam trinca-ferros, canários, coleiros, bigodinhos, tico-

ticos, sanhaços, melros, jandaias-estrela, periquitão-maracanã, jacupembas, tiê-sangue e 

papagaios-chauá, este último na lista de risco de extinção. Todos os animais estavam 

devidamente marcados por anilhas. Sobre todos os animais recolhidos consta um registro 

das informações, incluindo quantidade e sexo, além da produção de um registro fotográfico, 

filmagem que serão utilizados nas atividades de educação ambiental realizada pela 

Semmam. 

 

De acordo com o coordenador do Cereias, cerca de 95% dos animais recepcionados pelo 

centro são provenientes das ações de recolhimento/apreensão dos órgãos de defesa do 

Meio Ambiente em várias partes do Estado, incluindo a região do Caparaó. 

Os animais encaminhados ao Cereias passam por uma rigorosa avaliação veterinária, são 

medicados, tratados e, após recuperação, passam por uma nova avaliação com o biólogo 

José da Penha, que vai dizer se estão aptos ou não para a reintrodução na natureza. De 

acordo com o secretário Roberto Martins, "a soltura de animais de volta à natureza tem 

como objetivo a proteção da fauna silvestre que tem sido ameaçada, principalmente, pelo 

desmatamento, queimadas, ocupação desordenada do solo, caça ilegal e tráfico de animais 

silvestres. Assim, o trabalho de educação ambiental é indispensável juntamente com outras 

ações preventivas", informou. 
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Nos últimos cinco anos, esse projeto de parceria entre a Semmam e o Cereais, devolveu à 

natureza na região do Caparaó, 535 animais silvestres. 

 

Importante saber 

A Semmam alerta que as aves soltas na natureza, assim como os demais animais, são de 

grande importância para o meio ambiente, controlando a população de insetos em sua fase 

adulta ou larval, bem como auxiliando na polinização das plantas garantindo a variabilidade 

genética das espécies de vegetais, na dispersão de sementes, no equilíbrio ecológico, entre 

outras. Por serem animais essenciais para a natureza, é necessário um trabalho de 

conscientização cada vez maior com a população, para que as aves, assim como os seus 

habitats possam ser conservados. 

 

A ação fez parte das ações de educação ambiental desenvolvidas em Guaçuí pela 

Semmam. 
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Papagaio-chauá, em risco de extinção 
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 FEVEREIRO: 

 
Crianças plantam Resedás em Avenida de Guaçuí. Após o plantio, elas se 

comprometeram a acompanhar o crescimento das plantas com irrigação e carinho de 

pertencimento e orgulho pela importante contribuição ao município. 

A equipe de Paisagismo e Jardinagem da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(Semmam), ganhou um importante apoio na tarde desta terça-feira (2), durante o plantio de 

doze belos Resedás na Avenida José Alexandre. 

As crianças Luis Eduardo, de 11 anos, Alice de Souza, 6 anos e Júlia de Souza, 4 anos, 

acompanhas de sua mãe, ajudaram no plantio das plantas nas cores branca, rosa e 

vermelha, chamando a atenção dos moradores e das pessoas que transitavam no local. 

Após o plantio, elas se comprometeram a acompanhar o crescimento das plantas com 

irrigação e carinho de pertencimento e orgulho pela importante contribuição em deixar 

Guaçuí ainda mais bonita. 

Segundo o encarregado do setor na Semmam, Odair Turino, “o que vimos, hoje, foi um belo 

exemplo. As crianças, justamente pela pouca idade, aprendem rápido, assimilando o porquê 

de estarem fazendo aquele tipo de ação.  Logo, serão jovens e adultos com a consciência 

ambiental aprimorada pela importância do que fizeram hoje”, finalizou. 
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Resedá 

Perfeita para as calçadas, o Resedá é uma arvoreta que não possui raízes agressivas, além 

de ter um belo florescimento. Suas folhas são elípticas, com bordas onduladas. O tronco é 

muito belo, liso, de tons claros, marmorizado. Seu porte chega a 6 metros de altura. As 

inflorescências, formadas ainda no inverno, contém inúmeras flores crespas de coloração 

rosa, branca, roxa ou vermelha, de acordo com a variedade. 

Fotos 

 

As crianças Luis Eduardo, de 11 anos, Alice de Souza, 6 anos e Júlia de Souza, 4 anos ajudaram no plantio dos Resedás. 
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Equipe do Creas se reúne com equipe da Secretaria de Meio Ambiente para 

planejamento de parcerias. O firmamento de parcerias tem como objetivo desenvolver 

ações voltadas aos adolescentes atendidos pelo Creas. 

A equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) esteve 

reunida na manhã desta quinta-feira (4) com o secretário de Meio Ambiente, capitão Roberto 

Martins, e sua equipe. O encontro foi para o planejamento de futuras parcerias em projetos 

com ações que oportunizem adolescentes atendidos no Creas a ter novas expectativas de 

futuro, para construírem assim novos projetos de vida. 

De acordo com a coordenadora do CREAS, Adriana Peixoto, “a reunião foi muito produtiva e 

rendeu muitas ideias boas e projetos futuros que irão contribuir para o crescimento pessoal 

dos adolescentes, bem como para que os mesmos tenham uma melhor qualidade de vida, 

tenham maior autoestima e serão ações que irão trazer melhorias para o município”. 

A coordenadora ainda ressaltou que ficou encantada com o excelente trabalho realizado 

pelo secretário Roberto Martins e sua equipe. Além disso, ela destacou que “a reunião foi 

uma troca de experiência enriquecedora. Fiquei imensamente grata pelo carinho com o qual 

a equipe do CREAS foi recebida e com o quanto aprenderam com o conhecimento 

transmitido por ele e com a parceria firmada”. 

Também a equipe do CREAS esteve reunida ainda pela manhã com o secretário de Cultura 

Eleon Spala e o superintendente Tiago Lobato para parcerias nos projetos com o CREAS. 

O Creas agradece ao secretário Eleon pela parceria e pelo empenho em ajudar, pois é com 

essa união e competência que administração ofertará serviços de qualidade ao público 

atendido e alcançará a excelência. 

 

 

O encontro rendeu muitas ideias boas e projetos futuros que irão contribuir para o crescimento pessoal dos adolescentes.  
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Justicias-vermelhas completam o paisagismo na Avenida Beira Rio. Foram plantadas 

42 justicias-vermelhas nos dois lados do Pontilhão de Ferro. 

 

A Equipe de Paisagismo e Jardinagem da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(Semmam), realizou o plantio de mais 42 justicias-vermelhas na Avenida Beira Rio, nos dois 
lados do Pontilhão de Ferro. A ação aconteceu no final da semana passada, visando 
completar uma área que ainda não havia sido plantada a espécie que chama a atenção dos 
moradores e visitantes quando a planta está no seu período de florada. 

Segundo a Semmam, é comum o plantio acontecer em parceria com alunos de escolas do 
município, como já ocorreu inclusive com alunos da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental José Antônio de Carvalho, localizada no distrito de São Tiago, mas por conta 
da pandemia, o plantio foi realizado somente com os profissionais da jardinagem. 

Saiba mais 

Justicia-vermelha (Megaskepasma erythrochlamis), planta arbustiva de altura entre 2,50 a 
3,0 metros de grandes dimensões, forma irregular. Folhas grandes cor verde claras, textura 
coriácea com nervuras marcadas. As flores são brancas e pequenas inseridas em brácteas 
vermelhas que formam grande inflorescência do tipo espiga, na ponta dos ramos e acima da 
planta. Floresce na primavera e verão com as inflorescências permanecendo por longo 
tempo na planta. As flores atraem beija-flores, como todas as plantas desta família. 

Fotos 

 
 

A espécie que chama a atenção dos moradores e visitantes quando a planta está no seu período de florada. 
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Paisagismo da Praça Rita Leite Mendes é concluída 

Na tarde desta sexta-feira (12), a Equipe de Paisagismo e Jardinagem da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (Semmam), concluiu os trabalhos da Praça Rita Leite 
Mendes. O pedido da conclusão do ajardinamento foi feito pelo filho da Dona Rita, Miguel 
Mendes que é muito querido por toda a equipe da PMG. 

A bela praça foi inaugurada no final do ano passado, sendo que não houve tempo para a 
conclusão da parte de ajardinamento, que foi retomada por meio de uma parceria 
público-privada com a Floricultura Gota de Orvalho, sem nenhum custo aos cofres 
públicos. 

Estiveram presentes na visitação da conclusão dos trabalhos o prefeito Marcos Luiz 
Jauhar, sua esposa Karla Valentim, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Maria 
Lúcia das Dores, o secretário de Governo, Denis Lesqueves, a Procuradora Geral do 
Município Danielle Freitas, o funcionário do Recursos Humanos, Miguel Mendes, o 
secretário de Meio Ambiente, capitão Roberto Martins e toda sua equipe administrativa e 
o Subgerente de Paisagismo e Jardinagem Miguel Maurício Gonçalves. 

Muito emocionado e com lágrimas nos olhos, Miguel Mendes, filho da saudosa “Vó Rita” 
como era chamada, agradeceu pelo carinho recebido e pelo pronto atendimento em seu 
pedido no ajardinamento dessa Praça, que para a família é um marco à memória de sua 
mãe. 

Na oportunidade, a vereadora Maria Lúcia das Dores parabenizou a toda equipe da 
Semmam e já adiantou que fará uma indicação para ampliação da iluminação da 
importante praça. 

O secretário de Meio Ambiente Roberto Martins, apresentou cada membro de sua 
equipe, agradeceu ao Subgerente de Paisagismo e Jardinagem Miguel Maurício pelo 
trabalho, ao empresário Warlen Rossi da Floricultura Gota de Orvalho que não pode 
comparecer à reunião por motivos pessoais e concluiu dizendo que o pedido do amigo 
Miguel Mendes estava concluído. 

Finalizando, o prefeito Marcos Luiz Jauhar parabenizou a equipe da Semmam pela 
conclusão em tempo recorde dos trabalhos, agradeceu a presença e todos, 
cumprimentou Miguel Mendes de maneira especial pela importância da Dona Rita na 
história de Guaçuí e concluiu enaltecendo o trabalho em forma de parceria, o que 
proporcionou mais uma economia ao município. 
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Semmam participa de reunião com o Sistema Estadual de Meio Ambiente. A reunião 

teve como objetivo alinhar informações sobre ações e programas em execução, numa 

espécie de rede de comunicação estratégica. 

Na tarde desta terça-feira (23), o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Roberto Martins, 

participou de uma reunião remota promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (Seama), tendo como participantes membros do Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), 

além de Secretários Municipais de Meio Ambiente. 

A reunião, que envolveu 75 participantes, teve como objetivo alinhar informações sobre 

ações e programas em execução, numa espécie de rede de comunicação estratégica, para 

estabelecerem as futuras pautas prioritárias da pasta ambiental, desenhando uma 

perspectiva para 2021, em nível local, mas também projetando soluções para todo o Espírito 

Santo. 

Inicialmente, o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício 

Machado, deu as boas-vindas ao grupo e apresentou os novos projetos e programas que 

estão em andamento e que contribuirão para alavancar ainda mais o desempenho das 

secretarias municipais. 

Ele também lembrou que o Espírito Santo está em vias de se tornar o primeiro Estado 

brasileiro a ter 100% dos municípios executando seus próprios licenciamentos ambientais. 

“É um feito inédito no Brasil e estamos à frente nesta conquista, faltando apenas os 

municípios de Piúma e Governador Lindemberg, que já estão finalizando e adequando suas 

secretarias. Todos os 78 municípios, além de alavancarem os empreendimentos antigos que 

precisam do licenciamento ambiental aprovado, vão poder também gerar novos recursos 

financeiros para suas próprias pastas, em decorrência desta atividade ambiental”, afirmou. 

O diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza, saudou os participantes e destacou a 

importância do diálogo e da comunicação entre os gestores municipais e o sistema de Meio 

Ambiente do Estado. “Também gostaria de destacar alguns pontos importantes. O primeiro é 

que estamos em processo de revisão para atualizar e expandir a tipologia do licenciamento 

ambiental municipal e, com isso, dar mais agilidade e autonomia aos municípios para 

licenciar e atuar localmente”, disse. 

Fiuza prosseguiu: “o outro ponto importante é a transferência de processos de licenciamento 

que, daqui para frente, serão acompanhados pelos municípios. Estamos construindo um 

termo de referência que garanta aos municípios o acesso do histórico e dê segurança ao 

Iema quanto ao cuidado com o processo”. 

O diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, falou da importância da participação ativa dos 

municípios na gestão da água. “A administração ambiental municipal tem papel importante 
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na gestão do uso do solo que, quando bem-feita, reflete diretamente na melhora das 

condições da água dos rios e aquíferos. Por isso, a Agerh incentiva o poder público 

municipal a conhecer os Planos de Recursos Hídricos da região ou bacia em que o 

município está inserido e a participar ativamente dos Comitês de bacias hidrográficas”, 

ponderou Fábio. 

Ao final da reunião, o Secretário Roberto Martins agradeceu a oportunidade de estar 

participando da reunião, parabenizou ao Secretário Estadual Fabrício Machado e ao diretor-

presidente do Iema. “Quero aqui deixar os meus agradecimentos ao secretário Fabrício pela 

atenção e apoio que sempre dispensou a nossa pasta, principalmente quando demos os 

primeiros passos para o tão desejado licenciamento ambiental em Guaçuí, bem como a 

equipe do Iema que sempre nos atendeu prontamente na pessoa do presidente Alaimar 

Fiuza e a funcionária Cida, que não medem esforços no sentido de nos orientar 

tecnicamente”. 

Martins destacou os avanços obtidos: “além de termos uma sede própria, veículo, de 

estarmos licenciando, de desenvolvermos um trabalho de educação ambiental exemplar, 

Guaçuí também é referência na reciclagem de resíduos, onde pretendemos com parcerias 

avançarmos ainda mais”, finalizou. 

 

Ao todo, 75 pessoas participaram da reunião, entre representantes da Seama, Iema, Agerh e Secretários Municipais de Meio Ambiente. 
(Comunicação Guaçuí) 
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Semmam intensifica trabalhos na área de jardinagem. Mesmo com um grupo reduzido, 

os resultados estão sendo alcançados por meio de planejamento. 

A equipe de jardinagem da Secretaria Municipal de Meio ambiente (Semmam), realizou 

diversos trabalhos durante a semana na manutenção de áreas ajardinadas de Guaçuí. 

Mesmo com um grupo reduzido, por meio de um planejamento detalhado, está sendo 

possível vencer os obstáculos. “Estamos atuando em ações como corte de grama, retirando 

folhas e pequenos galhos secos, podas, supressão arbórea quando necessário, etc., 

realçando ainda mais a beleza de diversas áreas ajardinadas de nossa cidade”, informou o 

encarregado da equipe, Odair Turino. 

Segundo a Semmam, mesmo com as constantes chuvas o cronograma está sendo cumprido 

alcançando os resultados previstos, sendo realizados serviços de manutenção de praças e 

canteiros em vários bairros incluindo distritos. 

A manutenção das Praças João Acacinho, Praça da Bandeira, Praça do Meio Ambiente, 

Praça do bairro Santa Cecília, São Miguel e Praça da Matriz receberam atenção especial. 

Também já foram concluídos os trabalhos nos distritos de São Tiago e São Pedro de Rates. 

Segundo o jardineiro Reginaldo Neves, “os cuidados com as plantas são diários, exige amor, 

conhecimento, dedicação, motivação, porém, é muito recompensador”, finalizou. 

 

 

Mesmo com as constantes chuvas o cronograma está sendo cumprido. 
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MARÇO: 

 

Prefeito participa de reunião virtual sobre Conselho Regional da Microrregião. O 

assunto principal foi a recomposição dos membros que irão representar a região do 

Caparaó 

O prefeito, Marcos Luiz Jauhar, ao lado do secretário de Governo e Articulação Institucional, 

Denis Lesqueves, e do secretário de Meio Ambiente, Roberto Martins, participou, na tarde 

desta terça-feira (2), de uma reunião virtual com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

(Sedes) sobre o Conselho Regional da Microrregião. A agenda foi conduzida pelo 

subsecretário de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional, Paulo Menegueli. 

Também participaram da reunião virtual os prefeitos de Muniz Freire, Alegre, Irupi e Ibatiba, 

além de representantes de outros municípios. 

O assunto principal foi a recomposição dos membros que irão representar a região do 

Caparaó no Conselho de Desenvolvimento Regional da Microrregião. Ficou definido que os 

prefeitos de Alegre, Nirrô Emerick, e de Muniz Freire, Dito Silva, serão os representantes. 

Representantes de diversos segmentos do poder público e sociedade civil também 

compõem o Conselho. 

O Conselho Regional foi instalado no dia 13 de junho de 2019, em Guaçuí, e os 

representantes do Governo do Estado, no colegiado, são o secretário de Estado do Meio 

Ambiente, Fabrício Machado, e o secretário de Turismo, Dorval Uliana. 

 

Jauhar participou da reunião ao lado do secretário de Governo e Articulação Institucional, Denis Lesqueves, e do secretário de Meio 
Ambiente, Roberto Martins. 
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População poderá opinar mais uma vez sobre tema da Mostra de Vídeos Curtas 

Ambiental. O evento é o ponto alto das atividades alusivas a Semana Mundial do Meio 

Ambiente e terá uma escola convidada de outro município. 

A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) realizou uma reunião, na 

manhã desta terça-feira (2), visando discutir o formato e o tema da 9ª Mostra de Vídeos 

Curtas Ambiental, que será realizada no mês de junho, se adequando a situação de 

momento da pandemia. A Mostra é constituída de produções curtas metragens idealizadas e 

produzidas pelos alunos das escolas municipais, estaduais e particulares de Guaçuí. 

Participaram da reunião, além do secretário de Meio Ambiente, Roberto Martins, e sua 

equipe administrativa, a secretária de Educação, Sayonara Toledo da Silva Gil, a 

superintendente de suporte à educação, Eunides Andrade, os engenheiros florestais que 

atuarão como voluntários nesta edição do Curtas, Lucas José Teodoro Lobato, Lara Arêas 

Tertuliano, Joana Silva Costa e Millena  Duarte Machado, o membro do Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente representando a Acisg, Fabrício Dias Heitor, e o vereador 

Valmir Santiago. 

 

Durante as discussões, foi decidido por unanimidade, conforme conta o secretário municipal de Meio 

Ambiente, Roberto Martins, que o público em geral deve participar dando sugestões para o tema a ser 

abordado nos curtas. A sugestão poderá ser enviada por meio de e-mail da Secretaria 

meioambiente@guacui.es.gov.br, ou ainda, comparecendo na sede e depositando a sugestão em uma 

urna que ficará disponível. A sede da Semmam fica na Praça do Meio Ambiente no bairro Quincas 

Machado. 

Outro ponto discutido foi que a Semmam fará o convite ao município de Alegre, para que indique uma 

escola que participará como intercâmbio desta edição de Curtas, sendo que a mesma não irá concorrer 

nos quesitos, contudo será premiada como escola convidada. "Nosso objetivo é expandir o projeto a 

outros municípios para que tenham também essa experiência exitosa e necessária de educação 

ambiental", explicou Martins. 

Segundo a Semmam, algumas ideias já foram pontuadas, contudo, a equipe acha importante ouvir as 

sugestões de professores, alunos, autoridades, educadores ambientais, do Conselho Municipal de 
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Defesa do Meio Ambiente, entre outros. “Nosso foco é que o evento continue a manter a alta 

qualidade dos vídeos atrelada à conscientização e educação ambiental de um maior público 

possível, com resultados altamente satisfatórios. Afinal, só vamos transformar esse país e 

colher os bons frutos na área por meio da educação”, afirma Roberto Martins. 

Na Mostra de Vídeos Curtas Ambiental, a ideia central é trazer temas relacionados com 

questões ambientais, numa abordagem de situações vivenciadas no cotidiano da população. 

O evento envolve, em média, cerca de 210 alunos e professores, além de mais de dois mil 

alunos assistentes. 

Resultados: 

Chamado de o Oscar do Meio Ambiente por Martins, o projeto faz parte oficialmente das 

ações alusivas a Semana Mundial do Meio Ambiente com amplo poder educativo, 

relacionado às transformações positivas que o mesmo trouxe para a vida dos participantes, 

através do conhecimento adquirido e práticas realizadas e grande reflexão. Vale destacar, 

que a Mostra foi vencedora dos prêmios: Mostra Nacional-Circuito Tela Verde, prêmio 

Ecologia (TV Vitória/ Seama) e prêmio Biguá da TV Gazeta Sul, além de ter alcançado a 

primeira colocação ganhando o Prêmio Boas Práticas Gerson Camata, na categoria Cidade 

para as pessoas promovido pela AMUNES no ano de 2019. 

Temas trabalhados: 

A Mostra Curtas Vídeos Ambiental acontece desde 2013 e já trabalhou os seguintes temas: 

• 2013 - Coleta Seletiva: O futuro a gente limpa agora!; 

• 2014 - Resíduos Sólidos: Lixo! E eu com isso?!; 

• 2015 - Água: A sede que seca!; 

• 2016 - Plano Municipal do Saneamento Básico:Reconhecendo o presente para 
sanear o futuro; 

• 2017 - Mata Atlântica: o futuro em suas mãos; 

• 2018 - Animais silvestres: preservar é responsabilidade de todos; 

• 2019 - Coleta Seletiva: Recicle seu lixo e suas atitudes; 

• 2020 - Pandemia: o novo Coronavírus e suas implicações num contexto 
socioeconômico e ambiental. 
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O projeto faz parte oficialmente das ações alusivas a Semana Mundial do Meio Ambiente. 
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Secretaria de Meio Ambiente realiza a troca de toda a mobília da sede administrativa. 
 
Visando a otimização do espaço considerando a comodidade, a praticidade dos usuários e 

outros benefícios, a Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), realizou a troca de toda a 

mobília de sua sua sede administrativa com peças planejadas. Um grande armário com 

divisões calculadas, quatro mesas para duas pessoas cada e sete gaveteiros, foram 

planejados e adaptados no ambiente. 

"Após a inauguração da nova sede da Semmam, nosso objetivo foi adquirir uma mobília que 

reunisse beleza, eficácia, organização, praticidade e modernidade. Assim, o objetivo foi 

alcançado por meio de uma Emenda Impositiva do ex-vereador Marcos Goes, que sempre 

contemplou o Meio Ambiente com suas emendas. Evidentemente que não poderia de deixar 

registrado o nosso imenso agradecimento", concluiu o secretário da pasta Roberto Martins. 

A Semmam informou que toda a mobília foi feita em Guaçuí, sob medida para melhor 

adaptação até mesmo na cor clara, levando em consideração cada detalhe aproveitando o 

espaço da melhor forma possível. 
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Produtividade 

Segundo o superintendente de Meio Ambiente Gean Vimercati, toda a equipe ficou 

extremamente satisfeita com as mudanças físicas no ambiente de trabalho. "Já havíamos 

realizado um sonho que é a construção da nova sede. Agora com a nova mobília, 

certamente a produtividade e a qualidade do trabalho será ainda maior, visto que a 

adequação do ambiente da forma como foi planejada influencia diretamente nos resultados", 

concluiu. 
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Onde quer que uma mulher decida estar, ela faz toda a diferença. 

Parabéns!!!  

 

 
Secretarias de Meio Ambiente realizam intercâmbio sobre procedimentos de 

licenciamento ambiental. A reunião foi entre as secretarias de Alegre e Guaçuí com 

temas técnicos e desafiadores. 

 

Na manhã desta terça-feira (9), o secretário municipal de Meio Ambiente de Guaçuí, Roberto 

Martins, recebeu a secretária da pasta do município de Alegre, Graziela Ferreira, juntamente 

com a superintendente de Meio Ambiente e Mobilização Social de Alegre, Viviane 

Menegussi, e o biólogo, Jairo Rodrigues de Souza, onde foram discutidos procedimentos 

necessários para aperfeiçoamento do licenciamento ambiental nos dois municípios. 

Com a participação de toda equipe administrativa da Semmam, a pauta principal tratou das 

autorizações ambientais de áreas consolidadas em Área de Preservação Permanente 

(APP), que estão dentro do perímetro urbano nos dois municípios. 

O superintendente de Meio Ambiente, Gean Vimercati explicou que diante da Lei Federal 

12.651, de 25 de maio de 2012, em seu art. 65, parágrafo 2º, o legislador deixou claro que a 

regularização ambiental de núcleos urbanos informais é possível, tendo em vista o estudo de 

casos e apresentação de documentos que comprovem que os ganhos socioambientais 

serão maiores que a possível degradação, diante de compensações ambientais, e a devida 

recuperação de no mínimo 15 metros da APP ocupada. "Todas as autorizações ambientais 

são levadas ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que decide qual será a 

melhor forma de compensação ambiental a ser paga pelo empreendedor", informou. 
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Na oportunidade, foi explanado sobre o trabalho de educação ambiental desenvolvido em 

Guaçuí, onde uma escola do município de Alegre será convidada a participar da 9ª Mostra 

de Vídeos Curtas Ambiental, além de uma avaliação técnica do trabalho de reciclagem de 

resíduos em prática nos dois municípios. 

"Escutar a experiência de outras secretarias, conhecendo suas dificuldades e desafios onde 

muitas das vezes são problemas comuns, fortalece o trabalho de toda a equipe e abre os 

nossos olhos e nos motiva para outras possibilidades desafiadoras", informou Roberto 

Martins, secretário de Guaçuí. 

Segundo a secretária Graziela Ferreira, a troca de experiência irá continuar e em breve será 

agendada uma visita da equipe de Guaçuí em Alegre, fortalecendo ainda mais o processo 

de aproximação. 

 

No intercâmbio das secretarias de Meio Ambiente foi abordado temas como licenciamento 

ambiental, reciclagem e trabalhos de educação ambiental.  
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Semmam celebra Dia Mundial da Água em reunião virtual. A solenidade virtual que irá 

marcar o anúncio de programas e investimentos para Gestão Ambiental, Revitalização 

de Bacias Hidrográficas e Segurança Hídrica. 

 

Celebrando o Dia Mundial da Água a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), 

estará participando de uma programação especial nesta segunda-feira (22), por meio de 

uma solenidade virtual que irá marcar o anúncio de programas e investimentos para Gestão 

Ambiental, Revitalização de Bacias Hidrográficas e Segurança Hídrica, além do lançamento 

de publicações por parte do Governo do Estado. 

Ao todo, são mais de R$ 50 milhões em investimentos em todo o Espírito Santo. O evento 

também será transmitido ao vivo pelas redes sociais pelo Governo do Estado a partir das 

13h30. 

“Por conta da pandemia e consequentemente suas restrições, cancelamos as ações de 

educação ambiental por meio de palestras e ações dentro do nosso planejamento em 

parceria com a secretaria de Educação e o SAAE. Contudo, temos muito a comemorar 

nesse importante evento hoje às 13h30”, informou o secretário da pasta Roberto Martins. 

A data de 22 de março é o Dia Mundial da Água. A data foi instituída pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 1992 para alertar a população do planeta sobre a necessidades 

de evitar o desperdício e conservar bacias e afluentes de rios. 

Ainda segundo dados da ONU 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água 

potável. Nos países em desenvolvimento, esse problema está relacionado a 80% das 

doenças e mortes. Nesse contexto, o Dia Mundial da Água, celebrado anualmente em 22 de 

março, é uma oportunidade para refletirmos sobre a importância desse recurso finito 

indispensável à vida. 

Cada um de nós, cidadão, pode e deve fazer sua parte. Praticar o consumo consciente da 

água e repensar as formas de utilização desse valioso bem natural são atitudes essenciais 

para que possamos garantir água em quantidade e qualidade necessárias para a nossa 

sobrevivência. O mesmo vale para empresas e instituições, para as quais a 

responsabilidade socioambiental tem sido uma preocupação cada vez mais constante. 
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Nosso planeta tem cerca de dois terços de água, mas apenas 0,007% serve para o consumo de mais de sete bilhões de pessoas existentes hoje na Terra.  

 

Semmam participa de solenidade virtual alusiva ao Dia Mundial da Água. A solenidade 

virtual teve a participação do governador Renato Casagrande além de diversas 

autoridades da área. 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), celebrando o Dia Mundial da Água, 

participou na tarde desta segunda-feira (22), de um evento virtual onde o Governo do Estado 

fez a entrega de um pacote de programas, investimentos e ações que vão contribuir 

diretamente no desenvolvimento da gestão ambiental nos municípios, como a revitalização 

de bacias hidrográficas, maior segurança hídrica e manutenção da cobertura florestal em 

todo o Espírito Santo. A solenidade virtual teve a participação do governador Renato 

Casagrande além de diversas autoridades da área. 

Durante o evento virtual, foi apresentado e encaminhado à Assembleia Legislativa um 

Projeto de Lei para a criação do Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio 

aos Municípios (Proesam). O programa é um instrumento de incentivo no formato de compra 

de resultados, associando premiações financeiras proporcionais ao atingimento de um 

quadro de metas fixadas e preestabelecidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (Seama), numa dinâmica de ciclos. O objetivo é otimizar a gestão das políticas 

públicas ambientais e nas ações práticas e diretas de reestruturação das secretarias dos 78 

municípios do Estado. 
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Ao todo, serão investidos até R$ 12 milhões em dois anos, caso houver adesão de todos os 

78 municípios capixabas, com 100% das suas respectivas metas cumpridas no programa 

anualmente. Estes recursos serão oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e 

Florestais do Espírito Santo (Fundágua) do Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fundema) e, 

eventualmente, por meio de novos aportes do Governo do Estado, se for necessário. 

Segundo o secretário de Meio Ambiente Roberto Martins, “a data é altamente importante e 

mesmo com as dificuldades que todos atravessam atualmente por conta da pandemia, não 

deixou de ser celebrada em altíssimo nível com a participação de diversas autoridades, onde 

pudemos constatar o compromisso de cada órgão em defesa da vida e do meio ambiente”, 

destacou. 

Dentre os temas apresentados, os mais importantes foram a Revitalização de Bacias 

Hidrográficas, ações para preservação e restauração da Cobertura Florestal, Saneamento e 

Segurança Hídrica, além da publicação pelo 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), quando lançou a 2ª edição 

do livro Preservando o Nosso Quintal: Parque Estadual Paulo Cesar Vinha. A publicação 

traz como novidade importantes informações sobre recursos hídricos, já que parte da Bacia 

Hidrográfica do Rio Una é protegida pelo parque e pela Área de Proteção Ambiental (APA) 

de Setiba. 

São, ao todo, mil exemplares impressos e uma versão digital do livro. O investimento, que 

contempla desde a pesquisa, desenvolvimento e criação do material, até a impressão dos 

exemplares físicos, é de R$ 60 mil. A proposta de trabalho do livro segue duas linhas: a 

democratização da informação ambiental e a ampliação da participação da comunidade. 

A versão digital do livro “Preservando o Nosso Quintal: Parque Estadual Paulo Cesar Vinha” 

pode ser baixada gratuitamente em: http://bit.ly/livropepcv. 

 
 

http://bit.ly/livropepcv
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Limpeza da área ajardinada em São Pedro de Rates - 23 de março de 2021 
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Meio Ambiente alerta sobre a falta de educação de alguns donos de cachorros. As 

fezes dos animais nos canteiros e praças é um problema recorrente e atrapalha 

consideravelmente o trabalho de jardinagem na cidade. 
 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), de Guaçuí, faz um alerta: “Seu 

cachorro é de estimação? Nossos jardins, praças e canteiros também”. Isto porque a equipe 

de Paisagismo e Jardinagem da Secretaria está enfrentando um difícil desafio que é a falta 

de conscientização, bom senso e educação de algumas pessoas que lamentavelmente 

insistem em passear com seus animais, em jardins e canteiros públicos, sem recolherem as 

fezes dos mesmos.  

Por meio de uma parceria público-privada, foram confeccionadas inicialmente 15 placas sem 

nenhum custo ao município e estão sendo afixadas nos locais mais críticos.  

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Roberto Martins, a reclamação dos jardineiros é 

constante e tem se agravado diante do quadro da falta de colaboração da maioria das 

pessoas. “A reclamação de nossos profissionais é diária, principalmente, no centro da 

cidade, nas diversas praças e nas Avenidas José Alexandre, Espírito Santo e Francisco 

Lacerda de Aguiar, além da Avenida Joaquim Gonçalves de Faria”, destaca.  
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Ele não desconsidera que também existem fezes deixadas por animais que vivem soltos nas 

ruas da cidade e estas, somadas aos dejetos caninos dos cães que têm donos encontrados 

nas calçadas, jardins, praças e canteiros, constituem um problema grave que compromete 

desde o trabalhado de paisagismo até a saúde dos jardineiros e da população em geral. 

Além de comprometer, ainda, o aspecto estético da cidade e deixar um odor desagradável 

nos locais em que isso acontece.  

No entanto, os cães de rua não têm donos e, por isso, segundo o secretário, é preciso tentar 

resolver o problema causado pelos cães que têm donos, chamando atenção para o bom 

senso dessas pessoas que possuem animais de estimação. “Viver em sociedade exige 

regras de convivência urbana e, sobretudo, autocrítica e bom senso, e se forem recolhidos 

os dejetos dos animais que têm donos, o problema já será bem minimizado”, coloca.  

Roberto Martins destaca que muitas pessoas, alheias à gravidade do problema, continuam a 

deixar seus cães defecarem nos espaços públicos, principalmente, em áreas ajardinadas, 

sem posteriormente recolherem os dejetos, como fazem em suas próprias casas. “É preciso 

que cada cidadão se envolva e seja o fiscal da cidade, não esperando tão somente a atitude 

do poder público que não pode estar em todos os locais, todo tempo”, afirma. “Uma atitude 

aparentemente inofensiva prejudica toda uma cidade, e a falta de educação de alguns 

coloca em risco a saúde de todos, principalmente dos nossos jardineiros”, completa.  

A orientação da Semmam é de que os proprietários de animais tenham bom senso, 

responsabilidade e se preocupem em levar uma sacola ao sair com seu animal, para realizar 

o recolhimento das fezes, colocando-as em locais adequados. “Nossas praças, canteiros e 

jardins são frequentadas diariamente por centenas de pessoas que se deparam com as 

fezes e outros incômodos gerados pelas mesmas e, além disso, entre os frequentadores, 

existem crianças que visitam os locais públicos e estão suscetíveis em contrair doenças”, 

informou o jardineiro Reginaldo Neves.  
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Foram confeccionadas inicialmente 15 placas sem nenhum custo ao município e estão sendo afixadas nos locais mais críticos.  
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ABRIL 
Instalação na sede da Semmam nesta data um extintor de incêndio PQS ABC 06kg 

(Extintores de Pó Quimico ABC são de múltiplo uso para as classes A, B e C. Utilizam 

monofosfato de amônia siliconizado como agente extintor), com instruções técnicas de uso 

para toda equipe. 
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Toda equipe recebeu treinamento: 
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"Que darei eu ao SENHOR, por todos os benefícios que me tem feito?" (Sl 116.12). 

 

 

Guaçuí-ES, 10 de abril de 2021 
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