
 

 
 

Nota Pública:  

Levando em consideração a importância da postura soberana e digna de funcionários do 
Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro pela preservação da Floresta de 
Camboatá, e, 

Levando em consideração que essa atitude é extremamente importante perante a sociedade 

como garantidora da preservação do Patrimônio Genético Natural de nossa cidade e de nosso 

Estado, aumentando a percepção de confiança no profissional em função pública em benefício 

de toda a Sociedade; 

Levando em consideração que a Decisão de que a Floresta de Camboatá deva ser preservada 

e que a construção do autódromo seja em outro lugar; 

Levando em consideração que cremos que os nossos recursos naturais renováveis e não 

renováveis devam ser aproveitados de forma sustentável preservando-os hoje para as futuras 

gerações; 

Vimos enaltecer em todos os fóruns de discussão sobre a Floresta de Camboatá a distinta 

postura dos técnicos responsáveis pelo Parecer Técnico de preservação da Floresta perante a 

Comissão Estadual de Controle Ambiental, CECA, da Secretaria Estadual do Ambiente e 

Sustentabilidade, SEAS. 
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