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Portal Denúncia

O que Denunciar ?
-

Supressão de Vegetação
Apreensão, Caça, Venda ou Cativeiro de Pássaros e Animais Silvestres
Queimada área de Mata ou Queimada Urbana
Construção Irregular na área da REDR.
Qualquer tipo de Crime Ambiental

Denúncia 24 Horas
- Guarda Municipal Ambiental de Região Oceânica (24 hs)=> 2621-7989
- Sub-Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca (24Hs) => 2717-4669 2717-4754
- Encaminhe para nosso Site – pode ser anônimo ( citar o Clicar).

Outros Locais para encaminhar denúncias

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Rua Almirante Tefé, número 632, Centro, Niterói - Tel: 2622-7631
ambiente@niteroi.rj.gov.br

2613-2283

INEA - Superintendência Baia de Guanabara – Sede Niterói
Tel: 2717-4669
2717-4754
supbg@inea.rj.gov.br

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Niterói
Rua Visconde de Sepetiba, 935 sala 723 – Centro – Niterói
Promotor de Justiça, Dr. Luciano Oliveira Mattos de Souza
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Tel: 2718-9951

2718-996

Clique aqui se precisar de ajuda para encaminhar sua denúncia!

Observações de um Ambientalista que luta pela Vida Silvestre da Darcy Ribeiro

Caçadores na mata Darcy Ribeiro, eles matam animais indefesos....
- No Girau, as escadas normalmente levam a uma base, ora de tabuas ora de um galho
ou tronco que o caçador, possa se acomodar.
- Os caçadores observam a trilha (rastro) que animais deixam e ou local onde vão beber
água (oco de arvores, nascente, base de arvores frutíferas, etc.
- A maioria dos animais caçados são de hábitos noturnos (Gambá, Tatu, Cuíca, cachorro
do mato(ora noturno ora diurno), etc..) Usado espingarda, armadilhas tipo ratoeiras gigantes,
pistoletes e outros.
- Os lagartos são caçados ao Meio dia, quando o sol esta bem forte (usam espingarda de
caça ou anzol com linha grossa).
- Diurnos: Também temos gato do mato (cinza chumbo), e alguns misturados com os
domésticos.
- Alguns animais exóticos e alguns raros são caçados para ficarem em gaiolas, como os
pássaros.
- Já conversei com uns 20 caçadores, Todos caçam só por esporte, não por necessidade
de alimentação, alguns até deixam a caça, para servir de iscas.
- Todos são de pouca instrução, e com media e baixa renda familiar (idade de 20 a 60
anos), normalmente orientados por seus parentes mais velhos.
- Acho que consegui convencer muitos a não caçar (conscientização do mal a natureza e
a eles mesmos), e alguns mudaram de lugar (mas com mais medo).
- Caçadores de aves são os menos suscetíveis a serem convencidos, retornam
disfarçadamente (normalmente jovens de 10 a 20 anos), caçam até exterminar a espécie do
local(aconteceu com o Tiê sangue), colhendo ninhos, ovos, filhotes e pássaros adultos (com
auxilio de alçapão, telas, visgo de jaca, gaiolas escondidas no mato, etc...).
- Há relatos de animais para trafico, pássaros, e micos para serem vendidos nas
redondezas e feiras livres de cidades vizinhas.
- Este relato foi feito com a intenção de mostrar alguns caminhos para que possamos
acabar com a pratica da caça em nossa reserva.

2/3

Portal de Denúncias

- Caça é um ato ilegal, sujeito a prisão, mas a conscientização talvez seja um caminho a
se seguir.
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