
Ressocialização e Sustentabilidade 



Replantando Vida 

✓CEDAE – Empresa que mais emprega apenados no Estado.

✓500 vagas disponibilizadas para apenados nos regimes

aberto, semiaberto e prisão albergue domiciliar;

✓Postos de trabalho em 22 municípios do estado;

✓Mais de 3.000 apenados já foram beneficiados pelo

Programa;

Programa socioambiental desenvolvido pela CEDAE, que tem como

objetivo a ressocialização de apenados do sistema prisional

Estadual, através da oportunidade de trabalho, inclusão social e

geração de renda.



No Programa Replantando Vida a Educação

Ambiental é trabalhada com o público em

geral, focando crianças e adolescentes

assim como envolvendo os apenados do

programa nestas atividades, as quais são

realizadas nos viveiros de produção de

mudas, eventos, áreas de restauração

florestal (plantios), palestras e também em

escolas da região metropolitana do Rio de

Janeiro.
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Plantios



Projeto Macacu - Antes e Depois

Agosto 2008 Novembro 2009

Dezembro 2011 Dezembro 2016



Escolas

Morro do Adeus

Cabo Frio

Campo Grande

Morro do Adeuso



APRESENTAÇÕESn



Convênio CEDAE - SEEDUC



Replantando Vida

Integrando a restauração florestal 

e a educação ambiental



Replantando Vida 

Integrando a restauração florestal 

e a educação ambiental



Eventos

Teresópolis

Bosque da Barra 

INEA Guaratiba



Centros de Visitação

ETE Alegria

ETA Guandu



Curso de Capacitação de Apenados



Aproveitamento e Reúso de Resíduos



Replantando Vida 

“Nossa maior missão depois do ser humano”



Prêmio Hugo Werneck 

O Prêmio Hugo Werneck é a principal premiação na

área ambiental. O Replantando Vida foi premiado na

categoria destaque estadual, que reconhece as melhores

iniciativas entre os estados brasileiros.



PRÊMIO FIRJAN DE AÇÃO AMBIENTAL 2017 
Categoria Gestão de Resíduos Sólidos



Livro



Selo Resgata

Única empresa do Estado a ser agraciada com o Selo Resgata, do

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ), a Companhia Estadual

de Águas e Esgotos (CEDAE), do Rio de Janeiro, recebeu, no final de

abril, no Palácio do Planalto, em Brasília, a homenagem pelo trabalho

de inserção de apenados no mercado de trabalho. Desde que foi

implantado pela Companhia, em 2008, cerca de 3 mil apenados já

passaram pelo Programa Replantando Vida, que no momento conta

com 361 pessoas exercendo diferentes tarefas na empresa.



Números do Programa em 2017

Capacidade de produção de mudas instalada

1.870.000/ano

Quantidade de mudas produzidas

403.664

Projetos de restauração florestal e

Eventos de Educação Ambiental atendidos

170

Mudas destinadas a projetos e Educação Ambiental

38.305

Centros de Visitação: visitantes por ano

12.000

Diversidade de espécies produzidas

217



“Considerações Finais”

O Replantando Vida gera benefícios sociais, econômicos e

ambientais de grande relevância;

O Programa promove a restauração de florestas, e

principalmente de pessoas;

A proteção e recuperação dos mananciais hídricos só é

possível com a cooperação de toda a sociedade, tendo a

“Educação Ambiental” como relevante ferramenta.
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@ReplantandoVida

Obrigado!

César Seleri B. Bittencourt

cesar-seleri@cedae.com.br

(21) 98890-9209

mailto:cesar-seleri@cedae.com.br

