
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um ambiente sustentável e saudável não pode conviver com a homofobia e nenhuma forma de 
preconceito!  Esta é a premissa do projeto Ambiente Saudável é Ambiente sem Homofobia – que une a 
temática ambiental e a da diversidade cultural e sexual para gestores públicos e  moradores de 
municípios da Região Serrana e da Baixada.  O secretário do Ambiente, Carlos Minc, participou mais 
uma vez da Parada LGBT do Rio, depois de ter participado das de Caxias e de Niterói. 

Foi assinado novo Termo de Ajustamento de Conduta com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), no 
valor de R$ 165 milhões. A empresa cumpriu 75% do TAC anterior, com bons ganhos para a qualidade 
do ar de Volta Redonda e do Rio Paraíba do Sul, principal rio do Estado do Rio de Janeiro, mas atrasou 
medida importantes. Foram estipuladas novas obrigações à CSN, como a remediação de 6 áreas 
contaminadas na região. 

A SEA  lançou, em outubro, a Campanha Consumo Sustentável – Consumir sem Desperdício, que ao 
longo de três meses será desenvolvida em supermercados da rede Zona Sul, no Rio de Janeiro, para 
estimular mudanças de atitude dos consumidores, orientando-os a escolher produtos cuja produção 
demande menos energia e recursos naturais, que possuam matriz limpa de produção e utilizem 
embalagens recicláveis. 

 

 

 
  
 

 
Minc participa da 18ª marcha do orgulho LGBT 
Com o apoio da Secretaria do Ambiente e do Inea, que montou três tendas, nas quais foram promovidas 
oficinas socioambientais, o evento destacou a importância do combate à homofobia 
O Globo – 14/10/2013 
  
  
CSN é multada por descumprimento de lei 
Siderúrgica cumpriu 75% do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado, em 2010, com a 
Secretaria do Ambiente e o Inea. Documento previa investimentos de proteção ao meio ambiente 
Globo – RJTV – 21/10/2013 

 
  
SEA lança campanha de consumo sustentável 
A iniciativa será desenvolvida em supermercados da rede Zona Sul e tem o objetivo de estimular 
mudanças de atitudes, orientando os consumidores em relação à escolha dos alimentos 
Jornal do Commercio – 17/10/2013 

 

 

http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=256459&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=382222&midia=tv&empresa=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=256882&cliente=govrio


 

 

Inea rejeita térmica a carvão no açu 

O conselho diretor do órgão, o Condir, negou a renovação da licença para o grupo EBX, de Eike Batista. 
O documento venceu há um ano sem que as obras tivessem começado 

Deu no Globo – 15/10/2013 

 

 

 
 

 
Rio vai cobrar por antenas instaladas em parques estaduais 
Secretário estadual do Ambiente, Carlos Minc, estima que novos recursos possam chegar a R$10 
milhões por ano 
CBN – 23/10/2013 
  
 
Estado vai fiscalizar impacto ambiental do pré-sal 
Minc afirmou que emissões de CO2 no pré-sal são o dobro do permitido, e sugeriu que o licenciamento 
do campo de petróleo de Libra incluisse tecnologia de reinjeção 
O Globo (Flavia Oliveira) – 23/10/2013 
 
 
Rio vai investir em navegação no Complexo Lagunar da Barra 
O secretário do Ambiente, Carlos Minc, informou que as lagoas da região passam por um processo de 
despoluição e até 2016 terão cinco estações que permitirá o transporte de pessoas 
Jornal do Commercio (RJ) – 23/10/2013 
  
 
Secretaria do Ambiente lança site Guanabara Limpa 
População poderá acompanhar as doze ações do programa de revitalização da Baía de Guanabara, que 
inclui esgotamento sanitário, coleta de lixo flutuante e educação ambiental 
O Fluminense – 23/10/2013  
  
  
 
Estado do Rio promove mostra de artes na Maré 
Em parceria com o Museu da Maré, a Secretaria estadual do Ambiente promoveu evento, em que alunos 
das oficinas culturais do projeto DaMaré se apresentaram para a comunidade 
Governo do Rio de Janeiro – 18/10/2013 
  
  
 
Reserva extrativista de Itaipu é fiscalizada 
Operação promovida pela Coordenadoria de Combate aos Crimes Ambientais teve como objetivo 
reprimir o desrespeito às leis que regem a unidade de conservação marinha 
O Fluminense – 16/10/2013 
  
  
  
Carcaças são retiradas da Baía de Guanabara 
Operação da Secretaria do Ambiente e da Capitania dos Portos está removendo embarcações do fundo 
da baía. Além da poluição, os restos dos navios prejudicam a pesca e a navegação 
Extra (RJ) – 10/10/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://tinyurl.com/pdxf8hm
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=382683&midia=rd&empresa=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=257654&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=257656&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=257702&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/clipping/conteudo_v2.asp?reg=181071&midia=online&empresa=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=256831&cliente=govrio
http://www.clipnaweb.com.br/govrio/consulta/materia.asp?mat=255967&cliente=govrio


 

 

Críticas e sugestões são bem-vindas e ajudam no andamento da gestão!  
Participe! Manifeste-se! 

 
 

     

ambiente@ambiente.rj.gov.br  

    

  

 
 

Cadastre o email de um amigo para que ele receba a Carta do 
Ambiente. 

Se você não quiser receber este informativo, envie mensagem 
de exclusão 

  

 
Não deseja mais receber nossas mensagens? Acesse este link. 
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