
 

 

 

Após os atentados ao seu barracão de candomblé, em Caxias, que pedimos para o Ministério Púbico 

do Estado investigar, ficamos felizes com matéria de O DIA que registrou a volta por cima de Mãe 

Conceição de Lissá, que se prepara para retomar, em setembro, os trabalhos em seu espaço sagrado. 

A imprensa continuou repercutindo os avanços das ações para a despoluição da Baía de Guanabara, 

que promovemos na Secretaria do Ambiente, como a melhoria da Praia da Bica, na Ilha do 

Governador, e a volta de botos e lulas. Nossos esforços estão começando a dar resultados. Mas 

ainda há muito por fazer, e o trabalho da Cedae também tem que melhorar muuuito!!! 

Como equacionamos algumas questões e avançamos mais no Ministério do Meio Ambiente, repercutiu 

muito – em contraste com críticas agressivas e pessoais – minha visão exclusivamente analítica e 

programática sobre a gestão de Marina Silva no MMA. 

Reconhecemos seu empenho, mas Marina não conseguiu, entre outros, a aprovação da Lei do Clima e 

da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, nem conseguiu fechar o acordo que beneficiou o Grupo dos 

Países Megabiodiversos no Tratado de Nagoya, da Convenção da Biodiversidade. 

Por fim, pedimos aos amigos, amigas e companheiros de luta que participem, compartilhem e 

divulguem nossas ações que postamos no Twitter e Facebook, como o PL que aprovamos destinando 

verbas publicitárias para rádios e TVs comunitárias – como a Rádio Maré, que é apoiada até pelo 

Exército! –, a homenagem ao Movimento dos Capoeiristas do Rio e os bons resultados da EcoModa, 

que criamos na SEA. 

Estamos em campanha pela reeleição, com o número 13.001, e todo apoio é bem-vindo! 

 

 

   

 

O Dia (17/8/2014): Fé para reerguer terreiro de candomblé em Caxias 
http://bit.ly/1qKfToB  

 
O Dia (26/8/2014): Bandos ameaçam eleições 
http://bit.ly/1tGr5qb  

 
O Dia (25/8/2014): Frases 
http://bit.ly/1tRnTXY 
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O Globo (13/8/2014): Candidatos do Rio voltam a ser barrados em favelas 
http://glo.bo/1q8d2Fq 

Blog do Minc (21/8/2014): Alerj aprova PL que destina 1% de verba publicitária oficial para rádios e TVs 
comunitárias 
http://bit.ly/1q2iC0n 

Extra (15/8/2014): O radialista e o general 
http://bit.ly/XPWMTf 

O Dia (16/08/14): Baía de Guanabara atrai pescadores e mergulhadores neste período do ano 
http://bit.ly/1sNAKgG 

O Fluminense (4/8/2014): Em defesa da Baía de Guanabara 
http://bit.ly/1onAjSM 

Extra (10/8/2014): A nova velha praia do Rio 
http://bit.ly/1p7ha7w 

Cidade de Minas (23/8/2014): Marina foi boa ministra 
http://bit.ly/1nyN0e3 

A Tribuna de Niterói (13/8/2014): Protesto LGBT na Alerj 
http://bit.ly/1wy03WH 

Blog do Minc (22/8/2014): Movimento dos capoeiristas do Rio de Janeiro recebe moção de louvor da Alerj 
http://bit.ly/1pdU1q9 

TV Band (29/7/2014): Projeto EcoModa transforma lixo em roupas 
http://on.fb.me/1vMczxz 

 

 

 

 

 

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

 

 

                        

 

 

http://carlosminc.wordpress.com/ 
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