
 

 

 

Seguem na mídia os resultados de iniciativas e programas que desenvolvemos pelo mandato e quando estivemos à 
frente da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) – e que postamos via Twitter e Facebook. Como os painéis solares 
adotados para iluminar o Arco Metropolitano ou o balanço positivo do Lixão Zero: conseguimos passar a disposição 
adequada de lixo no estado, em aterros sanitários, de 9% para 94%! 

  

Entramos na reta final da campanha pela reeleição a deputado estadual com o número 13.001. Pedimos aos 

nossos apoiadores que divulguem com vizinhos, amigos e nas redes sociais nossas ações, conquistas e 
bandeiras para um novo mandato. Aqueles que quiserem receber bandeiras, adesivos, santinhos, material 
de dobradas, para o esforço final, convidamos a comparecer nesta terça-feira 23 de setembro, a partir das 
17h, no nosso comitê, na Rua da Lapa, 180/Loja B, na Lapa. 

  

Estão abertas as inscrições para o 32º. Curso de Formação Ecológica dos Defensores da Terra, que começa na quinta-
feira 25 de setembro com aula inaugural minha sobre desenvolvimento sustentável. Em 16 anos, o curso, com mais 
de 1.300 alunos formados, se consolidou com referência no setor de educação ambiental. Informações pelo tel. 
2524-7931 ou pelo email defterra@veloxmail.com.br 

 

   

 

Blog do Minc (17/9/2014): Abertas inscrições para curso de formação ecológica dos Defensores da Terra 

http://bit.ly/1qZ5LME  

  

Extra (17/9/2014): Energia limpa (Extra, Extra! – Berenice Seara) 

http://bit.ly/1r1zZO5  

 
O São Gonçalo (9/9/2014): Estado avança, elimina lixões e põe em aterros sanitários 94% do Lixo 

http://bit.ly/1qLzBWb 

  

O Dia (13/9/2014): Dilma fala carinhosamente de Minc em ato de São Gonçalo 

 
http://bit.ly/1AKlOiG 
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Folha de S. Paulo (29/8/2014): Amianto leva Eternit a ser processada 

http://bit.ly/1tjPkg7 

  

O Dia (6/9/2014): Rio é o segundo Estado em intolerância religiosa 

http://bit.ly/1lHC0zG 

  

Blog do Minc (28/8/2014): Lindberg destaca importância da Fábrica Verde e promete expandir projeto 

http://bit.ly/1qgJchs 

  

Guaratiba RJ (4/9/2014): Novos radares vão reforçar monitoramento de chuvas no Estado 

http://bit.ly/1o3OcXk 

  

O Globo (15/9/2014): Portela oferece curso de moda com estilista Almir França para moradores de comunidade 

http://bit.ly/1p1E3uz 

  

RJTV 1º Edição (13/9/2014): Rio tem a maior trilha urbana do Brasil 
http://bit.ly/1u1vRRD 

  

 

 

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