
 

 

 

Amigos(as), parceiros(as) e companheiros(as), 
  
De volta para mais um mandato, destacamos, em nossa Carta do Ambiente, a coluna da Flávia Oliveira, que fala 

de importantes ações contra a intolerância religiosa no Brasil. Levamos dados ao ministro do STF Luís Roberto 

Barroso – relator de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Ministério Público Federal, contra os 

itens que permitem a doutrinação confessional em escolas públicas – contra esse tipo de ensino doutrinário. 
  
Estamos acompanhando e sugerindo ações para enfrentarmos a crise hídrica que assola o Rio de Janeiro, como a 

Regulação da Cedae – única grande empresa estadual de Água e Esgoto que não é fiscalizada por órgão 

regulador. Como assinalamos em artigo e reportagens publicadas pela imprensa, a Regulação implica, entre 

outros, em metas de ampliação da rede e da diminuição do desperdício de 40% de água tratada, com prazos e 

multas. 
  
Como mostra a coluna do Ancelmo, ajudamos a preservar espécies da vida selvagem, como a jaguatirica, com a 

criação do Parque Estadual Cunhambebe, na Região Sul do estado. Para reforçar o combate aos crimes 

ambientais, é importante a aprovação, pela Alerj, do nosso projeto de lei que cria a carreira de guarda-parques. 

 

No Jardim Botânico, protestamos contra a poluição do Rio dos Macacos, solicitando ao Inea informações sobre 

as fontes poluidoras desse recurso hídrico, que coloca em risco a vida de espécies, como macacos. 
Continuamos também na luta, ao lado do Movimento LGBT, para votar projeto de lei que pune estabelecimentos 

e restaurantes que discriminarem pessoas em função de sua orientação sexual - e que foi engavetado pelo lobby 

da bancada conservadora. 
  
Protestamos contra a prisão do casal de professores que mantinha plantação caseira de maconha. A prisão foi 

um ato de hipocrisia e contrassenso! Não foram encontradas listas de clientes, balanças, armas e não havia 

antecedentes criminais. O plantio é uma alternativa para os consumidores não financiarem o traficante de 

drogas e de armas, raiz da violência e da guerra das drogas, que é a que mais mata no Brasil. 

 

   

 

O Globo (25/1/2015): Coluna da Flávia Oliveira – Intolerância à brasileira 
http://glo.bo/1zaErkG 
  
 
O Dia (29/1/2015): Carlos Minc – Água é vida 
http://bit.ly/1vsTLYG 
  
 
O Globo (10/1/2015): Porque hoje é sábado... (Coluna Ancelmo Gois) 
http://bit.ly/1shoAxz 
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RJTV 2º Edição (18/12/2014): Contaminação de rio pode estar ameaçando animais que vivem no Jardim Botânico 

http://bit.ly/1v5jyAj 

  

O Globo (25/1/2015): Tempo médio para consertos da Cedae de 48 horas 

http://glo.bo/1z9ZvBf 

  

Extra (24/1/2015): Especialista diz que racionamento de água já devia ser adotado no Rio 

http://glo.bo/1z9ZvkI 

  

Isto É (1/2/2015): Toma Lá Dá Cá 

http://bit.ly/1yIhArd 

  

O Globo (6/1/2015): Paraíso ameaçado por lixo, poluição e desmatamento em Búzios 

http://bit.ly/1C15tc7 

  

A Tribuna (8/1/2015): Deputado vai desengavetar proposta que pune homofobia no RJ 

http://bit.ly/1Kdc9Yy 

  

O Dia (29/1/2015): Casal aciona a PM e acaba preso por manter plantação de maconha no Humaitá 

http://bit.ly/1xibFra 

  

IG (1/2/2015): Três perguntas para Carlos Minc 

http://bit.ly/1yIhDTY 

  

A Voz da Serra (6/1/2015): Programa já reutilizou 15 milhões de litros de óleo para a produção de sabão e biocombustível 

http://bit.ly/1BUTJW6 

 

 

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

 

 

                        

 

http://minc.com.br/ 
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