
 

 

Blog do Minc (22/2/2016): Agenda de audiências públicas 

Estamos nas lutas, com muita energia renovável! Convidamos a todos a participarem de quatro audiências públicas: a 

que mobiliza contra o desmonte do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (Fecam) e o corte de recursos para o 

meio ambiente; a que impede especulação imobiliária no Parque Estadual da Serra da Tiririca; a que defende os direitos 

e as estruturas de atendimento LGBTs e, também, dos direitos das mulheres e contra a intolerância religiosa, e por 

fim, a do Cumpra-se! da lei pró energia solar. 

   

O Globo (21/2/2016): Energia limpa (Opinião – Carlos Minc) 
O Brasil é a terra do sol, dos ventos, da biomassa, dos rios caudalosos. Passou a hora de cortarmos todos os subsídios 

para as energias e combustíveis fósseis. Veja mais em meu artigo “Energia limpa”, publicado no Globo. 

   

Defensores da Terra (11/2/2016): Curso de Formação Ecológica Defensores da Terra 

Recomendo o ótimo Curso de Formação Ecológica dos Defensores da Terra, ministrado por especialistas com doutorado 

e gestores ambientais experientes. Veja no link as aulas e os professores. 

   

Jornal da Record (9/2/2016): Pezão quer usar dinheiro de fundo do meio ambiente para cobrir rombos 

O Globo (9/2/2016): Pezão quer usar fundo ambiental na previdência 

Vamos reforçar a luta contra a proposta de Emenda Constitucional 20, enviada pelo governo estadual à Alerj, que, na 

prática, acaba com o Fecam, que financia ações de saneamento e educação ambiental no Rio, entre outros. 

   

Extra (16/2/2016): Perdidas ao longo do percurso 

É muito pouco: de 635 armadas desviadas ou roubadas da PM, em dez anos, apenas UM caso gerou denúncia à Justiça. 

Como presidente da CPI das Armas, pedimos explicações ao procurador-geral de Justiça. 

  

O Globo (26/1/2016): A nova 'queridinha' da Orla 

Classificada como ótima pelo Inea, a Praia Vermelha, que despoluímos com o projeto Sena Limpa, é mais uma vez a 

queridinha do verão!! Ao lado da pista Cláudio Coutinho é uma ótima opção de lazer. 

  

G1 (15/1/2016): Programa ‘Rio sem homofobia’ demite mais de 60 funcionários 

O desmonte do programa Rio Sem Homofobia é um retrocesso inadmissível. A que ponto chegamos! O Rio foi pioneiro 

nas leis Anti-Homofobia, de minha coautoria, e nos Programas de Apoio, Informações e Prevenção. Vamos resistir!  

  

O Fluminense (7/2/2016): Produção de energia solar gera incentivos 

O Dia (21/2/2016): Cumpra-se o desconto (Informe do Dia – Fernando Molica) 

O empresariado já entendeu a importância da nossa Lei 7122/2015, de incentivo à produção e ao uso de fontes de 

energia solar no Rio. Este enredo dá samba: cada vez mais, o setor de energias renováveis gerará negócios e empregos 

verdes – em benefício do planeta e do clima.  

  

O Dia (2/2/2016): Baía é arena em jogo de empurra-empurra 

Saímos da SEA há dois anos, deixando pronta a UTR Irajá. Com jogo de empurra entre Cedae e Rio Águas para decidir 

quem irá operá-la, em 2012, o prefeito Eduardo Paes acordou comigo que operaria. Mas nada até agora. Com a 

repercussão da minha denúncia, eles terão que operar a unidade, que retirará 11% da sujeira da Baía de Guanabara. 
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