
 

 
No Minc em Ação de setembro, destacamos o ótimo curso de Formação Ecológica dos Defensores da Terra, cujas inscrições estão abertas. 
Falamos também de duas novas leis ambientais que aprovamos: a que reajusta a taxa ambiental, que estava congelada há seis anos, a ser paga 
por empresas com potencial poluidor; e a que obriga os órgãos públicos a utilizar água de reuso, como o Corpo de Bombeiros no combate a 
incêndios. Obtivemos também vitória na Justiça: em ônibus que circulam pelo Rio, o pessoal da terceira idade não precisa mais possuir RioCard, 
bastando apresentar carteira de identidade. Destacamos ainda alguns posts no Facebook de maior repercussão e artigo do Ancelmo Gois que 
lembra nosso tempo de fundação do PV. Agora, com Marcelo Freixo para prefeito, que o Sol faça a Cidade Maravilhosa brilhar para todos!! 
 

Defensores da Terra (09/09/2016): Inscrições para Curso de Formação Ecológica  

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

experientes. Veja aqui os temas das aulas e os professores. O curso, com reconhecida tradição, começa em 4 de outubro. Mais informações: 2524-

5809. 

O Globo (9/9/2016): Meu país é minha rua (Ancelmo Gois) 

Bons tempos relembrados pelo artigo do Ancelmo Gois, quando, com Gabeira, Sirkis e outros ecolibertários, fundamos o PV. Resistimos ao golpe 

e aos retrocessos sociais, ambientais e à pauta obscurantista.  Agora, com Freixo, que o Sol faça a Cidade Maravilhosa brilhar pra todos! 

O Globo (26/8/2016): Nova lei reajusta taxa ambiental congelada há seis anos 

Quem polui mais, paga mais, de acordo com o potencial poluidor de sua atividade. A taxa ambiental, que estava congelada há seis anos, foi 

reajustada por importante lei que aprovamos, em coautoria. Nada mais justo nesse momento, para evitar o sucateamento do Inea. 

Blog do Minc (12/9/2016): Reuso de água passa a ser obrigatório em órgãos públicos 

Nova lei de minha autoria obriga a utilização de água de reuso nos órgãos da administração pública estadual direta, nas autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo governo, nas empresas com participação de capital estatal e em qualquer entidade controlada, direta ou indiretamente, 

pelo poder público. 

Extra (12/9/2016): Idosos podem andar de ônibus no Rio apenas com identidade 

Vitória na Justiça em benefício dos idosos, que, a partir de agora, não precisam mais possuir o cartão RioCard para andar gratuitamente nos ônibus 

municipais do Rio, bastando apenas apresentar carteira de identidade. Requeremos essa ação judicial ao MP há 12 anos!!  

Blog do Minc (12/9/2016): PL aprovado ajudará municípios fluminenses a combater sonegação fiscal 

Aprovamos, em segunda votação, projeto de lei para ajudar os municípios do Rio a combater a sonegação fiscal, aumentando a arrecadação dos 

tributos municipais, em especial, do Imposto sobre Serviços (ISS). Vamos apoiar as cidades nesse esforço fiscal, não aumentando nenhum imposto 

e ajudando-as  a pagar seu funcionalismo; incluindo médicos, professores e guardas municipais. E, ainda, cuidar do meio ambiente!! 

Folha de São Paulo (4/9/2016): Bolsa Família altera rotina de indígenas na região do Xingu 

"Bolsa Família esvazia aldeias e endivida índios": eu, ignorante, achava que eram o latifúndio, o agronegócio e a grilagem! No MMA, demarcamos 

6,8 milhões de hectares de terras indígenas. Sua população voltou a crescer! O problema é o Bolsa Família??? 

Folha de São Paulo (11/1/2016): Papa diz que preocupação com os pobres é Evangelho, não comunismo 

Bravo!! Francisco tem demonstrado firmeza ao criticar os vários dogmas medievais da Igreja, a ganância e as desigualdades sociais, a homofobia, 

os pedófilos da Igreja. Defende o meio ambiente, é solidário com os refugiados do mundo, condena as guerras, o terrorismo e as intervenções 

militares. Seria ótimo que outros religiosos se mirassem neste exemplo. Espiritualidade tem que rimar com amor e solidariedade!! Viva o Papa 

Francisco!! 

Blog do Minc (13/9/2016): Minc reassume Comissão de Combate às Discriminações da Alerj 

O deputado Carlos Minc reassumiu a presidência da Comissão de Combate às Discriminações, o Racismo, à Intolerância Religiosa e à LGBTfobia 

da Alerj - seguindo firme na promoção de ações e debates por uma sociedade sem desigualdade, violência e opressão. Denúncias e críticas 

suaves e construtivas são bem-vindas! 

 

https://www.facebook.com/LaraFlorae/posts/1365354563493650
http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/meu-pais-e-minha-rua.html
https://minc.com.br/2016/09/12/orgaos-publicos-terao-que-usar-agua-de-reuso-nao-potavel/
http://extra.globo.com/noticias/rio/justica-do-rio-decide-que-idosos-nao-precisam-de-riocard-para-ter-gratuidade-nos-onibus-15093808.html
https://minc.com.br/2016/09/12/pl-aprovado-ajudara-municipios-fluminenses-a-combater-sonegacao-fiscal/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1810078-bolsa-familia-altera-rotina-de-indigenas-na-regiao-do-xingu.shtml?cmpid=twfolha
https://www.facebook.com/carlosminc/posts/1245663232140065
https://minc.com.br/2016/09/13/minc-reassume-presidencia-da-comissao-de-combate-as-discriminacoes-da-alerj/

