
 

 
 
 
 
 
 

O Globo (2/8/2017): Xô, amianto (Ancelmo Gois) 

Semana que vem, estarei no STF para acompanhar o julgamento sobre a constitucionalidade de duas leis minhas, de 15 anos: a 

que determina a substituição do cancerígeno amianto e a que obriga as empresas a custear o tratamento dos trabalhadores 

com asbestose e mesotelioma (doenças irreversíveis causadas pela inalação de amianto). Cumpra-se! 

  

Extra (18/7/2017): Morosidade por oportunidade na Assembleia (Extra, Extra! - Berenice Seara) 

Além de vedar indicação política, importante PL – que lutamos para desengavetar – amplia a transparência das informações 

sobre os serviços públicos regulados, como trens, barcas, metrô, gás e energia elétrica, água e esgoto. Garante também 

participação efetiva, com assento, dos usuários nos Conselhos das Agências. Cumpra-se! 

  

CBN (31/7/2017): Baía de Guanabara é alvo de impasse agravado pela crise financeira do Rio 

Criamos o FECAM na Constituição Estadual de 1989 - da qual fui relator. Durante anos, cobramos para que este recurso fosse 

para o meio ambiente. Em nossa gestão na SEA, usamos o FECAM para acabar com todos os lixões em torno da Baía. Com a 

crise, esse dinheiro deixou de ir para o saneamento e meio ambiente. Sério prejuízo ambiental! Descaso e mais poluição!! 

  

O Globo (9/7/2017): Com água mais limpa e sem mortandades, Lagoa vive renascimento de espécies ao seu redor 

Desde o Abraço à Lagoa Rodrigo de Freitas, em 1986, não perdemos o objetivo de despoluí-la. Exigimos a aplicação da nossa 

Lei das Auditorias Ambientais. Com o programa Sena Limpa, destinamos recursos para a recuperação da lagoa. Este foi o 

verdadeiro milagre da recuperação parcial da Lagoa Rodrigo de Freitas. E ainda falta muito!! 

  

Extra (27/6/2017): Pezão sanciona lei para ampliar coleta seletiva no estado 

Foi sancionada nossa Lei 7.634/2017 que obriga fábricas e grandes geradores de resíduos a destinar seu material reciclável 

para cooperativas de catadores. Inédita, a lei determina que os supermercados também deverão instalar pontos de entrega 

voluntária para o retorno de embalagens recicláveis. Cumpra-se! 

  

Extra (3/7/2017): Erro histórico (Extra, Extra! – Berenice Seara) 

O clã Bolsonazi sempre minimiza as agressões machistas, racistas , homofóbicas e nazistas. Há que combater a intolerância 

religiosa, e todas as formas de racismo, antissemitismo e homofobia – que esta turma volta e meia incentiva ou tolera, através 

de comentários, piadas ou comparações indevidas e preconceituosas. 

  

Extra (29/7/2017): Um Rio de ódio: terreiro de candomblé atacado com pedras, ovos e legumes podres 

Mais violência criminosa: Intolerância Religiosa e Racismo oprimem e matam. Este preconceito é destilado e insuflado por 

religiosos gananciosos que demonizam as religiões de matriz africana. A Comissão contra a Intolerância Religiosa, o Racismo e 

a Homofobia da Alerj, que presido, agirá junto ao MP, Polícia e à Justiça para punir responsáveis e combater a impunidade!! 

  

Extra (21/6/2017): Justiça suspende associações de PMs e Bombeiros 

O governo estadual conseguiu liminar sustando minha antiga Lei 2649/96, que garante o direito de associação de PMs e 

Bombeiros. A lei tem 21 anos, e eles resolvem derrubá-la agora que morrem PMs todos os dias e que os salários estão 

atrasados, alegando vício de iniciativa!! Vício de oportunidade e de desconfiômetro é o governo ir contra PMs e Bombeiros!! 

  

O Globo (1/7/2017): Região Metropolitana do Rio tem 36,2% de área verde, revela pesquisa 

O índice de áreas verdes preservadas na Região Metropolitana é muito bom. A questão é o nível de proteção dessas áreas. Em 

seis anos, devido ao ICMS Verde, que criamos por lei, houve uma duplicação das áreas protegidas. Mas com a crise financeira, 

tudo isso está seriamente ameaçado. Precisamos estimular novas ações de preservação, como o ecoturismo.  

  

Revista Eco 21 (10/7/2017): Sobre o corte de verba da Noruega para Amazônia 

Facebook (22/6/2017): Governo da Noruega anuncia corte de 50% de sua doação para Fundo da Amazônia 

Em artigo publicado na Eco 21, falo do desastre ambiental do governo Temer e do corte de verbas da Noruega para o Fundo da 

Amazônia. Vale a pena uma olhada na revista, que traz análises importantes sobre o atual momento ambiental do planeta, em 

especial, sobre a questão climática. 

  

Rede Brasil Atual (18/7/2017): Brasil vai de referência contra o desmatamento a patinho feio das políticas ambientais 

Quando estive à frente do Ministério do Meio Ambiente, reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia, criamos os 

fundos do Clima e da Amazônia, ampliamos parques e reservas extrativistas. Apoiamos a Funai e o Ministério da Justiça na 
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demarcação ou homologação de 7 milhões de hectares de terras indígenas. As Frentes Ambientalistas de todo o Brasil estão 

se mobilizando para tentar reverter esse retrocesso.  

  

O Globo (22/6/2017): Deputados ficam divididos após declarações de Picciani contra Pezão 

Somos forte oposição ao governo Pezão, um governo que está quebrado e não tem diálogo e força: teve as contas rejeitadas 

em 2016 no TCE. Fora os pacotes cruéis e recessivos que votamos contra e que castigavam os servidores. Agora, com a base 

governista dividida, que haja uma solução, para tirar o Rio desse atoleiro. 
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