
 

 
 
 
 
 
 

Blog do Minc (9/12/2016): 21ª Cartilha do Cumpra-se! 
Lançamos a 21ª Cartilha do Cumpra-se!, importante instrumento de nossa campanha pelo cumprimento das leis, em que 
mostramos como o cidadão pode e deve proceder para que seus direitos sejam garantidos. Aqui, você acessa boa parte das 158 
leis que aprovamos. Cumpra-se! 
 
Extra (12/12/2016): Quem fica com a chave do cofre (Extra, Extra! – Fabiana Paiva) 
RJTV 2ª Edição (13/12/2016): Sequestro de funcionários de banco 
Há décadas bancários vêm sendo obrigados a cumprir a difícil tarefa de fiel guardador das chaves das agências e cofres, além de 
transportarem numerários sem segurança. Não podemos deixar que a vida e a integridade física dos bancários e de suas famílias 
sejam colocadas em risco. 
 
Bandnews FM (15/12/2016): Promotor pede instauração de inquérito contra despejo de chorume no Rio da Guarda 
Boechat ressalta o papel que nosso mandato teve na apuração do despejo de chorume na Baía de Sepetiba. Oficiamos o INEA, 
que aplicou multa de R$ 4 milhões. Boechat pediu desculpas por ter atribuído o licenciamento da CSA à nossa gestão na SEA. Nós 
embargarmos, e obrigamos a siderúrgica a controlar a emissão poluente da “nuvem de prata”!  
 
Facebook (5/12/2016): Contra a suspensão do Bilhete Único  
Nós nos insurgimos contra a suspensão do Bilhete Único. Estamos resistindo ao pacote de maldades na Alerj e buscando 
alternativas à crise!!  
 
O Globo (30/12/2016): Águas da Região dos Lagos voltam a ficar transparentes 
G1 (29/12/2016): Lagoa de Araruama tem qualidade da água comprovada pelo Inea 
Trabalhamos com o Comitê de Bacia para a despoluição da Lagoa de Araruama: dragagens e investimentos em saneamento em 
Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Iguaba e Araruama. Organizamos o Defeso da Pesca com a União dos Pescadores 
Artesanais e criamos o Parque Estadual da Costa do Sol, protegendo encostas, restingas, dunas e costões rochosos.  
 
Extra (8/1/2017): Primeira eleição de diretor pela nova lei de Minc 
Primeira diretora escolar eleita no Rio elogia volta dos pleitos: em 2016, 75 diretores foram escolhidos. Após 13 anos sem 
eleições, quando uma antiga lei nossa foi derrubada imperando as indicações políticas, nossa Lei 7299/16 repôs a democracia. A 
lei foi uma demanda dos movimentos estudantis e de professores pela democratização da gestão escolar. Cumpra-se! 
 
O Globo (14/1/2017): Legalizações de terreiros esbarram em burocracia  
Apesar das dificuldades burocráticas continuamos na luta pela legalização. Com ela, os centros passam a poder celebrar 
casamentos religiosos reconhecidos, e um atentado, por exemplo, passa a ser oficialmente crime de ódio religioso: com penas 
maiores. Não resolve a intolerância e a violência, mas dá força e ajuda a combater a impunidade. Cumpra-se! 
 
Blog do Minc (2/2/2017): Alerj aprova PL que institui educação ambiental para combater crise hídrica 
Aprovamos PL para estimular ações de educação ambiental que ajudem a evitar crises hídricas no Rio. Nossas escolas ensinarão 
medidas para combater o desperdício de água, utilizar a água da chuva, métodos de reuso da água, gotejamento na irrigação 
agrícola e vários outros.  
 
G1 (2/2/2017): Dona Marisa fica sem fluxo sanguíneo cerebral e família autoriza doação de órgãos 
Dona Marisa se foi! Adorava um papo, um copo, dançar, pescar. Solidária e participativa!! Do país da impunidade para a 
República do Linchamento! 
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