
 

 
 
 
 
 
 

O Globo (28/4/217): Polícia prende homem que usava a rede para negociar pássaros silvestres 

O tráfico de animais na web é uma nova arma de biocriminosos. Eles multiplicam o acesso a milhares de pessoas, e se 

acobertam. Nossa equipe da Comissão do CUMPRA-SE! investigou páginas especializadas nesse tráfico milionário e solicitou 

esta ação da PM. Para cada pássaro vendido pelo tráfico, dez outros morrem na captura, transporte e cativeiro. Agora, 

acionamos a Polícia Federal e as Frentes Parlamentares Ambientalistas dos estados. 
 

Blog Fernanda Giannasia (21/3/2017): Eternit do Rio de Janeiro é condenada 

Vitória! Eternit/RJ foi condenada, com base na minha Lei 3579/2001, a substituir o amianto/asbesto em 18 meses e a pagar 

R$ 30 milhões aos trabalhadores contaminados com asbestose e mesotelioma. Viva a saúde do trabalhador e as tecnologias 

limpas!! 
  

Bandnews FM (18/4/2017): Boechat reconhece nossas ações em defesa da Lagoa Turfeira e a criação do Parque 

Estadual da Pedra Selada 

Boechat fala das iniciativas que tomei, como secretário do Ambiente, para cercar e proteger a Lagoa da Turfeira, em Resende, 

em antiga fazenda, e também da criação do Parque da Pedra Selada, que garantiu a volta da fauna na região. Fala também da 

volta dos lixões no Rio de Janeiro, que estamos empenhados em encontrar uma solução. 
  

Extra (5/4/2017): Extra, Extra! – Berenice Seara 

Começou o Cumpra-se! da nossa Lei Maria da Penha nas Escolas (7477/2016), que vai orientar alunos e alunas da rede pública 

de ensino sobre a igualdade de gênero, contribuindo, para combater e prevenir a violência doméstica e sexista contra a 

mulher. Cumpra-se! 
  

O São Gonçalo (4/4/2017): Rio Sem Homofobia pode acabar 

Ano passado, foram denunciados cinco casos de homofobia por dia no Brasil. No Rio, o programa já registrou mais de 90 mil 

atendimentos, oferecendo serviços como um 0800 que ajuda a preservar a vítima. Não podemos permitir que esse importante 

programa tenha seus serviços diminuídos, a crise não é desculpa para a falta de um atendimento humanitário.  
  

Facebook (6/4/2017): Texto do rabino Nilton Bonder 

Vejam que texto lindo, incisivo e emocionante do rabino Nilton Bonder sobre a atitude insana da Hebraica de convidar o 

Bolsonazi. Não tinha visto um texto de um rabino com uma argumentação tão profunda, indignada e coerente. Lavou a alma!! 
  

Blog do Minc (7/4/2017): Sancionada nossa lei que institui educação ambiental em escolas e órgãos públicos para 

combater crise hídrica no Rio de Janeiro 

Com a nossa Lei 7549/17, temas como o desperdício de água e a importância de preservamos nossos mananciais precisam estar 

dentro das escolas, para não passarmos por nova crise de abastecimento de água como a de 2015. Temos que formar uma nova 

cultura ambiental desde os bancos escolares!! 
  

Extra (9/4/2017): Extra, Extra! – Berenice Seara 

Com a crise do Estado, dobrou o número de PMs mortos no Rio e também dobrou o número de mortos em confronto com a 

polícia. Os dados alarmantes foram apresentados pela cúpula da PM, que deu sugestões para aprimorarmos nosso PL. Queremos 

planejamento, perícia e inteligência nas operações policiais, para a redução dos casos de mortes de moradores e de policiais. 
  

Facebook (12/4/2017): Alerj debate alternativas econômicas para a crise do Estado do Rio de Janeiro   

Criamos Frente Parlamentar e Política para articular proposta unificada para resolver a grave crise financeira do Rio, que não 

seja recessiva e não penalize o funcionalismo. A base programática dessa Frente pelo Rio está fundamentada no estudo 

apresentado pelo economista e professor da Uerj Bruno Sobral e na proposta de oito pontos das Associações dos Gestores 

Públicos e dos Analistas de Controle Interno.  
  

Facebook (9/4/2017): Mutirão de Limpeza na Praia Vermelha  

Realizamos Mutirão de Limpeza da Praia Vermelha! A meu convite, militares da Escola de Guerra Naval da Marinha e do 

Comando do Estado Maior do Exército participaram junto com ambientalistas, montanhistas, surfistas e com a 

Associação Defensores da Terra. Exército e Marinha do Brasil na defesa dos recursos naturais e dos mares!! 
  

Projeto Colabora (12/4/2017): Costa do Sol, entre a preservação e a especulação  

O PL que excluía uma área do Parque da Costa do Sol, que criamos em 2011, tinha um problema. É que havia o pedido de 

exclusão, pela Prefeitura de Arraial do Cabo, de 11 áreas para resort e cemitério. Como não estava clara a delimitação de área 

do bairro a ser suprimida em Monte Alto, e para evitar contrabandos destas outras áreas requisitadas, requeri e obtive a 

baixa em diligência do PL e a realização de audiência pública. Iremos investigar com lupa para evitar que a especulação 

imobiliária retalhe o PECS.  
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CBN (25/4/2017): Alerj aprova nosso PL que determina escaneamento dos dados do computador de bordo na venda de 

um veículo usado 

Aprovamos PL determinando que todos os carros usados, com computador de bordo, devem ter seu histórico escaneado quando 

vendidos em concessionárias. A lei dará ao consumidor segurança sobre o real estado do veículo comprado, como: a 

quilometragem, revisões, peças trocadas e acidentes. 
  

TV Brasil (21/4/2017): Política Nacional de Resíduos Sólidos previa que, até 2014, todos os lixões do país fossem 

desativados 

Em audiência, discutimos soluções viáveis e ambientais para impedir a volta dos lixões e vazadouros. Apresentamos PL que 

determina que as prefeituras criem ou ampliem, até o final do ano, a taxa de lixo – que custeie a coleta e também a disposição 

final e reciclagem do lixo. 
 

 

http://www.clipnaweb.com.br/v3/clipping/player.aspx?idNoticia=689919&tipo=rd&file=AUDIO2/1704251053CB.mp3&cliente=govrio&login=SEA
http://www.clipnaweb.com.br/v3/clipping/player.aspx?idNoticia=689919&tipo=rd&file=AUDIO2/1704251053CB.mp3&cliente=govrio&login=SEA
https://www.youtube.com/watch?v=5iZE3wQjkUE
https://www.youtube.com/watch?v=5iZE3wQjkUE

