
 

 
 
 
 
 

O Globo (18/3/2017): Porque hoje é sábado... (Ancelmo Gois) 
A onça-parda passou a ter melhores condições de sobrevivência com a criação do Parque Estadual dos Três Picos e as ampliações 
que promovemos. Ampliamos e construímos a sede do parque, além de contratar guarda-parques por concurso, reforçando a 
preservação do verde e da fauna. 
 
O Dia (21/3/2017): Desarme (Informe do Dia – Paulo Cappelli) 
O governo criou a delegacia Desarme, para o controle das armas das polícias. Esta é uma das importantes determinações da CPI 
das Armas, que presidi, para aperfeiçoar a fiscalização e coibir o sumiço de armas. Outra, em parte cumprida, foi a de instalação 
de sistemas de filmagem nos paióis de quartéis e delegacias. Corremos atrás das demais. Cumpra-se!! 
 
Extra (16/3/2017): Lixo na Princesinha - Extra, Extra! – Berenice Seara 
Realizaremos mutirão de limpeza dos costões da pista Claudio Coutinho e da Praia Vermelha, com entidades como os Defensores 
da Terra. Conseguimos a colaboração do Exército e da Marinha para manter limpo esse cartão-postal. Divulgaremos a data nas 
redes sociais! 
  
R7 (6/3/2017): Lei Maria da Penha deverá ser ensinada nas escolas estaduais do Rio 
Nossa Lei Maria da Penha vai à Escola orientará meninos e meninas da rede pública de ensino sobre a igualdade entre homens e 
mulheres, contribuindo para combater e prevenir a violência doméstica e sexista contra a mulher. Temos que mudar essa cultura 
violenta desde os bancos escolares. 
 
Extra (28/2/2017): Areia da pracinha - Extra, Extra!- Berenice Seara 
A contaminação da areia de praias, parques e creches é risco à saúde, em especial, das crianças. Com a sanção do governador da 
nossa lei, vamos monitorar e ter padrão de referência para evitar agentes transmissores de doenças. Quem descumprir será 
multado e pode ter o local interditado. 
 
Blog do Minc (13/3/2017): VEJA condenada por calúnia e difamação terá que indenizar Minc  
VEJA  terá que me indenizar em R$ 30 mil! Blogueiro inconsequente publicou foto minha e do Marcelo Freixo nos acusando de 
sermos bandidos, só porque defendermos PL que criava o Programa Estadual de Humanização no Atendimento aos Familiares e 
Visitantes de Detentos. Veja a sentença condenatória, de 2ª. instância. 
 
Blog do Minc (2/3/2017): Corrupção Ambiental 
Temos que combater a corrupção ambiental. Veja duas operações das quais participei diretamente: Euterpe e Cartas Marcadas. 
Fizemos denúncias à PF e à Polícia Civil, que geraram dezenas de prisões. Fizemos propostas para reforçar o combate aos crimes 
ambientais, com mais transparência.  
 
Blog do Minc (15/3/2017): Alerj aprova PL que institui educação ambiental para combater crises hídricas 
Aprovamos PL para introduzir nas escolas programas de educação ambiental relacionados a ações de prevenção que evitem crises 
hídricas no Rio de Janeiro. Temas como o desperdício de água e a importância de preservamos nossos mananciais serão 
debatidos nas escolas públicas. 
  
Extra (4/3/2017): Crise ameaça o tratamento de lixo no Rio - Extra, Extra! - Berenice Seara 
Com o ICMS Verde, o subsídio da Compra de Lixo Tratado e o estímulo aos consórcios públicos e privados, implantamos com 
sucesso a política de erradicação dos lixões. Agora, vemos com tristeza o desmonte dessa política, com aterros fechando e lixões 
voltando. Vamos lutar para reverter!! 
   
Blog do Minc (9/2/2017): Alerj valida PL que obriga agências a aceitar contas de correntistas de outros bancos 
Derrubamos veto do governador, aprovando lei que determina que as agências bancárias têm que receber as contas de luz, água 
e telefone, entre outras, de correntistas de outros bancos. É uma lei em defesa do consumidor, pedida pelo Sindicato dos 
Bancários. Derrotamos o lobby da Febraban  
  
Blog do Minc: Gestão Democrática nas Escolas - Cartilha do Cumpra-se 2017 
Parabéns aos estudantes, professores e funcionários do Colégio Estadual Amaro Cavalcanti, que elegeram nova direção, 
colegiada. Fruto da nossa Lei 7299/2016, que reintroduziu a eleição de diretores das escolas públicas, acabando com indicações 
políticas ou nomeações de professores sem base técnica e vínculos com as escolas. 
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