
 

 

 
O Globo (21/9/2015: Ato contra intolerância religiosa reúne 3 mil em Copacabana 

Na Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, fortalecemos o coro contra a intolerância religiosa. Recarregamos 

nossas energias de luta por um mundo melhor, com menos preconceitos e discriminações!!  

  

O Globo Niterói (13/9/2015): Desmatamento e construções ameaçam Reserva Darcy Ribeiro 

Vamos propor recurso orçamentário para preservação da Reserva Municipal Darcy Ribeiro, em Niterói. Reforçamos sua 

proteção incorporando-a ao parque da Serra da Tiririca, com guarda-parques e Unidade de Polícia Ambiental. 

  

O Fluminense (12/9/2015): MP quer coleta seletiva nas cidades do Rio de Janeiro 

Boa iniciativa da Prefeitura de Niterói: a criação de postos de coleta de recicláveis. A Procuradoria Geral de Justiça 

acatou nossa representação: o MP vai acionar prefeituras para que contratem cooperativas de catadores e promovam 

educação ambiental 

  

O Globo (16/9/2015): Organizações sociais vão poder gerir parques 

Por emendas nossas, PL aprovado na Alerj veda participação de organizações sociais na direção e fiscalização dos parques 

estaduais. E para evitar ecopicaretagem, precisarão tem pelo menos dois anos na área ambiental. 

  

O Globo (3/9/2015): Aprovada na Alerj ‘pedágio verde’ na Ilha Grande 

Lei aprovada aperfeiçoa duas leis nossas, determinando capacidade de suporte para áreas ambientais sensíveis e criando 

o Fundo da Mata Atlântica, para agilizar o uso das Compensações Ambientais na estruturação de parques. 

  

O São Gonçalo (24/9/2015): Escolas já têm conselhos para estimular gestão democrática 

Após 17 anos, lei estadual, de minha autoria, que institui os conselhos escolares nas escolas da rede pública estadual, 

passou a ser finalmente cumprida. Agora, nossa batalha é que os conselhos sejam mais efetivos e participativos. Cumpra-

se!! 

  

O Dia (24/9/2015): Alerj decide abrir CPI das armas 

Pedimos instalação de CPI na Alerj para investigar sumiço de armamento em unidades da PM. É preciso investigar como 

é feito o controle nos paióis e punir os responsáveis pelos desvios. A impunidade estimula continuidade de crime. 
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