
 

 

RJTV 2º Edição (23/10/2015): PM investiga onde foram parar armas que sumiram dos batalhões do Rio 

CBN (23/10/2015): Projéteis de armas de fogo desaparecem dentro do Palácio Guanabara 

CPI das Armas: apresentamos dados alarmantes: centenas de armas desaparecidas na PM e em empresas 

de segurança todos os anos. O controle diário da entrada e saída de armas e munições é manual, num 

livro: pré-jurássico! Nas firmas de segurança privada são roubadas ou extraviadas o dobro das que 

somem nos quartéis! Quase ninguém é punido. As armas transitam para as mãos do tráfico e da milícia.  

O Globo (15/10/2015): ONG planeja plantar 6 milhões de mudas na bacia do Rio Guandu  

Muito legal o empenho do Rock in Rio em promover o reflorestamento do Rio Guandu. Essa iniciativa 

continua o trabalho de reflorestamento das matas ciliares que iniciamos quando estávamos à frente da 

SEA.  

O Globo (9/10/2015): Diretores de hospitais usam dinheiro público para pagamento de plantões médicos 

negociados em rede social 

Após denúncia do Globo sobre a prática absurda de compra e venda de plantões médicos em hospitais 

públicos do Rio via redes sociais, demos entrada em projeto de lei para impedir essa prática ilegal, que 

coloca em risco a saúde da população. 

O Globo (5/10/2015): Alerj lança aplicativo que lista leis estaduais 

A Carteirada do Bem é um aplicativo gratuito que reúne 61 leis estaduais. Com um clique, tenha acesso 

ao conteúdo de diversas leis que representam avanços para o dia a dia de todos. Baixe AQUI o 

CUMPRA-SE ELETRÔNICO. 

O Globo (4/10/2015): A sustentabilidade como religião 

Suzana Kahn é formuladora e batalhadora. Na SEA, como secretária de Economia Verde, nos ajudou a 

criar o Plano Estadual do Clima, o Fundo Verde da UFRJ e o Decreto de Compensação Energética, que 

determina investimentos em Energia Limpa e Renovável. 

A Tribuna (13/10/2015): Projeto cria sistema cicloviário no estado do Rio 

Aprovamos o PL que cria o Sistema Cicloviário no Estado do Rio. Hoje, temos a maior malha cicloviária do 

país. Com a lei, a bicicleta vai se consolidar definitivamente como meio de transporte que não emite 

poluentes e ajuda na saúde da população.  

 A Tribuna (20/10/2015): Reflorestamento de mata ciliar pode evitar falta d’água 

Na Alerj, debatemos PLs que criam políticas estaduais de Pagamentos por Serviços Ambientais e de 

Restauração Ecológica. Se reflorestássemos 3 mil hectares do Rio Guandu, por R$ 50 milhões, a Cedae 

economizaria R$ 150 milhões no tratamento de água.  

Blog do Minc (20/10/2015): Lei de Minc facilita abertura de cooperativas de pescadores, agricultores e 

catadores 
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