
 

 

O Globo (14/6/2016): Liberdade para poluir (Carlos Minc) 
Em artigo no Globo, falo do terrível risco que o meio ambiente corre, caso a PEC 65/2012 seja aprovada. Querem passar 

uma motosserra na legislação ambiental! Isto afetará a Amazônia, ecossistemas, rios, trabalhadores e muitos outros!!  

  

TV Globo (13/5/2016): Novas regras para diretores de escola estadual  
Volta a democracia nas escolas após 13 anos de indicações políticas para diretores. Foi sancionado nosso projeto de lei que 

restabelece as eleições diretas para os diretores das escolas públicas estaduais e da FAETEC. 

  

Extra (23/5/2016): Serviços de concessionárias do estado poderiam ser mais baratos 

Chequei as contas do Metrô Rio e descobri que, só em 2015, a concessionária embolsou R$ 34,7 milhões em receita não 

tarifária. Se a fortuna não fosse ignorada, a passagem seria 5% mais barata. Na Alerj, apresentei o PL 1816/2016, que 

obriga a computação das receitas não tributárias no cálculo do equilíbrio financeiro das concessionárias, com a consequente 

redução de tarifas. 

  

O Globo (21/5/2016): Porque hoje é sábado...(Ancelmo Gois)  
Foi uma luta difícil contra a especulação imobiliária a aprovação do Parque Estadual da Costa do Sol, que inclui 34 praias de 

Búzios, Cabo Frio, Araruama, Arraial do Cabo, Saquarema, São Pedro da Aldeia e Iguaba. 

  

O Globo (22/5/2016): Estado teve 17 mil armas desviadas de empresas  
Em dez anos, mais de 17 mil armas foram roubadas ou desviadas de empresas de segurança privada no Rio. Os números 

levantados pela CPI das Armas revelam que essas empresas estão armando os criminosos.  

  

Extra (29/5/2016): Polícia Civil do Rio perdeu 700 armas em 11 anos, segundo dados recebidos por CPI  

Na CPI das Armas, mostramos que a investigação sobre armas roubadas é fraquíssima, não só no que diz respeito ao 

armamento da Polícia Civil. Proporemos medidas para aperfeiçoar o controle do armamento das forças de segurança.  

  

TV Globo (25/5/2016): O roubo de 29 pistolas do Batalhão de Choque   

TV Globo (24/5/2016): Armas são roubadas do Batalhão de Choque da Polícia Militar  
Vistoriamos Batalhão de Choque da PM, de onde foram roubadas 29 armas; até agora sem punições. Eles finalmente 

montaram televisão de controle das câmeras de segurança interna, mas estava desligada!! Vamos pedir a reabertura de IPM 

para apurar se houve a participação no crime de PMs do Batalhão de Choque.  

  

SBT (10/6/2016): Pistolas são desviadas de dentro do quartel general da PM / 

Agora, mais essa: 35 pistolas roubadas do Quartel General da PM. Oficiamos o Comando Geral para que apurem as 

informações do roubo dessas armas, que agora podem estar nas mãos de bandidos! O sistema é completamente falho e 

vulnerável! 

 

Band (17/6/2016): Coleta seletiva: passos de tartaruga 

Em audiência pública da Frente Parlamentar Ambientalista, na Alerj, contamos com a combatividade da Claudete Costa, do 

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais, que mostrou que pouco se avançou na coleta de recicláveis, após a 

assinatura do Acordo Setorial para Implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens. Estamos em cima com a 

Campanha do Cumpra-se! e com o PL 586/2015, para dar mais transparência e incentivar mais participação, com metas claras 

em benefício da inclusão social dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. 
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