
 

 

O Globo (6/5/2016): Mãe planta cannabis para produzir extrato medicinal para filha  

TV Brasil (6/5/2016): Especialistas se reúnem na Alerj para debater maconha medicinal Promovemos expressiva audiência pública na 

Alerj, com Fiocruz, UFRJ, Anvisa, Farmaguinhos e mães brasileiras e chilenas que tratam seus filhos epiléticos com óleo de canabidiol, 

através do cultivo caseiro. No dia seguinte, nas ruas contra a opressão e a hipocrisia, participamos de mais uma Marcha da Maconha em 

Ipanema! Do proibicionismo nasce o tráfico!!  

Extra (28/4/2016): Obra do bondinho de Santa Teresa ganha sétimo aditivo: mais R$ 27,3 milhões  

Os bondinhos fazem parte da identidade e da memória de Santa Teresa. Quanto atraso e incompetência!! Quanta grana $$$$!!!! Cada vez 

mais sem explicação convincente e com pouco resultado. Contra o descaso e a impunidade, estamos cobrando dados oficiais sobre o 

andamento das obras e os recursos aplicados. 

O Globo (22/4/2016): A ciclovia da morte Estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas no Rio, feitos pela Coppe/UFRJ, não são 

levados em conta pela prefeitura; como no caso da ciclovia que desabou. As autoridades louvam a pauta climática, mas não a levam em conta 

para a tomada de decisões!! 

Extra (3/5/2016): Alerj distribui cheques que somam R$ 15 milhões a diferentes áreas do estado O Estado do Rio quebrou, paralisando 

vários serviços. Apresentei projeto de resolução para alocar R$ 5 milhões da Alerj para o Rio Sem Homofobia e programas contra a 

intolerância religiosa, racismo, e para os Centros de Atendimento às mulheres vítimas de violência. Entregamos os cheques semana passada, 

mas o mais importante é a ação, a militância e a consciência!!! 

G1 (3/5/2016): Rio registra metade dos roubos a encomendas dos Correios no Brasil O número de roubos de encomendas feitas pelos 

Correios no Rio é alarmante! Temos que ser insistentes e persistentes para que nossa lei seja cumprida, garantindo a entrega das 

mercadorias nas residências ou, pelo menos, em local mais próximo do consumidor. Consumidor: olho vivo, denuncie, você tem o direito! 

SBT (27/4/2016): Beltrame admite aumenta da violência, mas se isenta de responsabilidade 

O depoimento do secretário Beltrame mostrou o tamanho do descontrole. Os órgãos de controle, federais e estaduais, não falam entre si, 

não têm acesso aos dados dos registros das armas. A CPI das Armas proporá uma série de leis, procedimentos e medidas concretas para 

aprimorar os sistemas de controle. 

Extra (29/4/2016): Um terço das armas roubadas de firmas de segurança no Rio em 2015 pertencia a empresa de ex-comandante 

do Bope São pistolas e carabinas que vão parar nas mãos de criminosos e algumas dessas firmas de segurança privada parecem ser fachada 

do tráfico de armas! 

Extra (11/4/2016): A herança do saneamento incompleto (Extra, Extra! – Berenice Seara) 

Na SEA, realizamos ações para o tratamento de esgoto em torno da Baía de Guanabara, nas lagoas de Jacarepaguá/Barra/Recreio e em 

Barra Mansa e Volta Redonda. A nota acima mostra que foram concluídos 85% dos investimentos e equipamentos. Mas, por interrupção dos 

15% que faltam, a população de Itaboraí e as lagoas e pescadores de Maricá estão submersos em coliformes. Estamos cobrando junto ao 

MP, à SEA e à Justiça. Cumpra-se!! 

Extra (29/4/2016): As voltas do mundo (Extra, Extra! – Berenice Seara  

Obstruímos a pauta de votação para obrigar a votar o Projeto de Decreto Legislativo que susta o covarde decreto que penaliza Aposentados 

e Pensionistas. Não podemos permitir esta maldade contra aqueles que trabalharam toda a vida, contribuíram, e agora são discriminados, 

porque são mais vulneráveis. Não podem fazer greve, só de fome, que já praticam!! 

Extra (9/5/2016): Alerj votará projeto que institui eleições para diretores de escolas estaduais Uma das demandas de alunos e 

professores é a aprovação do meu PL que estabelece eleições diretas, com critérios de gestão para diretores das escolas públicas - 

acabando com as indicações políticas para o cargo. Semana passada já foi aprovado em 1ª votação. E, em 15 dias, aprovaremos em 2ª 

votação.  
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