
 

 
O Globo (26/10/2016): Rio estuda reduzir jornada de salários de servidores do estado 

PL do Executivo que reconhece estado de calamidade pública no Rio saiu de pauta. Não aceitamos que este PL seja uma boia de salvação do governo, face à Lei 

de Responsabilidade Fiscal, e que os funcionários e cidadãos naufraguem. 

Extra (25/10/2016): Uma questão de prioridades. Para quem? (Extra, Extra! – Berenice Seara) 

É inadmissível, em época de crise braba, o governo pagar tantos milhões à Fetranspor sem controlar ou fiscalizar o real número de passagens de locais distantes 

a serem subsidiadas. Exigimos investigação rigorosa!! 

O Globo (21/10/2016): Governo revoga desapropriação de área de resort em Mangaratiba 

Desapropriação de área no Parque Cunhambebe, em Mangaratiba, era descabida. O estado está sem hospitais funcionando bem, sem saber como pagará salários. 

Mas governo pode aumentar receitas com os parques, concedendo áreas para pequenos hotéis, restaurantes, circuitos de arvorismo e canoagem. 

O Globo (3/10/2016): Conforme Combinamos (Opinião – Carlos Minc) 

Em artigo, mostro como projetos reacionários no Congresso, contra terras indígenas, parques e licenciamento ambiental ameaçam os compromissos assumidos 

pelo Brasil na COP 21 de Paris, no combate ao aquecimento global. 

Bom Dia Rio (20/10/2016): Relatório final da CPI das Armas será votado nesta quinta 

TV Brasil (25/10/2016): Alerj vai enviar para governos do estado relatório final da CPI das Armas 

Foi aprovado o relatório final da CPI das Armas. Vamos encaminhar recomendações – e fiscalizar o seu cumprimento – ao Governo e a outras autoridades, para 

que seja reforçado controle de armamento utilizados pelas polícias.  As armas desviadas acabam nas mãos da bandidagem. 

Blog do Minc (29/9/2016): Audiência inicia legalização gratuita de 200 casas de candomblé e umbanda de Niterói e São Gonçalo  

O Debate (5/10/2016): Comissão da Alerj participa do combate à intolerância religiosa 

O Globo Niterói (16/10/2016): Niterói tem ao menos 417 terreiros sem alvará 

Extra São Gonçalo (19/10/2016): Terreiros se unem por cidadania 

A Audiência Pública que promovemos pela Comissão contra as Discriminações da Alerj foi o primeiro passo. Com o apoio da Defensoria Pública e do Ceplir, casas 

de candomblé e umbanda de Niterói e São Gonçalo vão se legalizar gratuitamente como pessoa jurídica. 

Extra (17/10/2016): Lei tem... (Extra, Extra! – Berenice Seara) 

Na Campanha do Cumpra-se!, fiscalizamos cumprimento da lei que cria cadastro para a venda de cabos de cobre, para coibir furtos em cabos dos trens e metrô. 

Vamos agora nos encontrar com o novo chefe de Polícia para exigir uma solução. 

O Globo (13/10/2016): Maria da Penha nas escolas (Gente Boa – Cleo Guimarães) 

Secretaria de Educação apóia sanção do nosso PL que introduz ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas. Meninos e meninas serão 

orientados sobre a igualdade entre homens e mulheres, o que contribuirá para a prevenção da violência doméstica e sexista contra a mulher. 

Blog do Minc (4/10/2016): Governo sanciona lei que cria sistemática de audiências de custódia no Rio de Janeiro 

Governador sancionou nossa lei que autoriza Poder Judiciário a criar sistema de promoção das Audiências de Custódia. As audiências valem para todos os presos 

em flagrante, não apenas para usuários e cultivadores de maconha para autoconsumo, sendo instrumento eficaz no combate à corrupção policial. 

Extra (27/10/2016): Bancos não poderão recusar pagamento de contas de não correntistas no Rio 

Aprovamos o PL 183/15, que determina que os bancos localizados no Estado do Rio serão obrigados a aceitar o pagamento de contas de não correntistas. Esse 

projeto será importante para ter menos demissão com a justificativa de pouca demanda dos usuários e para os consumidores - para não serem desprezados nas 

agências de bancos que eles não são clientes. 
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