
Produtores de cachaça 
participam de evento 

para alavancar produção
PÁGINAs 8 e 9

Com receita de R$ 79 bilhões, 
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Frases

OS BOTOS 
DA BAÍA

Expediente

"Estes atrasos nos recursos podem 
causar prejuízos nos tratamentos de 
centenas de pessoas que necessitam"

Márcio Pacheco (PSC), sobre falta de verbas para 
instituições ligadas à FIA

“Queremos que as 
bicicletas não recuperadas 
possam ser leiloadas para 
que esse dinheiro seja 
revertido para a Polícia 
Civil”
Martha Rocha (PSD), na aprovação de projeto para 
que bicicletas roubadas possam ser doadas

“É inadmissível que 
fi quemos de braços 
cruzados com o único 
pedágio no Brasil em que 
haja valor especial no fi m 
de semana”
Zito (PP), citando pedágio da Via Lagos que custa R$ 
17,20 nos fi nais de semana

A Comissão Es-
pecial da Assembleia 
Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) 
criada para discutir a 
despoluição da Baía de 
Guanabara realizou, no 
dia 21, uma diligência 
pelas águas da baía pa-
ra conhecer in loco a vida marinha da região e os problemas 
que impactam o cotidiano e a sobrevivência dos animais. 
A inspeção aconteceu em conjunto com o Laboratório de 
Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (Maqua) do Depar-
tamento de Oceonografi a da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj). Durante a diligência, os deputados e oce-
anógrafos avistaram alguns dos cerca de 40 botos cinza que 
ainda vivem no local. Os parlamentares pretendem sugerir 
a criação de um corredor ecológico para a preservação da 
vida marinha. Partindo da Ilha do Governador, o presidente 
da comissão, deputado Flávio Serafi ni (Psol), além dos 
deputados Nivaldo Mulim (PR) e Tiago Mohamed 
(PMDB), fi zeram trajeto de barco até a APA de Guapimirim, 
local onde é encontrado o maior número de botos. (Texto de 
Felipe Teixeira)

Foto: Vitor Soares
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Dep. Martha Rocha
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A vitória da Polícia Civil é também a 
vitória da sociedade!...

Bernardo Dugin
@BDUGIN
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Instagram

Dep. Carlos Minc
�@minc_rJ

21/10 -  Twitter

Hoje votamos na  ALERJ meu PL que 
cria Programa Cicloviario: estimula, 
integra, isenta, proíbe cobrança pela 

bike nos transportes, planeja

 /assembleiaRJ

/alerj
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O  governador Luiz Fernando 
Pezão reafi rmou, no dia 
20, o compromisso de 
convocar os 734 ofi ciais 

de cartório da Polícia Civil formados des-
de maio. O anúncio foi feito no plenário 
da Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), em encontro que 
contou com a presença dos concursados, 
seus familiares e deputados estaduais. Os 
novos policiais serão nomeados de forma 
escalonada de novembro deste ano até 
junho de 2016.

Em seu discurso, Pezão lembrou das 
difi culdades econômicas do Estado, e 
agradeceu aos deputados pela aprovação 
de projetos que permitiram essa convoca-
ção. "A segurança vai continuar sempre 
sendo nossa prioridade, porque ela é a 

política-mãe para atrair os investimentos", 
destacou. 

 Presidente da Alerj, o deputado Jor-
ge Picciani (PMDB) destacou o apoio 
de todos os partidos nas negociações. 
"O governador teve muita sensibilidade 
porque viu a união do Parlamento. Hoje, 
estamos dando aqui no Rio um exemplo 
de harmonia entre os poderes para todo 
o Brasil. Isso é muito bom para a demo-
cracia", destacou Picciani. 

 Um dos parlamentares mais festejados 
pelos futuros policiais civis, ao lado da 
deputada Martha Rocha (PSD), o líder 
do governo na Casa, deputado Edson 
Albertassi (PMDB) relembrou as etapas 
do processo de negociação e parabeni-
zou todos pela mobilização. "Este é um 
momento que me faz ter orgulho de ser 
político", afi rmou Albertassi. 

 Representante da comissão dos con-
cursados, Lenílton Rodrigues ressaltou o 
compromisso assumido pelo governo de 
convocar outros 248 ofi ciais de cartório e 
mais 334 papiloscopistas para iniciarem o 
curso de formação no início de dezembro. 

"A Polícia Civil, ao fi nal desse processo, 
terá mais de 1.300 policiais determinados 
a fazer a diferença pela nossa sociedade. 
Agradeço a todos por tudo o que foi feito 
pela nossa categoria", comemorou. 

 
Calendário

 Formados desde maio deste ano, os 
734 futuros agentes não haviam sido 
convocados devido à crise econômica 
do Estado, e passaram os últimos 
meses negociando a nomeação com o 
apoio dos deputados. Em reunião na 
última quinta-feira (15/10), foi acertado 
que a primeira convocação, de 150 
agentes, será em 13 de novembro e 
as demais, em janeiro, março e maio 
de 2016, sempre com 150 nomeações 
por vez. Em junho de 2016, devem ser 
nomeados os 134 restantes.

Participaram dessa reunião os depu-
tados Flavio Bolsonaro (PP), Jânio 
Mendes (PDT), Bruno Dauaire (PR) 
e Jorge Felippe Neto (PSD), além da 
diretora da Academia Estadual de Polícia 
(Acadepol), Jéssica Oliveira de Almeida.  

Ao lado de Luiz Fernando Pezão, Picciani discursa em evento que fi rmou compromisso de convocar 734 concursados da polícia

CONCURsO

Aprovados e chamados

ANDRÉ COELHO

Governador agradece Alerj 
por aprovar projetos que 
garantiram a convocação

Foto: Octacílio Barbosa
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engana-se quem acredita que, 
para se livrar de um objeto 
indesejado, basta jogá-lo na 
lixeira. Segundo o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma), o mundo produz, por ano, de 
7 a 10 bilhões de lixo urbano. Também 
anualmente, cada brasileiro descarta, 
em média, 383 quilos de resíduos. Nesse 
quadro crítico, em que a gestão do lixo 
vem se tornando um problema político e 
econômico complexo, o ideal do Lixo Zero 
aparece como alternativa. Implantado em 
importantes cidades do mundo, como 
São Francisco (EUA) e Capannori (Itália), 
o conceito é mais que uma meta a ser 
alcançada e sugere uma nova relação da 
sociedade com suas bases materiais e 
energéticas a fi m de reduzir o desperdício. 

Pensando nisso, a Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) resolveu 
se engajar nas campanhas de redução de 
resíduos, participando, pela primeira vez, 
da Semana Lixo Zero.

O ideal desse conceito visa a eliminar 
o volume e a toxicidade da sujeira gerada. 
Ao perseguir a meta, cidadãos, governos e 
empresas buscam recuperar resíduos para 
introduzi-los na cadeia produtiva. Assim, 
materiais que podem ser reaproveitados 
têm destino mais útil que os aterros sa-
nitários e incineradores. “Nós perdemos 
de R$ 8 a R$ 12 bilhões ao ano com lixo. 
O maior prejuízo não é fi nanceiro, mas 
social, pois estamos causando problemas 
ambientais e deixando de gerar emprego, 
renda e impostos”, disse o presidente do 
Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), o enge-
nheiro civil Rodrigo Sabatini.

Lixo Zero
A Semana Lixo Zero Rio 2015 foi lan-

çada no dia 21, com abertura organizada 
pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio, no 
Palácio Tiradentes. Durante nove dias, a 
capital e seis municípios receberam ativi-
dades, entre eles uma caminhada de 200 
mulheres em Rio das Pedras e um evento 
internacional que trouxe especialistas à 
Alerj à limpeza da Lagoa de Ponta Negra, 
em Maricá.

Projeto desenvolvido por estudantes 
e profi ssionais de gestão socioambiental 
desde 2009, o ILBZ promove ações de 

pesquisa ambiental e logística para me-
lhorar hábitos de consumo da população. 
Para Sabatini, um objeto descartado só 
se torna lixo de fato quando misturado a 
outros: “Quando você coloca uma garra-
fa na geladeira, ela ainda não é lixo. Ao 
misturá-la com outros detritos, você acaba 
com sua viabilidade técnica e fi nanceira 
e custa caro separá-la”.

O primeiro passo, completa, é sepa-
rar os materiais: “A partir daí, tem-se a 
possibilidade de tratamento. Nosso lixo é 
composto de 45% de material orgânico, is-
to é, comida, e 45% de material reciclável. 
Os demais 10% não são utilizáveis”.

Segundo dados da Associação Brasi-
leira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe), o Estado 
do Rio gera mais de 21 toneladas de lixo 
por dia. Presidente da Comissão de Defesa 
do Meio Ambiente da Alerj, o deputado 
Thiago Pampolha (PTC) (foto) afi rma 
que o grupo tem se empenhado em dar 
visibilidade ao tema: “Lidar com o lixo é 
um dos grandes desafi os ambientais”.

Já o presidente da Frente Parlamentar 
Ambientalista da Alerj, deputado Carlos 
Minc (PT), o Legislativo fl uminense dá 
exemplo para as demais instituições ao 
promover o Lixo Zero: “Quando fui mi-
nistro do Meio Ambiente, introduzimos 
medidas para a redução de resíduos na 
Agenda Ambiental na Administração 
Pública, a A3P, como separar o lixo e 
enviar para as cooperativas”. 

Vencer o desafi o de se abster de altos padrões de consumo 
com criatividade. É o caso da francesa Bea Johnson. Morado-
res da Califórnia, nos EUA, ela e a família abandonaram os mil 
quilos de lixo produzidos ao ano pelos norte-americanos para 
manter uma vida sustentável. O lixo da família em 2014 cabe 
em um pote de menos de um litro. “Seguimos cinco regras: 
recusar o que não precisamos, reduzir o que precisamos, 
reusar objetos de segunda mão, reciclar o possível e fazer a 
compostagem do resto”, explica. Ao fazer compras, Bea leva 
sacos de pano feitos de lençóis antigos e jarras de vidro e 
compra só alimentos não processados e sem embalagens. 
Em casa, reduziu pertences, trocou produtos de limpeza e de 
higiene e faz até a maquiagem. “Reduzimos em 40% nossos 
gastos”, ensina ela, que escreveu o livro Lar Lixo Zero.

GABRIEL DESLANDES, ISABELA 
CABRAL E GUSTAVO NATARIO

Desperdício zero: 
mais do que uma meta 

A família que não
produz lixo há 12 anos

Você também 
pode ser 
sustentável

Você também 
pode ser 
sustentável
pode ser 
sustentável
pode ser 

Dicas para reduzir sua produção de lixo

Separe seus resíduos e os encaminhe para a • 
coleta seletiva limpos e organizados.
Encaminhe o lixo orgânico para compostagem, • 
para que ele vire adubo.
Envie óleos e lubrifi cantes para fabricação de • 
sabão ou biocombustível.
Doe, troque, compre e venda roupas, livros, • 
ferramentas e outros objetos usados.
Troque as sacolas plásticas por • ecobags.
Dispense os guardanapos, copos e pratos • 
descartáveis, em favor dos reusáveis.
Compre alimentos a granel e use sacos, potes • 
e garrafas reutilizáveis para carregá-los.
Opte por produtos de higiene pessoal mais • 
naturais ou refi s.
Vinagre, bicarbonato de sódio, sabão de coco e • 
água podem substituir produtos de limpeza.
Consuma produtos orgânicos e produzidos • 
na região.
Prefi ra produtos que tenham certifi cação e • 
selo verde.

Para saber mais, acesse: 
juventudelixozero.org/umanosemlixo.com

Semana Lixo Zero Rio 2015 foi lançada durante evento no salão nobre da Alerj. Nove dias e seis cidades envolvidas

Bea Johnson e a família: redução de 40% dos gastos

Semana de conscientização sobre a coleta seletiva foi aberta, no dia 21, em evento 
organizado pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio junto com Instituto Lixo Zero

Foto: Carol Lessa
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Pampolha: "Lixo é desafio ambiental"
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A Comissão de Orçamento, 
Finanças e Controle da 
Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Ja-

neiro (Alerj) aprovou, no dia 20, parecer 
prévio aos textos dos projetos de lei 928/15 
e 929/15, que trazem, respectivamente, o 
orçamento do Estado do Rio para o ano 
de 2016, a Lei Orçamentária Anual (LOA), 
e o Plano Plurianual (PPA) referente ao 
período de 2016 a 2019. Foram cinco votos 
favoráveis e uma abstenção à LOA (do 
deputado Comte Bittencourt, do PPS). 
Já o PPA foi aprovado por unanimidade 
pelo colegiado. "Os deputados poderão 
apresentar emendas até 6 de novembro", 
explicou o vice-presidente da comissão, 
deputado Edson Albertassi (PMDB).

Durante a reunião, os secretários de 
Estado de Fazenda, Julio Bueno, e de 

Planejamento e Gestão, Cláudia Uchôa, 
fi zeram uma apresentação da proposta da 
LOA, que estima a receita e fi xa a despesa 
do estado para 2016 em R$ 79 bilhões, 
R$ 2 bilhões a menos que 2015. Segundo 
Bueno, o Rio vive a maior crise desde a 
década de 30, decorrente da retração da 
economia, que diminuiu a arrecadação do 
ICMS, e da queda dos royalties do petróleo. 
"Para fechar o ano de 2016 pagando todas 
as suas contas, o estado vai precisar de 
mais R$ 14 bilhões. Esse é o tamanho do 
nosso desafi o", afi rmou.

Bueno defende o incremento da carga 
tributária no estado como medida para 
aumentar o caixa. "Minas Gerais e São 
Paulo têm uma carga tributária que gira 
em torno de 7,5% e o Rio, em torno de 
5,3%", disse. O secretário também in-
formou que solicitou à Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) que reveja o valor 
pago pelos royalties, que vem sendo 
calculado de forma errada, segundo 
afirmou Bueno. Ele disse também que 
pretende enviar à Alerj um projeto para 
implantar a Lei de Responsabilidade 
Fiscal Estadual.

Orçamento superestimado
Relator da Comissão de Orçamento, o 

deputado Luiz Paulo (PSDB) lembrou 
que o texto apresentado pelo Executivo 
está superestimado. "Com o cenário 
atual, é muito difícil contar, por exemplo, 
que sejam captados R$ 1,5 bilhão na 
venda de imóveis no estado no próximo 
ano", explicou o parlamentar. Ele também 
lembrou que R$ 4 bilhões da receita do 
orçamento são intra-orçamentários, ou 
seja, já estão comprometidos.

A Secretaria de Planejamento vai enviar 
para os parlamentares uma publicação, 
chamada Caderno de Iniciativas, que 
explica como realizar as emendas (cada 
parlamentar terá direito a R$ 2 milhões) 
– o material também fi cará disponível no 
portal da Secretaria. "Qualquer política 
pública para ser realizada precisa de pla-
nejamento, de licitações e, dependendo da 
complexidade, de mais de um exercício 
fi scal", explicou Cláudia.

Os deputados Zaqueu Teixeira 
e Carlos Minc, ambos do PT, Elio-
mar Coelho (PSol) e Wanderson 
Nogueira (PSB).

Em audiência na Alerj, 
secretários falam da receita 
do Estado do Rio para 2016

Patrópolis e Paraty
As chuvas que atingiram a Região 

Serrana em 2011 ainda trazem prejuízos 
para as cidades de Petrópolis e São José do 
Vale do Rio Preto. Os municípios pediram 
aos deputados da Alerj emendas orça-
mentárias para a construção de unidades 
habitacionais e para a reforma de estradas. 
A Comissão de Orçamento, presidida pelo 
deputado Pedro Fernandes (SDD), es-
teve, no dia 19, na Câmara dos Vereadores 
de Petrópolis, discutiu com representantes 

locais o orçamento do estado para 2016 e 
ouviu essas e outras demandas da Serra e 
do Norte e Noroeste fl uminenses.

O deputado Wanderson Nogueira 
(PSB), que é de Nova Friburgo, presidiu 
a sessão. O secretário de Estado de Habi-
tação (SEH), Bernardo Rossi, contou que 
terá um orçamento previsto para 2016 
de R$ 341 milhões, caso a LOA não seja 
alterada pelas emendas dos deputados. 
Esse valor deverá atender as demandas 
de todo o estado.

“Vou movimentar outros deputados 
da região para sugerirem emendas para a 
Serra. Sem essa audiência, não teriamos 
conhecimento dos problemas em cidades 
como São José do Vale do Rio Preto”, afi r-
mou o deputado petropolitano Marcus 
Vinícius (PTB). Além de Petrópolis, a 
Comissão de Orçamento também esteve, 
no dia 23, em Paraty, na Costa Verde, 
para discutir com representantes das 
regiões Sul, Centro-Sul e Médio Paraíba 
as demandas de cada cidade. 

Luiz Paulo (esq.) e Albertassi falam das emendas que serão apresentadas pela Casa, durante reunião com Cláudia e Bueno

COMIssÕes

Atuação dos parlamentares vai muito além do ambiente refrigerado dos gabinetes e do 
plenário: nas ruas, visitam cidades de várias regiões para verifi car demandas in loco

Fotos: Carol Lessa

Integrantes de comissão estiveram na Câmara de Petrópolis para discutir com representantes da região as emendas à LOA

Foto: Octacílio Barbosa

Integrantes de comissão estiveram na Câmara de Petrópolis para discutir com representantes da região as emendas à LOA

Orçamento em 
tempos de crise

BUANNA ROSA

Passo a passo
ORÇAMENTO 2016 EM DETALHES

Passo 1: 1º turno da discussão prévia em plenário

Passo 2: 2º turno da discussão prévia em plenário

Passo 3: Aberto para recebimento de emendas

Passo 4: Parecer fi nal da Comissão de Orçamento ao PL.

Passo 5: Publicação do parecer no Diário Ofi cial

Passo 6: Discussão e votação no plenário 

Fim: Redação Final 

Passo 1: 1º turno da discussão prévia em plenário

Passo 3: Aberto para recebimento de emendas

Passo 5: Publicação do parecer no Diário Ofi cial

Fim: Redação Final 

Função                                                                Despesa (R$ 1,00)

Educação                                                                 7.789.890.646

Gestão Ambiental                                                 799.225.299

Habitação                                                                 341.110.901

Saneamento                                                            1.242.404.871

Saúde                                                                         6.641.602.570

Segurança Pública                                                 11.604.533.093

Transporte                                                                3.473.943.982

Outros                                                                        41.106.772.700

Total                                                                            79.001.484.092
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V em aí o Museu Brasilei-
ro da Cachaça. Quem 
garante é a primeira-
dama do Estado, Maria 

Lúcia Horta Jardim, que anunciou o 
projeto em reunião do Fórum Perma-
nente de Desenvolvimento Estraté-
gico da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj), 
no dia 16, no Palácio Tiradentes. 
O museu, que ainda não tem lugar 
definido, visa, segundo ela, a incen-
tivar a divulgação de informações 
e a história do primeiro destilado 
produzido nas Américas. O Brasil, 
que é o único país a ter o produto 
"cachaça" reconhecido para ser 
exportado para os Estados Unidos, 
tem como destaques na produção 
os estados do Sudeste, e o Rio de 
Janeiro, apesar de deter apenas 
0,5% da produção nacional, é o se-
gundo que mais exporta a bebida, 
atrás de São Paulo. As cachaças 
fluminenses geram lucro de U$ 
2,2 milhões por ano com a venda 
ao exterior e representam 8,3% da 
exportação brasileira. 

"Temos que ter orgulho de ser-
mos brasileiros e pararmos com o 
complexo de vira-latas. Os turistas 
que chegam ao Rio sempre querem 
conhecer a cachaça, mas não encon-
tram lugares propícios. A criação do 
museu no nosso estado vai elevar as 
exportações do destilado, criar mais 

empregos e divulgar a bebida que é 
patrimônio histórico e cultural do nosso 
país", explicou a primeira-dama. 

O Rio, que exporta 14% da sua pro-
dução total de cachaça, conta com 50 
estabelecimentos produtores da bebida 
e mais de 20 engarrafadoras. Idealizador 
do evento, o deputado Paulo Ramos 
(PSol), que preside a Comissão de 
Trabalho da Casa, disse que o Estado 
precisa garantir maior incentivo fiscal 
às cachaças fluminenses: "Os produto-
res do destilado devem ser contempla-
dos com o Supersimples para pagarem 
menos impostos".

Rota 
Incentivar o turismo do interior 

fluminense e valorizar a cachaça são 
as prioridades do secretário de Estado 
de Turismo, Nilo Sérgio. Ele acredita 
que, além das belezas naturais e histó-
ricas, o Rio deve divulgar seus demais 
produtos. Das 41 cachaças certificadas 
pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro), 21 
são do Rio. Segundo a presidente da 
Associação dos Produtores de Cachaça 
do Estado do Rio de Janeiro (Apacerj), 
Kátia do Espírito Santo, as cachaças 
mais premiadas internacionalmente 
são as fluminenses.

Também estiveram presentes à 
reunião do Fórum os deputados Dr. Sa-
dinoel (PT), Eliomar Coelho (PSol) 
e Wanderson Nogueira (PSB).

Fórum de Desenvolvimento do Rio traz produtores do 
destilado e autoridades públicas para evento no Palácio 
Tiradentes. Estado é o segundo maior exportador do país

Ping-pong com 
Kátia do Espírito 
Santo

Presidente da Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do 
Rio de Janeiro (Apacerj)

O Rio é responsável por 0,5% da produção nacional, mas é o segundo 
Estado que mais exporta cachaça. A que a senhora atribui isso?
As nossas cachaças alcançaram um padrão de excelência. A ajuda dos parcei-
ros da Apacerj foi fundamental. O Sebrae, por exemplo, faz a capacitação dos 
profi ssionais e a Firjan criou um centro de tecnologia de controle de qualidade 
específi co para a cachaça em Vassouras. Além disso, o fato de sermos do Rio já 
é um grande incetivo. Os estrangeiros gostam de tudo que é do nosso Estado, 
mas, obviamente que, sem nossa qualidade, não teríamos êxito.  

O que é necessário para alavancar ainda mais a produção?
Temos alguns desafi os. O principal é a grande carga tributária, principalmente 
depois do aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Os pro-
dutores de cachaça têm que ser benefi ciados com o Supersimples e o projeto 
já está em votação no Senado. Outra difi culdade é com a informalidade do 
profi ssional. O trabalho no campo está muito complicado, com cada vez menos 
mão de obra. Temos que incentivar o emprego formal e a capacitação.

Há certo preconceito contra a cachaça. Como mudar isso?
Alguns fatores históricos explicam o preconceito. Na colonização, os ideários e 
produtos europeus foram mais valorizados. Nessa época, o Brasil também sofreu 
um problema social grande: muitos escravos não conseguiram se incorporar 
ao mercado e a pobreza se alastrou. O consumo de álcool para esquecer as 
difi culdades da vida aumentou, e a cachaça era mais barata. Assim, surgiu a 
fama que todo bêbado é cachaceiro. Para acabar com o preconceito, temos que 
dar uma visibilidade maior ao destilado em nossos bares, restaurantes e hotéis. 
Teremos uma grande oportunidade com as Olimpíadas do Rio em 2016.

A união do tradicional com o moderno na 
produção da cachaça em todo o estado

Yes, nós 
temos cachaça

Ping-pong com 
Kátia do Espírito 
Santo

Presidente da Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do 

REGIÃO LITORÂNEA SUL: PARATY 
Cachaça Coqueiro
Cachaça Engenho D’ouro
Cachaça Maria Izabel
Cachaça Paratiana
Cachaça Pedra Branca

REGIÕES MONTANHOSAS 
CENTRAL E SUL
Cachaça da Quinta
Cachaça Fazenda Soledade 
Cachaça Magnífi ca
Cachaça Menina do Rio

Cachaça Reserva do Nosco
Cachaça Santa Rosa
Cachaça Sinhá Brasil
Cachaça Werneck

REGIÕES NORTE E NOROESTE
Bousquet
São Miguel

REGIÕES METROPOLITANA 
E DE BAIXADAS
Barbinotto
Petisco da Vila

Cachaça Reserva do Nosco
Cachaça Santa Rosa
Cachaça Sinhá Brasil
Cachaça Werneck

REGIÕES NORTE E NOROESTE
Bousquet
São Miguel

REGIÕES METROPOLITANA 
E DE BAIXADAS
Barbinotto
Petisco da Vila

Empresas Produtoras e Cachaças do 
Estado do Rio de Janeiro

GUSTAVO NATÁRIO
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O ritmo balanceado do jazz 
ecoou no salão nobre do 
Palácio Tiradentes, no 

dia 22, em mais uma edição do pro-
jeto Música no Museu. O projeto, que 
leva música clássica aos principais 
pontos do corredor cultural do Rio, 
trouxe para a sede da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) o concerto do grupo 
Jazztopia Jazz Band. A banda parti-
cipa do Música no Museu desde 2011 
e é formada pelos alemães Wolfram 
Goebel (sax tenor) e Lennart Goebel 
(Hammond Organ) e o carioca Oswal-
do Henrique Viegas Serra (bateria). O 
homenageado da apresentação foi o 
compositor norte-americano George 
Gershwin (1898-1937).

No concerto, os músicos passea-
ram por clássicos do jazz como “Rhap-
sody in Blue”, “A Foggy Day” e “I love 
you, Porgy”, entre outras parcerias de 
George Gershwin com seu irmão Ira 
Gershwin. A paixão pelo jazz uniu os 
artistas de diferentes nacionalidades 
nos bares de Santa Teresa. “Eu e Wol-
fram já tocávamos em Berlim e Muni-
que e, aos poucos, fomos formando a 
banda lá em Santa Tereza”, explicou 
o pianista Lennart Goebel.

Arquiteto radicado no Brasil há 
15 anos, o saxofonista Wolfram Go-
ebel contou que sempre se envolveu 
com a música brasileira. Também 
admirador de Chico Buarque e Tom 
Jobim, Wolfram acredita que o marco 
de Gershwin foi conciliar o erudito e 
o popular: “Gershwin fez Broadway, 
óperas e sinfonias, mas também foi 
muito adotado pelos cantores de jazz 
em interpretações inesquecíveis”.

Único brasileiro do trio, o baterista 
Oswaldo Henrique Viegas Serra toca 
com os colegas alemães há 10 anos, 
fazendo apresentações em locais tra-
dicionais de Santa Teresa, como no 

Armazém Cultural São Joaquim e no 
Centro Cultural Laurinda Santos Lobo. 
Oswaldo fez também sua primeira 
visita ao Palácio Tiradentes: “Fiz 70 
anos e esse dia de hoje foi marcante 
na minha vida. Gershwin e seu irmão 
fi zeram essas belíssimas canções que 
tocamos hoje à noite”.

Grupo com artistas de 
diversos países encanta 
público do Música no Museu

 UM PALÁCIO 
DE HISTÓRIAS

COLUNA

A censura esteve aqui

Desde a concentração para a famosa 
Passeata dos Cem Mil, em 26 de junho 
de 1968, o Palácio Tiradentes, sede da 
Alerj, permanece como um dos princi-
pais referenciais da política fl uminense. 
Tem aberto suas portas para receber 
visitantes em busca de arte e entre-
tenimento e promovido uma agenda 
cultural repleta de eventos. Um celeiro 
cultural gratuito para a população. Mas 
nem sempre foi assim.

No resgate da memória política do 
Estado e do país, chega-se ao dia 10 
de dezembro de 1937, quando Getúlio 
Vargas fechou o Congresso e impôs uma 
nova carta constitucional. Tinha início 
a ditadura do Estado Novo. Assim, o 
Palácio, desocupado após o fechamento 
da Câmara, passou a sediar o Depar-
tamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP), criado em 1939. O objetivo era o 
de difundir a ideologia de Vargas junto 
às camadas populares.

O DIP, com status de ministério, 
teve a nítida função de censurar e 
regulamentar todo material publicado 
em rádios, jornais e revistas, além das 
manifestações culturais, como teatro, 
cinema e música. Nas redações, a pos-
sibilidade de se divulgar alguma notícia 
contra Vargas era mínima. Essa inter-
venção durou até 1945, com o fi m da 
Segunda Guerra Mundial, que coincide 
com o término do Estado Novo. 

Foto:Divulgação/FGV

SYMONE MUNAY

C  omeçou no dia 16 a tercei-
ra etapa da 9ª edição do 
Parlamento Juvenil (PJ): a 

capacitação dos eleitos. Onze jovens 
deputados e alguns suplentes repre-
sentantes da cidade do Rio e da Re-
gião Metropolitana participaram dos 
cursos sobre as constituições Federal e 
Estadual e o Regimento Interno do PJ. 
As aulas foram dadas em uma sala da 
Escola do Legislativo do Estado do Rio 
(Elerj), na Rua da Alfândega, Centro da 
capital. Essa é a primeira de uma série 
de capacitações que serão realizadas 
em todo o Estado.

Coordenador do projeto, o deputado 
Wanderson Nogueira (PSB) disse 
que o curso contribuirá para que os 
jovens elaborem suas propostas para o 
PJ, que acontecerá entre os dias 22 e 28 
de novembro na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). “Esta 
edição do PJ vai fi car para a história 
porque teve candidatos inscritos em 
todos os municípios fl uminenses. Eles 
encontrarão o governador Luiz Fernando 

Pezão e, quem sabe, poderão conseguir 
a aprovação de algum projeto de lei 
aprovado por eles na Casa”, acredita o 
parlamentar. Nogueira também disse 
que a Alerj deve propor alterações 
no projeto de resolução que criou o 
Parlamento Juvenil para tornar o PJ 
mais atual.

Interior
Coordenador executivo da Elerj, o 

professor Alcimário Soares explicou que 
a capacitação será realizada em todas 
as regiões do Estado. “Vamos ensinar 
a técnica legislativa, as leis, o processo 
legislativo e a adaptação para o PJ. Eles 
também vão aprender a utilizar o site 
do projeto (www.parlamento-juvenil.
rj.gov.br) para que possam inserir suas 
propostas”, comentou.

Estudante do 2º ano do ensino mé-
dio do Colégio Estadual Erich Walter 
Heine, em Santa Cruz, zona Oeste da 
capital, o parlamentar juvenil Antonio 
Patrocinio, de 16 anos, informou que seu 
projeto pretende isentar de impostos 
entidades que ajudam as pessoas, como 
as clínicas de reabilitação. “Precisamos 
dar incentivos a essas instituições que 
ajudam tanto a população”, contou.

As demais capacitações ocorreram 
nas outras regiões do Estado do Rio até 
o dia 29 de outubro.

Eleitos de cada município 
farão cursos antes de vir 
para a Alerj em novembro

CAMILLA PONTES

Começa a capacitação

PARLAMeNTO JUVeNIL

Wanderson recebe os jovens parlamentares em aula inicial na Elerj, Centro do Rio

Foto: Vitor Soares CULTURA

Noite dedicada ao jazz

Trio, formado por dois alemães e um brasileiro, tocou no salão nobre em evento organizado pela Diretoria de Cultura

Um dos principais nomes da música 
mundial, Gershwin foi reverenciado

Fotos: Vítor Soares
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Aqui você

tem poder.
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