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U  ma simples  e importante 
mudança de hábito no De-
partamento de Informática 
da Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que 
substituu os copos descartáveis do setor 
por 40 canecas, foi destaque no início de 
novembro no site do Projeto #Colabora 
(projetocolabora.org), voltado para sus-
tentabilidade. Implantada no primeiro 
semestre de 2015, a mudança signifi cou 
queda no consumo mensal de copos : 
baixou de 900 para cem unidades. A 
meta é zerar. A iniciativa deu a largada 
para outros projetos na Casa voltados 
para a adoção de medidas sustentáveis: 
um plano de gestão de resíduos sólidos, o 
ingresso do Parlamento em um programa 
de efi ciência energética e a economia de 

tinta e papel nas impressões.
 A Alerj é uma das 46 instituições pú-

blicas do estado que aderiram à Agenda 
Ambiental na Administração Pública 
(A3P), programa do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) que objetiva promover 
a responsabilidade socioambiental nas 
práticas de órgãos públicos. O programa 
prevê cinco eixos: coleta seletiva, educa-
ção ambiental, licitações sustentáveis, 
uso racional dos recursos e melhoria no 
ambiente de trabalho. Citada na matéria 
escrita pela jornalista Angelina Nunes, a 
secretária-geral do Fórum de Desenvolvi-
mento do Rio, Geiza Rocha, que coordena 
a implantação da A3P na Alerj, diz que 
é preciso uma mobilização permanente, 
além de entender que, em alguns casos, o 
melhor caminho é deixar que os próprios 
setores envolvidos encontrem uma solu-
ção que os agrade. "Até dezembro, será 
elaborado um relatório para o Ministério 
com a avaliação do resultado dessa me-
dida", garante.

 Um dos primeiros passos para a im-
plantação da A3P foi uma pesquisa com 

539 funcionários, realizada entre junho e 
setembro, que revelou que 56,8% já faziam 
a separação do lixo em casa, por exemplo. 
Como resultado, a Diretoria Geral da Alerj 
comprou uma lixeira de pilhas e baterias 
e identifi cou uma associação que fi zesse o 
recolhimento do material para reciclagem. 
O próximo passo é capacitar os funcioná-
rios para o descarte seletivo de lixo. Outras 
ações também serão implantadas graças 
ao resultado dessa pesquisa.

Próximo passo é capacitar 
funcionários para promover 
descarte seletivo de lixo

Frases

SARACURUNA-GRAMACHO

Expediente

"Temos que acabar com a ideia de 
que os policiais são assassinos. Eles 
lutam pela sobrevivência diariamente 
e, muitas vezes, são obrigados a se 
defender"

Flávio Bolsonaro (PP), durante audiência da CPI que apura o 
aumento das mortes de agentes de segurança no estado 

“É um momento 
importante para discutir 
economia solidária e 
estimular políticas 
públicas regionais”
Waldeck (PT), ao falar sobre o incremento para a 
economia solidária na Baixada em reunião na Câmara 
Municipal de São João de Meriti

“A CCR fez uma auditoria 
no sistema antes de 
assumir a operação e ainda 
recebeu subsídios 
do Governo do Estado”
Marcelo Simão (PMDB), em encontro que recebeu 
representantes da concessionária para falar dos 
serviços da CCR Barcas 

Duplicar a via 
férrea entre Sara-
curuna e Grama-
cho é uma das 
prioridades do 
Governo do Estado 
para o sistema de 
trens fl uminense. 
Secretário de Es-
tado de Transpor-
tes, Carlos Roberto 
Osório afi rmou que 
os recursos para 
essa obra serão provenientes do dinheiro que, garantiu ele, 
sobrou de um empréstimo de R$ 1 bilhão do Banco Mundial. 
A medida vai melhorar a circulação de trens para os ramais 
de Vila Inhomirim e Guapimirim, e a população não preci-
sará mais realizar baldeação na estação de Gramacho. As 
informações foram confi rmadas, no dia 10, pelo secretário, 
durante audiência pública da Comissão Especial da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) criada 
para discutir questões ligadas à linha Saracuruna-Gramacho, 
presidida pelo deputado Zito (PP).

Foto: Fabiano Veneza
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Dep. Comte Bittencourt
@Comte_educacao

13/11 -  Twitter

A harmonia perfeita entre a cidade e 
a natureza está em Cabo Frio. Com 

algumas das praias mais belas do Rio

Gabryele Martins
@GABRYELEMARTTINS

17/10  
Instagram

Dep. Carlos Minc
�@minc_rJ

13/11 -  Twitter

Alarmante: em 4 anos, roubadas 854 
armas de empresas de segurança no 
Rio. Algumas seriam entreposto para 

crime

 /assembleiaRJ

/alerj

 /

Informática deu pontapé inicial nas ações sustentáveis: trocou copos plásticos por canecas e foi destaque em site especializado (abaixo)

AGeNDA PÚBLICA

Tá na hora de colaborar

SYMoNe MUNaY

Foto: Rafael Wallace

Foto: Repordução
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Crise HídriCa

PeTrOBras

ClíniCas de aBOrTO

TelemarkeTing

CraCk

ViOlênCia COnTra 
a mulHer

liXÕes

Seis Comissões Parlamentares de Inquérito votaram textos 
internamente  – textos ainda vão a plenário. A da Petrobras 

sugere elevar preço de produção para gerar receita  

As maiores preocupações com a crise 
de abastecimento de água e recomenda-
ções aos governos estadual e municipais 
para minimizar o problema constam no 
relatório final da CPI. Um dos pontos 
principais é a melhora da qualidade 
das bacias hidrográficas por meio de 
reflorestamento das margens dos rios e 
redução do lançamento de esgoto. O alto 
desperdício das companhias de captação, 
tratamento e distribuição de água tam-
bém foi questionado. “As perdas físicas 
da Cedae chegam a 30%, mas queremos 
reduzir para abaixo dos 10%”, disse o 
presidente da comissão, deputado Luiz 
Paulo (PSDB).

O relatório da CPI, presidida pelo de-
putado Iranildo Campos (PSD), reúne 
medidas para reforçar a fiscalização e 
gerou polêmica. São feitos apontamentos 
sobre o Conselho Regional de Medicina, a 
Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Ministé-
rio Público Estadual e a venda de abortivos 
em camelódromos e na internet. Também 
é apresentado projeto de lei que pretende 
obrigar a comunicação às autoridades 
policias em caso de ocorrência de aborto 
na rede de saúde pública.

Um dos destaques do relatório final 
da CPI é o acordo que determina que 
as empresas de telemarketing só po-
derão ligar para clientes para tratar de 
assuntos comerciais ou publicitários de 
segunda a sexta-feira, entre 9 e 21h, e, 
aos sábados, entre 10h e 16h. Segundo 
o presidente da comissão, deputado 
Pedro Fernandes (SDD), outra vitó-
ria é a proibição da quarteirização nos 
serviços ativos. 

A CPI sugere mais articulação entre o 
Governo do Estado e as prefeituras para 
combater o uso da droga, com a melho-
ra do acolhimento e do tratamento dos 
usuários, além de campanhas de cons-
cientização. Para o relator da comissão, 
deputado Waldeck Carneiro (PT), a 
principal medida proposta é a promoção 
de políticas de redução à desigualdade 
social. “É impossível enfrentar o problema 
das drogas em geral sem enfrentar a mi-
séria e a desigualdade regional”, diz.

A CPI propõe, em seu relatório final, a 
criação da Secretaria de Estado de Políti-
cas para as Mulheres, a interiorização dos 
Juizados de Violência Doméstica e Fami-
liar e a realização periódica de audiências 
públicas regionais. Segundo a presidente 
do grupo, deputada Martha Rocha 
(PSD), apenas 28 dos 92 municípios do 
Rio têm algum equipamento para a defesa 
da mulher. "Queremos dar visibilidade a 
essa violência e vamos cobrar políticas 
públicas”, afirma a parlamentar.

A Alerj aprovou, no dia 11, em plenário, o projeto de 
resolução 185/2015 que traz o relatório final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) criada para investigar 
possíveis perdas econômicas, financeiras e sociais que o 
Rio sofreu, nos últimos dez anos, por influência da gestão 
precária da Petrobras. Relator da CPI, o deputado Luiz Paulo 
(PSDB) fez 12 recomendações. Entre elas, ressaltou, estão a 
necessidade de elevar o preço de produção, já que royalties 
e a participação especial são calculados em cima desse 
valor, que está congelado. “Isso pode gerar para o Rio R$ 
2 bilhões por ano”.

 O atraso no Comperj, que deveria ter sido concluído em 
2013 – a nova previsão é 2018 –, representa uma perda 
anual de ICMS de R$ 400 milhões para o Estado, e, em 
cinco anos, cerca de R$ 2 bilhões. Baseado na ideia do 
deputado André Ceciliano (PT), integrante da CPI, o grupo 
criou o projeto de lei (1.046/15) que estabelece uma taxa 
de fiscalização ambiental de 1 UFIR-RJ sobre cada barril 
de petróleo produzido e o equivalente em gás produzido. 
Isso poderá render para o Estado cerca de R$1,8 bilhão.

Prorrogada duas vezes, a CPI, presidida 
pelo deputado Dr. Sadinoel (PT),  rea-
lizou 15 reuniões ordinárias e oito visitas 
técnicas a locais como as centrais de 
Tratamento de Resíduos (CTRs), lixões e 
centrais de coleta seletiva. Entre as cons-
tatações, estão a comprovação que lixões 
desativados continuam recebendo entulho 
e vazando chorume para a Baía de Gua-
nabara. O relatório final vai apontar ações 
para que o lixo tenha o devido tratamento 
e a coleta seletiva se torne efetiva e possa 
aumentar a vida útil dos aterros sanitários. 
O relatório será apresentado e votado na 
comissão no fim de novembro.

CPis aprovam 
relatórios finais

Foto:  Rafael Wallace

Foto: Carol Lessa

Foto:  Octacílio Barbosa

Foto:  Rafael Wallace

Foto:  Octacílio Barbosa

Foto: Yago Barbosa Foto:  Divulgação

S eis Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) encerraram suas atividades. Os grupos que 
investigam a prática abusiva do telemarketing, o 

combate ao crack, a crise na Petrobras, a violência contra a mulher, 
a crise hídrica e as clínicas clandestinas de aborto no Estado 
já apresentaram seus relatórios finais, que serão submetidos à 
votação em plenário – até o fechamento desta edição, apenas a 
CPI da Petrobras teve relatório votado e aprovado em plenário. 
Enquanto isso, já foram instaladas três novas CPIs. A presidida 

pelo deputado Paulo Ramos (PSol) apura as causas das mor-
tes e incapacitações de profissionais de segurança pública. Os 
deputados Wagner Montes (PSD) e Zaqueu Teixeira (PT) 
são, respectivamente, vice-presidente e relator. O desvio de 
armas das forças de segurança é investigado pela CPI que tem 
Carlos Minc (PT) como presidente, Martha Rocha (PSD) 
como vice e Luiz Martins (PDT) como relator. Já a comissão 
que analisa os autos de resistência é presidida pelo deputado 
Rogério Lisboa (PR). Wanderson Nogueira (PSB) é o vice-
presidente e Marcelo Freixo (PSol), o relator.

Da ReDação
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C erveja e esporte combinam? A venda de 
bebida alcoolica nas arenas esportivas do 
Rio voltou a ser permitida pela Lei 7.083/15. 
No Maracanã, principal estádio do Rio, o 

retorno da “gelada” aconteceu na semifi nal da Copa do 
Brasil, entre Fluminense e Palmeiras, no dia 21 de outubro. 
Durante a partida, foram vendidas 32.587 latas, um total de 
aproximadamente 11.405 litros, o que gerou uma arrecada-
ção de R$ 228.109,00. A norma, de autoria dos deputados 
Wanderson Nogueira (PSB), Geraldo Pudim (PR) e 
Luiz Martins (PDT), é polêmica e divide opiniões. Nos 
estádios de futebol, o consumo de bebidas alcoolicas estava 
proibido desde 2008, por meio de resolução da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), mas, na Copa das Confedera-
ções, em 2013, e, na Copa do Mundo, em 2014, as cervejas 
foram comercializadas em todas as partidas. 

O regulamento geral da CBF admite que a resolução 
deve respeitar as leis estaduais ou municipais e só vale se 
a localidade ainda não tiver uma legislação sobre o tema. 
Segundo Pudim, a ausência do produto nos estádios era 
uma injustiça com o torcedor: “Não é justo que a liberação 
tenha ocorrido durante a Copa do Mundo para os estran-
geiros e não ocorra nos campeonatos daqui”. Wanderson 
Nogueira acredita que a nova lei vai colocar o Rio nos 
padrões internacionais e benefi ciar principalmente os 
clubes de futebol: “A venda da cerveja acontece ao redor 
dos estádios e só não vê quem não quer. A proibição era 
uma hipocrisia”. 

A reestreia das cervejas nos estádios fl uminenses ocor-
reu durante o jogo entre Botafogo e Ceará, pelo Campeonato 
Brasileiro da Série B, no dia 20 de outubro. A partida ocorreu 
no Estádio Nilton Santos, e os bares locais faturaram 40% 
a mais que a média de 2015. Luiz Martins ressaltou que, 
além de aumentar a receita do comércio em dias de jogos, 

a medida vai fomentar a economia do estado: “A geração 
de empregos vai aumentar porque a fábrica da Ambev, por 
exemplo, está localizada no Rio”. Outros cinco estados têm 
leis que autorizam a comercialização de bebidas alcoólicas 
nas praças esportivas. São eles: Espírito Santo, Minas 
Gerais, Bahia, Goiás e Rio Grande do Norte. 

De acordo com a lei, a cerveja é a única bebida alcoolica 
que poderá ser vendida dentro das arenas, sempre em copos 
de plástico. Os torcedores também continuam proibidos 
de entrar com qualquer tipo de bebida. A medida ainda 
determina que sejam veiculadas mensagens educativas 
sobre o consumo responsável da mercadoria ao menos 
quatro vezes durante as partidas.

Os presidentes dos quatro maiores times de futebol do 
estado: Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama e Flamengo 
apoiam a comercialização da cerveja em estádios. Para o 
presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, a norma 
vai permitir a captação de novas receitas de patrocínio. 
"Trata-se de uma medida fundamental para os clubes. Irá 
aumentar nossa verba e patrocínio", afi rmou. 

Violência
A violência nos estádios, que é o principal argumento 

contrário à norma, não preocupa o secretário de Estado 
de Esporte, Lazer e Juventude, Marco Antônio Cabral. 
Favorável à lei, ele acredita que a venda de cervejas não 
vai diminuir a segurança durante as partidas: “As torcidas 
estão marcando brigas em horários e dias diferentes dos 
jogos; então, o consumo de cerveja nas arenas não é um 
fator de risco”.  

Apesar dos argumentos favoráveis, a medida não é unâ-
nime. Segundo nota ofi cial, o Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (MP-RJ) afi rma que a norma fl uminense 
não está de acordo com a lei federal 12.299/2010, que alterou 

o Estatuto do Torcedor, criado em 2003. O texto federal 
não é claro quanto à proibição de bebidas alcoolicas 
nos estádios, mas, em seu artigo 13-A, considera ilegal 
“portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou 
suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos 
de violência”. 

A médica Alcyette Cristina Garcia também não 
está a favor da lei. Segundo ela, pessoas sob o efeito 
de bebidas alcoolicas perdem o senso crítico e são 
mais suscetíveis a brigas: “A bebida deixa os ânimos 
exaltados. Temo pela violência nos estádios, principal-
mente por causa das torcidas organizadas dos clubes de 
futebol. Não se deve permitir nada que possa provocar 
ainda mais violência e insegurança”.  

Torcedores
O consumo da “gelada” nas arenas gera divergên-

cias até entre os torcedores. Rafael Bigio, fanático 
pelo Flamengo e associado do clube, acredita que a 
medida vai afastar o ambiente familiar dos estádios. 
“Bebo socialmente, mas sou contrário à lei. Frequento 
o Maracanã desde 1998 e já viajei pelo Brasil inteiro 
para acompanhar o meu time. Atualmente, várias fa-
mílias vão aos jogos nos estádios. Mas, não era assim 
no passado. Eu, por exemplo, não levava minha mulher 
ao Maracanã antes de 2008, quando proíbiram a venda 
de bebidas alcoolicas. Acredito que o álcool deixa as 
pessoas mais eufóricas e mais propensas a brigas”, 
afi rmou Bigio.

Já o vascaíno Raul Benjamim de Souza, que vai 
aos estádios do Maracanã e de São Januário desde 
pequeno, disse que sempre foi favorável à venda de 
cervejas durante os jogos. “Beber ajuda a acalmar os 
ânimos... pelo menos, foi assim comigo sempre”. Ele 
ainda completa: “Festa sem cerveja não tem graça! E 
futebol é festa!”.  

Durante os principais eventos esportivos do Rio, os tor-
cedores contam com dois grupos de profi ssionais que traba-
lham para diminuir a violência. O Grupamento Especial de 
Policiamento em Estádios (Gepe), da Polícia Militar, destina-
se exclusivamente ao policiamento em praças desportivas, 
e o Juizado Especial do Torcedor, vinculado ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que conta com 
juízes plantonistas. Criado em 2013, o juizado atende todos 
os tipos de problemas dos torcedores, entre causas cíveis 
e criminais. Depois dos jogos, as ocorrências vão para a 2ª 
Vara Cível do Fórum Regional da Ilha do Governador, onde 
se dá prosseguimento aos processos. 

Já o Gepe atua com cerca de 300 policiais em dias de 
jogos com grande público. Segundo o comandante, major 
Silvio Luiz (foto), o grupamento está preparado para lidar 
com possíveis confusões geradas pela venda de cerveja. 
“Temos a experiência de dois eventos mundiais. Não ha-
verá um novo tipo de treinamento para os policiais, apenas 
uma orientação de como abordar ou reagir a um torcedor 
alcoolizado", explica.

segurança reforçada

Norma não é unanimidade entre as torcidas. O vascaíno Souza aprova e o fl amenguista diz que famílias vão se afastar

FeLIPe TeIXeIRa e GUSTaVo NaTaRIo

Lei sancionada pelo governador autoriza venda de bebidas 
alcoolicas dentro dos estádios de futebol do Estado do Rio

Foto: Carol Lessa

Foto: Carol Lessa
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CULTURA EM DESTAQUE

P oesias, música e fotografi as das belas paisagens da 
Região dos Lagos marcaram as comemorações dos 
400 anos do município de Cabo Frio na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O 

Palácio Tiradentes recebeu cabofrienses ilustres no último dia 10, 
para celebrar, em sessão solene e com a abertura de uma exposi-
ção, o patrimônio histórico, sociocultural e ambiental da cidade. 
A solenidade contou com a presença de um dos fi lhos ilustres de 
Cabo Frio: o ex-jogador de futebol Leandro, que foi condecorado 
com a Medalha Tiradentes.

Natural de Cabo Frio e idealizador do evento, o deputado Jânio 
Mendes (PDT) considera o município matriz do povoamento na-
cional por ser a sétima cidade mais antiga do Brasil. “Cabo Frio é 
uma cidade polo, que contribuiu para o desenvolvimento do interior. 
Destacamos, aqui, alguns ícones da cidade, como a importância 
da Igreja Católica na base social ou a poesia de Victorino Carriço, 
que tão bem soube compor sobre a alma da cidade”, afi rmou.

Ex-lateral-direito do Flamengo e da Seleção Brasileira, José 
Leandro de Souza Ferreira dedicou a Medalha Tiradentes que 
recebeu à família: “É um dos dias mais felizes da minha vida, e 
Cabo Frio merece toda a divulgação porque é uma cidade linda e 
recebe todos muito bem”. O atleta lembrou um verso do hino da 
cidade como símbolo de hospitalidade do local: “Forasteiro, não 
há forasteiro, pois, nesta terra, todos são iguais”.

Outro homenageado do evento, o maestro Ruy Capdeville, do 
Coral Canta Ventos Ferlagos, comandou uma apresentação musical 

com a execução do hino de Cabo Frio, de autoria de Victorino Car-
riço, e do hino que compôs em tributo ao aniversário da cidade. O 
músico foi agraciado com uma placa, declarando o coral patrimônio 
imaterial do estado. “Esse ano, o coral completou também 40 anos 
de existência, o que é raro no Brasil. Nossa instituição fi ca muito 
honrada pela lembrança da Alerj”.

Victorino Carriço
Na solenidade, a fi lha do poeta Victorino Carriço, Ercília Carriço, 

recebeu uma Medalha Tiradentes em caráter “post mortem” pela 
obra do pai. A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, representada 
pelo padre Marcelo Chelles, também foi homenageada com Moção 
de Congratulações e Aplausos pelos seus 400 anos. “A história da 
Paróquia de Nossa Senhora de Assunção se entrelaça com a história 
de Cabo Frio. Na verdade, a paróquia é mais antiga que a própria 
fundação administrativa do município”, disse o padre.

A cerimônia também inaugurou a exposição “400 anos de Cabo 
Frio: cultura, história e patrimônio”. A mostra reúne 20 trabalhos 
dos fotógrafos cabofrienses Reinaldo Azevedo, Frederico Santa 
Rosa e Rubens Campos, com imagens de lugares importantes da 
cidade. O trabalho poderá ser visto até o dia 20 de novembro, no 
3º andar do Palácio Tiradentes, de segunda a sábado, das 10h às 
17h, e aos domingos e feriados, das 12h às 17h. Também estive-
ram presentes na solenidade o deputado Dr. Sadinoel (PT) e o 
ex-prefeito de Cabo Frio e ex-deputado estadual José Bonifácio 
Ferreira Novellino.

O italiano Omar Zoboli, um dos mais famosos instru-
mentistas de sopro do mundo, apresentou-se no Palácio 
Tiradentes no dia 12. Com os músicos Gabriele Bressan e 
Sandro Caldini completando a formação incomum de dois 
oboés e um corne inglês, Zoboli ( na foto, à esq.) realizou a 
mistura de obras curtas que permeiam 300 anos de histó-
ria da música. O concerto fez parte do Rio Winds Festival 
2015, o VIII Festival Internacional de Sopros, que integra 
o projeto Música no Museu. A apresentação encerrou o 
projeto Música no Museu na Alerj em 2015.

Zoboli explica que o espetáculo conta com música da 
época de Mozart, de Beethoven, das décadas de 1950 e 1960, 
música contemporânea, canções exclusivas e até alguns 
improvisos. É a segunda vez que o músico se apresenta no 
Brasil. Este é o oitavo evento musical realizado pela Alerj 
neste ano, entre espetáculos internacionais e de MPB.

Uma homenagem ao ex-deputado e 
jornalista José Gomes Talarico, fundador 
do PTB e do PDT, que completaria cem 
anos em 2015, foi realizada no dia 11, 
na Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj). Na cerimônia, 
que contou com a presença de parentes 
e amigos, o deputado Paulo Ramos 
(PSol), que conviveu com Talarico (se-
gundo da esquerda para a direita, em 
desfile do Império Serrano), entregou 
uma moção de louvor pelo centenário.

 A solenidade deu início à mostra 
Cem Anos de José Talarico, promovida 
pela Subdiretoria de Cultura da Casa 
entre os dias 11 (dia de seu nascimento) 
e 18 de novembro, no salão nobre do 
Palácio Tiradentes.

 Com curadoria de Alexandre Arcanjo 
e Roberto Fontes, sobrinho de Talarico, 
a exposição trouxe fotografias e objetos 
pessoais, como livros, documento e 
cartas. "Foi tudo planejado com carinho 
e respeito às suas lutas e ao homem 
público que ele foi", ressalta Arcanjo.

 O destaque da exposição é um vio-
lão uruguaio, presente autografado pelo 
ex-presidente João Goulart, o Jango, 
que governou o país de 1961 a 1964. 
(colaborou Isabela Cabral)
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 O TOQUe DO OBOÉ

CeM ANOs De TALARICO

Exposições homenageiam 400 anos de Cabo Frio e centenário 
de Talarico; artista italiano encerra projeto Música no Museu

GaBRIeL DeSLaNDeS

Fotos: Divulgação

Fotos:  Octacílio Barbosa

Foto: Rubens Campos

CULTURA



10 11

J unto com o presidente da As-
sembleia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro (Alerj), 

deputado Jorge Picciani (PMDB), 
deputados estaduais visitaram, no dia 
12, a futura sede da Casa: o prédio do 
antigo Centro Administrativo do Esta-
do, mais conhecido como Banerjão, na 
Avenida Nilo Peçanha, Centro do Rio. 
Após passar por reformas durante os 
próximos 20 meses, o local vai reunir 
os setores legislativos, administrativos 
e gabinetes em julho de 2017. A licitação 
para a realização do projeto básico já 
foi homologada. A empresa Acrópole 
Arquitetura Ltda. foi a vencedora do 
contrato de R$ 85 mil. O projeto deverá 
ser concluído em 30 dias. “O projeto vai 
orçar o que precisa ser modifi cado e 

aproveitado, fazendo uma melhor obra, 
com menor preço e a maior transparên-
cia possível”, disse Picciani. 

A Subdiretoria de Engenharia da 
Casa, a Mesa Diretora e uma comissão 
formada pelos deputados engenheiros: 
Luiz Paulo (PSDB), Eliomar Coelho 
(PSol) e Samuel Malafaia (PSD), 
além da deputada Tania Rodrigues 
(PDT), acompanharão o processo de 
reforma. Também participará do pro-
cesso um grupo de engenheiros e 
arquitetos do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE).

Com cerca de 22 mil metros quadra-
dos de área utilizável, o prédio possui 
32 andares e três subsolos. O plenário 
será construído no primeiro subsolo. A 
Escola do Legislativo, os auditórios e as 
comissões que atendem diretamente o 
público serão instalados no segundo an-
dar. Departamentos ligados ao plenário 
fi carão nos terceiro e quarto andares. Os 
gabinetes dos deputados serão distri-
buídos entre o quinto e o 17º andares. 
Serão seis gabinetes por andar.

O prédio também abrigará as salas de 
liderança, mini-auditórios e espaços de 

convivência como lanchonete, refeitório, 
banco e correios. “Muitas vezes, as co-
missões fi cam prejudicadas por falta de 
espaço para realizar todas as reuniões. 
Estamos abrindo a Casa às 8h por conta 
dessa carência de salas. Com o aumento 
do número de salas, vamos suprir essa 
carência”, disse o presidente.

Local vai abrigar plenário, 
gabinetes e outros setores. 
Obras vão até julho de 2017

 UM PALÁCIO 
DE HISTÓRIAS

COLUNA

Casa do poder federal

O primeiro presidente da República 
a tomar posse no Palácio Tiradentes 
foi Washington Luiz, em novembro de 
1926. Ele foi deposto em 24 de outubro 
de 1930, 21 dias antes do término do 
mandato, por um golpe militar, passan-
do o Poder para as forças repressivas 
comandadas por Getúlio Vargas.

Em menos de um mês, o novo pre-
sidente ordenou o encerramento das 
atividades do Congresso Nacional e 
fechou as portas do Palácio Tiraden-
tes pela primeira vez. Esse fato viria a 
ocorrer novamente em 1934, para a ins-
talação do Departamento de Imprensa 
e Propaganda (DIP).

A última cerimônia de posse de um 
presidente da República no Tiradentes 
foi em 1956, quando Juscelino Kubits-
chek, com João Goulart como vice, 
chegou ao Poder. A era JK foi o início de 
uma nova fase na história do Palácio. A 
capital do Brasil mudou-se para Brasília 
em 1960 e, no dia 4 de abril do mesmo 
ano, a Lei Santiago Dias transformou 
o antigo Distrito Federal em Estado da 
Guanabara. E os mandatários da Nação 
deixaram as dependências do prédio 
da Praça XV. Com a fusão entre Rio 
e Guanabara, em 1975, tem início as 
bases para a implantação da Alerj.

Em 6 de abril de 1960, foi realizada a 
última sessão da Câmara dos Deputados 
no plenário do Palácio Tiradentes. 

Foto:Divulgação

SYMoNe MUNaY

D  urante a semana de 22 a 
28 de novembro, cerca de 
90 parlamentares juvenis 

eleitos nas escolas públicas viverão 
a rotina de um deputado estadual, o 
que incluirá o dia a dia no Palácio Ti-
radentes, a defesa de projetos de lei e a 
participação em comissões. A grande 
novidade deste ano será a possibilidade 
de alteração do próprio regimento do 
Parlamento Juvenil (PJ), já que o seu 
projeto de resolução é de 1998 e, por 
conta disso, pode ser melhorado.

Originalmente uma parceria entre 
a Assembleia Legislativa do Rio de Ja-
neiro (Alerj) e a Secretaria de Educação 
(Seeduc), o projeto contará também com 
a participação da Secretaria de Estado 
de Esporte, Lazer e Juventude (Seelje). 
Os estudantes estarão com o governa-
dor Luiz Fernando Pezão e visitarão o 
Maracanã e o Pão de Açúcar.

O que já rolou
Para chegar até aqui, muita coisa já 

aconteceu. O processo de mobilização 

para o projeto começou em agosto e cul-
minou no Dia D de sensibilização, quan-
do todos os municípios tiveram palestra 
ou roda de conversa para convidar os 
alunos da rede pública para participar. 
Após essa data, ocorreram as primeiras 
eleições on-line da história do PJ, com 
recorde de inscritos: 515 estudantes. 
Depois de um segundo turno muito 
disputado, a lista dos selecionados foi 
divulgada em setembro.

Em outubro, após eleitos, os jovens 
parlamentares participaram das capa-
citações, com cursos sobre as constitui-
ções Federal e Estadual, além de técnica 
e processo legislativo para desenvolver 
o seu próprio projeto de lei.

O que vai rolar
Com o término do prazo para o 

envio dos projetos de lei, que também 
será feito on-line, se aproximando, os 
jovens já começam a pensar nas fun-
ções que irão desempenhar. A mesa 
diretora, eleita por voto direto, será 
alvo de muita concorrência. Mais de 
dez parlamentares já manifestaram o 
desejo de conseguir uma cadeira. Além 
disso, a defesa dos PLs também já está 
sendo elaborada, uma vez que os três 
mais bem votados serão encaminhados 
ao governador e poderão se tornar lei. 
(colaborou Symone Munay)

Participantes da 9ª edição do 
projeto estão preparados para 
dia a dia no Palácio Tiradentes

ToMÁS BaTTaGLIa

está quase na hora

PARLAMeNTO JUVeNIL

Antigos participantes estiveram nas escolas públicas para conversar com estudantes

Foto:  Rafael Wallace
MUDANÇA

Visita à futura sede da Alerj

Ao lado de deputados e técnicos da Subdiretoria de Engenharia, Jorge Picciani examina projeto de reforma do edifício

Foto:  Rafael Wallace

Foto:  Rafael Wallace

CaMILLa PoNTeS
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Chegou o aplicativo Carteirada do Bem.

Na hora de garantir 
seus direitos, baixe
o aplicativo.
Não a cabeça.

Alerj.
Aqui você

tem poder.

BAIXE, CONHEÇA AS LEIS QUE FAZEM PARTE
DA SUA VIDA E TOME POSSE DA SUA CIDADANIA.
#carteiradadobem | carteiradadobem.com.br

Baixe na

Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
somente 2% dos resíduos sólidos do país são reci-
clados e 52% seguem para lixões e aterros sanitá-

rios. A destinação incorreta do lixo gera desperdício de R$ 8 
bilhões por ano ao Brasil, segundo o Instituto Lixo Zero Brasil. 
O tema foi discutido, no mês passadio, no seminário interna-
cional Conceito Lixo Zero na Prática, no plenário da Alerj. Para 
conscientizar a população sobre a necessidade de se reciclar 
e reutilizar o lixo, o instituto está realizando a Semana Lixo 
Zero 2015, que promove quase mil eventos em seis estados e 
20 cidades do interior do país. É a primeira vez que o Rio par-
ticipou da semana, que acontece desde 2010. Além da capital 
fl uminense, outros cinco municípios desenvolvem atividades: 
Maricá, Magé, Saquarema, Itaboraí e Mangaratiba. O presidente 
do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, ressaltou a forte 
participação das comunidades carentes: "É importante levar a 
conscientização para todos e os mais pobres são os que mais 
sofrem com o problema do lixo". 

 O evento na Alerj foi presidido pelo deputado Pedro Fer-
nandes (SDD). Ao todo, cinco palestrantes de outros países 

relataram suas experiências. A subdiretora do Fórum, Geiza 
Rocha, destacou a necessidade de se aprender com bons exem-
plos. O capitão Charles Moore (foto), autor do livro Plastic Ocean 
e fundador da Algalita (Fundação de Investigação Marinha, que 
contabiliza todo o lixo encontrado em mares e oceanos), atentou 
para a grande quantidade de lixo que vai parar nos oceanos. 
Em 1997, no oceano Pacífi co, Moore notou que seu barco estava 
navegando em um mar ja poluído pelo plástico e pelo lixo.  

LIXO ZeRO

Contra o desperdício
GUSTaVo NaTaRIo

Foto: Carol Lessa


