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D urante uma semana, 
a sede da Assembleia 
Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro 

(Alerj) transformou-se no cenário per-
feito para que a juventude fluminense 
demonstrasse seu interesse pela políti-
ca. Foram cinco dias de debates e apre-
sentação de propostas que mostraram 
que os estudantes do ensino médio 
estão antenados com os assuntos que 
mais afetam a população. No encer-
ramento da 9ª edição do Parlamento 
Juvenil (PJ), no dia 27, três projetos de 
lei apresentados pelos parlamentares 
juvenis que participaram do projeto 
mostraram essa sintonia. Os textos 
foram encaminhados ao governador 
Pezão. 

 Criado em 1998 e instalado em 2003, 
o Parlamento Juvenil é um projeto da 
Alerj que tem o objetivo de aproximar 
os jovens da política. Nesta edição, 
83 estudantes de 14 a 17 anos, ma-

triculados na rede pública de ensino 
do Estado e eleitos por voto direto, 
viveram a experiência de ser um de-
putado estadual durante uma semana. 
Em 2015, nem tudo foi trabalho árduo. 
Houve tempo para o lazer e para pensar 
o futuro. Coordenador do projeto, o de-
putado Wanderson Nogueira (PSB) 
disse que uma das novidades dessa 
edição foi a elaboração de um projeto 
de resolução para mudar o Regimento 
Interno do PJ. A antiga resolução era de 
1998 e precisava de alterações, princi-
palmente em nomenclaturas. 

Projetos
A luta contra a violência às mulheres 

foi o tema da proposta mais votada. Ela 
estipula o pagamento de uma multa. O 
projeto recebeu 70 votos e foi proposto 
por um homem, o adolescente Luis 
Eduardo Daher, de Maricá. O segun-
do projeto do ranking, com 58 votos, 
aborda os direitos humanos e é de Ryan 
Moreira, de Nova Friburgo. Incentivar 
e facilitar as pesquisas científicas nas 
instituições educacionais do Estado é 
a proposta de Wini de Moura, de Sumi-
douro. O projeto da parlamentar juvenil 
recebeu 56 votos. (veja, nas páginas 4 
e 5, o dia a dia do PJ 2015)

Multa para agressões a 
mulheres é projeto com maior 
número de votos desta edição

Frases

Expediente

"Diversas são as ocorrências de 
condutores de motocicletas que são 
degolados por uma linha de pipa, um 
passatempo infantil que se tornou um 
vilão muito perigoso"

Bebeto (SDD), sobre o projeto de lei que obriga a instalação 
de antenas que cortam as linhas de pipa nas motos 

“Muita gente faz um 
esforço grande para bancar 
os estudos e se surpreende 
com taxas extras, às vezes 
sem ter como arcar com 
esses gastos a mais”
Thiago Pampolha (PTC), na votação pela proibição da 
cobrança de taxa de repetência nas faculdades

Ações que dão exemplo

A partir desta edição, o 
JORNAL DA ALERJ terá um 
espaço para divulgar ações sus-
tentáveis de seus departamen-
tos e gabinetes. A Subdiretoria 
de Segurança aliou a decisão de 
reduzir o uso de copos plásticos 
ao clima de mudanças que en-
volve as festas de fi m de ano. No 
amigo oculto promovido este ano, foi defi nido que o presente 
deveria ser obrigatoriamente uma caneca ou garrafi nha tipo 
squeeze. “Se a gente desse a caneca ou pedisse para cada um 
trazer a sua, não surtiria o mesmo efeito. Se fosse só ganhar a 
caneca, ela fi caria encostada no canto. Dessa forma, a gente 
cria um vínculo com a caneca, que pode ser do time do coração 
ou ter um dizer engraçado”, conta a subdiretora Maria Cristina 
de Vilhena Castro. Já adotou alguma ação sustentável em seu 
setor ou gabinete que queira ver divulgada aqui? Envie o relato 
pelo e-mail a3palerj@gmail.com que publicaremos.

Foto: Rafael Wallace
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Redes
Sociais

*As mensagens postadas nas redes sociais são publicadas sem edição de conteúdo.

Dep. Wanderson
Nogueira 

01/12
Facebook

A faixa do PJ está sendo retirada. Mas 
ninguém consegue tirar de nós a 

saudade e os momentos inesquecíveis 
que tivemos. #PJRio2015

Thiago Lontra
@tlontra

1/12  
Instagram

Dep. Martha Rocha
@del_martharocha

19/11 -  Twitter

Mais um canal de comunicação para 
acompanhar o nosso trabalho. A Rádio 

Alerj já tem uma entrevista comigo. 
Muito bacana, não deixe de ouvir!

 /assembleiaRJ

/alerj

 /

@del_martharocha

Equipe de alunos de 14 a 17 anos visitou o Maracanã em um dos momentos de lazer do projeto, que visa a aproximar o jovem da política

CAPA

Juventude engajada

DA REDAÇÃO

Foto: Rafael Wallace

Defesa da Mulher
Defi ne o pagamento de multa, além 
da já existente reclusão, em casos de 
agressão física ou moral contra o sexo 
feminino. A verba será redirecionada 
para instituições de apoio às vítimas. 
Autor: Luis Eduardo Draher, 17 
anos, de Maricá.

Educação 1
Exige que estágios em sala de aula, 
obrigatórios em escolas de formação 
de professores, passem a ser integra-
dos em ambientes com ao menos um 
aluno com algum tipo de defi ciência. 
Autor: Ryan Moreira, 16 anos, 
de Nova Friburgo.

Educação 2
Dispõe sobre o incentivo e a facili-
tação de pesquisas científi cas nas 
instituições educacionais. Garante, 
além da infraestrutura de laborató-
rios, apoio de empresas nas ativida-
des. Autora: Wini de Moura, 16 
anos, de Sumidouro.   

Os eleitos

Alerj sustentável

“Há mais de sete mil 
doenças raras atingindo 
a população, e, muitas 
vezes, não temos um 
protocolo para fornecer um 
atendimento adequado”
Jair Bittencourt (PR), durante audiência sobre o 
assunto, no dia 30, na Alerj

Foto: Lucas Moritz
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Intensa é a palavra que melhor defi ne a semana que 83 estudantes da 
rede pública tiveram no Palácio Tiradentes. Entre 23 e 27 de novembro, 

integraram o Parlamento Juvenil e atuaram como um deputado estadual. 
Entre uma e outra atividade parlamentar, tiveram tempo para cursos, visita a 

cartões postais e encontro com o vice-governador Francisco Dornelles

O dia a dia dos
jovens parlamentares

Caminhos para a liderança

Visita a importantes pontos turísticos

No Parlamento Juvenil (PJ), o destaque foram as 
mulheres, que tiveram vez e voz. Na 9ª Edição, 
aberta no dia 23, praticamente a metade dos 
participantes foi do sexo feminino. O comando 

do PJ também fi cou nas mãos de uma mulher. E mais: dos 
sete integrantes da mesa diretora, quatro eram meninas. A 
presidente eleita foi Lara Carvalho, jovem de 17 anos de Duas 
Barras, na Região Serrana do Rio. Ela participou pela segunda 
vez do projeto. “É muita responsabilidade, mas estava pensando 
nisso desde que me candidatei. Minha principal bandeira é a 
educação. Acredito, por exemplo, que a Constituição Brasileira 
deveria ser estudada nas escolas.”

 Enzo Carvalho, de Resende, foi eleito vice-presidente e Luiza 
Barros, de Iguaba Grande, 2ª vice-presidente. Sárya Martins, de 
Quissamã, e Lucas Mota, de Santo Antônio de Pádua, atuaram 
como 1ª e 2º secretários. Os suplentes foram João Pedro Valente, 
de São Pedro da Aldeia, e Maria Luíza, de Belford Roxo. Dez 
parlamentares juvenis se candidataram. 

 
Solenidade 

A sessão que instalou ofi cialmente o PJ, no plenário, foi 
aberta pelo presidente da Casa, deputado Jorge Picciani 
(PMDB). “Quando tive a ideia de criar o projeto, dez anos 
atrás, tinha certeza de que quem pode transformar o país são 
os jovens. Nesse exercício da democracia, estou convicto de 
que vão surgir ideias brilhantes.” “O jovem quer participar e 
ser ouvido, esperamos bater recordes de quantidade de partici-
pantes e de qualidade dos projetos apresentados”, acrescenteu 
o coordenador do PJ, deputado Wanderson Nogueira (PSB), 
que presidiu a sessão.

 Durante a solenidade, os jovens cantaram a música ofi cial 
do projeto, composta pelo deputado. Alguns trouxeram até 
instrumentos musicais para a apresentação para dar um toque 
de descontração ao evento. O secretário de Estado de Governo, 
Paulo Melo, e o secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juven-
tude, Marco Antônio Cabral, estavam presentes. O deputado 
federal Glauber Braga (PSol-RJ) e Adriana Lessa, representante 
da Secretaria de Estado de Educação, também participaram.

Regimento 
A resolução que criou o Parlamento Juvenil esteve na pauta 

da reunião da mesa diretora dos jovens deputados no dia 25. 
Como mais uma atividade da nona edição, os líderes regionais 
se encontraram no salão nobre do Palácio Tiradentes para propor 
alterações no texto da Resolução 1.012/98. A reunião contou com 
a orientação do deputado Wanderson. Para ele, o encontro serviu 
para simular como funciona o Colégio de Líderes da Assembleia 
Legislativa: “Os grandes debates acontecem lá”. Na reunião, 
foram votadas duas propostas de alteração no projeto original: 
a participação de escolas particulares e federais nas próximas 
edições (proposta rejeitada) e o aumento do número de três para 
seis projetos de lei aprovados e enviados para o governador.

Além de formular e defender projetos e 
políticas públicas em prol dos cidadãos, 
políticos precisam dominar a arte de falar 
em público de forma clara e transparente. 
No dia 24, os participantes do PJ deram os 
primeiros passos para aprender, na prática, 
como se comunicar de maneira correta 
e direta. Eles participaram de um curso 
de oratória ministrado pelo ator Bernardo 
Dugin. "Falar em público é sempre muito 
difícil e desafi ador. As pessoas têm que 
reverter o medo e o nervosismo para o 
bem", disse Bernardo, diretor e apresen-
tador de rádio e TV. 

 No dia 26, foi a vez do Fórum de Desen-
volvimento do Rio participar. "Liderar para 
mudar o mundo" foi o tema do segundo 
curso. A palestra sobre Liderança foi da 
subsecretária-geral do Fórum de Desen-
volvimento do Rio, Geiza Rocha. Entre os 
assuntos debatidos, estiveram as atitudes 
necessárias para coordenar e gerir grupos 
de pessoas. O último curso, no dia 27, foi 
de Planejamento, dado por Fábio Siqueira, 
da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag). "O planejamento começa 
pelo ambiente familiar, depois é aplicado 
no ambiente profi ssional”, afi rmou.

Dia 25, os eleitos para o Parlamento Ju-
venil visitaram o estádio do Maracanã. Essa 
atividade foi proporcionada aos jovens, pela 
primeira vez, graças à parceria feita, esse 
ano, entre a Alerj e a Secretaria de Estado 
de Esporte, Lazer e Juventude (Seelje). Par-
lamentar juvenil de Friburgo, Ryan Macário 
nunca tinha visitado o Maraca. "Para nós, do 

interior, esse tipo de oportunidade é muito 
importante", disse. Outro cartão postal visi-
tado foi o Pão de Açúcar (foto). O passeio ao 
Morro da Urca foi uma novidade da edição 
desse ano. Lenice Rubio, parlamentar repre-
sentante de Sapucaia, fi cou impressionada 
com o visual lá do alto: " Achei esse passeio 
o máximo. É incrível a vista".

DA REDAÇÃO

Por Tomás Battaglia

Domingo, 22 de novembro. A tarde 
chegava ao fi m e lá estava eu, estagiário 
de Jornalismo lotado na Subdiretoria 
Geral de Comunicação Social da Casa, 
no hall de entrada do Hotel Regina, no 
Flamengo, Zona Sul do Rio, com uma 
missão e tanto: acompanhar o dia a 
dia dos 83 jovens que viajaram todo o 
estado para representar sua cidade no 
Parlamento Juvenil. Divididos em oito 
regionais, eles, fi nalmente, se encon-
traram para dar início à edição que 
bateu todos os recordes de inscrição 
até hoje:515 ao todo.

Após a chegada de todos, quartos 
divididos (eu em um deles), a ansiedade 
tomou conta do grupo. Conhecer e con-
versar com os novos colegas, apresentar 
o projeto de lei em público e agir como 
um deputado, discutindo temas de 
relevância para a sociedade, estavam 
entre as novas sensações. 

Também houve momentos de 
descontração, nos deslocamentos de 
ônibus com as piadas certeiras do Ema-
noel, de Seropédica, as músicas tocadas 
pelo Enzo, de Resende, e cantadas por 
ele e por Larissa Santos, de Campos, e 
até na eleição da Miss PJ, vencida pela 
Lavínia Muniz, a representante de São 
José do Vale Do Rio Preto. E, apesar da 
leveza, eles levaram o assunto muito a 
sério: reuniões para estudo dos projetos, 
encontros para articulações políticas, 
criação de alianças e rodas de conversa 
para tirar dúvidas predominaram no 
bate-papo de todos os dias. 

Nessas ações, percebi que, embora 
muito jovens, os parlamentares juve-
nis tinham plena consciência de que 
essa poderia ser a chance de mudar 
as realidades de suas vidas. A volta 
para casa foi diferente, com amizades 
construídas, experiências vividas e um 
ímpeto maior de mudança.

Parlamentares juvenis tiveram um encontro com o 
vice-governador Francisco Dornelles (à dir. ao lado de 
Wanderson Nogueira), no dia 25, no Palácio Guanabara. 
É a primeira vez que os jovens são recebidos por um 
chefe do Executivo (o governador Luiz Fernando Pezão 
estava viajando). Conversou com os jovens e deu 
conselhos: "Vocês devem se preparar para tomar conta 
do Brasil, pois precisamos de mais líderes"

Meninos, eu vi

Visita a importantes pontos turísticos

Tomás: olhar da Comunicação no PJ

Alunos participaram do curso de oratória, ministrado pelo ator Bernardo Dugin na Alerj

Encontro com o vice-governador
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Foto: Rafael Wallace

Foto: Octacílio Barbosa

Foto: Rafael Wallace



A   sexta-feira 13 divide 
opiniões: para uns, é 
um dia de azar; para 
outros, de sorte. Mas, 

para os ofi ciais de cartório da Polícia 
Civil, sem dúvida, foi um dia de come-
moração. A nomeação dos 150 primeiros 
aprovados e formados desde maio deste 
ano foi publicada no Diário Ofi cial do 
Executivo na sexta, 13 de novembro. 
As negociações na Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 

com a categoria começaram em maio, 
através do líder do Governo, deputado 
Edson Albertassi (PMDB), e de ou-
tros parlamentares envolvidos com a 
segurança pública, como a ex-chefe de 
Polícia Civil, deputada Martha Rocha 
(PSD). Os agentes foram convocados 
devido à crise econômica do estado. 
Ao todo, foram 734 ofi cias de cartórios 
que realizaram o curso e, desses, 584 
aguardam a nomeação, para a realização 
do curso de formação.

Segundo Albertassi, as negociações 
continuam para que os candidatos ex-
cedentes e os papiloscopistas sejam 
chamados para o curso de formação ainda 
em 2015. “São mais de mil novos profi s-
sionais que estão esperando para entrar 
na Policia Civil. A corporação ganha e 
a sociedade e o Parlamento fl uminense 
também, porque foi com os acordos aqui 

mediados que conseguimos essa primei-
ra nomeação”, conta Albertassi.

Em outubro, o governador Pezão 
fi rmou o compromisso de convocar os 
agentes no plenário da Alerj, durante 
encontro que contou com a presença 
do presidente da Casa, deputado Jorge 
Picciani (PMDB), dos concursados e 
seus familiares e de deputados. Após a 
primeira nomeação, os novos policiais se-
rão convocados de forma escalonada em 
janeiro, março e maio de 2016, com 150 
nomeações por vez. Em junho de 2016, 
devem ser nomeados os 134 restantes. 
Picciani destacou o apoio de todos os par-
tidos: "O governador teve a sensibilidade 
porque viu a união do Parlamento. Hoje, 
estamos dando um exemplo de harmonia 
entre os poderes para o Brasil, o que é 
bom para a democracia". (colaboraram 
André Coelho e Gustavo Natario)

Nomeados os 150 primeiros 
aprovados em curso graças 
à mediação do Legislativo

CAMILLA PONTES

 
PING PONG
FERNANDO VELOSO
Chefe da Polícia Civil

Foto: Octacilio Barbosa

Em uma das reuniões de negocia-
ção, o chefe da Polícia Civil, Fernando 
Veloso, disse que a demanda de aten-
dimento da corporação alcançou, no 
ano passado, mais 830 mil registros 
de ocorrências e que, para 2015, esse 
número pode chegar a 1 milhão.

Como será a divisão dos 150 no-
meados?
Uma parte vai para algumas dele-
gacias do Estado do Rio para suprir 
a vaga de profissionais que se apo-
sentaram. Outra parte irá para as 
delegacias de homicídios.

Como será a investigação dos 

auto de resistência?
Vamos atender o projeto da Anistia 
Internacional, pois o Estado do Rio 
tem altos índices desse tipo de ação. 
Essas investigações passarão para as 
delegacias de homicídios assim que 
os agentes começarem a atuar.

Quantos policiais compõem a 
Polícia Civil atualmente?
Temos menos de 10 mil policiais 
civis na ativa trabalhando em toda 
a corporação. 

Como a corporação atua para su-
perar o déficit do efetivo?
Estamos trabalhando de diferentes 

formas para tentar minimizar essa 
carência. Através da tecnologia, por 
exemplo, o registro de ocorrência po-
de ser feito com um pré agendamento 
pela internet.

Qual é o trabalho de um oficial 
de cartório?
Esse profissional atua no cartório da 
Polícia Civil, na parte da investiga-
ção, o que não os impede de atuar 
nas ações externas, na rua. Todos 
os policiais recebem treinamento 
para isso.

Policiais civis:
mudanças são bem-vindasNOVOS QUADROS 

NA POLÍCIA
O advogado Igor Santana, 28 anos, foi 

um dos 150 (101º) nomeados. Ele conta 
que a expectativa é grande porque muitos 
futuros agentes estão sem trabalhar e sem 
receber auxílio fi nanceiro. Falta passar pelo 
exame admissional e a posse, que deve ser 
dada pelo governador até o próximo dia 13. 
“Achávamos que as convocações só seriam 
ano que vem, mas, graças à Alerj, fomos cha-
mados agora”, comentou. Inspetora e chefe 
administrativa da Divisão de Homicídios de 
Niterói e São Gonçalo, Marina Lattavo (foto) 
conta que os agentes sempre fi cam ansiosos: 
“A entrada dos primeiros 150 aprovados não 
resolve o efetivo, mas ajuda, porque traba-
lhamos com escalas apertadas".

Acordo na Alerj foi selado com a presença do governador Pezão em debate no plenário

Foto: Octacílio Barbosa

Foto: Arquivo pessoal
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A Rádio Alerj está no ar
O som dos legislativos 
ecoa pelo Brasil

Rádio Alerj em números

A população ganhou mais uma ferramenta para fi car por dentro de tudo 
o que acontece na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj). É a Rádio Alerj, emissora web que pode ser acessada através 
do site da Casa: www.aler.rj.gov.br/radio_alerj.htm, diretamente pe-

lo site www.radioalerj.com.br e também via tablets e smartphones. Basta baixar o 
aplicativo gratuito disponível para telefones com sistemas Android e iOS. Lançada 
em outubro, a rádio é totalmente personalizada, com 20 vinhetas que identifi cam a 
emissora e os conteúdos veiculados e uma programação com música e jornalismo, 
transmissão ao vivo das sessões da Casa e reportagens diárias sobre audiências e 
eventos. Por meio do aplicativo, o internauta encontra notícias, entrevistas, maté-
rias sobre o Palácio Tiradentes e gravações das sessões plenárias. Para reforçar o 
caráter participativo do projeto, a rádio tem uma área para comentários e interage 
com as redes sociais da Casa.

A ferramenta foi desenvolvida por meio de uma parceria entre a Subdiretoria 
Geral de Comunicação Social da Alerj e a Agência Radioweb, responsável pela 
tecnologia do serviço. Segundo o diretor da empresa, o jornalista Paulo Borges, 
uma das principais vantagens é a disponibilidade online 24 horas por dia. “A 
Rádio Alerj é muito semelhante a uma FM, com boa música e jornalismo qualifi -
cado. A diferença é que não necessita de transmissor nem de antena, pois opera 
via internet. Por isso, pode ser ouvida em qualquer lugar do planeta e tem 
acesso universal”, afi rmou. As reportagens produzidas são distribuídas 
para 2.200 emissoras AM e FM afi liadas da Agência Radioweb. Além 
disso, todas as reportagens podem ser ouvidas e baixadas através de 
download, por qualquer pessoa.

A recordista em aproveitamento em outubro foi a matéria sobre 
a discussão, na Alerj, da PEC que tramita em Brasília dando mais 
atribuições às polícias do Brasil (360 aproveitamentos), seguida da repor-
tagem  sobre a grávida que deu luz em presídio (262 aproveitamentos). 
Em novembro, a reportagem sobre o seminário internacional Lixo Zero, 
promovido pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio, bateu o recorde, 
com 725 aproveitamentos no país. A responsável pela produção das 
reportagens é a repórter Teresa Klein: “Buscamos trazer notícias de 
interesse público e mostrar o quanto as decisões dos parlamentares 
interferem na vida das pessoas”. 

"A grande vantagem dessa ferramenta é a mensuração do alcance 
de cada spot produzido pelo Departamento, porque recebemos da 
agência relatórios diários mostrando quais emissoras aproveitaram 
cada um dos spots enviados, quais materiais interessam mais, 
quais assuntos tiveram maior impacto", explica a subdiretora de 
Comunicação Social da Alerj, Daniella Sholl. Para o presidente da 
Casa, deputado Jorge Picciani (PMDB), a Rádio Alerj é mais 
uma ferramenta que aproxima a Assembleia da população. “É muito 
importante que a população não apenas saiba o que acontece aqui, 
mas também participe das discussões, dialogue mais conosco", 
acrescentou Picciani. 

Espalhadas pelo Brasil, rádios legislativas municipais e 
estaduais nos formatos web e FM transmitem para a popula-
ção notícias políticas de cada região. A Rádio da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte (Alern), por 
exemplo, está no ar desde 2010 e pode ser ouvida em com-
putadores, celulares e tablets por meio do site www.al.rn.gov.
br. A programação é musical e jornalística, com informativos 
que vão ao ar seis vezes por dia e um radiojornal transmitido 
de segunda a sexta, às 18h30, com as principais notícias do 
Parlamento potiguar. Para a repórter Adriana Severo, uma das 
responsáveis pela Rádio Assembleia, da Alern, a prioridade 
é aumentar a transparência do Legislativo: “As emissoras 
legislativas de todos os estados do país são de fundamental 
importância porque permitem que qualquer cidadão acompa-

nhe o trabalho daqueles que o representam”, avaliou. 
No Rio, a chegada da Rádio Alerj foi saudada pelos 

parlamentares do ramo. O deputado Pedro Augusto 
(PMDB), da Rádio Tupi, elogiou a iniciativa: "O rádio 
ainda é o maior veículo de comunicação de massa, por 
sua praticidade e velocidade. Será muito importante 
para a população poder acompanhar diariamente as 
votações da Alerj". Para o deputado e radialista Fabio 
Silva (PMDB), a rádio será uma companheira dos 
cidadãos interessados em política: “Com uma boa 
programação e equilíbrio perfeito entre conteúdo e 
musica, a rádio torna-se amiga das pessoas.”

Emissora web foi lançada em outubro e produz reportagens que são 
distribuídas para 2.200 emissoras AM e FM de todo o país

Foto: Rubens Campos

COMUNICAÇÃO

48 reportagens em outubro

4.015 veiculações em todo o país

72 emissoras cadastradas no estado

58 usaram o material no mês

638 veiculações/aproveitamento total

FELIPE TEIXEIRA

Teresa entrevista deputado no plenário para programa da 
Rádio Alerj, que teve estreia elogiada por Pedro Augusto

Foto: Vitor Soares
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O  amor entre o poeta Carlos 
Drummond de Andrade e 
sua fi lha, a cronista Maria 

Julieta, registrado nas correspondên-
cias trocadas pelos dois durante a 
vida, emocionou os visitantes da As-
sembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj). O monólogo Cartas 
de Maria Julieta & Carlos Drummond 
de Andrade, apresentado pela atriz 
Sura Berditchevsky, no salão nobre do 
Palácio Tiradentes no dia 27, revelou 
parte da intimidade de Drummond 
e sua fi lha.

No espetáculo, foram declamadas 
cartas e bilhetes de 1933, quando 
Maria Julieta tinha cinco anos, até 
as últimas, escritas antes de sua 
morte, em agosto de 1987. Drummond 

morreu 12 dias depois. Apesar do 
pedido de Drummond aos seus netos 
para que as correspondências fossem 
incineradas após sua morte, o acervo 
do poeta foi guardado.

Segundo a atriz, a seleção foi feita 
com a ajuda do neto de Drummond e 
fi lho de Maria Julieta, Pedro Augusto 
Drummond de Andrade. "Lemos du-
rante um ano essas correspondências, 
e então fi zemos uma compilação. Sou 
ligada ao universo infantil e segui uma 
cronologia desde a infância. Fiquei 
três meses e meio trancada lendo 
essas cartas para redigir o roteiro", 
disse Sura, que teve a oportunidade 
de se encontrar três vezes com a fi lha 
de Drummond, em reuniões com a 
dramaturga Maria Clara Machado.

A artista acredita que o diferencial 
do monólogo foi tornar público um 
lado desconhecido do poeta minei-
ro: "Drummond sempre foi muito 
discreto. Então, há um aspecto de 
intimidade familiar que é muito 
interessante, principalmente pela 
relação carinhosa, e como ele promove 
o crescimento da filha".

Detalhes da relação entre 
pai e fi lha vira monólogo 
encenado no salão nobre

 UM PALÁCIO 
DE HISTÓRIAS

COLUNA

Degraus do povo

Se essa escadaria falasse... A ex-
pressão defi ne bem a trajetória dos 
inúmeros episódios que tiveram como 
palco a frente do Palácio Tiradentes, 
que, diga-se de passagem, tem o que 
contar. A verdade é que, nas últimas 
décadas, a voz de milhares de cidadãos 
dos mais diversos ideais reverberou na 
Praça XV. Em 1968, a sede da Alerj foi 
ocupada por milhares de pessoas na 
concentração da histórica Passeata 
dos 100 mil, a mais importante mani-
festação popular de protesto contra a 
ditadura militar no Brasil.

Desde então, as manifestações 
populares tomaram a escadaria de 
assalto, fazendo surgir ali movimentos 
e líderes. Dos protestos contra animais 
em circo, em 2001, às “manifestações 
pelos 20 centavos”, contra o aumento 
das tarifas de ônibus, em 2013, teve 
de tudo. Essa última culminou com a 
depredação de várias alas e vitrais do 
Palácio Tiradentes - parte do material 
já foi recuperado

 Professores, agentes de saúde, am-
bientalistas, policiais civis e militares, 
enfi m, todos deixaram sua marca nas 
escadarias. A mais recente manifesta-
ção, no dia 25, ocorreu em defesa dos 
direitos da mulher. O ato, no Dia Mun-
dial de Combate à Violência contra a 
Mulher, teve início na escadaria da Alerj 
e, depois, tomou o Centro do Rio.

Foto:Divulgação

SYMONE MUNAY

E  m mais uma iniciativa pio-
neira no País, a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro (Alerj) aprovou a Emenda 
Constitucional 61/15, que permite a 
coleta pela internet de assinaturas para 
projetos de lei de iniciativa popular. De 
autoria do presidente da Alerj, Jorge 
Picciani (PMDB), e do deputado 
Marcelo Freixo (PSol), a emenda 
foi aprovada por 47 votos favoráveis e 
nenhum contrário e foi publicada no 
Diário Ofi cial de ontem.

A emenda modifi ca o artigo 119 da 
Constituição Estadual, que regulamenta 
os projetos de iniciativa popular - que 
devem ter assinaturas de, no mínimo, 
2% do eleitorado do estado distribuídos 
em pelo menos 10% dos municípios. 
A mudança não altera a quantidade 
de assinaturas necessárias, apenas a 
forma como elas podem ser coletadas. 
O sistema de recebimento das assi-
naturas ainda será defi nido por meio 
de um decreto que vai regulamentar a 
nova emenda.

Para Marcelo Freixo, esse mecanis-
mo vai ajudar a aproximar a população 
do Parlamento: "É um projeto que refor-
ça a democracia, ampliando a participa-
ção e oxigenando o Legislativo. Isso é 
muito importante”, destaca o deputado. 
“Não costumamos receber projetos de 
iniciativa popular porque ninguém 
consegue recolher essa quantidade 
enorme de assinaturas fi sicamente. 
Agora, a sociedade poderá não só recla-
mar e cobrar, mas propor seus projetos", 
comemora Freixo.

Segundo o deputado, a regulamenta-
ção deverá ser feita com a participação 
de organizações e entidades que já 
trabalham com o debate de políticas 
públicas através da internet e das re-
des sociais. Uma das possibilidades é 
cruzar os dados do cidadão com bancos 
de dados eleitorais por exemplo, com a 
confi rmação da assinatura através de 
mensagem no celular.

Para o presidente da Comissão Es-
pecial pelo Cumprimento das Leis, 
conhecida como Cumpra-se, deputado 
Carlos Minc (PT), a emenda vai ajudar 
a aumentar a proximidade do cidadão 
com a legislação. "Comemoramos a 
aprovação dessa emenda, que vai ga-
rantir a motivação das pessoas para, 
com mais facilidade, participarem do 
processo legislativo", afi rmou.

Emenda permite coleta de 
assinaturas para projetos 
populares pela internet 

ANDRÉ COELHO

Democracia digital

PIONEIRISMO

Marcelo Freixo: iniciativa fará com que mais projetos populares sejam analisados

Foto:  Rafael Wallace
CULTURA

Correspondência em família

Sura fi cou três meses e meio lendo as cartas para escrever o roteiro. "Tive ajuda do neto de Drummond, fi lho da Julieta"

Foto:  Vitor  Soares

GABRIEL DESLANDES

Brinquedos e 
casamento

As cartas abordam variados assun-
tos, desde os brinquedos e as roupas 
que Maria Julieta ganhava quando 
criança às fantasias que vestia no 
carnaval. A peça retrata os cenários 
de Copacabana das décadas de 30 e 
40 pela prosa do poeta até os relatos 
da vida conjugal de Maria Julieta em 
Buenos Aires, onde se casou com o 
advogado portenho Manuel Graña e 
tiveram três fi lhos. Graña, que morreu 
aos 99 anos, foi também tradutor de 
Drummond para espanhol. A relação 
pessoal com o poeta fez o desenhista 
Luiz Carlos Vendlin, vir de Petrópolis 
ao Palácio Tiradentes para assistir 
ao monólogo. Segundo ele, a Cidade 
Imperial é grata a Drummond por ter 
organizado, em 1960, um movimento 
pela preservação do Palácio de Cris-
tal, que seria demolido.
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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

Dança, poesia e música exaltaram a cultura negra 
no espetáculo Os 320 anos de Zumbi dos Palmares, 
apresentado no dia 18, nas escadarias do Palácio 

Tiradentes. Inédita e com entrada gratuita, a montagem 
aborda o sofrimento dos escravos negros no passado do Brasil 
e faz um paralelo com a luta cotidiana do povo brasileiro. O 
objetivo é celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado 
em 20 de novembro.

Rocco Pitanga, Antonio Pitanga, Angela Vieira, Quitéria Cha-
gas e Iléa Ferraz, além da Companhia de Dança Valéria Monã, 
integraram o elenco. A direção foi de Milton Gonçalves e Ginaldo 
de Souza. Segundo Ginaldo, a produção destacou o primeiro herói 
negro brasileiro e desmistifi car a ideia de que a história do país é 
feita de heróis brancos. “Zumbi morreu defendendo a liberdade e 
a cultura do seu povo. Todos somos como ele, nas difi culdades da 
vida, do dia a dia, na fi la do hospital, do INSS. Estamos falando 
da mistura de raças da nossa população”, afi rmou.

O espetáculo incluiu textos do poeta baiano Castro Alves 
(1847-1871), conhecido como "Poeta dos Escravos", e do pernam-
bucano Ascenso Ferreira (1895-1965).

CONSCIÊNCIA NEGRA

Palco para Zumbi
ISABELA CABRAL

Foto: Rafael Wallace

Dançarinos também participaram da homenagem ao líder negro


