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Frases

Expediente

Vamos somar experiências para 
elaborar um controle maior sobre as 
Organizações Sociais. O problema 
se deu justamente por falta de 
fiscalização"
Pedro Fernandes (PMDB), sobre a auditoria que duas 
comissões da Alerj fazem em contratos das OSs de saúde  

Será um ano muito difícil, de crise 
e recessão, que vai exigir da Casa 
serenidade, responsabilidade e, acima 
de tudo, compromisso público"
Comte Bittencourt (PPS), em pronunciamento no plenário 
sobre as perspectivas para o Estado em 2016 

Economia na impressão 
de documentos

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
deu mais um passo na implanta-
ção de medidas sustentáveis. Foi 
publicada no Diário Ofi cial, em 
dezembro, portaria que estabe-
lece o uso da Ecofont Vera Sans 
nas impressões de documentos por servidores da Casa. A 
iniciativa faz parte do conjunto de ações da chamada Agenda 
Ambiental da Administração Pública (A3P), programa criado 
pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem como objetivo 
promover a adoção de iniciativas e mudanças de hábitos que 
promovam a consciência ambiental nos órgãos públicos.

 Mas o que é a Ecofont? Trata-se de um software proje-
tado para reduzir o uso de tinta em até 50% nas impressões 
econômicas, sem perda de qualidade, e que já está disponível 
para instalação em todos os computadores da casa. Basta 
procurar o departamento de Informática da Alerj. 
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Dep.  Martha  Rocha
@del_martharocha

15/02
Facebook

Os números do ISP são assustadores. Só 
em 2015, 20 policiais foram vítimas de 

latrocínio no Rio.

Debora Devenerio
@deboradevenerio

04/02
Instagram

Dep. Martha Rocha
@MarceloFreixo

10/02
Twitter

Faz tempo que não me emociono tanto 
com uma escola. Obrigado, Leandro 
Viera. Obrigado, Estação Primeira, 

Obrigado, Bethânia.

 /assembleiaRJ

/alerj

 /
Alerj sustentável

A
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ZIKA: BATALHA
SEM TRÉGUA

DEPUTADOS DISCUTEM PROJETOS E APROVAM 
LEIS QUE REFORÇAM AÇÕES CONTRA MOSQUITO

Identifi cado no Brasil em abril de 2015, o vírus da zika  
mobiliza as autoridades de saúde no Estado, no Brasil e 
no mundo. A doença se manifesta com sintomas como 
febre, coceira e dores no corpo. O que mais preocupa a 

população, no entanto, é a associação do vírus a outras doenças, 
como a microcefalia –  uma condição rara em que o bebê nasce 
com o crânio menor que o tamanho normal – e  a Síndrome de 
Guillain-Barré, doença neurológica, de origem autoimune, que 
tem como principal sintoma a fraqueza muscular e pode ter 
consequências graves.

 O vírus transmitido pelo Aedes Aegypti, transmissor também 
da dengue e da febre chikungunya, já virou uma epidemia. Se-
gundo o Ministério da Saúde, há 5.280 registros de microcefalia 
no país. O ministro Marcelo Castro disse acreditar que 40% das 
notifi cações estejam relacionadas ao zika – ou seja, 2.112 casos. 
No Estado do Rio, há, atualmente, 227 casos de microcefalia em 
investigação, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Desde 
julho de 2015, foram registrados 25 casos de Guillain-Barré. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
está fazendo a sua parte na luta contra a zika. Nos últimos 
meses, deputados apresentaram projetos e aprovaram leis para 
evitar a proliferação do vírus e também reforçam a luta contra o 
mosquito em suas bases. Autora de três propostas, a deputada 
Ana Paula Rechuan (PMDB), classifi ca o momento como "tenso" 

e diz que todas as formas de controle são bem vindas. A Lei 
7.110/15, replicada pelo Governo Federal, garante a entrada de 
agentes de saúde em propriedades fechadas para combater focos 
do mosquito. "Com essa lei, o agente de saúde uniformizado e 
identifi cado poderá entrar nas residências, que hoje concentram 
mais de 90% dos focos da doença", explica Rechuan.

Já a Lei 7.216/16 determina que estabelecimentos que não 
eliminarem focos de dengue podem ser interditados. Com isso, 
quem não cumprir a determinação poderá ser penalizado pela 
Secretaria de Estado de Saúde.

"O mais importante é manter a população informada e auxiliar 
na prevenção, principalmente gestantes. O principal foco da luta 
é a conscientização de que apenas impedindo que o mosquito 
nasça é que venceremos", diz Rechuan.

 O repelente, poderoso aliado no combate ao mosquito, agora 
compõe a cesta básica no Estado do Rio. A Lei 7.213/16 é de 
autoria da bancada feminina da Alerj. "A norma  diminui o ICMS 
de 17% para 9% e torna o produto mais acessível, principalmente 
para as gestantes", completa Rechuan.

 A bancada feminina da Alerj também se reuniu com o o 
secretário de Estado de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Jr., para 
discutir ações contra a epidemia. O secretário anunciou a cria-
ção de um protocolo para o atendimento de mulheres grávidas 
com suspeita de zika. "Será um atendimento multiprofi ssional, 

vanessa sCHuMaCKeR e FeLiPe teiXeiRa

Foto: R
eprodução/ internet
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atuando na prevenção e no tratamento dos 
bebês com microcefalia." As deputadas 
decidiram lançar, em parceria com a se-
cretaria, campanha de conscientização, 
com evento no plenário da Alerj no dia 
internacional da mulher, 8 de março. 

 Mais de 30 países já diagnosticaram 
o zika entre 2015 e 2016. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta 
global sobre a doença. Segundo o chefe 
do Serviço de Infectologia Pediátrica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Edimilson Migowski, é fundamen-
tal que turistas que visitem áreas onde há 
circulação do zika vírus usem repelente por 
pelo menos 10 dias ao voltar para casa. "A 
pessoa pode ter sido infectada e levar o 
vírus no sangue. Caso seja picada pelo Ae-
des no país de origem, o mosquito poderá 
disseminar o vírus pelo local", alerta.

 Para a virologista do Instituto de Biofí-
sica Carlos Chagas Filho da UFRJ, Clarissa 
Damaso, é preciso investir em saneamento 
básico e limpeza de áreas urbanas: "O 
problema existe há tempos e tem sido 
negligenciado". Segundo ela, a dengue 
mata mais que zika e chinkungunya. "E 
nem por isso as medidas foram tomadas. 
É preciso estabelecer diretrizes de limpeza 
dos focos, para impedir acúmulo de lixo e 
água parada", defende.

Integrantes da bancada feminina da Alerj e o deputado Pedro Fernandes se reuniram com o secretário de Estado de Saúde

ENTENDA A ZIKA

Febre baixa

Olhos vermelhos, 
sem secreção e sem 
coceira

Dores de cabeça e 
dores nas costas

Dores nas articula-
ções e nos músculos

Erupções na pele, 
com pontos brancos 
ou vermelhos

Foto: Mariana Ramos



PREVENÇÃO 
EM APENAS 
10 MINUTOS 

O Governo do Estado anunciou um 
reforço na campanha 10 minutos 
Salvam Vidas, com a participação 
de mais de 600 militares do Corpo 
de Bombeiros e a realização de 
parcerias com municípios. Os par-
lamentares também se comprome-
teram a reforçar a campanha em 
suas bases eleitorais. "Essa luta é 
de todos, da população e dos ór-
gãos públicos", disse o presidente 
da Comissão de Saúde, deputado 
Jair Bittencourt (PR). A ideia é 
que a população tire 10 minutos 
por semana para eliminar possí-
veis focos do mosquito em suas 
casas. A campanha prevê ainda a 
doação de 170 carros para reforçar 
as frotas dos municípios no com-
bate às endemias, a produção de 
informativos e a  capacitação de 
profi ssionais de saúde das redes 
pública e privada.

Medidas como armazenar lixo em sa-
cos plásticos fechados; manter a caixa 
d’água completamente vedada; não deixar 
água acumulada em calhas e coletores 
de águas pluviais; recolher recipientes 
que possam ser reservatórios de água 
parada, como garrafas, galões, baldes e 
pneus, conservando-os guardados e/ou 
tampados; encher com areia os pratinhos 
dos vasos de plantas e tratar água de 

piscinas e espelhos d’água com cloro são 
ações importantes que ajudam a evitar 
a disseminação do vírus transmissor da 
doença. Outro cuidado fundamental é a 
proteção individual de gestantes, com o 
uso de repelentes, de roupas que previnam 
o contato com o mosquito e, também, evi-
tar exposição durante a manhã e fi nal da 
tarde, períodos em que o Aedes Aegypti 
costuma atacar as vítimas.

No fi m de 2015, comecei a sentir dores no 
corpo e enjôo. No dia anterior, tinha visitado 
uma parente em Inhaúma. No caminho, passei 
por algumas poças d’água, pois havia chovido 
recentemente, e acredito que foi onde acabei 
sendo picada pelo mosquito Aedes Aegypti. 
Passei o ano novo de cama, com febre, dores 
nas articulações e nos olhos, manchas na pele e 
também um inchaço nas mãos. Fui ao médico 
no dia 1 de janeiro e descobri que estava com 
zika. Ele recomendou muito repouso, água de 

coco, e também passou medicação para febre 
e para a alergia em minhas mãos. Após cerca 
de 10 dias de uso de medicamentos, já estava 
completamente boa. Moro em uma casa com 
área externa e sempre tomo cuidado para não 
deixar acumular água, mas nem assim escapei 
desse mosquito tão perigoso. É preciso que 
todos tomem muito cuidado. 

Edith Marques da Silva, 
dona de casa, 71 anos

FAÇA PARTE DA LUTA

"É PRECISO MUITO CUIDADO" 

Em campo: fi scais buscam focos

SINTOMAS DE CADA DOENÇA 

SINTOMAS ZIKA CHIKUNGUNYA DENGUE

FEBRE É baixa e pode
estar presente

Alta desde o 
início imediato. 
Quase sempre 

presente

É alta e de 
início imediato. 

Sempre 
presente

DORES NAS 
ARTICULAÇÕES

Dores leves que 
podem estar

presentes

Dores intensas 
e presentes em 
quase 90% dos 

casos

Dores mode-
redas e quase 

sempre
presentes

MANCHAS 
VERMELHAS

NA PELE

Quase sempre 
presente e com 
manifestação 

nas 
primeiras 24h

Se manifesta 
nas primeiras 

48h. Pode estar 
presente

Pode estar
presente

COCEIRA
Pode ser 
de leve e

intensa e pode 
estar presente

Presente em 
50% a 80% 
dos casos: 

intensidade 
leve

É leve e pode
estar presente

VERMELHIDÃO 
NOS OLHOS

Pode estar 
presente

Pode estar
presente 

Não está
presente

DEPOIMENTO
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No ano em que celebra nove décadas de exis-
tência, a sede da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) ganha roupa 
nova. Já estão sendo restauradas as fachadas do 

prédio histórico, além de portas e janelas de ferro e madeira. O 
sistema de ar condicionado será substituído. Os grupos escul-
tóricos também precisam de reparos. “Os danos são causados, 
principalmente, pela poluição. A fachada e as esculturas estão 
muito sujas, e há rachaduras, trincas e peças faltando”, explica 
a arquiteta, Lenise Severino, do Departamento de Engenharia 
da Alerj. “O maior desafi o é fazer isso com o prédio funcionando. 
É como trocar o pneu com o carro andando.” 

O último restauro foi em 1999. O objetivo é preservar o 
patrimônio do Palácio Tiradentes,  um dos prédios mais em-
blemáticos do corredor cultural do Centro do Rio de Janeiro, 
repleto de importância histórica, arquitetônica e política, 
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). “O restauro traz de volta ao auge um dos 
monumentos do Estado com mais visitações permanentes. 
O Tiradentes é um patrimônio não sdo Estado e também do 
Brasil”, ressalta o subdiretor-geral de Engenharia da Alerj, 
Eduardo Paixão.

A empresa Concrejato venceu a licitação para executar o 
serviço ao custo de R$ 17,4 milhões - R$  3,5 milhões a menos 
que a estimativa inicial do pregão, de R$ 20,9 milhões. A 

verba é do fundo da Alerj, fruto de economia da Casa.
O trabalho de recuperação das fachadas é realizado em eta-

pas, na seguinte ordem: lateral do Largo do Paço; fundos, na 
Rua Dom Manuel; lateral da Rua São José e, por fi m, a entrada 
principal. Na última etapa, será preciso refazer partes destruídas 
das estátuas e detalhes das fachadas: “Existem volumes que 
estão faltando. Então, o artesão terá que confeccionar. É um 
trabalho artístico e de muita técnica”, afi rma a arquiteta.

Um dos grandes desafi os é a recuperação do vitral da cúpula. 
Um trabalho minucioso e artesanal. São 139 peças, compostas 
por mais de quatro mil vidros. “Caixotes especiais tiveram que 
ser feitos. As peças somam cerca de 100m² e, com o castilho 
de ferro, pesam 2,8 toneladas”, afi rma o vitralista responsável 
pelo restauro, Luidi Nunes. (leia mais na pág. seguinte)

Segundo ele, os vidros coloridos são cobertos por uma pintura 
esmaltada sujeita a um ataque químico, que deixa os vidros 
esbranquiçados. O chumbo que dá forma à estrutura também 
será refeito, e todas as peças são registradas durante o processo: 
“Quando termina, elas são, de novo, todas fotografadas. Serve 
como um controle geral e como documento para o futuro. Se 
alguém precisar, daqui a 200 anos, é só ir lá”, garante.

Outro ponto importante do processo é a substituição do 
sistema de ar condicionado por um novo, 40% mais econômi-
co. “Os novos equipamentos são mais modernos, eficientes 
e com menor custo de manutenção e consumo de energia”, 
explica Eduardo Paixão. 

isaBeLa CaBRaL e GaBRieL DesLanDes

Palácio
Tiradentes 
revitalizado

Dos vitrais às fachadas e esculturas, sede da Assembleia 
Legislativa passa por restauro ao completar 90 anos
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Nova sede da Alerj: 
economia e organização

Arte em vidro

A nova sede da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), no prédio da 
antiga sede administrativa do 
Estado, mais conhecido co-
mo Banerjão, vai proporcionar 
uma gestão mais efi ciente e 
redução de custos. Localizado 
no Centro do Rio, próximo ao 
Palácio Tiradentes, o edifício 
de 22.600 m², distribuídos em 
32 andares, será reformado 
para comportar os setores 
legislativo e administrativo e 
os gabinetes dos deputados 
a partir de 2017. Hoje, eles 
ocupam três prédios: o Ti-
radentes, que será mantido 
com as atividades culturais 
e para o uso do plenário em 
sessões mais importantes; o 
anexo ao Tiradentes, que será 
negociado com a Prefeitura 
do Rio; e o prédio na Rua da 
Alfândega, que será cedido ao 
Governo do Estado.

De acordo com José Geral-
do Machado, diretor-geral da 
Casa, a transferência signifi ca 
uma estrutura otimizada não 
só para o dia a dia de de-
putados e funcionários, mas 
também para a participação 
da sociedade e fi scalização do 
Executivo. "O novo prédio será 
ambientalmente inteligente, 

reduzindo custos com ener-
gia e água. Manter prédios 
antigos e pouco funcionais 
signifi ca despesa. É muito 
melhor investir em um prédio 
único. A médio e longo prazos, 
essa mudança vai resultar na 
economia de gastos.” 

Segundo a arquiteta Lenise 
Pereira da Silva, do depar-
tamento de Engenharia da 
Assembleia, a previsão de 
duração das obras é de 20 
meses. “Tem muita coisa a 
ser feita, mas valerá a pena. 
A logística vai fi car muito 
boa”, afi rma. 

Um plenário mais compacto 
será construído no subsolo. As 
comissões terão mais espaço 
para atuar. Escola do Legisla-
tivo, auditórios e comissões 
que atendem diretamente o 
público serão instalados no 
segundo andar. Do 19º andar 
para baixo, vão fi car gabine-
tes e salas de liderança. A 
área administrativa, que inclui 
setores como Diretoria, Infor-
mática, Comunicação Social e 
TV Alerj, ocupará do 21º piso 
para cima. “O 20º andar é um 
pavimento intermediário, com 
espaços de convivência, como 
refeitório, banco, lanchonete e 
Correios”, explica Lenise.

Técnica, esmero e delicadeza são pré-requisitos para 
dominar a arte milenar dos vitrais. Em caso de restauro, 
todo o cuidado é pouco: as peças são embaladas em isopor 
e caixas de madeira, desmontadas e lavadas. O chumbo 
que sustenta os vidros é descartado e trocado por outro 
recém-fundido. Cada peça é colocada sobre uma mesa de 
luz, e seu desenho original é registrado para que não se 
perca. Quando um vitral está quebrado, é preciso encontrar 
a combinação de cores perfeita para substituí-lo. O vitral 
da cúpula do Palácio Tiradentes passa por esse processo 
pelas mãos do vitralista Luidi Nunes. (foto acima) 

O início na carreira foi apenas por hobby. “Fazia faculda-
de de Física, mas sempre fui apaixonado por vitral”, conta 
ele, que acabou se rendendo à paixão. Hoje, o paranaense, 
aprendiz do italiano Alberto Magini, comanda um ateliê 
na Zona Norte do Rio.  Em 40 anos de carreira, ele já fez 
mais de três mil trabalhos, muitos deles emblemáticos, 
como na Catedral Metropolitana de Brasília, no Theatro 
Municipal do Rio e até em uma igreja em Nova York. 

O vitral da cúpula do Tiradentes foi confeccionado por 
Cesar Alexandre Formenti, um dos pioneiros dos vitrais no 
Brasil. "Ele tem um valor simbólico grande, pois representa 
a posição das estrelas no céu na noite da Proclamação da 
República, em 15 de novembro de 1889", diz Nunes. 

O artesão Otávio Gonçalves concentrado na 
recuperação do vitral da cúpula do Palácio 
Tiradentes (à esq.); operários trabalham em uma 
das fachadas do prédio histórico 

Foto: Thiago Lontra
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A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) começou 
o ano devendo R$ 1,4 
bilhão a Organizações 

Sociais (OSs), fornecedores e empresas 
terceirizadas - 31% da dívida do Governo 
Estadual. Mas, segundo o presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro Alerj, deputado Jorge 
Picciani (PMDB), a dívida pode ser 
menor por conta de serviços cobrados 
e não prestados e possíveis superfatu-
ramentos. Para descobrir o tamanho 
real do problema, Picciani determinou 
que a Alerj auditasse os contratos com 
Organizações Sociais (OSs), a começar 
pela área de saúde.

As Comissões de Orçamento e de 
Tributação, presididas pelos deputados 
Pedro Fernandes (PMDB) e Luiz Paulo 
(PSDB), estão à frente da tarefa, que teve 
início ainda no recesso, em encontros 
com o secretário de Estado de Saúde, 
Luiz Antonio Teixeira Jr., e com os 
presidentes dos Tribunais de Contas 
do Município e do Estado.

O grupo recebeu mais de 200 mil 
páginas de documentos. O material foi 
encaminhado para uma sala-cofre cuja 
localização é mantida sob sigilo. "Só 
recebemos um terço dos papeis que 
pedimos. Serão necessários pelo menos 
dois meses para analisar o material", 
explica Luiz Paulo.

Em outra frente, foram apreendidas 
mais de 300 toneladas de medicamentos 
e materiais hospitalares fora da valida-
de na Central Geral de Abastecimento 
(CGA) da secretaria de Estado de Saúde, 
em Niterói. "Encontramos vacinas venci-
das desde 2011, próteses, agulhas, gases 

e luvas”, afirma Pedro Fernandes. O de-
putado pediu um relatório ao consórcio 
LogRio, responsável pela Central. 

“Queremos saber por que a secretaria 
não tomou providências, isso é muito 
grave”, diz Fernandes. O secretário de 
Estado de Saúde, Luiz Antônio Teixei-
ra Jr., informou que um novo sistema 
agilizará a entrega dos relatórios sobre 
o vencimento do material.
A crise

 Dos 60 hospitais que a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) administra, 43 
tem contratos com OSs, instituições do 
setor privado que gerenciam as unidades 
junto com o governo. Somente com OSs, 
o déficit da pasta é de R$ 900 milhões, 
segundo Luiz Paulo. 

Segundo Jorge Picciani, o objetivo da 
auditoria é saber se o Estado deve toda 
essa quantia: “Vamos levantar contrato 
por contrato e, depois, fazer o mesmo 
trabalho nas outras secretarias. A função 
do Legislativo é fiscalizar e colaborar 

Comissão apreende 
mais de 300 toneladas de 
medicamentos e materiais 
fora da validade

COMISSÕES

Deputado Luiz Paulo diante das mais de 200 mil páginas de documentos referentes às OSs: dois meses para analisar tudo

Foto: Thiago Lontra

Alerj fiscaliza contratos de OSs

Buanna Rosa e Gustavo nataRio
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com o Executivo, que tem sido tímido 
na fi scalização”.

 A saúde no Rio sofre com a crise 
desde 2015. Hospitais fi caram sem 
insumos básicos, houve atraso no pa-
gamento dos funcionários e redução de 
atendimentos. Segundo o Governo do 
Estado, o principal problema foi a queda 
de arrecadação do ICMS e a diminuição 
dos repasses dos royalties do petróleo. 
Para sair do vermelho, a secretaria de 
Estado de Sáude recebeu um emprés-
timo de R$ 100 milhões da Prefeitura e 
um repasse adicional de  R$ 90 milhões 
do Governo Federal.

 Segundo o secretário Luiz Antônio 
Teixeira Jr., a prioridade da nova gestão 
é renegociar contratos e diminuir gastos. 
“Teremos economia anual de R$ 500 
milhões com a municipalização dos hos-
pitais Rocha Faria e Albert Schweitzer. 

Acabei com os aluguéis administrativos 
da Secretaria e determinei a redução de 
contratos e de cargos de confi ança em 
até 30%, além de já ter chamado todas as 
OSs para rever os serviços e estabelecer 
novos valores", afi rmou Luiz Antônio.

 A Secretaria publicou no Diário 
Ofi cial do dia 28 de janeiro uma série de 
decretos. Entre eles, que os diretores de 
OSs não ganhem mais que o secretário 
de Saúde e que despesas de passagens 
áreas sejam cortadas.

Foto: Prefeitura do Rio

Foto: Rafael Wallace OSs e unidades de saúde da rede 
estadual geridas por elas

Trabalhos preliminares

Instituto Viva Rio: UPAs da Maré, de Irajá, da Ilha do 
Governador, da Penha, do Engenho Novo e do Complexo 
de Gericinó.

Instituto Data Rio: UPAs de Santa Cruz, de Campo 
Grande I e II, de Caxias I e II, de Nova Iguaçu I e II, Quei-
mados, Mesquita e Magé. 

Instituto Lagos Rio: UPAs de Bangu, Ricardo de Albu-
querque, Marechal Hermes, Realengo, São Gonçalo I e II, 
Fonseca e Campos. 

Hospital Maternidade Terezinha de Jesus: UPAs da 
Tijuca, de Botafogo, Jacarepaguá e Copacabana; Hospitais 
Estaduais da Mãe, da Mulher, dos Lagos e Melchíades 
Calazans.

Pró-Saúde: UPA de Itaboraí; Hospitais Estaduais Ge-
túlio Vargas, Adão Pereira Nunes, Anchieta, e a Unidade 
de Terapia Intensiva do Hospital Carlos Chagas.

Instituto Sócrates Guanaes: Hospitais Estaduais Aze-
vedo Lima e Roberto Chabo. 

Associação Congregação de Santa Catarina: hospi-
tais estaduais Alberto Torres, Dona Lindu, João Baptista 
Cáffaro. 

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Hu-
mano: UPA de São Pedro da Aldeia. 

Instituto Data Rio: UPAs de Santa Cruz, de Campo 
Grande I e II, de Caxias I e II, de Nova Iguaçu I e II, Quei-
mados, Mesquita e Magé. 

Hospital Maternidade Terezinha de Jesus: UPAs da 
Tijuca, de Botafogo, Jacarepaguá e Copacabana; Hospitais 
Estaduais da Mãe, da Mulher, dos Lagos e Melchíades 
Calazans.

Instituto Sócrates Guanaes: Hospitais Estaduais Aze-
vedo Lima e Roberto Chabo. 

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Hu-
mano: UPA de São Pedro da Aldeia. 

Os deputados pediram à Junta Comercial o registro de 
todas as Organizações Sociais que atuam no Estado (veja 
tabela ao lado). Luiz Paulo (à esq.) e Pedro Fernandes (à dir.) 
tmabém se reuniram com os presidentes dos Tribunais 
de Contas do Município (TCM-RJ), Thiers Montebello, e 
do Estado (TCE-RJ), Jonas Lopes (acima, no centro). O 
objetivo foi receber um documento com informações  do 
TCE sobre as OSs estaduais e um relatório do TCM sobre 
auditorias realizadas em OSs municipais. 

 Pedro Fernandes defende a integração entre os órgãos do 
governo para uma efetiva fi scalização: “O maior problema 
se deu por falta de fi scalização. Temos que buscar meca-
nismos para que casos similares não aconteçam”.

 O secretário Luiz Antônio Jr. afi rmou que está à dispo-
sição da Alerj: “Nosso objetivo é que a ação da Alerj possa 
ser a mais clara possível. Não queremos pagar dívida que 
não existe”, ressalta.   

O TCE também está fazendo uma auditoria nos contra-
tos das OSs de saúde. Para o presidente Jonas Lopes, é 
preciso melhorar a fi scalização. "São mais de R$ 3 bilhões 
repassados às organizações e, infelizmente, o controle da 
Secretaria de Estado de Saúde é inefi ciente." .

O deputado Pedro Fernandes encontrou 300 toneladas de insumos vencidos
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 UM PALÁCIO 
DE HISTÓRIAS

COLUNA

Tiradentes aos 90 anos

O Palácio Tiradentes, que comple-
ta 90 anos, se destaca por sua beleza 
arquitetônica e imponência. A sede do 
Poder Legislativo fl uminense guarda 
parte da história que começou nas 
primeiras décadas do século XVII. 

 A região próxima ao cais da Rua 
Dom Manuel (atual Praça XV) se fi rmava 
como o mais importante centro político 
e fi nanceiro do Brasil Colônia. Em 1640, 
começou a ser construída  a edifi cação 
que funcionaria como uma câmara que 
representasse os interesses da Coroa 
Portuguesa em terras brasileiras.  

Só em 1747 foi inaugurado o edifício 
colonial da Câmara e da Cadeia Velha, 
abrigando, em 1823, a primeira Assem-
bleia Geral Constituinte Brasileira. Até 
1914, o prédio foi sede da Câmara dos 
Deputados e, em 1921, foi demolido 
para dar lugar ao Palácio Tiradentes, 
inaugurado em 06 de maio de 1926.

 No período republicano, a grandiosa 
fachada representava a tendência e o 
arrojo arquitetônico da época. Inspirada 
no Grand Palais de Paris, teve infl uência 
da Belle Époque, já que a referência 
urbanística do Brasil no início do século 
XX eram as cidades europeias. 

A construção, seus adornos e obras 
de arte tornaram o Palácio Tiradentes 
referência e cenário do processo legisla-
tivo do Brasil e hoje inserido no Corredor 
Cultural do Rio de Janeiro. 

Foto:Divulgação

sYMone MunaY

O  pacote de projetos enviado 
pelo governador Luiz Fer-
nando Pezão à Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) em fevereiro, que busca contor-
nar a crise que atinge o Estado, só será 
colocado em votação depois de um am-
plo debate com a sociedade, deputados 
e especialistas. O anúncio foi feito pelo 
presidente da Casa, deputado Jorge 
Picciani (PMDB), logo após a aprovação, 
no dia 4 de fevereiro, de um empréstimo 
de R$ 1 bilhão para compensar a perda 
de royalties do petróleo.

"Aprovamos o empréstimo pelos 
servidores, para ajudar o caixa do Rio-
previdência, por entender a gravidade 
da situação. Mas isso não pode se 
tornar lugar comum", declarou Picciani. 
Segundo o presidente, as justifi cativas 
para os projetos precisam de mais 
explicações. "Não basta dizer que 
as medidas vão resultar numa arre-
cadação de R$ 13 bilhões sem dizer 
detalhadamente como vai se chegar 
a isso”, explicou.

Um dos pontos mair polêmicos do 
pacote é a mudança nas contribuições 
previdenciárias dos servidores, com 
aumento do desconto de 11% para 14% 
no contracheque dos servidores estadu-
ais e de 22% para 28% na contribuição 
patronal, para reduzir défi cit de R$ 12 
bilhões previsto para 2016 no Riopre-
vidência. O pacote traz ainda medidas 
como a destinação dos saldos fi nancei-
ros dos poderes Judiciário e Legislativo 
ao Tesouro Estadual ao fi nal do ano, a 
redução do orçamento da Fundação de 
Amparo à Pesquisa (Faperj), a fl exibili-
zação do uso do Fundo de Conservação 
Ambiental (Fecam) e a vinculação do 
reajuste dos servidores ao crescimento 
da receita estadual.

Constitucionalidade
Para o presidente da Comissão de Tri-

butação da Alerj, deputado Luiz Paulo 
(PSDB), as propostas têm artigos que 
não respeitam as constituições federal e 
estadual. Segundo ele, o projeto deveria 
ser assinado também pelos chefes do 
Legislativo e do Judiciário, pois cria 
obrigações para estes poderes. “Além 
disso, na medida em que não há rea-
juste para o servidor nem para corrigir 
o impacto infl acionário, a remuneração 
está sendo reduzida, o que é inconsti-
tucional”, defende o deputado.

Presidente da Alerj diz que 
só vai pautar propostas 
depois de ampla discussão

anDRÉ CoeLHo

Debate necessário

CRISE ECONÔMICA

Deputado Jorge Picciani: "Não basta dizer que haverá aumento na arrecadação"

Foto:  Rafael Wallace
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I  magine o mar da Baía de Gua-
nabara atrás do Palácio Tira-
dentes. No salão nobre, um 

quadro de Jean-Baptiste Debret é 
disputado em um leilão beneficente 
de obras de arte. De repente, uma 
confusão é criada por um penetra 
no evento. A cena aconteceu, mas 
na ficção. Durante uma semana, em 
janeiro, interior e exterior do Palácio 
viraram locação do filme Os Penetras 
2, produção da Conspiração Filmes, 
com direção de Andrucha Wadding-
ton e estrelado por Marcelo Adnet, 
Eduardo Sterblitch, Mariana Ximenes, 
Stepan Nercessian e Lúcio Mauro 
Filho, entre outros.

 Na cena, Beto (Sterblitch) atrapalha 
tudo. “Quando pensamos na cena do 
leilão, começamos a buscar um lugar 

emblemático no Rio. O Tiradentes é 
um marco da arquitetura do início 
do século XX. Muitas construções 
foram destruídas, mas aqui tudo foi 
preservado”, explica Andrucha.

 
Planejamento e desafios
 O diretor conta que o roteiro do 

segundo filme foi pensado desde 
quando Os Penetras estreou,em 2012, 
e alcançou um público de 2,6 milhões 
de espectadores. “A expectativa é 
que o público volte a lotar as salas 
de cinema”. O longa deve estrear em 
novembro de 2016.

 Para a cena do leilão, cerca de 250 
pessoas trabalharam, entre elenco, 
produção e apoio. Também participa-
ram das fi lmagens mais de 400 fi guran-
tes. Com toda essa gente circulando, 
todo o cuidado é pouco para garantir 
a preservação do prédio histórico.  
Waddington revela o segredo: “O maior 
desafi o logístico é criar elementos 
cenográfi cos. Mas tudo se resolve com 
uma boa preparação. Forramos o som 
e colocamos bola de tênis nos pés das 
câmeras", explica. 

Durante uma semana, Palácio 
Tiradentes virou set para 
fi lmagem de Os Penetras 2 

CULTURA

Luz, câmera, ação

O salão nobre do Palácio Tiradentes foi uma das locações usadas pela equipe de fi lmagem de Os Penetras 2

Foto: Vitor  Soares

Foto: Rafael WallaceCaMiLLa Pontes

Palácio 
Tiradentes: 
famoso no 
cinema e na TV

Foto: Rafael Wallace

cinema e na TV

O salão nobre do Palácio Tiradentes foi uma das locações usadas pela equipe de fi lmagem de Os Penetras 2

Tiradentes: 
famoso no 

Em 2015, a arquitetura do Tira-
dentes chamou atenção para outras 
inúmeras produções, como os longas 
To Ryca, da Glaz Entretenimento, Se 
a vida começasse agora, da Infl uên-
cia Filmes e a novela Caminho das 
Índias, da Rede Globo (foto acima).
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O aplicativo Carteirada do Bem, que foi lançado pela Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em outubro 
de 2015 e que já teve 200 mil downloads nas lojas Android, 
iOS e Windows Phone, foi apresentado à área de Comunicação 
Integrada da Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan). Diretora de Comunicação Social da Alerj, a 
jornalista Daniella Sholl ao lado à dir.) contou, em palestra, 
como o app foi desenvolvido dentro de uma estratégia de 
reposicionamento da marca Aqui, você tem poder, com ações 
nas áreas digital e offl ine. 

Daniella mostrou a evolução da logomarca da Alerj e da 
sua frase símbolo. "Quando a Alerj lançou essa marca, genial, 
o ano era 1999 e o Sérgio Cabral era presidente da Casa. O 
aplicativo da época era o telefone, e essa marca foi lançada 
junto com o  número 0800 do Alô Alerj, que passou a ser o 
principal canal da Alerj com a população", relembrou. "Mas 
17 anos se passaram e já era tempo de pensar não só em uma 
forma mais atual de atingir as pessoas, como também numa 
ferramente para que elas pudessem exercer o seu poder."   

 Por meio da Carteirada do Bem, baixado gratuitamente em 
qualquer smartphone, o cidadão tem acesso a leis que fazem 
parte do seu dia a dia. E podem cobrar seus direitos. "Iniciati-
vas como essa ajudam a aproximar o trabalho do Legislativo 
da população", resumiu a diretora, que mostrou, ainda, como 

a Comunicação da Casa mudou a forma de utilizar as redes 
sociais e se tornar mais relevante no mundo digital. 

 Após a apresentação, muitas perguntas e gente surpresa por 
não imaginar que "uma Casa sisuda como a Alerj fosse capaz de 
desenvolver uma ferramenta tão leve e irreverente até no nome", 
na defi nição do chefe da Divisão de Criação da Firjan, Chiquinho 
Lucchini.  Para a assessora-chefe de imprensa da Firjan, Eliane 
Azevedo (à esq), a palestra é uma fonte de inspiração. "Nossos 
desafi os de comunicação são semelhantes."

TECNOLOGIA 

Alerj adota pacote Offi ce 365
Da ReDaÇÃo

Foto: Reprodução

D  eputados e servidores da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) já podem acessar 
seus emails institucionais por meio de computadores, 

celulares e tablets. A Casa começou a utilizar ofi cialmente o Offi ce 
365, nova versão do pacote Offi ce, da Microsoft.

O programa foi apresentado durante evento promovido pela 
Subdiretoria-Geral de Informática (SDGI) da Alerj e contou com a 
participação de 240 servidores. De acordo com Adolpho Konder, di-
retor de Informática, o Offi ce 365 tem inúmeras vantagens. "Todos 
os conteúdos são armazenados na nuvem. Assim, o usuário pode 
acessar os programas de qualquer lugar e por meio de qualquer 
plataforma, o que proporciona mobilidade para os servidores da 
Casa", explica. Ele possui aplicativos que melhoram o trabalho 
em equipe, facilitam o compartilhamento de informações e au-
mentam a interatividade entre colegas de trabalho.

Outras novidades são o Yammer (imagem ao lado), rede 
social exclusivamente corporativa; o Sway, que torna rápida 
e fácil a criação e compartilhamento de apresentações, 
permitindo a publicação de informações em um formato 
apropriado para a internet; o Sites, ferramenta que dispo-
nibiliza a criação de sites personalizados para cada equipe; 
e o Delve, que ajuda a descobrir as informações baseadas 
naquilo em que o usuário está trabalhando e também com 

quem está trabalhando, personalizando a busca e oferta 
de dados.

A adoção do novo pacote da Microsoft faz parte de um progra-
ma de modernização do Legislativo, que tem como base ações 
de informática e tecnologia: o Parlamento Digital, que tem como 
objetivo informatizar os processos da Casa; a instalação da Ecofont 
nos computadores, que reduz em até 50% a utilização de tinta nas 
impressões; a adesão à A3P, agenda ambiental da administração 
pública; além do desenvolvimento de aplicativo e do novo site da 
Alerj para facilitar o acesso da população à informação.

Foto: Reprodução

App é apresentado em palestra
Foto: Octacilio Barbosa


