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Dois anos de conquistas

PÁGINAS 4 E 5
PÁGINA 7

Bancada quer garantir 
inclusão digital

Tudo o que Marcelo Luiz Tavares 
Carreiro, 27 anos, desejava ter era  
uma vida em família. Afastado 

da mãe desde os cinco anos de idade, 
há dois ele viu o anúncio de um serviço 
que prometia ser um canal de soluções 
de problemas para o cidadão: era o 
lançamento do Alô, Alerj. Hoje, dois 
anos depois do primeiro telefonema, ele 
comemora o reencontro com a mãe e um 
dos irmãos, e faz planos para encontrar 
as três irmãs que ainda falta conhecer. 
Seu sonho é reunir a família para 
comemorar o Natal ainda este ano.

Histórias como a de Marcelo somam-
se às mais de 67 mil ligações recebidas 
pelo serviço, em seus 24 meses de 
existência. Com um índice de resoluções 
de mais de 80%, cerca de 200 ligações 
por dia e atendimentos inclusive pela 
Internet, a central telefônica coleciona 
vitórias desde sua fundação e se prepara 
para muito mais. A equipe pretende 
ampliar o leque de serviços oferecidos, 
a partir da conquista de mais entidades 
parceiras, e prorrogar nos anos que se 
seguem sua trajetória de sucesso.

Mariana Magro

PÁGINA 3

A diversidade racial
na mídia

PÁGINA 2

Deputada rompe 
barreiras na Alerj

Tereza Carneiro e o fi lho, Marcelo, comemoram o reencontro, após 22 anos, ao lado do supervisor do Alô, Alerj, Nelson Alvarenga Filho
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PALAVRA DO EDITOR
Em julho deste ano, o Ibope ouviu 

a opinião de moradores do Rio de 
Janeiro sobre atividades e projetos 
da Alerj. O Alô, Alerj (telefone 0800 
para denúncias) recebeu a aprovação 
de 88% dos entrevistados. Foi a 
iniciativa do Legislativo que teve a 
melhor receptividade da população, 
entre todas as citadas na pesquisa.

No momento em que comemora 
dois anos de existência, o Alô,Alerj 
demonstra que o papel do Legislativo 
pode ir muito além da elaboração 
de leis. Ajudar as pessoas a ter seus 
direitos reconhecidos e restaurar a 
cidadania – como no caso do jovem 
que reencontrou a família após 22 
anos de separação – são serviços 
prestados diariamente pela equipe 
do Alô,Alerj, em parceria com outros 
órgãos, governamentais ou não.

Embora um pouco desgastada 
ultimamente, a palavra cidadania 
também resume o objetivo tanto do 
seminário promovido pela deputada 
Jurema Batista (PT), sobre inclusão 
racial e cultural na mídia, quanto do 
esforço que a deputada Georgette 
Vidor (PPS) tem feito para facilitar a 
vida dos portadores de deficiência.

EXPEDIENTE 
Publicação semanal do Departamento de 
Comunicação Social da Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro
dcs@alerj.rj.gov.br  Tel: 2588-1404/1383
Presidente: JORGE PICCIANI 
1º Vice-presidente: Heloneida Studart 
2º Vice-presidente: José Távora 
3º Vice-presidente: Pedro Fernandes 
4º Vice-presidente: Fábio Silva 
1ª Secretária: Graça Matos 
2ª Secretário: Léo Vivas 
3º Secretário: Marco Figueiredo 
4º Secretário: Nelson do Posto
1º Suplente: Leandro Sampaio
2º Suplente: Eliana Ribeiro
3º Suplente: Nelson Gonçalves
4º Suplente: Rogério do Salão
Jornalista responsável: Fernanda Pedrosa
Coordenadora: Fernanda Galvão
Repórteres: Geiza Rocha, Alfredo Junqueira e Luiz 
Marchesini
Estagiários: Fernanda Pizzotti, Fernanda Porto, 
Florence Jacq, Gabriel Mendes, Leonardo Hazan, 
Melissa Ornelas e Ramien Brum
Fotografia: Daniela Barcellos, Mariana Magro e 
Leandro Marins
Diagramação: Talitha Magalhães 
Coordenação Gráfica: Aranha / Gráfica Alerj
Montagem: Bianca Marques e Carlos Renes
Tiragem: 2 mil exemplares

Fernanda Pedrosa 
Diretora de Comunicação Social

Leis só existem se forem 
cumpridas. Foi pensando nisso 
que, logo no início do mandato, 

a deputada Georgette Vidor (PPS) enviou 
ofício aos gabinetes e departamentos da 
Alerj colocando à disposição de todos o 
professor de Linguagem Brasileira de 
Sinais (Libras), Marcos Fayal, lotado em 
seu gabinete. A iniciativa visava cumprir 
uma lei de 2001 que assegura às pessoas 
surdas o direito de serem atendidas, nas 
repartições públicas estaduais, por meio 
da Libras.

A Casa ainda está se acostumando 
à novidade, mas o serviço existe e aos 
poucos vai sensibilizando as pessoas para 
as necessidades especiais dos portadores 
de deficiência. “Incluir significa permitir 
que uma pessoa surda possa assistir às 
sessões da Assembléia ou falar com um 
deputado”, lembra a parlamentar.

Georgette está envolvida agora com 
a criação da Comissão Permanente de 
Defesa do Portador de Deficiência, que 
deve ir à segunda discussão esta semana. 
A iniciativa, segundo ela, é pioneira no 
País: “Espero que tenhamos  unanimidade 
nesta votação para mostrar que os depu-

GEIZA ROCHA

Georgette e seu assessor Marcos Fayal fazem juntos o sinal “portador de deficiência”

Deputada dá o exemplo 
em lição de cidadania 
GEORGETTE VIDOR DISPONIBILIZA INTÉRPRETES PARA ENSINAR LIBRAS

tados estão atentos  à questão.” 
O objetivo da Comissão é estudar 

projetos ligados ao portador. “Tudo que 
se faz hoje para incluí-lo é paliativo. Não 
há nada específico para ele”, observa. A 
partir da Comissão, a Alerj lançará uma 
campanha, em parceria com o Canal Fu-
tura, para realizar campanhas de escla-
recimento, que mostrem que o portador 
de deficiência pode ter uma vida normal.
“Este é um processo longo de mudança, e 
que só se realiza por meio das parcerias”, 
reforça a deputada, que teve um encontro 
com o presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Miguel Pachá, para 
propôr mudanças no TJ/RJ.

“Já estão sendo realizadas modi-
ficações nos prédios, com a colocação de 
rampas, mas para os deficientes visuais é 
necessário um chão especial. Já para os 
deficientes auditivos, são necessários os 
intérpretes”, diz Georgette, que levou ao 
encontro com Pachá outra intérprete de 
sua equipe, a advogada Flávia Aguiar:
“Tenho em meu gabinete portadores 
de deficiência, não porque esta seja a 
minha bandeira, mas porque, nestas 
situações, só conhecemos a realidade 
se estivermos envolvidos com ela.”

Mariana Magro
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Mariana Magro

“Vivemos a Síndrome de Paquita”
Na mesa que discutiu a legislação 

e as políticas de concessão étnicas, 
a deputada Jurema Batista afirmou 
que as mudanças terão que vir pela 
lei. “Temos no Brasil o que  chamo 
de Síndrome de Paquita”, criticou. 
Se não houver lei que obrigue a 
introdução de apresentadoras negras 
na TV, vamos continuar a vivenciar 
isso. Não será pela benevolência dos 
detentores de poder que a situação irá 
mudar”, acrescentou Jurema. 

A deputada observou que as 
mudanças ocorridas nos últimos 
tempos e o reconhecimento da po-

SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA DEPUTADA JUREMA BATISTA DISCUTE A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA ATRAVÉS DA MÍDIA

Desigualdade racial em discussão

Derrubar o mito do Brasil como 
paraíso racial e construir uma 
verdadeira democracia através 

da mídia. Assim pode ser resumida 
a principal conclusão do seminário 
“Democracia e Comunicação: o Im-
perativo da Inclusão”, promovido 
pela Comissão de Combate às Discri-
minações e Preconceitos de Raça, Cor, 
Etnia, Religião e Procedência Nacional, 
presidida pela deputada Jurema Batista 
(PT). Nos dias 11 e 12, os debates – que 
reuniram no auditório Senador Nelson 
Carneiro representantes do movimento 
negro, cientistas sociais e jornalistas 
– giraram em torno de iniciativas da 
sociedade civil e de grupos de jornalistas 
que trabalham pela diversidade na mídia. 
Também foi discutido o papel dos 
intelectuais e políticos na luta contra a 
desigualdade racial.

O seminário buscou mostrar como 
certas iniciativas surtiram efeito junto à 
imprensa e aos canais comunitários. “A 
omissão da mídia em relação à cultura 
negra cessará. Já existe um canal de 
discussão com a Rede Globo. Precisamos 
chamar os autores de novelas para 

GEIZA ROCHA

O jornalista Carlos Alberto Medeiros, a deputada Jurema Batista, a jornalista Ellen Genuncio e o representante da Dombali, Lino Pinheiro

pulação negra como um mercado 
consumidor em potencial só vieram 
graças às atitudes tomadas pelos 
movimentos negros. 

“Debates como este mostram que 
pode existir um novo tipo de mídia 
que contemple a realidade brasileira”, 
disse a deputada, que acompanha a 
tramitação, no Congresso Nacional, 
da discussão das cotas para os meios 
de comunicação. “Foi por isso que a 
mídia bateu tão forte no debate sobre 
cotas nas universidades. Temos que 
acompanhar estas discussões e fazer 
pressão”, conclamou. 

reciclagens”, disse um dos representantes 
da ONG Dombali, Francisco de Assis.   

O procurador estadual do Trabalho 
Wilson Prudente falou sobre a força da 
imagem  na sociedade moderna: “Ho-
je, mais do que nunca, a linguagem 
suprema é a imagem. Por isso é fun-
damental a diversidade nos meios de 
comunicação de massa.”  Durante os 
debates, o jornalista Carlos Alberto 
Medeiros esclareceu pontos importantes 

sobre as ações afirmativas, que têm 
sido tratadas pela mídia, segundo ele, 
com total desinformação: “Promover 
a igualdade é fazer uma discriminação 
positiva e proporcionar a igualdade de 
oportunidades, para negros e brancos.”

O evento foi fruto da parceria entre 
a Comissão presidida pela deputada 
Jurema Batista, a Comissão de Jornalistas 
pela Igualdade Racial do Sindicato dos 
Jornalistas (Cojira) e a ONG Dombali. 
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Alô, Alerj fi rma imagem de aliado do cidadão
CENTRAL TELEFÔNICA COMEMORA DOIS ANOS COM 
ÍNDICE DE 80% DOS PROBLEMAS SOLUCIONADOS

Reclamações sobre serviços pú-
blicos, sugestões de projetos de 
lei, dúvidas sobre a legislação 

e pedidos comoventes para mudar 
de vida. Depois de dois anos de 
funcionamento, com mais de 67 mil 
ligações, o serviço de atendimento Alô, 
Alerj só tem a comemorar. A confi ança 
conquistada através dos anos pode 
ser traduzida não só nas mais de 200 
pessoas que ligam diariamente, mas 
principalmente no índice de resolução 
dos problemas: mais de 80%.

Sem falsa modéstia, o supervisor-
geral do Alô, Alerj, Nelson Alvarenga 
Filho, classifi ca o desempenho de sua 
equipe como "um sucesso absoluto". 
"As histórias que conquistamos neste 
período falam 
por nós. Nossa 
maior vitória é 
a gratidão dos 
atendidos pelo 
Alô, Alerj", as-
segura. O serviço atende  de segunda a 
sexta, das 8h às 20h, pelo telefone 0800-
220008 ou pelo endereço eletrônico 
www.alerj.rj.gov.br/aloalerj. A equipe 
é composta de 20 atendentes, divididos 
em dois turnos. Quem liga para a 
central pode acompanhar o andamento 
do seu pedido. O reclamante recebe 
uma correspondência, notifi cando 
que sua queixa ou solicitação foi 
encaminhada.

Segundo Nelson, a experiência 
prova que o Alô, Alerj tem se tornado 
um aliado do cidadão. A afi rmativa 
é justifi cada: pelo menos 51% das 
ligações dizem respeito a pedidos 
de informações, contra 33% de 
reclamações e denúncias. Deste total, a 
maioria – 18% – refere-se a direitos do 
Consumidor. O índice justifi ca o posto 
do serviço como o maior parceiro da 
Comissão Permanente de Defesa do 
Consumidor.

Vice-presidente da Comissão, o 
deputado Paulo Melo (PMDB) vai 
além. Segundo ele, o Alô, Alerj é um 
avanço signifi cativo nas relações entre 
o Parlamento e a sociedade civil. "O 
serviço é um satélite da cidadania. 
Antes, os eleitores do Rio fi cavam à 
mercê da boa vontade dos políticos, 
quando precisavam se comunicar 
com seus representantes. Agora isto 
é passado. Todas as informações, 
pedidos e reclamações nos são 
repassados, e o acompanhamento é 
criterioso", garante. Segundo ele, a 
Defesa do Consumidor não é a única 
benefi ciada pelo serviço. "O Alô, Alerj 
é parceiro de todas as comissões da 
Casa, porque traz o eleitor para perto 
de todos nós", afi rma.

Mas as parcerias se estendem além 
das paredes do 
P a r l a m e n t o . 
Entidades como 
as secretarias de 
Trabalho e de Se-
gurança Pública, 

bem como a Agência Nacional de 
Petróleo e empresas de serviço público, 
como a Cedae e a Telemar, colaboram 
nos êxitos da central. "Boa parte das 
solicitações é respondida através 
do banco de dados das operadoras. 
E é raro não termos retorno do que 
pedimos", reconhece Nelson. Segundo 
ele, compreender a importância do que 
é feito no Alô, Alerj é fundamental: "O 
cidadão tem direitos. E é por entender 
isto que conseguimos resolver seus 
problemas."

Mas ele não quer parar por aí. Para 
Nelson, o melhor ainda está por vir: 
novas parcerias e uma abrangência 
ainda maior da atuação do Alô, Alerj. 
"Nosso objetivo é manter este re-
conhecimento por parte da população, 
de que somos seus aliados. Para isto, 
com o passar do tempo será preciso 
aumentar nosso leque de parceiros", 
afi rma o supervisor. 

“O serviço é um satélite da 
cidadania. Ele traz o eleitor 

para perto de nós”
Paulo Melo, líder do PMDB

FERNANDA GALVÃO

SERVIÇO AJUDOU RAPAZ A ENCONTRAR A MÃE, APÓS 22 ANOS DE AFASTAMENTO

Marcelo Luiz Tavares Carreiro, 27 anos, 
carregava a mágoa de não conhecer a mãe. 
Criado no Educandário Vista Alegre, em 
Niterói, ele a viu pela última vez aos cinco 
anos. Desde então, a única informação 
que tinha era seu nome na certidão de 
nascimento. Depois de anos procurando, 
sem resultados, Marcelo viu o número do 
Alô, Alerj em um comercial de televisão, 
logo que o serviço foi lançado. Seu pedido 
foi encaminhado à Fundação da Infância e 
Adolescência (FIA), onde foi enquadrado no 
programa Procuro Minha Família. 

Mas ele continuou a buscar por conta 
própria, e para isso manteve contato 
com o supervisor do serviço, Nelson 
Alvarenga Filho. Chegaram a procurar por 
zonas eleitorais, até que encontraram um 

Para funcionar de segunda a sexta, das 8h às 20h, o Alô, Alerj conta com uma equipe de 20 atendentes, sob a supervisão de Nelson Alvarenga Filho



RIO DE JANEIRO, 12 A 18 DE NOVEMBRO DE 2003 5  JORNAL DA ALERJ

Alô, Alerj fi rma imagem de aliado do cidadão

SERVIÇO AJUDOU RAPAZ A ENCONTRAR A MÃE, APÓS 22 ANOS DE AFASTAMENTO

Parceria é a 
palavra-chave

O caso de Marcelo Luiz Tavares 
Carreiro é o resultado de uma 
das muitas parcerias de sucesso 
do Alô, Alerj. Coordenadora do 
programa Procuro Minha Família, 
da Fundação da Infância e 
Adolescência (FIA), Maria Emília 
Xavier é uma entusiasta da atuação 
conjunta entre os dois serviços. "O 
Alô, Alerj sempre nos manda os 
casos pertinentes à nossa atuação. 
Quem liga para o serviço sabe que 
será encaminhado para o lugar 
certo", afi rma. Segundo ela, o 
exemplo de Marcelo pode e deve 
ser trazido a público. "É um dos 
exemplos claros, para que as pessoas 
vejam que é possível", garante.

Parcerias como a da FIA são 
o principal diferencial do serviço, 
segundo seu supervisor, Nelson 
Alvarenga Filho. Exemplo disso é a 
quantidade de entidades envolvidas 
na resolução de questões referentes 
ao consumidor: além da comissão 
da Casa, o Alô, Alerj conta, ainda, 
com a ajuda do Procon – que 
agenda audiências diretamente com 
o serviço –, da secretaria de Justiça 
e da Defensoria Pública. 

A segunda área mais procurada, 
porém, é atendida pela estrutura 
do próprio serviço. Pelo menos 
11% das pessoas ligam para pedir 
cópias de leis estaduais, que são 
encaminhadas via correspondência 
ou através de correio eletrônico. 
As questões referentes aos idosos 
aparecem em seguida, com 10% das 
solicitações. Este também é o público 
que mais liga – pelo menos 15% das 
chamadas são feitas por maiores de 
65 anos. Também são signifi cativas 
as solicitações ligadas a transportes 
urbanos (9%). Segundo Nelson, este 
número deve aumentar, com a nova 
lei autorizando o funcionamento do 
metrô aos domingos.

endereço em Niterói. O 
serviço, então, encaminhou 
Marcelo à prefeitura do 
município, onde ele con-
seguiu o número da casa 
da mãe, Tereza Tavares 
Carneiro – a confusão dos 
sobrenomes foi responsável 
pelo afastamento de mãe e 
fi lho. Com a ajuda da FIA, 
foi marcado o primeiro 
encontro entre os dois, em 
agosto. "Foi uma alegria 
enorme", diz Tereza, que mora com outro 
fi lho, Diogo. O próximo passo, agora, é 
encontrar mais três irmãs, que foram criadas 
por madrinhas: Flávia, Luciana e Tatiana. 
Marcelo tem fé de que conseguirá o feito 

em pouco tempo. Seu sonho é reunir 
toda a família no próximo Natal. Se 
o caminho continuar difícil, ele não 
tem dúvida: vai ligar de novo para o 
Alô, Alerj.

Fotos Mariana Magro

Para funcionar de segunda a sexta, das 8h às 20h, o Alô, Alerj conta com uma equipe de 20 atendentes, sob a supervisão de Nelson Alvarenga Filho
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 DEPUTADO ESTADUAL PELO PT

EM DEBATE: ENSINO RELIGIOSO CONFESSIONAL

 Faltam cerca de 15 mil 
professores na rede pública 
estadual. Os alunos estão 
sem aulas de matemática, 
química e física. Para sanar 
esta grave carência que 
compromete a formação 
desses estudantes, o go-
verno Rosinha abriu con-
curso para contratar 500 
professores... de ensino re-
ligioso confessional! Que 
pregarão diferentes dou-
trinas religiosas em escolas públicas. 

O ensino confessional é proposto por lei estadual 
de autoria de um deputado que não se reelegeu e 
que contestamos na Justiça; o Tribunal de Justiça 
desautorizou esse concurso. 

A Constituição Federal garante a liberdade religiosa 
e determina a separação entre o Estado laico e as 
igrejas, princípio das democracias republicanas há 300 
anos, que superou o despotismo da Inquisição. A LDB 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 
determina que o ensino religioso em escolas públicas 
não tenha caráter confessional , mas sim inter-religioso. 
Os alunos devem estudar a história, a ética e a fi losofi a 
das religiões – e não receber pregação de diferentes 
credos na rede pública.

A LDB dispõe que o conteúdo dos programas 
é determinado pelo sistema público de ensino. De 

acordo com a lei 
estadual usada para 
este concurso, o 
ensino religioso 
será ministrado por 
professores creden-

ciados pelas respectivas autoridades eclesiásticas, 
que defi nirão o conteúdo das disciplinas – o contrário 
do que diz a LDB, válida em todo o País! Caso Frei 
Beto e Leonardo Boff fossem aprovados nos primeiros 
lugares e não fossem credenciados por sua autoridade 
eclesiástica, não lecionariam. 

Esta lei é de impossível aplicação prática: como 
garantir, em cada escola, pregação religiosa para todas 
as denominações? Este é o papel das diferentes igrejas, 
templos, sinagogas, casas, mesquitas, mantidas com 
o esforço de seus adeptos, com toda a liberdade. Na 
escola pública precisamos de professores de física, 
química e matemática.

Volta à Idade Média

“Na escola pública 
precisamos de 
professores de física, 
química e matemática ”

CARLOS MINC
SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

No Estado do Rio, fun-
damentada na Lei nº 9.394/96 
(que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional), 
a Lei Estadual nº 3.459/00 
dispõe sobre ensino religioso 
confessional nas escolas pú-
blicas e foi regulamentada pe-
lo Decreto nº 31.086/02. 

O ensino religioso ofer-
tado na rede estadual não 
se baseia em informações 
sobre religião nem em uma 
investigação sobre o seu signifi cado para o homem, mas 
no aprendizado dos valores fundamentais de uma religião 
determinada, de escolha do próprio aluno ou do seu 
responsável.

Se a lei obriga o Estado a oferecer o ensino religioso, não 
obriga o aluno, em contrapartida, a aceitá-lo. É, portanto, 
optativo, garantida ainda a escolha do credo, cuja oferta 
baseia-se no estudo estatístico realizado pela Comissão de 
Planejamento do Ensino Religioso Confessional.

Diante da obrigatoriedade da oferta e consciente de que 
a educação religiosa pode complementar o ensino a ser 
ministrado com base nas matrizes curriculares e nos temas 
transversais buscando os valores éticos, morais e religiosos, 
tão necessários à sociedade contemporânea, a Secretaria 
de Educação, com a autorização da governadora Rosinha 
Garotinho, adotou as medidas necessárias para a realização 
do concurso para o cargo de professor docente I, para 

ministrar a disciplina 
ensino religioso.

É preciso des-
tacar, ainda, que a 
contratação desses 
500 professores para 

ministrar ensino religioso não será feita em detrimento da 
contratação de professores de outras disciplinas (em 2003 
foram convocados 672 concursados e feitos 4.799 contratos 
temporários).

É importante esclarecer também que, no caso do 
professor de ensino religioso perder a fé e tornar-se ag-
nóstico ou ateu ou perder o credenciamento religioso, se-
rão aplicados os procedimentos administrativos previstos 
na legislação referente ao funcionalismo público civil do 
estado, o que em momento algum signifi ca afi rmar que o 
docente será desligado do quadro do magistério público 
estadual, e sim que será feito seu aproveitamento na dis-
ciplina em que comprovar a respectiva licenciatura plena.

Direito do aluno

“O ensino religioso se 
baseia no aprendizado    
de valores fundamentais 
de uma religião”

DARCÍLIA LEITE

fotos Leandro Marins
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Inclusão digital para rede pública 

Investir no desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico. Este, segundo o 
presidente da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, deputado Comte Bittencourt 
(PPS), é o caminho para a geração de 
empregos e conseqüente diminuição 
da exclusão social. A bancada do PPS 
pretende apresentar, no Orçamento de 
2004, emenda propondo que sejam 
destinados R$ 15 milhões para a 
informatização administrativa da rede 
pública de ensino e para investimentos 
em projetos de pesquisa. A idéia é que 
cada uma das 1.980 unidades escolares 
tenha um computador disponível, com 
informações administrativas em rede. 

O deputado alerta que a proposta do 
governo estadual é destinar para esta área 
apenas R$ 100 mil. “O Rio de Janeiro 
está atrasado nesse setor e o estado não 
vem cumprindo o que a Constituição 
prevê, que é investir 2% em ciência e 
tecnologia. São poucas as escolas que 
contam com laboratórios de informática 
para a inclusão digital dos seus alunos”, 
afirma Comte. No Rio, apenas 15,51% 
da população com residência fixa têm 
computador em casa, segundo pesquisa 
feita pela Fundação Getúlio Vargas. 
Aproximadamente 12 milhões de pessoas 
não têm acesso à informática.

A Comissão está realizando um ciclo 
de audiências públicas para debater o 
tema. A primeira reunião procurou 
saber como estão sendo desenvolvidos 
os projetos do governo nessa área. A 
presidente do Proderj, Tereza Porto, 
apresentou o programa Governo 
Eletrônico. A iniciativa reúne medidas 
que estão sendo implantadas para facilitar 
o acesso à informática em comunidades 
carentes.

Estão previstas mais duas audiências 
em novembro. No dia 19 será debatida 
a  inclusão digital na educação e, no 
dia 27, o mercado de informática e seu 
desenvolvimento. Foram convidados 
os representantes da Secretaria de 
Educação, do Centro de Ciências e 
Educação Superior à Distância (Cecierj) 
e da PUC-Rio.       

MELISSA ORNELAS
 Fotos Mariana Magro

O deputado Comte Bittencourt (dir.) conheceu o projeto Governo Eletrônico, do Proderj             

EM PAUTA

O líder do governo Lula na Câmara 
Federal, deputado Aldo Rebelo (PC  
do B/SP), recebeu no último dia 10 
a Medalha Tiradentes, no plenário da 
Alerj. A homenagem foi uma iniciativa 
do presidente da Casa, deputado Jorge 
Picciani (PMDB), e do líder do PC 
do B, deputado Edmilson Valentim. 
A solenidade também marcou o 
lançamento da revista Bonifácio – 
publicação do Instituto José Bonifácio 
que ressalta a valorização da cultura 
brasileira e que tem o parlamentar 
homenageado como membro de seu 

Homenagem a Rebelo

Em novembro, oito dos 92 mu-
nicípios do estado estão sediando 
os Encontros de Capacitação do 
Parlamento Juvenil. A iniciativa da 
Alerj e da Secretaria estadual de 
Educação busca incentivar o debate 
sobre cidadania entre os estudantes. 
Nos dias 10 e 11, Campos realizou a 
capacitação, seguido de Bom Jesus de 
Itabapoana, nos dias 12 e 13. Os novos 
parlamentares receberão treinamento e 
elaborarão projetos de lei. A posse está 
marcada para 15 de dezembro.

Parlamento Juvenil
A Comissão de Trabalho da Alerj 

recebeu semana passada representantes 
do Ministério do Trabalho, da Delegacia 
Regional do Trabalho (DRT), do 
Ministério Público do Trabalho e do 
Movimento Humanos Direitos, para de-
bater casos de desrespeito à legislação 
trabalhista no estado. Para acolher 
todas as denúncias, o presidente da 
Comissão, deputado Gilberto Palmares 
(PT), pretende disponibilizar uma nova  
central telefônica, o Disque Denúncia 
Trabalho.

Legislação trabalhista

Conselho Consultivo. “Estou honrado 
por receber esta homenagem na Alerj 
e pelo fato de a medalha ter o nome 
de Tiradentes, maior herói da história 
brasileira”, disse Rebelo.
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ENTREVISTA / ROBERTO DINAMITE
DEPUTADO ESTADUAL PELO PMDB

Craque no campo e no plenário
EX-JOGADOR DO VASCO DA GAMA 
DEFENDE O ESPORTE COMO 
SOLUÇÃO PARA A VIOLÊNCIA

Ele dispensa apresentações. Um 
dos maiores jogadores de fute-
bol que o Brasil já viu jogar, 

o deputado estadual Carlos Roberto 
de Oliveira, o Roberto Dinamite 
(PMDB), continua surpreendendo. 
A recente e-leição para a presidência 
do Clube de Regatas Vasco da Gama 
mostrou que o craque também arrasa 
fora das quatro linhas. Apesar de 
não ter vencido, o maior goleador da 
história do Campeonato Brasileiro, 
com 190 gols, obteve uma votação 
tão expressiva que, segundo a crônica 
esportiva, mesmo perdendo, pode ter 
iniciado o tão esperado processo de 
reestruturação e de moralização do 
futebol carioca. Vice-presidente da 
Comissão de Esporte e Lazer da Alerj, 
Dinamite fala sobre o Vasco, o Pan-
Americano, saúde, educação e seus 
dez anos de vida política.

Depois de quatro eleições legisla-
tivas, uma como vereador e três 
como deputado estadual, como foi a 
experiência de disputar a presidência 
do Vasco?

A eleição no Vasco foi muito 
positiva. Não ganhamos desta vez, mas 
obtivemos um resultado significativo. 
É o primeiro passo para mudarmos a 
situação pela qual o clube está passando. 
Eu vivi por mais de 20 anos dentro do 

ALFREDO JUNQUEIRA

Fotos 
Mariana Magro

Vasco e sei que sua história é repleta 
de fatos bonitos, principalmente na sua 
relação com sócios, atletas, torcedores. 
É uma coisa que hoje, infelizmente, 
não existe mais. De qualquer modo, 
valeu como experiência. Acredito que 
precisamos levar a democracia para 
o Vasco. Tínhamos uma proposta de 
gestão para o clube bem diferente da 
atual e pretendíamos resgatar a tradição 
de 105 anos do clube. 

Como o senhor poderá ajudar a 
reerguer o futebol do Rio a partir do 
seu trabalho na Assembléia?

Dentro da Comissão de Esporte 
e Lazer podemos buscar caminhos 
que possam ajudar os clubes. Como 
deputado, tento sempre contribuir 
para que o esporte encontre um novo 
caminho, um novo rumo. Queremos a 
transparência e que os clubes mostrem 
como estão sendo administrados. 
Dentro das comissões fazemos um 
trabalho importante, mas infelizmente 
elas não podem desempenhar um papel 
de maior destaque na relação com os 
clubes. O próprio governo federal tem 
dificuldades em relação a isso.

Qual o gol de placa da vida política?
Como fui jogador de futebol, as 

pessoas acham que eu só vou legislar a 
favor do esporte. Este é o meu perfil, mas 
sempre procuro desenvolver projetos em 
áreas diversas. Principalmente saúde e 
educação. Neste caso, diria que os meus 
trabalhos para as crianças são os meus 
gols de placa na atividade parlamentar. 

Consegui, por exemplo, implantar 
uma série de escolinhas de futebol 
que são coordenadas por ex-jogadores 
profissionais. Assim, contribuo para 
a educação das crianças, que são 
obrigadas a freqüentar a escola, e com 
antigos colegas que não conseguiram 
ter tanta projeção na carreira. O esporte 
é sempre a solução para problemas que 
afligem muito nossa sociedade, como 
violência e drogas. 

O Rio será sede dos Jogos Pan-
Americanos em 2007. O que isto 
representa para o estado?

É de suma importância esse evento 
para a cidade e o estado. O Rio ganhará 
com infra-estrutura, saneamento, recu-
peração ambiental. Teremos novos espaços 
esportivos e a restauração de outros. Além 
disso, o turismo – que é algo fundamental 
para o nosso desenvolvimento econômico 
– passará por um incremento significativo. 
O Pan será um importante passo para 
que possamos ver uma nova geração se 
inserindo melhor na sociedade através 
do esporte. 

Como a Assembléia pode colaborar 
nesse processo?

Temos que abrir as portas e criar 
mecanismos de incentivo, para atrair 
parcerias na iniciativa privada que 
nos ajudem nesse projeto. Devemos 
ter em mente que estamos investindo 
no futuro e que o retorno é certo. Mais 
uma vez, temos o esporte gerando uma 
série de outros mecanismos capazes de 
desenvolver a nossa sociedade.


