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A turma que faz acontecer

Uma lâmpada queimada, uma cadeira quebrada, o en-
canamento entupido. Quando menos se espera, um 
problema aparece. A solução pode estar a apenas um 

telefonema de distância: basta acionar a Divisão de Oficina 
e tudo se resolve em minutos. Esse setor é o responsável pela 
manutenção de todo o patrimônio da Alerj. Para eles não há 
sábados, domingos ou feriados, estão sempre em prontidão 
para atender o que for preciso e manter tudo funcionando.

O bom desempenho desses profissionais pode ser tradu-
zido em números: em 2004, foram mais de 4 mil atendimen-
tos em todas as áreas da Divisão. Entre os 30 funcionários do 

setor é possível encontrar desde chaveiros até bombeiros hi-
dráulicos, passando por eletricistas, serralheiros, estofadores 
e marceneiros. As atribuições, além dos pedidos usuais fei-
tos pelos gabinetes parlamentares e departamentos da Casa, 
englobam ações como a participação na fase final da elabo-
ração do JORNAL DA ALERJ e até reparos de última hora, 
como um conserto em um caixão cenográfico, utilizado nas 
gravações da novela Senhora do Destino, da TV Globo. Es-
tes e muitos outros pedidos de socorro recebidos pelo setor 
são resolvidos da mesma maneira: com muita disposição e   
boa vontade. PÁGINAS 4 e 5

A Divisão de Oficina, liderada por Sérgio Vieira (ao centro), está sempre a postos para atender os mais diversos pedidos

Mariana Magro
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FUNCIONÁRIO DA CASA, QUE É DEFICIENTE VISUAL, INSPIRA ESCRITORA GLÓRIA PEREZ A CRIAR O PERSONAGEM JATOBÁ

Da vida real para a novela América

FRASES DA SEMANA
“Vamos trazer a público as 

informações, inclusive de 
empresas que poderiam já estar 

comprometidas com a vitória
das cinco distribuidoras.“

Edmilson Valentim (PCdoB), sobre proposta 
de CPI para investigar o projeto de  

segmentação da Cedae

“À imprensa está garantida toda a 
liberdade nesta Casa, como está 
garantida a todos. Mas normatizar
é o mínimo que se pode fazer.” 
Presidente da Casa, deputado Jorge Picciani 
(PMDB), sobre ato normativo que regulamenta a 
circulação de jornalistas e assessores no Plenário

“O que temos visto é a segmentação da ética. 
Mas a ética não pode ser segmentada.”

Luiz Paulo (PSDB), sobre as declarações do presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, apoiando o deputado

federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson
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Eduardo utiliza um programa que descreve o que está ocorrendo na tela do computador

MARIANA MAGRO

Vontade de viver. Isto é o que sus-
tenta Eduardo Henrique Noguei-
ra, servidor da Alerj que hoje tra-

balha no departamento de Apoio às CPIs 
e Comissões Especiais. Eduardo, que é 
deficiente visual, diariamente dá exemplo 
de como ter força para vencer. Sua tra-
jetória de vida serviu de inspiração para a 
autora Glória Perez construir o person-
agem Jatobá, vivido pelo ator Marcos 
Frota na novela América, da TV Globo. 
“Não tenho limites; quero o melhor para a 
minha vida”, avisa.

Eduardo ficou cego do olho esquerdo 
aos 13 anos, quando teve descolamento 
da retina após levar uma pancada. Em 
busca de tratamento, chegou a viajar para 
os Estados Unidos. Ao retornar da via-
gem, Eduardo sofreu um acidente de carro 
e teve seu olho direito perfurado pelo lim-
pador de pára-brisa do veículo, o que o 
deixou completamente sem enxergar, aos 
25 anos. Após diversos tratamentos, ele 
conseguiu recuperar 80% da visão, mas 
esta capacidade foi perdida definitiva-
mente em virtude de um glaucoma. 

De lá para cá, sua deficiência não foi 
um empecilho. Eduardo graduou-se em 
Economia e em Administração, e é pós-
graduado em Gerência de Sistemas. Aos 

44 anos, casado e com duas filhas, ele 
também pode ser considerado um 
campeão no esporte: no ano passado foi o 
segundo colocado na 8º Meia Maratona 
do Rio de Janeiro. “Em agosto tem mais”, 
anuncia. 

Eduardo está na Casa desde 1998, 
após ter sido primeiro colocado em con-
curso público para a área de Informática. 
Antes já havia sido proprietário de uma 
confecção e de uma loja de produtos na-
turais, além de programador de computa-
dores. Na Alerj, trabalhou no Departa-
mento de Informática, de onde foi trans-

ferido para o Apoio às CPIs e Comissões 
Especiais. Engana-se quem pensa que, 
por ser cego, ele deixa de realizar alguma 
tarefa. Além do pique para participar das 
atividades do setor, Eduardo conta com 
um software que permite ouvir o que está 
na tela do computador.

Mas ele quer mais. A ponto de ter ten-
tado, por duas vezes, ocupar uma cadeira 
de deputado estadual na Casa. “Não gas-
tei dinheiro com minhas campanhas, só 
tentei conscientizar as pessoas sobre como 
lidar com os portadores de deficiência”, 
afirma.
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PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DIZ QUE É PRECISO DESCOBRIR OS AUTORES INTELECTUAIS DO CRIME

CPI para apurar chacina na Baixada
Augusto Carazza

Para o coronel João Carlos, alguém quer prejudicá-lo e ao coronel D’Ambrósio Francisco

comandantes chegam a fazer referências 
sobre seus patronos. Posso afirmar, hoje, 
que não é o coronel Hudson (coronel Hu-
dson Aguiar, comandante-geral da Polícia 
Militar) quem indica os comandantes dos 
batalhões, assim como não é o Álvaro Lins 
(chefe da Polícia Civil) quem indica os 
titulares das Delegacias Especiais. O co-
ronel Hudson não tem exclusividade, ele 
pratica atos de ofício até porque não tem 
alternativa”, acrescentou o parlamentar.

De acordo com o coronel João Carlos, 
porém, a nomeação dos comandantes dos 

batalhões é de responsabilidade do coman-
dante-geral da PM, sob a autoridade do 
secretário de Segurança Pública. “Imagine 
se o secretário Itagiba e o coronel Hudson 
iam me dar esta intimidade, de me imiscuir 
nas suas responsabilidades?”, questionou. 
Segundo ele, o coronel D’Ambrósio é seu 
amigo particular, e não há qualquer dis-
puta entre os dois. “Estas acusações estão 
servindo ao interesse de alguém, que está 
tentando não só jogar o deputado contra 
mim, como também o D’Ambrósio. Al-
guém lucra com isso”, ponderou.

FERNANDA GALVÃO

O presidente da Comissão de Direi-
tos Humanos da Casa, deputado 
Geraldo Moreira (PSB) disse, no 

último dia 19, que pretende pedir a aber-
tura de uma CPI para investigar as causas 
que motivaram a chacina que vitimou 29 
pessoas na Baixada Fluminense, em mar-
ço. Segundo ele, se os mandantes do crime 
não forem responsabilizados, o trabalho só 
estará 40% completo. “É preciso apontar 
os autores intelectuais do crime, quem se 
beneficiou com as mortes destas pessoas”, 
afirmou. A Justiça acatou denúncia contra 
os 11 policiais acusados de serem os auto-
res do crime, mas as investigações para sa-
ber se houve algum mandante continuam.

No dia 19, o inspetor-geral da Polícia 
Militar, coronel João Carlos Ferreira, re-
bateu as dúvidas levantadas pelo deputa-
do Paulo Ramos (PDT), de que o crime 
tivesse sido motivado por uma disputa 
de cunho eleitoral entre ele e o coronel 
D’Ambrósio Francisco, ex-comandante 
de policiamento da Baixada Fluminense. 
Ferreira afirmou que não tem qualquer 
pretensão política. “Achei que me conhe-
cessem o suficiente para saber que isso 
não faz o menor sentido”, afirmou. 

Para Geraldo Moreira, porém, só de-
pois de ouvir o coronel D’Ambrósio será 
possível tirar conclusões. D’Ambrósio foi 
convidado pela comissão a comparecer 
no dia 19 para responder às suposições do 
pedetista, mas avisou na véspera que não 
poderia cumprir o compromisso. “Preci-
samos ouvir o D’Ambrósio, assim como 
o presidente do inquérito, o delegado Rô-
mulo Vieira, que é da Delegacia de Homi-
cídios da Baixada, e o coronel Paulo César 
Lopes, comandante do 15º Batalhão. O 
coronel João Carlos não disse nada além 
do que achei que ele diria”, disse Moreira.

Para Paulo Ramos, o coronel João 
Carlos não foi convincente. “Concluo 
que ele é um desinformado, não sabe se 
o D’Ambrósio é candidato, não sabe se o 
Marcelo Itagiba é candidato nem sabe se é 
candidato, quando todo mundo sabe disso 
tudo”, ironizou. O pedetista voltou a dizer 
que as nomeações de comandantes de ba-
talhões seguem padrões políticos. “Alguns 

Projeto para afastar policiais sob investigação

Membro da comissão de Direitos 
Humanos, o deputado Alessandro 
Molon (PT) perguntou ao coronel 
João Carlos Ferreira quais as ações 
tomadas pela secretaria de Segurança 
Pública para evitar que casos como o 
da chacina se repetissem. Molon pe-
diu, ainda, apoio ao coronel João Car-
los, para que um projeto de lei de sua 
autoria seja analisado pelo Governo. 
A proposta, que já funciona no Gover-
no de Minas Gerais, prevê que poli-
ciais que estejam sendo investigados 
por má conduta sejam afastados das 
suas funções e fiquem sem distintivo, 

arma ou farda, durante a investigação. 
De acordo com o projeto, o afasta-
mento seria feito sem prejuízo dos 
vencimentos ou registros no histórico 
de condutas. “Isto é importante para 
que os policiais não possam usar suas 
prerrogativas para constranger as tes-
temunhas”, disse Molon. 

O coronel, que é ex-corregedor- 
geral da Polícia Militar,  disse que a 
corporação conta com um serviço de 
apoio psicológico nas unidades mais 
sujeitas a confrontos e que o policial 
que passa por investigações é coloca-
do em funções burocráticas.
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Ferramentas nas mãos e habilidades de sobra para atender a Casa

A Alerj funcionando a todo o vapor 
em pleno sábado? Esta é a reali-
dade de um setor muito impor-

tante na Casa: a Divisão de Oficina, res-
ponsável pela manutenção de todo o pa-
trimônio do Parlamento Fluminense. 
Para eles, o que interessa é manter os pa-
lácios Tiradentes e 23 de Julho funcio-
nando, mesmo que para isso seja preciso 
sacrificar o fim de semana. O diretor da 
divisão, Sérgio Vieira, acredita que estes 
são os melhores dias para consertar even-
tuais problemas. “Nos dias úteis não po-
demos parar o funcionamento dos pré-
dios. Obras na rede elétrica e hidráulica 
são resolvidas nos sábados e até mesmo 
nos domingos”, confirmou.

Para dar conta do serviço, a oficina 
conta com eletricistas, bombeiros hidráu-
licos, marceneiros, estofadores, chavei-
ros, lustradores, especialistas em refrige-
ração, serralheiros, pedreiros e pintores. 
Vieira, que é eletricista, tem tradição na 
área. Seu avô era construtor e seu pai 
também trabalhou na Oficina da Alerj. 
Ele, que está na Casa há 16 anos, diz ter 
aprendido muito com seus 30 funcioná-
rios. “Gosto muito do que faço. Aqui na 
Alerj tive a oportunidade de crescer na 
minha área e de conhecer outros setores”, 
disse. Segundo ele, o volume de pedidos 
é muito grande (veja o quadro), no entan-
to é fácil administrar todo o pessoal. “To-
dos são muito bem treinados e sabem o 
que é para ser feito. Os pedidos são divi-
didos por área, como marcenaria e rede 
elétrica. Os funcionários responsáveis 
atendem ao chamado realizado e resol-
vem o problema o mais rápido possível”, 
completou.

Mas, às vezes, um obstáculo prejudi-
ca a agilidade do processo: a falta de ma-
teriais específicos. Nem todas as peças de 
reposição são armazenadas na Casa, por 
isso, os utensílios mais nobres, antigos ou 
pouco usados precisam ser requisitados 
com antecedência. Além disso, o Palácio 

Tiradentes é um prédio tombado pelo Pa-
trimônio Histórico Nacional, e qualquer 
intervenção feita não pode modificar o 
aspecto original da construção. “Em ca-
sos extremos, em que o problema pode 
afetar a estrutura do prédio, procuramos 
resolver a questão com todo o cuidado”, 
comenta Vieira.

O momento mais atribulado para os 
funcionários da Oficina, no entanto, é 
quando há troca de mandato. As fechadu-
ras de todos os gabinetes precisam ser 
trocadas, e a decoração também fica ao 
gosto do novo deputado. “Assim que as-
sumem o cargo, os novos deputados que-
rem mudar tudo, inclusive as divisórias e 
a pintura. Mas algumas mudanças são re-
alizadas por questão de segurança, como 
a troca do segredo das fechaduras”, lem-
brou o diretor.

Além de serviços gerais, a Oficina 
também dá aquela força para outros de-
partamentos. A equipe é parte fundamen-
tal no processo de elaboração do JOR-
NAL DA ALERJ, com a responsabilida-
de de dobrar os exemplares. O Cerimo-
nial também é freguês constante do pes-
soal da divisão. Um dos pedidos mais 
curiosos foi o da reparação do caixão 
usado no funeral de Dona Josefa, perso-
nagem da atriz e apresentadora Marília 
Gabriela na novela Senhora do Destino, 
da TV Globo. Minutos antes do início da 

JULIANA DAMETTO

Serviços vão da troca 
de fechaduras a 
reparos cenográficos

Número de atendimentos em 2004 mostra sucesso do setor

gravação, que ocorreu no Salão Nobre da 
Casa, a produção da novela percebeu que 
o caixão estava lascado. A diretora do 
Cerimonial, Vera Jardim, imediatamente 
acionou a equipe da Oficina. “Em pouco 
tempo eles resolveram o problema, pas-
saram um verniz escuro e ficou perfeito”, 
conta Vera, que não tem o que reclamar 
da Oficina: “É o setor da Casa que atende 
as nossas necessidades de forma mais so-
lícita. Não tem sábado nem domingo. Os 
funcionários formam uma equipe muito 
companheira. Sou tiete da Oficina”.

A agitação do dia-a-dia dá lugar às 
brincadeiras entre os funcionários, que 
ajudam a amenizar a correria e os eventu-
ais problemas. Uma das preferidas tem a 
ver com os times do coração. Vieira deixa 
claro logo na entrada de sua sala que é 
vascaíno roxo, com uma flâmula do time 
na parede. Já o Almoxarifado, ao lado da 
sala do diretor, é território da estrela soli-
tária. Segundo o botafoguense Sebastião 
Tavares, não há briga. “Somos muito 
amigos aqui, todos se dão bem”, diz.

Em sentido horário, Alan Carlos de 
Mendonça, da refrigeração; João 

Marcos de Aguiar, estofador; Francisco 
Costa, Anderson da Silva e Carlos 
Eduardo Santos, marceneiros, e o 

chaveiro Luiz Gonzaga. Abaixo, 
o diretor da Divisão, Sérgio Vieira

BOMBEIRO HIDRÁULICO
CHAVEIRO
ELETRICISTA
ESTOFADOR
LUSTRADOR
MARCENEIRO
PEDREIRO
PINTOR
REFRIGERAÇÃO
SERRALHEIRO

521
922

1.129
241
47

1.132
70
79
182
88

SETOR  Nº DE PEDIDOS

4.411TOTAL

Fotos Mariana Magro
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EM DEBATE: A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DE ANGRA III

DEPUTADO ESTADUAL PELO PMDB

SAMUEL MALAFAIA
DEPUTADO ESTADUAL PELO PV

ANDRÉ DO PV

Nosso caminho é outro Coragem e vontade
Leandro Rosa

As características positi-
vas da energia nuclear como 
fonte limpa de eletricidade 
vêm sendo reconhecidas pe-
los países industrializados. 
O Brasil é um país privile-
giado nesta área. Temos a 
sexta maior reserva de urân-
nio, dominamos o ciclo de 
enriquecimento e também a  
fabricação do combustível. 
Nessa fase de transição, do 
petróleo para novas fontes 
energéticas, a energia nuclear se apresenta como alterna-
tiva para complementar a matriz energética brasileira, 
aumentando a oferta capaz de sustentar iniciativas públi-
cas e privadas. Em audiência pública realizada pelas co-
missões de Ciência e Tecnologia e de Minas e Energia, 
com a participação de representantes de diversos seg-
mentos da sociedade, ficou claro que Angra III é um pro-
grama estratégico para nosso desenvolvimento econômi-
co, envolvendo rigorosos critérios de segurança e, ao 
contrário do afirmado pelos ecologistas, não apresenta 
riscos ao Meio Ambiente. 

A construção de Angra III, em conjunto com Angra I 
e II, garantirá a oferta de energia no futuro, evitando pre-
juízos como o racionamento ocorrido em 2001. A gera-
ção nuclear fará com que o Estado do Rio de Janeiro, 
passe da condição de importador a de exportador de 
energia, beneficiando toda a Região Sudeste.

O município de Angra 
dos Reis, escolhido por 
sua localização estratégi-
ca, será favorecido com o 
aumento da arrecadação 
de impostos e investimen-
tos, criação de 10 mil pos-
tos de trabalho durante a 

obra e geração de 500 empregos diretos após a conclu-
são. Não podemos desprezar um empreendimento como 
esse, sob risco de desperdiçar US$ 700 milhões, já inves-
tidos em equipamentos, e estagnar o conhecimento dessa 
tecnologia, de grande importância também para as áreas 
da medicina e agricultura. Paralisada, a usina representa 
um gasto anual de US$ 20 milhões aos cofres públicos. 

É preciso ter coragem e vontade política para mos-
trar ao mundo que o Brasil é uma nação competente, 
tecnologicamente avançada e que preserva sua tradição 
pela paz.

Mariana Magro

Mais uma vez tentam rea-
nimar o projeto de construção 
da Usina Nuclear de Angra 
III, rejeitado pela imensa 
maioria da população brasi-
leira. Uma ampla pesquisa 
nacional, feita em 2004, sob a 
responsabilidade do Iser e do 
Greenpeace, demonstrou que 
82% de pessoas consultadas 
são contra o uso da energia 
nuclear e favoráveis ao de-
senvolvimento de fontes de 
energia mais limpas, baratas e seguras. No próprio Governo 
federal tem gente que assim pensa, como as ministras Mari-
na  Silva, do Meio Ambiente, e Dilma Rouseff, das Minas e 
Energia. Mas elas são vozes isoladas. 

Ser contra a energia nuclear é posição histórica do Parti-
do Verde. Essa bandeira de luta sempre foi muito cara aos 
verdes. Recentemente, nossos diretórios e parlamentares 
federais e estaduais se manifestaram contra o funcionamen-
to das usinas e a construção da unidade III. 

O passar dos anos tem dado inteira razão ao partido. O 
mundo viu acidentes catastróficos, como os de Chernobyl, 
em 1986. Lá, um reator explodiu, deixando milhares de 
mortos e milhões de contaminados. Há casos de vários tipos 
de câncer se reproduzindo entre crianças, jovens e adultos 
ucranianos.  Aqui, os resultados obtidos por Angra I e II, em 
termos de energia,  são ridículos.  Ainda assim, insistem na 
retomada da construção de Angra III. Querem enterrar mais 

dinheiro, necessário a seto-
res vitais da vida brasileira, 
como saúde, educação e re-
forma de rodovias, por 
exemplo. Quase R$ 2 bi-
lhões já foram investidos 
em material mecânico e na 
infra-estrutura. Angra II 

consumiu US$ 14 bilhões para ser construída, e gera menos 
de 2% da eletricidade atualmente produzida no país. O 
complexo nuclear já nos custou quase R$ 55 bilhões! Por 
dia, as usinas sangram o Brasil em mais de R$ 1 milhão!

Enquanto isso, a Alemanha, país que forneceu os equi-
pamentos para a construção de Angra I e Angra II, volta-se 
para a captação energética de origem eólica. Essa fonte de 
energia dos alemães é maior do que a gerada pelas nossas 
usinas nucleares. Nosso caminho é outro. Por que não o ale-
mão de agora, com a captação eólica, ou a transformação da 
força das ondas em energia? 

“Por dia, as usinas 
sangram o Brasil 
em mais de 
R$ 1 milhão!”

“Não podemos 
desprezar um 
empreendimento 
como este”
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Alunos dizem não à ação do estado
ANDRÉIA QUELHAS

CURTAS

Municipalização de escolas es-
taduais, intervenção da Se-
cretaria estadual de Educação 

na direção de unidade e pedidos para 
inclusão de profissionais no plano de 
cargos e salários. Estes foram pontos 
abordados pela Comissão de Educação, 
em audiência pública realizada no últi-
mo dia 20, para discutir os rumos da 
educação no Estado do Rio de Janeiro. 
Estiveram presentes representes do Sin-
dicato Estadual dos Profissionais de 
Educação (Sepe) e da União dos Profes-
sores Públicos no estado (Uppe). O se-
cretário estadual de Educação, Cláudio 
Mendonça, foi convidado pela Comis-
são, mas não compareceu à reunião. Em 
seu lugar esteve presente o subsecretá-
rio de Integração Institucional, Carlos 
Guimarães. 

Durante a audiência, professores, 
mães e alunos do Colégio Estadual Vis-
conde de Cairú, no Méier, protestaram 
contra a intervenção da secretaria na 
eleição dos diretores da escola. O pro-
fessor Reinaldo da Silva falou em nome 
dos professores da unidade, e apelou 
por uma solução. “Nossos cartões de 
ponto foram presos pela direção. Não 

queremos um interventor. Queremos 
uma direção legítima”, afirmou.

A audiência também discutiu a mu-
nicipalização das escolas estaduais. 
Professores da rede estadual informa-
ram que as escolas municipalizadas es-
tão sem dinheiro até para necessidades 
básicas, como limpeza e merenda. A 
presidente da comissão de Educação, 
deputada Alice Tamborindeguy (PSDB), 
confirmou o abandono. “Em alguns mu-
nicípios os pais estão tirando os filhos 
das escolas municipalizadas e transfe-

rindo para escolas estaduais”, afirmou.
Já os professores contratados pela a 

Fundação de Apoio à Escola Pública 
(Faesp) renovaram seus apelos para se-
rem inseridos no plano de cargos e salá-
rios da categoria. “O Governo do estado 
está obrigando os professores de 40 ho-
ras a cumprirem sua carga horária em 
duas, três e até quatro escolas”, afirmou 
o dirigente do Sepe Danilo Mendes. O 
subsecretário Carlos Guimarães tomou 
nota das reivindicações e prometeu 
levá-las ao secretário. 

Hugo Leal toma posse na AlerjMudanças na Receita

As escadarias do Palácio Tiradentes serviram de palco para protesto de mães e alunos

Álvaro Salles

O secretário estadual da Receita, 
Luis Fernando Victor, se reuniu no últi-
mo dia 19 com os deputados Luiz Paulo 
(PSDB), Doutor Ogando (PSC), Edna 
Rodrigues, Paulo Melo e Noel de Car-
valho, todos do PMDB, para discutir 
mudanças estruturais na secretaria. O 
encontro foi convocado pela liderança 
do Governo na Casa, que se antecipou 
ao saber que o secretário está recolhen-
do sugestões para o planejamento estra-
tégico da pasta. Os deputados aproveita-
ram para perguntar sobre a implementa-
ção de 37 iniciativas recomendadas no 
relatório final da CPI do Propinoduto.  

O ex-presidente do Detran,  
deputado Hugo Leal (PSC), tomou 
posse na última quinta-feira, dia 19. O 
parlamentar assume no lugar de 
Márcio Corrêa (PSB), que morreu 
num acidente de carro em abril, mas 
permanece na condição de suplente, 
ocupando a vaga do atual secretário 
estadual de Esportes, Chiquinho da 
Mangueira (PMDB): “Não sei quanto 
tempo ficarei na Alerj. Mas minha 
presença na Casa será como o amor 
que dedicamos à vida. Não sei quanto 
tempo terei, mas que seja infinito 
enquanto dure”.

Mariana Magro
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ENTREVISTA CLÁUDIO ORNELLAS DE OLIVEIRA
DIRETOR DE ATAS E PUBLICAÇÕES

‘ A união facilita nossa superação‘  
JULIO HONAISER

Marcelo Frauches

De fala mansa e até um pouco 
tímido, o diretor do departa-
mento de Atas e Publicações, 

Cláudio Sérgio Ornellas de Oliveira, 
de 53 anos, é muito firme ao falar de 
sua trajetória na Casa. Funcionário 
efetivo da Casa desde 1975, ele hoje 
lidera uma equipe de 20 pessoas, no 
setor que é responsável pela publica-
ção das atividades, discursos e delibe-
rações da Assembléia Legislativa em 
Diário Oficial. Apaixonado por auto-
mobilismo e natural de São Gonçalo, 
onde ainda mora com a mulher, três fi-
lhas e três netos, Claudinho se diz um 
bairrista de carteirinha. “Gosto de 
morar lá, não troco por nada”, enfati-
za ele, apesar de fugir para Rio das Os-
tras com a família nas horas vagas, 
para relaxar. Ao completar 30 anos 
como servidor do Parlamento estadu-
al, Cláudio diz que se considera uma 
pessoa plenamente realizada. Seu prin-
cipal defeito ele não revela. Já a sua 
qualidade, deixa que os amigos de tra-
balho apontem: “São os mais indica-
dos para dizer o que eu tenho de me-
lhor e de pior”.

Como o senhor começou a sua carrei-
ra aqui na Alerj e o que acha que foi 
determinante para chegar à diretoria 
de um departamento da Casa?
Acho que a minha experiência na Casa 
já pode ser considerada longa. Comecei 
trabalhando na Assembléia em 1975. 
De lá para cá, entrei para o Departa-
mento de Atas e Publicações, na época 
chamado Departamento de Divulgação, 
onde cresci e aprendi bastante. Foi so-
mente no ano de 1995 que acabei me 
tornando subdiretor do departamento de 
Atas, durante nove anos. Há um ano, 
desempenho o cargo de diretor. 

E como é liderar esta equipe?
Sou uma pessoa liberal, tanto na manei-
ra de tratar a equipe que trabalha comi-

go, quanto na forma como encaro a 
vida. Além disso, sou comunicativo na 
hora de trabalhar. Isso facilita a dinâmi-
ca do trabalho e o relacionamento que 
tenho com a minha equipe, que é muito 
bom. 

Qual o peso de ser diretor de um de-

com nossas próprias famílias. É natural 
que o relacionamento também se torne 
mais próximo e muito mais produtivo. 
Na rotina da Casa, a gente acaba enfren-
tando sempre uma dificuldade ou outra. 
A união, porém, facilita a superação. É 
bom chamar a atenção para a função do 
departamento aqui na Alerj. Somos res-
ponsáveis por captar tudo o que a Casa 
irá realizar ou já realizou e colocar no 
Diário Oficial. Por isso a integração 
com todos os departamentos e gabine-
tes é também essencial.

E quais são suas atividades nas horas 
vagas?
Nas minhas horas vagas, curto minha 
família, meus netos principalmente. Te-
nho uma casa em Rio das Ostras pra 
onde vou quando quero descansar um 
pouco, molhar uma planta, cuidar do 
meu jardim... É claro que a casa está 
sempre cheia de filhos, netos e esposa. 
Nessas horas eu vou para o meu quarto 
e quero sossego. Mas no geral é sempre 
um a festa. Meu hobby frustrado é o au-
tomobilismo. Adoro andar de kart e ver 
corridas de carro. Pena que a idade não 
me permite mais certos abusos.

“A integração é essencial 
com todos os departamentos 

e gabinetes”

partamento da Casa? Que dificulda-
des o senhor enfrenta no cotidiano?  
É um peso grande por causa da respon-
sabilidade. Mas todos da equipe já ad-
quiriram uma experiência de muitos 
anos. Isso contribui para que a gente es-
teja cada vez mais preparado em lidar 
com os acontecimentos do dia-a-dia. A 
convivência diária acaba aproximando 
os funcionários. Viramos uma verdadei-
ra família aqui dentro, até porque con-
vivemos um com outro mais até do que 


