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ed itor ial

Na administração pública brasileira, a regra costuma ser essa: com a mudança 
de governo, há pouca continuidade dos programas – em alguns casos, nenhuma. 
Mais interessados em deixar sua marca pessoal, os governantes, ao assumirem, fazem 
questão de desconstruir a gestão anterior, mas, ao mesmo tempo, não se preocupam 
com a sustentabilidade de seus projetos. Essa cultura política, que de republicana não 
tem nada, infelizmente costuma contaminar a vida de algumas associações profissionais. 
Não é o caso da Amaerj, muito menos da diretoria a qual tive a honra de presidir, no 
biênio 2010-2012.

Sempre de olho no futuro, pensando principalmente como associados que desejam ser cada vez melhor atendidos 
e representados pela sua Associação, nos dedicamos desde o começo a implantar uma filosofia de trabalho que fosse 
duradoura. Com dois anos de mandato e sem reeleição, não podíamos errar. Por essa razão, tão logo colocamos em prática 
a reestruturação administrativa – tão necessária para otimizar os recursos –contratamos a consultoria da Empresa Júnior da 
PUC-RJ. Com o auxílio dessa jovem equipe de administradores, foi possível realizar um planejamento sério e consequente 
para as reformas tão necessárias. 

Por ser a última edição da Fórum veiculada em nosso mandato, era imperioso que a revista elegesse como um de 
seus temas principais o balanço das ações empreendidas pela Amaerj nestes dois anos. Foi com esse estado de espírito 
que concedi a entrevista que você lê a partir da página 10. Em seguida, os leitores entrarão em contato pela primeira 
vez com os resultados da pesquisa de qualidade realizada pela Amaerj, entre outubro e novembro, que são reveladores 
de que estamos no caminho certo, mas, também, de que ainda há muito o que fazer. Para falar justamente do futuro, o 
desembargador Cláudio dell´Orto concedeu sua primeira entrevista como presidente eleito da Amaerj (pág. 18), na qual 
firma suas posições e suas principais metas.

Além do Juristur, pioneiro programa de visitas guiadas por dentro de um tribunal de justiça, que ano passado ganhou um 
novo impulso com a parceria da Secretaria Municipal de Educação do Rio e da Fetranspor – e que a partir deste ano passou a 
garantir ao TJ-RJ o cumprimento da Meta 4 do CNJ –, a comunicação é outro setor que nos deixa com a convicção do dever 
cumprido. Além da projeção obtida na imprensa em geral, investimos na reformulação do nosso site – hoje, sem dúvida um 
dos mais bonitos e dinâmicos dentre os sites de Associações de Magistrados – e na excelência de nossas publicações. 

A propósito, esta edição da Fórum mantém o bom nível editorial alcançado. Como na seção de Livros, na qual recebemos 
a visita do ministro do STJ e ex-presidente da Amaerj, Luis Felipe Salomão, para nos revelar o seu clássico literário. Passando 
para a responsabilidade social - um conceito tão em voga hoje, que nem sempre corresponde aos fatos -, a reportagem “Rio 
de Janeiro: celeiro de projetos inovadores” (pág 22) faz um recorte das belas iniciativas desenvolvidas pelos magistrados 
fluminenses neste segmento. E para quem pensa em buscar um destino turístico diferente para as próximas férias, a dica é o 
Líbano, dono de uma riqueza histórica ainda pouco conhecida dos brasileiros (pág. 38). Outra opção de lazer e autocuidado 
– esta bem mais perto de nós – é o Espaço Botani, na nossa sede de Vargem Grande. Intitulada “Renovando energias”, a 
matéria que começa na pág. 36 ouviu integrantes do primeiro grupo de juízes a usar os serviços do SPA da Amaerj. Eles falam 
sobre os reflexos em suas vidas da semana passada no Botani. Imperdível.

Nosso agradecimento, como sempre, à Petrobras, cujo apoio tem sido essencial para a construção de um País mais justo, 
nossa maior missão.

Boa leitura! 

Antônio Cesar Siqueira

Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro (Amaerj)

Amaerj de olho  
no futuro

convên ios

Amaerj e Colégio 
Padre Antonio Vieira: 
uma nova parceria com tradição

A Amaerj firmou parceria com uma tradicional escola 
do Rio de Janeiro: o Colégio Padre Antonio Vieira. Agora os 
associados da Amaerj e seus dependentes poderão contar com 
uma grande escola, da Educação Infantil até o Ensino Médio. 
Agende uma visita para conhecer as vantagens oferecidas. 

Há mais de 70 anos a escola desenvolve a missão de 
transformar alunos em cidadãos responsáveis, integrados 
à sociedade e capacitados a construírem uma trajetória de 
vida virtuosa e bem sucedida. O Colégio Padre Antonio 
Vieira é uma instituição de orientação católica, com um 
projeto pedagógico consistente, onde se destaca o programa 
de línguas estrangeiras Living English Program (LEP). O 
Programa tem início na Educação Infantil e continua no 
Ensino Médio, preparando os alunos para as avaliações 
da Universidade de Cambridge e, assim, garantindo um 
diploma de reconhecimento internacional.  Além disso, 
oferece o programa de avaliação oral, outro projeto de 
sucesso do Colégio. O objetivo é estimular a reflexão sobre o 
aprendizado, ensinando o aluno a reelaborar e expressar, de 
modo pessoal e criativo, o conhecimento adquirido.

 

Espanhol e Francês
 O Colégio, para atender a crescente demanda do mercado 

de trabalho, oferece aos alunos mais duas opções de línguas 
estrangeiras: Espanhol e Francês. O Espanhol do 1º ao 5º 
ano do Ensino Médio e o Francês do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, com carga horária de duas horas semanais.

 
Disciplinas Complementares

 Estatística, Metodologia Científica e Introdução à 
Pesquisa e Matemática Financeira são disciplinas oferecidas 
aos alunos do Ensino Médio. O objetivo é que estes 
conhecimentos sejam aplicados nas disciplinas regulares.

 
Atividades extras

Futebol, Robótica, Capoeira, Jiu-jitsu, Ginástica Rítmica, 
Ballet e Atividades Artísticas fazem parte dos cursos extras. 
As atividades propiciam a permanência no Colégio em 
horário estendido.

Depoimento Ex-alunos
Foi fundamental para minha formação não só acadêmica, 

mas principalmente humanística, o fato de ter estudado por mais 
de uma década no Colégio Padre Antonio Vieira. Se dentro 
daquele antigo casarão da Rua São Clemente, em Botafogo, 
por um lado encontrei um  local de aprendizado de vários ramos 
do conhecimento, por outro descobri um instituto de ensino mais 
preocupado em transmitir a seus alunos os preceitos morais de 
dignidade, honestidade, altivez, cidadania, e principalmente a 
importância do amor e do respeito à valorização da família.

Até hoje, 25 após minha formatura no Colégio, encontro 
pela vida pessoas que lá estudaram, cujos olhos brilham 
ao rememorar as estórias ocorridas naquele espaço onde 
aprendemos a ser antes de bons alunos, pessoas boas.
João Augusto Basilio 

Advogado

Colégio Padre Antonio Vieira
Rua Humaitá, 52 - Humaitá - RJ
Tel.: (21) 2539-2292

Foto: Divulgação
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É com enorme prazer que atendo ao pedido de falar 
sobre o meu colégio.

Fui para o “Padreco” (nome carinhoso do Colégio Padre 
Antônio Vieira) em 1960, com 8 anos, entrando na 2ª série 
do primário.

Fiquei no colégio até a conclusão do 3º Clássico e foi 
ali que aprendi com o Dr. Décio e Da. Elza, bem como 
com seus filhos, todos os valores necessários a formação de 
uma pessoa, aprendendo a ganhar e a perder. A brigar e a 
apartar brigas. A estudar e a ficar “em cana” (“de castigo”)...

Um berço de valor inestimável...
Como diz o hino do colégio, feito quando eu estava, 

salvo engano, no 4º Ginásio, os alunos do “Padreco” 
sempre andam “ombro a ombro, na dura escalada do 
saber, de um grande ideal”, para ficarem  sempre “alte et 
recte”, como a “palmeira arrojada”, que é “o brasão de 
uma estirpe real”.

Saudades do meu colégio...
Fernando Setembrino Márquez de Almeida

Advogado e Ex-membro jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 

de Janeiro, por 4 biênios

Falar ou escrever sobre o Colégio Padre Antonio Vieira 
é mencionar a formação de uma personalidade ! Todos os 
que frequentamos os bancos escolares do COPAVI somos 
pessoas que aprendemos desde cedo em nossas vidas, a 
competir com lealdade, saber vencer, e, se não conseguir 
o objetivo procurar forças para reiniciar até alcançar sua 
meta. Aprendemos as matérias lecionadas no curriculo e 
paralelamente os professores têm em seus ensinamentos 
embutido o dogma de estudar e competir para vencer. O 
COPAVI sabe incutir em seus alunos a necessidade do saber 
e com este obter vitórias. O entrosamento de muitos no 
cotidiano é, sem dúvi da fruto dos ensinamentos e formação 
confiante recebida nos bancos do colégio. Posso afirmar ser 
o Colégio Padre Antonio Vieira uma semente viva há mais 
de sessenta anos na condição de Educandário. Nele o lar e 
o colégio se completam Afirmo que o privilégio de cursar o 
COPAVI fez levar a mim e a tantos por toda a vida o espírito 
religioso e fraternal a procura do bem e da vitória. 
Amilcar Werneck de Carvalho Vianna

Cirurgião Dentista - Professor Titular da U.F.R.J. 

Entrei no Colégio Padre Antonio Vieira com 6 (seis) 
anos de idade e só saí de lá formado, com 18 anos. Minha 
formação foi toda realizada dentro da proposta pedagógica 
humanista do Colégio, baseada na educação, na instrução 
e no ajustamento emocional, tendo como objetivo a 

formação pessoal e o  desenvolvimento das capacidades 
reflexiva e crítica. 

Outro aspecto que devo destacar foi a preocupação 
do Colégio com a boa convivência entre os alunos. Não 
seria exagero afirmar que seus antigos alunos formam 
uma grande familia e não somente um grupo de ex-
alunos. Neste ponto se encontra a diferença de um simples 
colégio que “ensina” de um colégio que “educa”. É muito 
dificil dar um depoimento sobre o Colégio Padre Antonio 
Vieira sem mencionar o seu Hino, que condensa os valores 
fundamentais da educação, desde a afirmação das virtudes 
da nobreza, da bravura e da moral até o símbolo/brasão da 
palmeira arrojada: “Alte et recte”. 

Por fim, não poderia deixar de mencionar a minha dupla 
ligação com o Colégio Padre Antonio Vieira: fui aluno e 
depois professor. Fui professor de direito (na verdade de 
“noções de direito”) durante 15 anos. Aprendi e ensinei; fui 
educado e depois participei da educação. Posso dizer que 
essa foi uma experiência única
Luciano Saldanha Coelho

Advogado

Tenho do COPAVI as melhores recordações. Continuo 
em contato com 80% dos meus colegas do Primário, do 
Ginasial e do Científico, e como o Colégio era pequeno, 
com cerca de 200 alunos, mesmo os alunos mais velhos 
ou mais moços se reconhecem quando se encontram, e 
trocam recordações  do pequeno mundo que tínhamos  em 
comum. Somos uma verdadeira “confraria” !Fiz amizades 
para o resto da vida!

Recebi uma formação humanística muito boa e saí 
fluente em Inglês e Francês, tendo até estudado Alemão 
num pequeno curso paralelo dado pelo Prof. Müller.O 
ensino de Português foi ótimo nos abrindo para o  mundo 
da Poesia e da Literatura .

D. Thomaz e Dr. Décio e D.Elza, com personalidades 
completamente diferentes, foram marcantes. Foi um 
privilegio conhece-los!

Em 2004, quando se completavam 60 anos de minha 
entrada para o COPAVI, resolvi juntar os colegas do 4° ano 
primário e repetir com eles a fotografia de turma feita em 
1944, sentados nos mesmos bancos, debaixo das mesmas 
mangueiras e na mesma posição da foto original. Alguns já 
não estavam mais conosco, mas deu para fazer um belo e 
comovente registro de uma turma de garotos que o tempo 
transformou em sisudos senhores, mas que continuam por 
dentro garotos do “Padreco”.
Pedro Solberg        

Médico pediatra

A Amaerj firmou convênio com a Grand Cru Leblon
Todos os associados têm 10% de desconto para qualquer 

forma de pagamento

Av.Ataulfo de Paiva, 348 - Lj. A - Rio de Janeiro - RJ
Tels. 55 (21) 2540 9957 / (21) 2540 9958 / (21) 3936 0444

grandcruleblon@gmail.com

desconto não cum
ulativo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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capa

Mudança
de ciclo

Por Marcelo Pinto

I
ndependentemente da avaliação que cada um faça do desempenho da diretoria da Amaerj 
gestão 2010-2012, algumas iniciativas, resultados e números já falam por si. A propósito, 467 
magistrados – ou 58% dos juízes e desembargadores em atuação no estado do Rio de Janeiro 
– tiveram a chance de falar o que pensam e o que esperam de sua Associação, ao responde-

rem à pesquisa de qualidade promovida pela Amaerj em outubro e novembro, que a revista Fórum 
publica nesta edição (veja na página 17).

Ao analisar a reestruturação por que passou a Amaerj no último biênio, o presidente Antonio 
Cesar Siqueira é categórico: “Trocamos um círculo vicioso por um círculo virtuoso.” Para ele, os 
principais responsáveis por essa mudança foram a profissionalização dos serviços e a cooperação 
institucional. Os resultados seriam a melhora na qualidade e eficiência do atendimento aos associados; 
a recuperação da liderança política da Amaerj no cenário nacional da magistratura; a abertura de 
novos espaços na relação com os demais poderes e a imprensa; e, sobretudo, o amadurecimento 
do diálogo com o Tribunal de Justiça do Rio, que gerou um retorno material perceptível para 
todos os magistrados, através do deferimento de inúmeros requerimentos da Associação, tanto 
na gestão do desembargador Luiz Zveiter, como na atual presidência do desembargador Manoel 
Alberto Rebêlo. 

Perto de transmitir o cargo ao colega Cláudio dell´Orto, no próximo dia 3 de fevereiro, o 
desembargador – que continuará na próxima diretoria, à frente do Espaço Botani – faz um balanço 
de sua administração. Demonstrando ainda um surpreendente entusiasmo e sentido de urgência 
nas palavras, Siqueira identifica aqueles que seriam os marcos desta gestão, ciente de que as 
mudanças ainda precisam de tempo para se consolidar.

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista.

Em entrevista, o desembargador Antonio Cesar Siqueira, presidente 
da Amaerj, faz um balanço da gestão 2010-2012, a qual define 

como o início de um ciclo de reestruturação da Associação 

Presidente da Amaerj, Antonio Cesar Siqueira
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Reforma administrativa
A Amaerj nunca teve uma administração voltada para 

um atendimento profissional ao magistrado nem uma 
estrutura que fosse capaz de atender às necessidades de 
todas as atribuições da Associação. Era uma estrutura 
mal dimensionada, mal organizada e, sobretudo, cara. 
Havia desperdício de pessoas. Quando eu entrei, a 
Associação tinha três motoristas. Foi um momento 
difícil, porque nós vimos que teríamos que fazer uma 
troca muito grande de pessoas, mas para evitar que isso 
fosse feito de forma amadorística, tomamos o cuidado 
de contratar uma consultoria e isso foi feito através da 
Pontifícia Universidade Católica. A PUC-RJ tem uma 
estrutura de escritório modelo, de jovens profissionais, 
que deram uma consultoria a um preço bastante razoável 
de reestruturação e de remodelação, não só da sede 
central, mas da área administrativa de São Pedro da 
Aldeia e, também, já fazendo um projeto daquilo que 
seria o Espaço Botani, em Vargem Grande. Esse foi o 
primeiro passo, estruturar para começar a trabalhar. 
Essa reestruturação, que atingiu todos os níveis, demorou 
aproximadamente seis meses para ser efetivada. Inclusive, 
a própria Assessoria de Imprensa, que era absolutamente 
amadora. Aquilo que era necessário fazer, ou seja, formar 
pessoal e estruturar, nós fizemos. Nas atividades em que 
a opção de terceirização se fazia mais interessante, a 
gente terceirizou, como no caso da Imprensa. 

Comunicação
A mudança da Assessoria de Imprensa foi muito boa, 

não resta dúvida que a Assessoria da Ricardo Viveiros é 
uma das três melhores do Brasil. Nós partimos para ter 
uma Assessoria absolutamente profissional. A gente 
precisava retomar nosso espaço na imprensa, para 
que a gente pudesse, quando necessário, veicular as 
nossas necessidades e pontos de vista. Em relação às 
prerrogativas da magistratura, a gente vem sofrendo um 
ataque muito violento da mídia em geral e da própria 
população, então abrir esse canal de comunicação era 
absolutamente indispensável para que a gente exercesse 
a defesa, perante a sociedade, das nossas prerrogativas 
e dos nossos direitos. Essa aproximação com a sociedade 
passava pela abertura de canais com a imprensa, por 
isso essa profissionalização trouxe bons resultados. 
É lógico que procuramos nos aproximar de todos os 
meios de comunicação, fazendo visitas às redações, às 
televisões, enfim, fizemos contatos para abrir esses canais 
de comunicação. Efetivamente, nós abrimos canais tanto 
na imprensa escrita, falada e televisada, participamos de 
programas de entrevista e escrevemos artigos que foram 
republicados no Brasil inteiro. A Amaerj retomou, em razão 
disso, a sua importância nacional. Hoje posso garantir que 
em termos nacionais a Associação dos Magistrados do Rio 
de Janeiro não está abaixo de nenhuma outra, muito pelo 
contrário, está em primeira linha no cenário nacional. A 
Amaerj retomou sua posição de liderança.

Acompanhamento parlamentar
Conseguimos muitas coisas através de uma boa relação 

com o Congresso Nacional, com os deputados estaduais e 
senadores do estado do Rio de Janeiro, porque nós abrimos 
realmente um diálogo. Por exemplo, nós aprovamos em 
tempo recorde, na Alerj, a lei que estabeleceu estrutura 
de gabinete dos juízes – e duas semanas depois estava 
sancionada pelo governador e já pronta para entrar 
em vigor. Qual a receita? É colaboração, é entender 
as dificuldades que efetivamente passam pelo Poder 
Legislativo, mas ao mesmo tempo ter uma conversa franca 
para que eles possam também saber as necessidades do 
Poder Judiciário. A gente tem que entender que o Congresso 
Nacional e a Assembleia Legislativa são Casas políticas, a 
visão deles é diferente da nossa, temos que entender que, às 
vezes, não conseguimos emplacar tudo que queremos. Mas 
realmente conquistamos alguns avanços. Creio que essa 
estrutura deveria estar mais ativa em termos nacionais. A 
Amaerj tentou fazer isso reunindo em Brasília parlamentares 
de todas as lideranças partidárias, junto com a direção da 
AMB, para tratar de assuntos institucionais, na esperança 
que isso fosse feito em todos os estados, mas acabou 
não acontecendo. Acho que essa seria a fórmula, porque 
seria a Associação estadual lidando com seus deputados, 
senadores, no universo de Brasília, junto com a direção da 
AMB, ou seja, abrindo um canal de comunicação. O que 
falta para haver essa articulação? Falta vontade política, 
falta trabalho. As pessoas têm que entender que você está 
na Associação para trabalhar, não para ocupar apenas um 
lugar. Eu trabalhei muito nesses dois anos, alguns diretores 
meus também. Nós entendemos essa necessidade de 

haver uma dedicação total. Isso nem sempre é entendido. 
Às vezes as pessoas querem ocupar um cargo, mas não 
querem o ônus do trabalho.

Pesquisa institucional
Esse é o final de um trabalho de reestruturação da 

Associação, para fazer com que a Amaerj volte a ser 
a casa do juiz e o meio pelo qual ele transmite para 
a sociedade os seus anseios, transmite para os outros 
colegas suas necessidades e também trabalha no sentido 
de conseguir avanços institucionais. Hoje, temos uma 
estrutura administrativa muito boa, temos as sedes de 
Vargem Grande e de São Pedro da Aldeia reformadas e 
em pleno funcionamento, temos uma nova sede central, 
bem estruturada e ampla. Estamos com um quadro 
de funcionários excepcional e uma boa Assessoria de 
Imprensa. Faltava agora saber dos juízes o que acham que 
ainda precisamos trabalhar para aperfeiçoar, então foi feita 
a pesquisa. Já se pretende agora traçar uma estratégia para 
que as necessidades trazidas pela pesquisa tenham um 
encaminhamento na próxima gestão. Quando a próxima 
diretoria assumir, já saberá exatamente o que está sendo 
reclamado pelos juízes e terá mais facilidade de se organizar 
para atingir esses objetivos. Venho conversando com o 
desembargador Cláudio dell’Orto e tenho certeza que 
haverá um seguimento do trabalho. Temos feito reuniões 
de transição. Em todas as situações cujos efeitos vão se 
verificar na gestão dele e no futuro, ele tem conhecimento 
absoluto e está de acordo. Essa passagem de cargo será 
feita com toda a tranquilidade do mundo e não vai haver 
dissolução de continuidade do trabalho, tenho certeza.
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Área cultural
A nossa parte cultural ligada ao ensino do 

Direito ficou de certa forma prejudicada, em 
razão de um problema pessoal muito sério 
passado pelo desembargador Marco Aurélio 
Bezerra, nosso diretor cultural. Por isso, tivemos 
dificuldades em deslanchar os projetos. Mas é 
verdade, também, que hoje em dia esse tipo 
de evento tem pouca presença de magistrados, 
muito provavelmente em razão do excesso de 
trabalho dos juízes de primeiro grau. Quase 
todos os juízes estão acumulando trabalho 
e para vir acompanhar curso eles têm mais 
dificuldade. Mas, de qualquer maneira, essa 
atividade de cursos é suplementar, porque essa 
é uma obrigação da Escola da Magistratura. 
O que tentamos fazer é restabelecer algumas 
atividades extracurriculares, atividades de lazer, 
como o clube de motociclismo, participação 
no teatro, ter uma coluna (na revista Fórum) 
indicando livros, para que as pessoas pudessem 
ler outras coisas que não fossem ligadas ao 
Direito. Também, naquilo que foi possível nós 
incentivamos os colegas a participarem de 
cursos, inclusive no exterior. Mandamos alguns 
juízes para fazer curso no exterior, sempre de 
forma democrática: definimos o número de 
vagas e as sorteamos entre as pessoas que se 
inscreveram. A escolha sempre foi limpa, ética e 
democrática. Tomara que, daqui por diante, a 
gente possa fazer mais isso, porque a Amaerj vai 
estar mais bem estruturada economicamente. 

Pensionistas
Na minha visão, a pensionista é associada 

como qualquer outro. Ela contribui da mesma 
forma que o titular. Para mim, a pensionista 
deveria ter direito a voto. Não digo que tenha 
direito a ser eleita, porque esse cargo é muito 
ligado à defesa de prerrogativas e direitos 
da magistratura, logo, deve ser exercido por 
um magistrado. Mas que a pensionista possa 
votar e fazer com que todas as direções da 
Associação olhem para elas com o olhar que 
merecem ter.

Relação com o TJ-RJ
Restabelecemos um tratamento de respeito e de boa 

relação. Em nenhum momento a Amaerj se subjugou à 
vontade da administração do TJ, ela sempre teve boa 
relação e, na maioria das vezes, a discussão sobre 
determinados temas acabou chegando a um bom termo, 
que era exatamente o interesse dos juízes. É lógico 
que esse trabalho foi facilitado tanto pela gestão do 
desembargador Luiz Zveiter, que era uma pessoa que 
estava muito atenta às necessidades da magistratura 
do Rio de Janeiro, como agora com o desembargador 
Manoel Alberto. A postura foi de cooperação naquilo 
que era possível e independência em relação às matérias 
em que não havia coincidência de entendimento entre a 
Associação e o Tribunal de Justiça.

Requerimentos
A média foi de mais de um requerimento atendido por 

mês. Se compararmos com os dois anos anteriores, essa mé-
dia é quase 24 vezes maior. Tivemos inúmeros requerimentos 
atendidos pelas administrações do Tribunal de Justiça.

Juristur
É um programa muito bem estruturado aqui no Rio de 

Janeiro, talvez o mais bem estruturado no Brasil. Alguns 
estados têm o programa “Conhecendo o Judiciário”, em 
que juízes vão às escolas para falar o que é o Judiciário, 
mas o nosso é mais perfeito. Porque a gente traz a escola 
para dentro do Judiciário, o estudante não conhece a 
Justiça só pela palavra do magistrado, mas fisicamente 
participando, assistindo a julgamento, palestra, vendo 
como as pessoas trabalham. E o programa ficou ainda 
mais completo com essas duas inovações que são o 
Simulado Recursal, que foi uma ideia extraordinária do juiz 
Paulo Jangutta, e essa expansão para a rede do ensino 
fundamental, que tem sido um grande sucesso. Tentamos, 
ainda, uma outra formulação que o Tribunal não achou 
conveniente, de levar uma vez por semestre um julgamento 
do TJ para dentro das universidades. Mas é uma ideia que 
fica para o futuro. A aproximação do Judiciário com a 
comunidade é uma recomendação muito positiva do CNJ, 
que o TJ vem cumprindo através do Juristur, e desse modo 
tem se aproximado da população através da Amaerj.  
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Espaço Botani
Esse projeto eu tenho que levar mais um pouquinho, 

porque ali é uma mudança de filosofia. Aquela sede foi 
criada no momento em que o magistrado tinha muita 
dificuldade financeira, a filosofia era fazer um lugar 
barato e serviu em determinado momento. Mas, hoje 
em dia, já não servia para nada, era pouco utilizado e 
criou-se um círculo vicioso, ou seja, as pessoas não iam 
porque era ruim e era ruim porque as pessoas não iam. 
Nós tínhamos que mudar isso e mudamos o paradigma, 
implantamos uma filosofia completamente diferente, que 
é dar um tratamento de excelência ao magistrado, por um 
preço razoabilíssimo, mais barato do que você encontra 
do mercado. Hoje temos uma cozinha de primeira linha, 
um prédio maravilhoso, instalações sensacionais e um Spa 
que funciona a semana inteira e que tem sido avaliado 
pelas pessoas com mais de 85% de excelência. A outra 
mudança é que essa sede era usada muito raramente aos 

domingos, e às vezes, no sábado. Hoje ela funciona todos 
os dias, de domingo à noite até sexta de tarde com o Spa, 
e sexta de tarde até domingo servindo hospedagem para 
os associados que querem passar o fim de semana lá. 
Aos sábados, funciona como casa de festa e no domingo 
com almoço tradicional para os associados, para quem 
quiser passar o dia lá. Aos sábados tem escolinha de 
tênis, futebol, nos finais de semana têm animação para 
as crianças e terapeutas que fazem as mais variadas 
massagens. Enfim, é uma mudança de filosofia total, 
tanto que o nosso chef de cozinha trabalhou no Fasano 
Al Mare, um restaurante de primeira linha. O mais 
interessante é que se criou uma maneira desse espaço 
se autossustentar financeiramente, pois ele gera riqueza 
para o investimento de manutenção dele. Hoje podemos 
manter todos esses serviços de excelência porque a sede 
gera renda que dá para pagar suas despesas. Trocamos 
um círculo vicioso por um círculo virtuoso.

A Amaerj realizou entre outubro e novembro de 2011 
uma pesquisa para avaliar o clima organizacional. Com o 
intuito de definir os pontos mais fortes e as áreas que ainda 
precisam melhorar na relação com os associados, o estudo 
ouviu a opinião de 58% dos juízes e desembargadores em 
atuação no Judiciário fluminense. Percentual, aliás, superior 
ao da pesquisa realizada recentemente pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que ouviu somente 6,4% dos 
magistrados do Rio de Janeiro, com foco exclusivo nos 
juízes. A pesquisa da Amaerj, incentivada pela juíza Márcia 
Cunha Silva A. de Carvalho e executada pelo funcionário 
Estevão Fortes, estudante do último período da graduação 
em Relações Públicas da FACHA (Faculdades Integradas 
Hélio Alonso), também se ocupou em traçar o perfil do 
associado e suas expectativas.

De acordo com a pesquisa, a grande maioria dos 
associados atua no Poder Judiciário há mais de 15 anos, 
com atuação predominante na capital do estado. Entre 
os serviços avaliados pelos associados estão convênios 
com diferentes empresas, apoio na administração de 
planos de saúde e previdência privada, assessoria de 
imprensa e espaços para lazer, como o Espaço Botani, 
em Vargem Grande, e a sede de São Pedro da Aldeia. 

Opinião
Os magistrados afirmaram ter orgulho de serem 

representados pela Amaerj – 69% dos juízes e 85% dos 
desembargadores responderam “com freqüência” ou 
“sempre”. Perguntados se são atendidos com presteza 
e atenção quando necessitam da ajuda da Associação, 
85% dos juízes e 84% dos desembargadores responderam 
que sim. As metas e objetivos estabelecidos pela atual 
administração foram cumpridos, segundo a pesquisa. 
Na visão da maioria dos associados, revelada pela 
pesquisa, a Amaerj luta permanentemente para que as 
prerrogativas dos magistrados sejam respeitadas em 
âmbito estadual e nacional. 

Os eventos promovidos pela Amaerj também foram 
classificados pela maioria como prazerosos, e 67% 
considerou adequado o espaço físico disponibilizado 

pela instituição. Conforto, higiene e limpeza também 
receberam nota máxima da maioria dos magistrados. 
Além disso, 60% dos desembargadores consideram a 
relação com a Amaerj satisfatória. 

Os veículos de comunicação da Associação – boletim 
on-line, informativo, revista e site – foram avaliados 
como sempre eficientes por 55% dos desembargadores, 
enquanto 89% consideram que as informações são 
sempre transmitidas de forma clara e precisa.   

Segundo o presidente Antonio Siqueira, “este é o 
final de um trabalho de reestruturação da Associação, 
para fazer com que a Amaerj volte a ser a casa do juiz 
e o meio pelo qual ele transmite para a sociedade os 
seus anseios, transmite para os outros colegas suas 
necessidades e também trabalha no sentido de conseguir 
avanços institucionais.”

Associados avaliam clima organizacional 

Por Sarita Yara

Juízes
Considera que a AMAERJ representa os 
magistrados de forma coerente?

Desembargadores
Considera que a AMAERJ representa os 
magistrados de forma coerente?

Sempre

Com frequência

Poucas vezes 

Nunca

Não respondeu

Sempre

Com frequência

Poucas vezes 

Nunca

Não respondeu
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E
leito com 51% do total de votos, pela chapa 
Ética e Democracia, o desembargador Cláudio 
dell´Orto é o novo presidente da Amaerj. Com 
mandato para o biênio 2012-2013, o magistrado 

anunciou logo após conhecer os resultados da eleição 
realizada em 28 de novembro último, que a principal 
meta é construir um novo momento da magistratura do 
Rio de Janeiro e da magistratura nacional. “É a partir 
das associações locais que nós levamos as demandas 
que precisam ser encaminhadas a nível nacional para 
a defesa das nossas prerrogativas, para que a gente 
possa prestar uma jurisdição melhor e mais qualificada; 
uma jurisdição empenhada na solução dos problemas 
sociais, também, mas sempre vinculada às obrigações 
constitucionais”, declarou o desembargador. 

Esta não será a primeira vez de Dell´Orto na 
presidência da Amaerj. Ele já presidiu a Associação 
no biênio 2006-2007. Magistrado desde 1991, ele já 
foi advogado do BNDES e promotor de justiça do Rio 
de Janeiro. É desembargador desde 2009, quando foi 
promovido por antiguidade. Apesar da especialização em 
matéria criminal, atuou em todas as áreas da prestação 
jurisdicional, em diversas comarcas, varas e juizados. No 

Ética, democracia e união

Desembargador Cláudio dell´Orto é o novo presidente da Amaerj. Nesta entrevista, 
ele destaca os principais pontos do planejamento estratégico da diretoria executiva, 

destacando a intenção de promover a união do Judiciário fluminense.

Tribunal, atuou em câmaras cíveis e criminais. Conhece, 
segundo ele, “as agruras vividas pelos colegas das várias 
regiões do estado e de diferentes especialidades”, pois 
exerceu “atividades administrativas que me permitiram 
conhecer os diversos setores do TJ-RJ”.

Revista Fórum – Quais são as propostas da diretoria 
eleita para os associados? 
Cláudio dell´Orto – Nossa principal proposta é de 
cunho político, temos que encontrar o caminho que 
permita a democratização interna do Poder Judiciário 
com participação de todos os magistrados no processo 
de escolha dos membros da administração e na definição 
das prioridades orçamentárias. Todos os magistrados – 
juízes e desembargadores – são membros do Tribunal de 
Justiça. A distinção feita nos artigos 92, VII e 125 da CRFB, 
entre Tribunais e Juízes dos Estados deve ser interpretada 
como indicativa da atividade jurisdicional de primeiro 
e segundo grau e não como norma administrativa que 
coloca em órgãos estanques os desembargadores e os 
juízes. Todos são membros do Poder Judiciário, integram 
o Tribunal de Justiça e submetem-se administrativamente 
à mesma cúpula diretiva que deve ser democraticamente 

escolhida. A conquista deste espaço democrático 
permitirá atendimento prioritário das necessidades do 
primeiro grau de jurisdição e, portanto, uma prestação 
jurisdicional mais ágil e eficiente com maior grau de 
satisfação dos anseios do povo. 

Revista Fórum – Dentre as prerrogativas da magistra-
tura, quais o sr. destacaria como prioridades de sua 
gestão? 
Cláudio dell´Orto – A defesa de direitos e prerrogativas 
dos magistrados é compromisso indeclinável da Amaerj, 
porque significa garantia para a cidadania. Em especial, 
os magistrados devem contar com segurança pessoal e 
para seus familiares. Implantaremos um “gabinete de 
crise” para que os associados possam receber apoio de 
pessoas treinadas evitando exposição indesejável com 
incremento de risco. Acreditamos em uma parceria com a 
administração para ampliar os mecanismos de proteção 
dos magistrados. Manteremos, através de coordenadorias 
específicas, atividade constante de defesa das nossas 
prerrogativas, de luta pela justa remuneração e da 
ampliação das relações com outras instituições evitando 
atritos decorrentes da falta de diálogo.

Revista Fórum – Além destes pontos, quais seriam as 
demais prioridades de seu planejamento estratégico? 
Cláudio dell´Orto – Identificamos dificuldade na definição 
de um projeto político para a magistratura brasileira. 
Precisamos retomar os debates institucionais para um 
eficiente planejamento. A experiência dos associados 
precisa ser transformada em fonte para a definição de 
prioridades. Duas questões precisam ser respondidas: o 
Brasil optou por um Poder Judiciário nacional, subordinado 
administrativamente ao CNJ e jurisdicionalmente às 
súmulas vinculantes, mitigando-se o princípio federativo? 
Qual o cenário para a magistratura estadual nos próximos 
vinte anos, inclusive com relação à jurisdição eleitoral? 

Revista Fórum – De que modo a diretoria pretende 
reforçar e ampliar parcerias em prol da magistratura 
fluminense? 
Cláudio dell´Orto – O diálogo é a fonte de um relacio-
namento proveitoso para todos os interessados. Devemos 
crer no imperativo categórico de que todas as instituições 
desejam alcançar o que se considera melhor para a so-
ciedade. Inviável, portanto, uma posição de inacessível 
encastelamento. Nossa coordenadoria de relações insti-

“No campo social 
vamos ampliar projetos 

como o ‘Juristur’ 
para que os jovens 
possam conhecer o 

Judiciário, melhorando 
a percepção social da 

nossa atividade”
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tucionais implantará canais para um proveitoso relacio-
namento com os demais poderes e órgãos governamen-
tais, além de especial atenção na relação com a OAB. 
Nosso departamento de convênios ampliará parcerias 
para que nossos associados possam obter melhores con-
dições na aquisição de produtos e serviços.

Revista Fórum – De que maneira a Amaerj pretende 
reforçar o intercâmbio com os magistrados associados?
Cláudio dell´Orto – O associado é a alma da Amaerj. 
Os canais de comunicação devem estar disponíveis para 
que as necessidades dos associados sejam rapidamente 
em encaminhadas, possibilitando que sejam acionados 
órgãos capazes de atendê-las. As decisões da diretoria 
executiva devem ser precedidas de discussão aberta. 
Para agilização desse processo serão utilizados meios 
eletrônicos e, se necessário, assembleias presenciais. 
Os instrumentos de comunicação interna devem ser 
dinamizados através de reuniões para definição de pauta 
em consonância com as aspirações da classe. 

Revista Fórum – Dentre os programas oferecidos 
para os associados e também para a comunidade, 
quais o sr. destacaria como de vital importância para 
continuidade e/ou ampliação? 
Cláudio dell´Orto – Em 2012 serão realizadas no Rio a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20) e a Cúpula dos Povos na Rio+20 
por Justiça Social e Ambiental. Será prioridade da 
nossa diretoria de projetos ambientais a inserção da 
Amaerj nesses eventos fundamentais para o futuro 
do planeta. No campo social vamos ampliar projetos 
como o “Juristur” para que os jovens possam conhecer 
o Judiciário, melhorando a percepção social da nossa 
atividade. Outros projetos especiais serão desenvolvidos 
procurando eleger temas que tenham boa aceitação 
social – a adoção e a defesa do consumidor, por exemplo 
– para realização de eventos que possam atender a 
população e gerar repercussão favorável ao Judiciário.

Revista Fórum – Como o sr. avalia o trabalho realizado 
pela última gestão? 
Cláudio dell´Orto – A gestão que se encerra realizou 
um dos mais corajosos projetos em favor dos nossos 
associados: a intervenção radical na sede campestre 

de Vargem Grande para transformar um espaço 
historicamente deficitário em fonte de receita para a 
associação e de saúde para nossos associados e familiares. 
O investimento realizado para construir o Espaço Botani 
coloca a Amaerj na vanguarda do Rio de Janeiro. A cidade 
está se expandindo para a região de Vargem Grande, com 
expressiva valorização imobiliária. Novos meios de acesso 
transformarão aquela região numa das melhores opções 
de lazer do Rio. O espaço Botani permite que durante os 
dias úteis, em que não havia utilização da sede campestre, 
seja realizada atividades de spa e, nos fins de semana, 
funcione um moderno e bem equipado clube de lazer, 
com espaço gourmet e atividades esportivas e lúdicas para 
confraternização dos associados e seus familiares.

Revista Fórum – O que o sr. destacaria do trabalho 
realizado em sua primeira gestão como presidente 
da Amaerj?
Cláudio dell´Orto – Desde meu ingresso na magistratura 
participei das atividades associativas porque acredito que 
unidos poderemos alcançar um Judiciário mais eficiente 

capaz de pacificar as relações sociais. Presidi a Amaerj no 
biênio 2006/2007, uma época de grande transformação 
da magistratura brasileira. Lutamos pela implantação 
do subsídio, eleição da metade dos membros do Órgão 
Especial, e pela irredutibilidade remuneratória, metas 
alcançadas e acerca das quais precisamos avaliar os 
efeitos, para eventuais correções de rumo. Lutamos pela 
definição de critérios objetivos para promoção e remoção 
por merecimento e pelo fim da contribuição previdenciária 
dos aposentados e pensionistas, metas que insistiremos 
em perseguir. Mantivemos permanente diálogo com os 
associados, através de reuniões abertas de diretoria, 
debates institucionais e assembleias. Implantamos o FAIM 
para formação de uma reserva financeira para situações 
emergenciais de defesa de direitos e prerrogativas. 
Realizamos o Congresso Nacional de Pensionistas com 
grande repercussão. No âmbito esportivo reformamos 
integralmente o campo de futebol de Vargem Grande, 
investimos na manutenção das quadras de tênis e na 
participação dos nossos atletas em várias competições, 
além de sediarmos competições. Investimos na atividade 
cultural dos associados com realização de concurso 
de monografias, participação em eventos nacionais e 
internacionais. Foram realizadas diversas atividades 
sociais, inclusive prestigiando talentos musicais e artistas 
plásticos da magistratura. Preocupados com a Reforma 
Política, obtivemos o apoio de Oscar Niemeyer para 
realização de um fórum de debates que recebeu o nome do 
ilustre arquiteto que com seu desenho único, definiu o visual 
do poder político brasileiro. O Fórum Oscar Niemeyer 
permitiu que, durante os dias 14 e 15 de agosto de 2006, 
magistrados, políticos, pesquisadores e representantes 
da sociedade civil discutissem temas essenciais para o 
futuro do Brasil. Os resultados foram publicados no livro 
“Vox – espaço de opiniões e reflexões da Amaerj”, que 
foi encaminhado para todos os associados, membros do 
Congresso Nacional, universidades e partidos políticos.  
Ao encerrar o evento Oscar Niemeyer disse:  “Meu 
nome deveria ser Oscar Ribeiro de Almeida porque foi 
como meu avô que eu vivi toda minha vida. Ele deixou 
um exemplo que hoje para mim é muito importante. Foi 
ministro do Supremo por muitos anos, mas morreu pobre 
deixando para nós somente a casa em que morávamos. 
Isso é fundamental: uma boa formação, sabendo que a 
vida é difícil. É preciso ser otimista.”

Presidente
Cláudio Luís Braga dell’Orto

1a Vice-Presidente
Antônio Augusto de Toledo Gaspar

2o Vice-Presidente
Paulo Mello Feijó

Secretária-Geral
Maria Paula Gouvêa Galhardo

1o Secretário
Ricardo Alberto Pereira

2a Secretária
Daniela Bandeira de Freitas

1a Tesoureira
Raquel de Oliveira

2a Tesoureira
Eduarda M. de C. Souza Campos

Diretoria Executiva

“Temos que encontrar 
o caminho para a 

democratização interna 
do Poder Judiciário, com 
participação de todos os 
magistrados no processo 
de escolha dos membros 

da administração e na 
definição das prioridades 

orçamentárias”
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responsab i l idade soc ial

Rio de janeiro:  
celeiro de projetos inovadores

Magistrados fluminenses com iniciativas voltadas para a educação e o acesso à 
justiça têm sido presença marcante em premiações do terceiro setor, como a do 

Instituto Innovare, mas muitos outros projetos, em todo o Esta vêm permitindo levar 
capacitação profissional, cultura e cidadania à população de baixa renda

Por  Milena Prado Neves e Sarita Yara

H
á pouco mais de um ano, o Rio de Janeiro 
celebrou a retomada, pelo Estado, de 
comunidades antes dominadas por traficantes. 
A instituição, pela atual secretaria estadual de 

Segurança, do modelo de Unidade de Polícia Pacificadora 
(UPP) permitiu levar segurança e garantir às pessoas que 
vivem nesses locais uma nova perspectiva de liberdade 
e de acesso às políticas públicas. Em muitos casos, isso 
se deve a iniciativas desenvolvidas por integrantes do 
Judiciário fluminense.

É o caso do Programa de Mediação em Comunidades 
Atendidas pelas UPPs, da desembargadora Marilene Melo 
Alves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Com 
a iniciativa, mais do que cumprir seu tradicional papel os 
policiais recebem treinamento especial para, também, 
atuarem como conciliadores diante de pequenos conflitos 
entre moradores. Em dezembro último, a desembargadora 
recebeu das mãos do ministro Cezar Peluso, presidente 

Juiz Murilo Kieling

Desembargadora Marilene Melo Alves: projeto que capacita moradores de 
comunidades para atuarem como conciliadores recebeu o Innovare 2011

Desembargador Luiz Gustavo Grandinetti

Foto: Rosane Naylor

do Supremo Tribunal Federal (STF), o prêmio do Instituto 
Innovare, entregue anualmente aos magistrados, membros 
do Ministério Público estadual e federal, defensores 
públicos e advogados públicos e privados de todo o Brasil, 
como reconhecimento às práticas que mais contribuem 
para o aprimoramento da Justiça no País. Vencedora na 
categoria “Tribunais”, Marilene dedicou o prêmio à juíza 
criminal Patrícia Acioli, assassinada em Niterói, em 12 de 
agosto de 2011, e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ).

O Programa, iniciado em agosto de 2010 com a 
formalização do convênio entre o Governo do Estado e 
o TJ-RJ, oferece cursos de comunicação não-violenta 
e técnicas de mediação, totalizando 40 horas de aula 
teórica. A segunda etapa é o treinamento prático, que 
consiste no acompanhamento dos atendimentos realizados 
nos Centros de Mediação do TJ-RJ. 

Foto: TJRJ

Fotos: Divulgação
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Criado em 2004, o projeto busca estimular a prática 
da conciliação para a solução de conflitos nessas regiões. 
Para tanto, oferece uma diversidade de cursos aos agentes 
multiplicadores: há aulas de Direito Constitucional, 
Penal, Civil e de Família, além de temas como Estatuto da 
Criança e Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, 
funcionamento do Juizado Especial Criminal e do Juizado 
Especial Cível. “Queremos desmistificar, mostrar que juiz, 
promotor, defensor, policial e morador são pessoas, e que 
podemos construir uma convivência pacífica”, resumiu a 
magistrada, em entrevista ao Jornal do Commercio, por 
ocasião do lançamento do projeto na Cidade de Deus, 
em Jacarepaguá, em abril passado. 

Assim como o Pró-Florescer e Justiça Cidadã, os 
projetos Jovens Mensageiros, Casamento Comunitário – 
igualmente apoiado pela Amaerj –, Justiça Itinerante, Pais 
Trabalhando, Escola de Família, Bem me Quer e Gestão 
Ambiental também são desenvolvidos pelo Deape.

Solução eficiente de conflitos
Outra importante iniciativa é a do Posto Avançado 

do Juizado Especial Criminal, projeto desenvolvido 
pelo juiz Murilo Kieling, titular da 3ª Vara Criminal da 
Capital, com o objetivo de resolver demandas e conflitos 
de maneira ágil e eficiente, para garantir a segurança 
do público em grandes eventos realizados no Rio de 
Janeiro. A iniciativa inédita no Brasil está presente 
nos principais eventos esportivos e musicais, como 
jogos de futebol,  torneios do UFC (Ultimate Fighting 
Championship), shows como o Rock in Rio e desfiles das 
escolas de samba.

Atuando em conjunto com Delegacia Policial, o 
órgão jurisdicional é dotado de competência para o 
processo e julgamento de infrações penais com menor 
potencial ofensivo, praticadas nos eventos e em suas 
proximidades. Inicialmente, a prática desenvolvida pelo 
TJ-RJ estava restrita às partidas de futebol, sendo o 
Maracanã (Estádio Jornalista Mário Filho) o primeiro a 
receber o projeto.

Também coordenado pelo juiz Murilo Kieling, 
e apoiado pela presidência do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-RJ), o projeto Justiça Eleitoral Itinerante, 
implementado em comunidades onde há UPPs, facilita 
a emissão do título de eleitor e de todas as operações 
que exigem a presença física do cidadão nos cartórios 
eleitorais. Nesses locais, um ônibus do TRE-RJ 
permanece durante três semanas, oferecendo serviços 
como atualização de dados cadastrais, mudança de 
domicílio eleitoral, alistamento de novos eleitores e 
esclarecimento de dúvidas. “É a presença da Justiça 
Eleitoral como elemento garantidor do voto, sem o julgo 
de organizações criminosas”, declarou o magistrado 
à Agência Brasil, durante o lançamento do projeto no 
Morro do Salgueiro, zona norte do Rio de Janeiro, em 
outubro último. O projeto conta com três veículos móveis 
equipados com terminais e materiais para o atendimento 
aos cidadãos, cada uma delas integrada, como regra, 
por dois servidores do TRE-RJ, um servidor da zona 
eleitoral de abrangência, um motorista e técnicos em 
telefonia, eletricidade e informática.

Cultura, emprego e cidadania
Outra importante iniciativa, esta do Juizado da Infância 

de Petrópolis, é a Fundação Educandário Princesa Isabel. 

No início, era preciso se deslocar até o Fórum Central 
para participar das aulas. Com o intuito de possibilitar 
a participação de um número maior de policiais, o TJ-
RJ construiu salas de mediação nas comunidades. Já 
foram beneficiadas com a inovação as comunidades dos 
Morros da Formiga, Pavão Pavãozinho e Santa Marta. 
A próxima sala de mediação a ser inaugurada é a da 
Cidade de Deus.

O Programa de Mediação em Comunidades Atendidas 
pelas UPPs tem o objetivo de resolver os conflitos na origem, 
reduzindo assim o número de ajuizamentos. A iniciativa visa 
incluir os cidadãos no processo de pacificação e, com isso, 
fortalecer a cidadania. A polícia e a comunidade interagem 
para estabelecer uma cultura da paz e diálogo. De acordo 
com a desembargadora Marilene, também coordenadora 
do projeto, a própria abordagem dos policiais é mais 
diplomática, o que evita a eclosão de situações conflituosas. 
“Com o Programa, buscamos conferir à figura do policial 
mais respeitabilidade, isto é, aumentar a confiança da 
comunidade no poder público e em seus representantes”.

O projeto, que já capacitou 316 policiais, faz 
parte do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 
de Resolução de Conflitos do TJ-RJ. Ministrado por 
especialistas do Brasil e do exterior, começou a ser 
aplicado nas comunidades em janeiro de 2011, e agora 
aumenta sua abrangência, formando mediadores dentro 
das comunidades. A primeira turma, composta por 
líderes comunitários do Complexo do Alemão, concluiu 
o curso no último mês de dezembro e a próxima estava 
programada para o primeiro trimestre de 2012. 

Apoio aos jovens
Em sua última edição, o Instituto Innovare premiou 

com menção honrosa o Projeto Pró-Florescer, do 
desembargador Luis Gustavo Grandinetti, desenvolvido 
pelo Departamento de Avaliação e Acompanhamento 
de Projetos Especiais (Deape) do TJ-RJ, para oferecer 
cursos pré-profissionalizantes a jovens entre 12 e 17 
anos, moradores de áreas de risco social da capital. Os 
estudantes aprendem técnicas de jardinagem, relações 
humanas e recebem bolsa que varia de R$ 50 a R$ 100, 
além de alimentação, uniforme e transporte, tudo custeado 
pelo IV Juizado Especial da Comarca do Rio de Janeiro.

Criado em 2006, o Pró-Florescer já atendeu mais 
de 260 jovens, que participaram de cursos realizados Juiz Alexandre Teixeira

Foto: TJRJ

Desembargadora Cristina Gaulia

Fotos: Rosane Naylor

Foto: TJRJ

no Centro Socioambiental do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. “Cerca de 85% deles foram encaminhados ao 
mercado de trabalho, sendo que mais de 30 já passaram 
pelo IV Juizado Especial Criminal da Capital”, complementa 
o desembargador Luis Gustavo.

Realizado desde 2004, em suas oito edições o Prêmio 
Innovare deu reconhecimento a cerca de dez projetos 
fluminenses, os quais promovem mais qualidade de vida à 
população e acesso à justiça. 

Berço de boas ideias
Além dos premiados na última edição do Innovare, 

o Rio de Janeiro é berço de muitas outras boas ideias, 
como o programa Justiça Cidadã, desenvolvido pela 
desembargadora Cristina Gaulia, que conta com o apoio 
da Amaerj na capacitação de líderes comunitários e policiais 
que atuam em comunidades marcadas pela violência. 
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Criado em 2006, pelo juiz Alexandre Teixeira, da 2ª Vara da 
Infância, Juventude e Idoso de Petrópolis, o projeto, que tem 
o TJ-RJ entre seus colaboradores, proporciona atividades 
culturais e cursos profissionalizantes para crianças e jovens 
da região. A Fundação promove cursos de informática, 
inglês, leitura, educação ambiental, dança, Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), karatê, capoeira, judô, educação física, 
música, mosaico, teatro e cidadania. Além disso, oferece 
tratamento fonoaudiológico, orientação familiar e jurídica, 
acompanhamento escolar e cursos profissionalizantes de 
contabilidade, informática, manicure, cabeleireiro, garçom, 
confeiteiro e pizzaiolo. 

Mais de três mil crianças já foram atendidas pelo 
projeto, que tem como proposta a construção da 
autonomia, aumento da autoestima e estimulação da ideia 
de que, empreendendo esforço e dedicação, todos podem 

ser tudo aquilo pelo que lutarem. “Outra vertente é a que 
diz respeito ao resgate de valores positivos, sociabilidade e 
valorização da educação. Neste contexto, as modificações 
de comportamento de muitos dos jovens e crianças são 
visíveis. Também temos os cursos profissionalizantes, por 
meio dos quais diversos adolescentes já foram inseridos 
no mercado de trabalho”, acrescenta o juiz Alexandre. Em 
agosto último, o projeto recebeu a visita de uma comitiva 
de órgãos de educação de várias localidades dos Estados 
Unidos. “Por terem gostado muito do projeto, propuseram 
estabelecermos, inicialmente, contato virtual entre os 
alunos daqui e de lá, como forma de interação, visando 
um possível e futuro intercâmbio de visitas recíprocas”, 
completa o magistrado.

O juiz Alexandre Teixeira também atua como 
palestrante e mediador em diversas escolas da região. A 
parceria entre o Judiciário e as escolas, encabeçada por 
ele, investe na prevenção: as escolas notificam quando 
há alguma criança ou adolescente com problemas 
disciplinares ou domésticos, e com essa informação o juiz 
estabelece diálogo com os responsáveis e o menor. A ideia 
é evitar que o jovem que apresenta problemas hoje torne-
se um infrator no futuro.

 O Projeto Grão, desenvolvido pela juíza Thelma Fraga 
desde 2005, atende egressos do sistema prisional, adultos, 
jovens e crianças de comunidades do Rio de Janeiro, 
proporcionando capacitação, empregabilidade e acesso 
à cultura. A iniciativa tem 60 grupos de trabalho, divididos 
em diferentes eixos: pesquisas, inclusão sociocultural, 
meio ambiente, segurança pública, justiça restaurativa, 
esporte e lazer, empregabilidade, profissionalização, 
turismo pedagógico, educação e qualidade de vida. 
O trabalho, que conta com a participação de diversos 
profissionais de diferentes áreas, realiza o mapeamento 
gráfico e estatístico dos problemas da comunidade, 
possibilitando a implementação de ações preventivas e 
pedagógicas, bem como a promoção de novos valores.

A reinserção social de egressos é a área de maior 
destaque do Projeto Grão. Os números demonstram o 
sucesso e a grandiosidade do trabalho, que já beneficiou 
113 pessoas diretamente. A iniciativa trabalha com o 
acompanhamento e estabelecimento de metas a serem 
cumpridas pelos participantes. A ideia é encaminhar o 
egresso para a atividade com a qual ele mais se identifica 
ou em que tem maior habilidade. 

O projeto já foi notícia nos principais veículos de 
comunicação do País e a história que mais chama atenção 
é a do lutador de muay thai Fábio Leão, condenado 
pela justiça e resgatado pela magistrada. Com o apoio 
do projeto, ele retomou o contato com o esporte na 
penitenciária e lá começou a dar aulas de luta. Após cumprir 
sua pena, tornou-se professor em uma academia e voltou 
a praticar a modalidade profissionalmente. O resultado é 
o resgate de um lutador que, depois de conquistar vários 
títulos nacionais, sonha novamente em representar o Brasil 
em competições internacionais.

A comunidade também ganha com a iniciativa. 
Segundo estatísticas da Secretaria de Segurança Pública 
do Rio de Janeiro, o bairro de Jacarepaguá – área de 
maior atuação do Projeto Grão – se destacou na redução 
da criminalidade em 2010 e 2011. Atuando em conjunto 
com as polícias Civil e Militar, a iniciativa contribui para 
a segurança pública, uma vez que realiza estudos dos 
impactos das ações de planejamento estratégico nas 
questões ligadas à criminalidade e estimula o diálogo e 
a interação entre o Poder Judiciário, Ministério Público e 
Defensoria. 

A questão ambiental é outra vertente do Projeto 
Grão. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
da comunidade, gerar renda e oferecer oportunidades de 
trabalho, foi criada em 2009 a Coopcdd. A cooperativa 
de reciclagem, localizada na divisa entre a Barra da Tijuca 
e Jacarepaguá, é presidida por Leonardo Batista de Jesus, 
que participou do primeiro grupo de egressos beneficiados. 
A Coopcdd recolhe cerca de 13 toneladas de lixo por 
mês e também conta com a colaboração da comunidade 
para arrecadar óleo de cozinha utilizado por restaurantes 
da região. A cooperativa, que conta com 15 integrantes, 
emprega pessoas em situação de risco e egressos do 
sistema prisional. O projeto conta, ainda, com o apoio 
da Coopliberdade, que atua no Complexo da Maré, Zona 
Norte da cidade, empregando 30 egressos. O próximo 
passo, segundo a juíza Thelma Fraga, é construir, neste 
ano, duas fábricas piloto de tijolo ecológico, que serão 
feitos a partir do lixo orgânico. O projeto das fábricas é de 
autoria do cientista Luiz Badejo, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). 

A Vila Cruzeiro e o Complexo do Alemão, localizados na 
Zona Norte, e o Batan, localizado na Zona Oeste, também 
são comunidades beneficiadas com a iniciativa. Elas 

recebem trabalho de inclusão social através da parceria 
entre o Projeto Grão e o grupo OPA! (Ocupações Poéticas). 
Depois de participar da  I Feira de Empregabilidade, 
realizada em janeiro, o OPA! Tem como meta para 2012 
iniciar a atuação na área de empregabilidade, como foi 
feito na comunidade da  Rocinha, situada na Zona Sul. 

Os moradores das comunidades do Caju e 
Jacarepaguá também foram acolhidos pela iniciativa, 
com o grupo de trabalho de Turismo Pedagógico. O 
projeto levou, em 2010 e 2011, alguns moradores das 
comunidades para conhecer e interagir em outros espaços 
da cidade do Rio de Janeiro, como o Monumento a Estácio 
de Sá, no Parque do Flamengo. No local foram realizados 
saraus, exposições e oficinas literárias, em parceria com o 
grupo OPA!, Universidade Estácio de Sá, Grupo Redentor, 
Restaurante Cara Pintada, Lamsa e Simetria.  

Para afastar os jovens da violência e oferecer mais 
oportunidades de emprego, o Projeto Grão fez um 
mapeamento sobre a situação da educação pública 
profissionalizante na região da Cidade de Deus. O 
resultado constatou a ausência de cursos regulares de 
capacitação e de escolas públicas de ensino médio na 
região. Segundo a pesquisa, nos últimos 30 anos não 
foram criadas novas escolas para este segmento e, em 
contrapartida, a população cresceu vertiginosamente. 
Com estes dados em mãos, os colaboradores do Projeto 
pediram a ajuda da Associação Comercial e Industrial de 
Jacarepaguá (Acija) e da Fundação de Apoio à Escola 
Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec), para 
que fosse feito um levantamento sobre a demanda de 
profissionais nas empresas locais. 

Com o resultado, o grupo de trabalho auxiliou na 
pesquisa e na localização do imóvel ideal para a criação 
do Centro Vocacional Tecnológico (CVT), inaugurado em 
2010 para oferecer cursos nas áreas de construção civil, 
hotelaria, turismo e serviços. Inicialmente foram oferecidas 
1.330 vagas, distribuídas em 27 cursos para jovens 
com mínimo de 16 anos. Em média, os cursos de nível 
fundamental duram quatro meses, enquanto os técnicos 
em cozinha (30 vagas) e edificações (30), para quem 
possui ensino médio, têm duração de um ano e meio. 
O segundo passo foi dado em 27 de janeiro, quando o 
Projeto Grão se reuniu com o grupo da UPP Social para 
analisar a viabilidade da criação de uma escola de ensino 
médio na região.

Juíza Thelma Fraga

Foto: Rosane Naylor



   

Revista Fórum  2928  Revista Fórum

N
o judô, ippon é o termo que define o “golpe 
perfeito”. Há oito anos, o Instituto Reação, 
criado e presidido pelo judoca medalhista 
olímpico Flávio Canto, aplica seguidos 

ippons nas adversidades que insistem em rondar a vida 
de jovens de quatro comunidades do Rio de Janeiro. 
São cerca de 1.200 crianças e jovens entre 4 e 25 anos, 
moradores da Rocinha, Cidade de Deus, Tubiacanga 
(Ilha do Governador) e Pequena Cruzada, que têm no 
esporte o atalho para trilhar um outro futuro.

Para entrar no Instituto Reação – que, como o nome 

já diz, foi criado para servir de antídoto à acomodação 
– o jovem precisa estar devidamente matriculado na 
rede formal de ensino. Com o judô como porta de 
entrada, o aluno do Instituto também tem atividades 
complementares de educação, programas culturais, 
apoio psicológico e fisioterápico, entre outras atividades. 
Hoje, as histórias de superação são colecionadas como 
medalhas. Entre os ex-alunos, dezenas se formaram 
profissionalmente a partir das oportunidades do Reação. 
Além de profissionais de Educação Física e professores de 
judô, há diversos alunos nas seleções brasileiras juvenil, 

responsab i l idade soc ial

Por Marcelo Pinto

Um ippon na falta 
de perspectivas

Conheça o Instituto Reação, criado pelo judoca medalhista olímpico Flávio Canto, 
que atende a mais de mil jovens de quatro comunidades do Rio de Janeiro

Polo Rocinha

Foto: Rafael M
osca

júnior e sênior de judô, e, entre eles, campeões estaduais, 
brasileiros, sul-americanos, pan-americanos e mundiais. 
Mas há, evidentemente, outros resultados a serem 
comemorados: mais de 50 alunos estudam, hoje, em 
cursos de idiomas, escolas e universidades particulares 
por meio do programa de Bolsas de Estudos do Instituto.

Graças aos resultados obtidos e ao prestígio de seu 
fundador, o Reação já goza de reconhecimento nacional. O 
Instituto recebeu, inclusive, as benções de ninguém menos 
que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente 
Dilma Roussef. Em março de 2010, o então presidente 
Lula participou, acompanhado da candidata Dilma e do 
governador Sérgio Cabral e do prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, veio ao Rio participar da inauguração da nova sede do 
Reação no complexo do PAC Rocinha. O centro esportivo de 
15 mil m2 oferece, além do judô e Jiu-Jitsu, vôlei, natação 
e futebol, entre outros esportes. A sede funciona num prédio 
de três andares, com salas para o programa de educação, 
assistência social para pais e alunos.

Tudo começou a partir de uma derrota: após ser elimi-
nado na seletiva para os Jogos Olímpicos de Sydney, em 
2000, o judoca Flávio Canto – que na ocasião já era pen-
tacampeão Sul-Americano e tetracampeão Pan-Americano, 
entre outras conquistas – sentiu a necessidade de fazer algo 
maior, sem, necessariamente, ficar fora das quatro linhas 

Programas do Instituto Reação

Mais informações: www.institutoreacao.org.br

do tatame. Foi aí que surgiu a ideia de dar aula no projeto 
Criança Futuro, que atendia jovens da Rocinha. Formado 
em Direito, Canto desde cedo promovia atividades filantró-
picas na comunidade. No entanto, sentia que podia fazer 
muito mais por meio do esporte. Indignado com o abismo 
social existente entre o bairro de São Conrado – um dos 

Foto: Rafael M
osca

Judoca Rafaela Silva, aluna do Instituto e  campeã em todos os 
campeonatos nacionais: promessa olímpica

Reação Olímpico –  Desenvolvimento das ferramen-
tas necessárias para a prática do esporte de alto ren-
dimento. Já conseguiu resultados a curto prazo com 
atletas sendo campeões em âmbito estadual, nacio-
nal, sul-americano, pan-americano e mundial

Reação Educação – Contribuição para a melhoria do 
rendimento escolar dos alunos. Baseado em pilares de 
educação: Oficina da Palavra, Oficina de Arte Ciência 
e Sustentabilidade, Oficina de Tecnologia e Cotidiano

Reação Escola de Judô – oferece aulas de judô nos 
quatro Polos do projeto com professores aplicando a 
metodologia desenvolvida pelo Instituto, baseada nos 
princípios e valores do judô

Reação Voluntário – Destina-se a quem quer doar 
parte do seu tempo desenvolvendo algum trabalho 
no Instituto. Para este programa, baste ter espírito de 
solidariedade.

Reação Bolsa de Estudo – Viabiliza o ingresso de 
alunos do Instituto em escolas e universidades parti-
culares através de bolsas de estudo. Escola Parque, 
Colégio Santa Mônica, Universidade Gama Filho, 
Instituto Metodista Bennett, Unisuam e Universidade 
Castelo Branco são alguns dos parceiros.

Reação Saúde – destina-se ao atendimento psicológi-
co, nutricional e fisioterápico.  Fundamental no trabalho 
de complementação do Programa Reação Olímpico

Reação no mercado de trabalho – dedicado a ca-
pacitação dos alunos do Instituto que cursam Educa-
ção Física. O objetivo é inserir os futuros profissio-
nais no mercado de trabalho tanto como professores 
como disseminadores da metodologia do Instituto

Reação Cultural – Ampliação do acesso à cultura 
geral como show, teatro, cinema, exposições, etc. 
Tem ainda festa de integração dos Polos como Dia 
das Crianças, Natal, entre outras.
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Como surgiu o Instituto Reação? O nome tem algum 
significado especial?

O Reação surgiu do sonho de mudar as coisas. Veio daquela 
vontade que todos carregamos de que é preciso reagir para 
tentar melhorar a realidade que nos cerca. O Rio de Janeiro, 
com seus paradoxos de riqueza e pobreza convivendo lado a 
lado, foi a inspiração para agir. A escolha do nome Reação 
é uma homenagem a todos os que percebem que dentro de 
nós há um poder ilimitado de mudar o mundo para melhor e 
decidem agir, ou melhor, reagir.

Que princípios balizam o trabalho do Instituto?
A ideia é utilizar os valores do judô, inspirados no bushido 
(código do samurai), para formar cidadãos no sentido pleno da 
palavra. Coragem, determinação, humildade, solidariedade e 
equilíbrio são alguns dos principais valores do nosso programa 
pedagógico. 

Nestes quase nove anos de existência, há alguma 
história mais marcante, que resuma a importância do 
trabalho?

Sem dúvida, aprendi muito mais do que ensinei. Uma história 
que me marcou bastante aconteceu no primeiro ou segundo 
ano do Instituto. Perdemos um aluno, assassinado por ter sido 
identificado como morador da Rocinha, quando foi a uma festa 
em outra comunidade, dominada por uma facção rival. Não 
era do tráfico, mas na época ser de um “morro rival” poderia 
“justificar” esse tipo de crime. Fui ao enterro e me emocionei 
muito quando vi que ele estava sendo velado com a camisa do 
Reação. O nome dele era Vinícius e havia treinado conosco 
por menos de seis meses. Pra mim, ver a importância que ele e 
a família davam ao Instituto, mesmo tendo vivenciado poucos 
meses conosco, foi extremamente emocionante.

Houve alguma instituição que lhe serviu de inspiração 
para criar o Instituto? Como ele se mantém 
financeiramente?
A grande inspiração para a criação do Reação foi a cidade 
do Rio de Janeiro e suas tremendas disparidades sociais. No 
início juntamos um grupo de amigos, batizamos o sonho de 
Reação e cada um escolheu um valor mensal para financiar 
a ideia. Com o tempo fomos ganhando tamanho e passamos 
a buscar parceiros maiores que pudessem caminhar conosco. 
As leis de incentivo (Federal e Estadual) foram fundamentais 
nesse processo.

O Instituto Reação continua mantendo contato  
com quem já passou pelo projeto, até para 
acompanhar, mais a longo prazo, os efeitos do projeto 
na vida daqueles jovens?
O Reação não tem porta de saída. Todos os alunos antigos 
têm acesso ao treinamento no horário dos adultos sempre que 

puderem. É uma forma de mantermos contato e acompanharmos 
a evolução de cada um. Temos ótimas histórias de transformação 
que servem de exemplo e inspiração aos mais jovens. Desde 
os que se formaram na faculdade aos que conquistaram bons 
resultados competitivos. São essas referências que fortalecem 
nossa mensagem de que todo o sonho é possível.

Estamos fazendo a lição de casa para as Olimpíadas do 
Rio, em 2016? Faltam mais políticas públicas voltadas 
para a formação de atletas?
Acho que mais do que políticas públicas, falta no Brasil a 
cultura do “reagir”. Nos acostumamos a culpar o “sistema” 
e subestimamos nosso poder de protagonizar mudanças. Na 
última década, tivemos promulgadas leis de incentivo fiscal 
ao esporte, a lei do Bolsa-Atleta, a lei Agnelo-Piva, que apoia 
o COB e as Confederações, e vamos sediar a Copa do 
Mundo, os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Enfim, o que 
não faltam são aliados para quem quer promover mudanças 
pelo esporte.

Planos para o futuro?
Escolhemos o ano de 2012 para manualizarmos nossa 
metodologia do “desenvolvimento humano pelo esporte” e 
fortalecermos nosso programa de educação. No ano que 
vem, estaremos preparados para um projeto de replicação 
com qualidade. Temos este ano uma atleta já classificada 
para as Olimpíadas e, possivelmente, teremos a primeira 
medalha Olímpica forjada no Instituto. Rafaela Silva, vice-
campeã Mundial, é uma das favoritas em sua categoria.

Quando você criou o Instituto havia a intenção de 
descobrir atletas de ponta para o judô brasileiro?
Sempre acreditei no potencial pleno do esporte associado à 
competição. É lá que aprendemos a lidar com nossas emoções 
mais extremas e nos preparamos para a competição da vida. 
Vencer ou perder é mera consequência. Enfrentar uma luta já 
é uma grande superação. A ideia de formar atletas sempre fez 
parte da nossa história. Quando a Rafaela aparece ganhando 
Sul-Americanos, Pan-Americanos e Mundiais, todos os alunos 
percebem que podem pensar grande. Os exemplos de 
sucesso interno são nossos maiores aliados na dura missão 
de convencer cada aluno que não há sonho impossível.

Entrevista: Flávio Canto

maiores IPTUs da cidade – e a Rocinha, o judoca-advogado 
nascido em Londres e responsável por trazer para o Brasil o 
bronze olímpico, em Antenas (2004), decidiu criar seu pró-
prio projeto. Nascia, aí, o Instituto Reação.

O esporte utilizado como ferramenta de transformação 
social, naturalmente, tinha que ser o judô. Mas deveria ser 
complementado pela educação, tanto a formal como aquela 
baseada em valores humanos, entre os quais disciplina, per-
severança, solidariedade, humildade, coragem e autoestima. 

Pelo Reação, Flávio Canto recebeu homenagens no 
Brasil e no exterior. Em 2009, foi indicado ao CNN Heroes, 
uma premiação da rede americana de televisão CNN, 
que condecora pessoas que prestam ajuda humanitária. 
Em 2011, o judoca foi condecorado no Prêmio TRIP 
Transformadores, por seu trabalho no Instituto. Reconhecido 

internacionalmente, o Reação recebeu, nos últimos anos, as 
visitas do Reitor de Harvard, do Cônsul dos Estados Unidos, 
do Instituto suíço Kinder e do Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB). Com o apoio da Light, o Instituto inaugurou, em 
janeiro, mais um Pólo na Cidade de Deus, com o programa 
Reação Escola de Judô, para aumentar a integração de 
diferentes classes sociais pelo esporte. 

Tendo como fonte de inspiração um verso do poeta 
Fernando Pessoa – “o homem é do tamanho do seu 
sonho” –, Flávio Canto sabe que o Instituto criado a partir 
da frustração de uma eliminação para os Jogos Olímpicos 
alimenta, hoje, a esperança de dezenas de jovens 
esportistas, que caminham firmes para representar o Brasil 
nas próximas Olimpíadas. Ele sabe também que essa luta, 
dentro e fora do tatame, está apenas começando.

“Vencer ou perder é 
mera consequência. 

Enfrentar uma luta já é 
uma grande superação”

Foto: Rafael M
osca



   

por dentro da Amaerj

Ada Caperuto
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O
s especialistas garantem que a rentabilidade 
financeira depende muito da maneira 
como o dinheiro é administrado. Portanto, 
o planejamento estratégico que considere, 

principalmente, as opções mais acertadas de investimento, 
é a receita mais indicada para manter a estabilidade 
e garantir possível lucratividade a um patrimônio. A 
recomendação é ainda mais válida quando se trata 
de recursos geridos por entidades que representam os 
interesses de uma determinada categoria profissional. 

Sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, a 
Amaerj tem, entre suas finalidades, a missão de representar 
e defender os direitos e interesses da magistratura. Assim 
como as demais entidades de classe, seu patrimônio e 
receita são compostos, em maior parte, pelas contribuições 
associativas recebidas mensalmente. Gerenciar este capital 
é responsabilidade do tesoureiro, um integrante escolhido 
pela diretoria, cuja principal função é zelar por estes valores 

Valorização do 
patrimônio

Amaerj encerra biênio 2010-2012 com o orçamento equilibrado e pronta 
para novos desafios em sua missão de valorizar a magistratura

sociais, exatamente como está definido nos estatutos.
De acordo com o 1º Tesoureiro da Amaerj, o juiz 

Ricardo Pereira, nos últimos dois anos a estratégia de gestão 
do patrimônio não foi a de ampliar fontes de receitas, 
mas sim buscar uma evolução monetária do capital. “A 
política financeira foi de reformulação da Amaerj, com a 
revisão dos custos e um incremento patrimonial. A situação 
financeira patrimonial era muito boa. Tínhamos um bom 
caixa, mas havia uma defasagem no valor da mensalidade 
que era preciso ser corrigido”, explica. 

Deste modo, a proposta do presidente da entidade 
nesse período, o desembargador Antonio Siqueira, que 
foi encampada por toda a diretoria, focou os recursos 
da própria associação, a partir de uma reformulação de 
prioridades. “Procuramos investir em uma mudança de 
gestão patrimonial e financeira, buscando rever os custos 
anteriores e priorizar as despesas”, explica o tesoureiro, 
acrescentando que, além dos valores monetários, oriundos 

da contribuição associativa, também fazem parte deste 
patrimônio os imóveis, neste caso a sede, na capital, e as 
unidades de Vargem Grande e São Pedro da Aldeia.

Gerar renda
Neste aspecto, uma das primeiras mudanças foi a 

transferência da sede central para o prédio do Palácio 
da Justiça. “Foram feitos investimentos em mobiliários 
e também em reformulação de equipamentos internos, 
dentro das possibilidades impostas pela necessidade 
de reformulação da Amaerj como um todo”, esclarece 
o magistrado. Antes, em assembleia geral, com a 
participação dos associados, já havia sido autorizada 
a alienação de imóveis e o investimento dos valores 
existentes em uma reforma da sede de Vargem Grande. 
“A ideia central reside em uma mudança de paradigma 
de gestão de recursos. A sede campestre deveria deixar de 
ser uma fonte de despesa inesgotável e se transformar em 
um gerador de renda. Nesse caminho havia a necessidade 
de remodelar o uso do espaço, que antes era ocioso e 
agora é utilizado de modo produtivo, tanto para o lazer e 
confraternização dos magistrados, que é a meta prioritária, 
como para se tornar uma fonte de recursos. A proposta 
é que o espaço seja autossustentável e proporcione mais 
recursos para a Amaerj”, pontua o desembargador. 

Ressalte-se que os recursos utilizados nessa iniciativa 
originaram-se na própria Amaerj, com o uso do 
caixa disponível, a venda dos imóveis autorizada em 
assembleia e uma revisão dos gastos e da administração 
da Associação. Todo processo foi cuidadosamente 
estudado para não onerar as contas. Por este motivo, ao 
longo da evolução das obras de revitalização da sede 
de Vargem Grande, a diretoria se reuniu periodicamente 
com os empreiteiros, a fim de redimensionar os 
investimentos realizados. “Como ocorre com qualquer 
projeto de reforma, existia uma previsão de gastos inicial 
que teve que ser reestudada durante o correr das obras. 
Foi necessária uma reengenharia de custos e despesas 
não apenas da reforma em si, mas de toda a Amaerj, o 
que, no final, restou favorável não só como um resultado 
patrimonial, mas também como uma nova forma 
administrativa financeira”, observa o juiz Ricardo. 

O espaço também atende outra missão fundamental 
da Amaerj, que é a de realizar, para seus associados 

e dependentes, atividades culturais, recreativas e 
desportivas. Com a estruturação da sede de Vargem 
Grande, que se transformou no Espaço Botani, um 
spa também aberto ao público externo, foi realizada 
a meta de abrir um novo canal gerador de receitas. 
“Com a reforma do imóvel foi possível valorizar nosso 
patrimônio e, adicionalmente, incrementar as receitas, 
com o faturamento advindo das atividades oferecidas aos 
visitantes externos. Esta é a materialização da concepção 
de uma nova gestão da Amaerj e o que motivou todo o 
processo de revitalização, algo que se fazia necessário 
há tempos, mas que, agora, além de melhorar o espaço 
físico para todos os associados, permite abrir novas 
frentes de receitas”, analisa o tesoureiro.

A partir de fevereiro de 2012, quando estiver sob gestão 
do presidente eleito, o desembargador Cláudio dell’Orto, 
a Amaerj estará pronta para validar em definitivo o 
projeto iniciado na atual gestão. “Será a continuidade de 
uma estratégia de aperfeiçoamento constante na busca 
de novos desafios, em prol de uma Amaerj cada vez mais 
eficaz na gestão de seu patrimônio e na sua atividade 
principal, que é a proteção e valorização da magistratura 
local e do nosso país”, conclui Ricardo Pereira.

Juiz Ricardo Pereira, 1º tesoureiro da Amaerj: “A proposta é 
que o Espaço Botani seja autossustentável e proporcione mais 
recursos para a Amaerj”

Foto: Arquivo pessoal
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A experiência europeia e a possível superação da crise 
atual seguramente serão didáticas e exemplares para 
países emergentes como o Brasil, que buscam a construção 
de uma rede de proteção social sem incorrer em excessivo 
endividamento público. Esse me parece o grande tema: 
construir essa base de inclusão e de proteção social que 
reduza a volatilidade do PIB com contrapartidas que 
equilibrem permanentemente o orçamento público, sem 
excesso de impostos e que melhorem sistematicamente 
a eficiência e a qualidade do gasto público a favor da 
inovação, da educação e do aumento de produtividade. 

Nesse sentido, o Brasil tem a seu favor, por enquanto, 
um endividamento público ainda relativamente baixo 
que precisa ser preservado para se criar espaço para 
uma reforma tributária que não permita consolidar um 
Estado excessivamente pesado. Acredito que seja possível 
perseguir esse modelo de “estado do bem-estar”, evitando-
se o comprometimento do futuro pelo endividamento 
excessivo dos governos. Daí, a maior das prioridades dos 
países que almejam um alto padrão de desenvolvimento 
social está na qualidade do gasto público. A 

crise europeia, ainda que tenha peculiaridades 
irreprodutíveis em outras regiões, nos remete 
à discussão do tamanho ideal do Estado na 
economia e sobre o endividamento público 

dos países. Há todo um debate com tons ideológicos 
que prejudica a adequada compreensão do que está 
acontecendo por lá em contraste com uma certa leitura 
anglo-saxônica do modelo ideal de desenvolvimento 
com menor peso do Estado na economia. Me parece 
precipitado considerar que os modelos de desenvolvimento 
que se basearam durante décadas no chamado “estado 
do bem-estar” sejam modelos que, intrinsecamente, 
desincentivem o crescimento da produtividade. Os 
índices de desenvolvimento humano e a qualidade da 
vida corporativa nos países europeus são muito elevados. 
Mas, ao mesmo tempo, parece bastante sensato que 
modelos desse tipo, caso não sejam adequadamente 
financiados e que não tenham contrapartidas que 
favoreçam a inovação e o aumento da produtividade, 
tendem a comprometer o crescimento econômico a 
médio e longo prazo. Nos países da Europa que vivem e 
viveram essa experiência não se pode dizer que tenham 

economia

Por Octavio de Barros

A crise europeia  
nos desafia a pensar  
o futuro do Brasil

Octavio de Barros é economista-chefe do 
Bradesco. Doutor pela Universidade 
de Paris 10-Nanterre. Ex-assessor 
do Ministério da Fazenda por duas 
ocasiões, tendo sido o primeiro 
economista convidado do Banco Central do Brasil. Atuou 
como consultor do BNDES, visiting-fellow do Centro de 
Desenvolvimento da OCDE. Foi também Diretor de Economia 
da FEBRABAN e atualmente é Presidente do Comitê de 
Economia da Câmara de Comércio França Brasil e membro 
do Conselho Superior de Economia da FIESP. É autor, junto 
com Fabio Giambiagi, dos livros “Brasil Globalizado” e 
“Brasil pós-crise: agenda para a próxima década”.

sido economias pouco produtivas. Muito pelo contrário, 
são economias que acumularam um estoque elevadíssimo 
de capital e mantêm níveis altos de produtividade e taxas 
de crescimento da produtividade ainda bastante robustas. 
Para manter o estoque de capital elevado precisam de 
uma taxa de investimento relativamente baixa que apenas 
cubra a depreciação do capital. Assim, mesmo em 
momentos de recessão, a sensação térmica dos agentes 
econômicos não é muito alterada.

É bem verdade que os países que experimentam 
modelos baseados no “estado do bem-estar” exibem 
taxas de crescimento menores, mas, por outro lado, a 
volatilidade do PIB é bem menor do que em economias 
que optaram por outro modelo de crescimento. A baixa 
volatilidade da atividade econômica é um valor em si e é 
algo bastante positivo tanto para as decisões das famílias 
como das empresas.

A crise europeia, particularmente da zona do Euro, tem 
muito mais a ver com dificuldades de governança de 17 
economias independentes, fiscalmente compartilhando 
da mesma moeda, que ainda não encontraram um 
processo decisório ideal do que por falha do modelo 
de desenvolvimento que escolheram. Falta a elas uma 
espécie de federação orçamentária ousadamente vigilante 
(que implica em alguma renúncia à soberania fiscal) e um 
banco central pragmático, a exemplo do banco central 
dos Estados Unidos. 

É bastante possível que a crise atual favoreça o 
surgimento de um novo desenho de incentivos que permita 
o avanço de reformas que dificilmente teriam espaço 
para prosperar se a crise não tivesse eclodido. O maior 
desafio, que se coloca para os países que perseguem 
um modelo de estado do bem-estar, é o de encontrar 
uma fórmula vencedora que consiga compatibilizar essa 
rede de proteção social com o imperativo do aumento 
contínuo da produtividade, uma maior moderação na 
tributação e a implementação de reformas que lidem 
com temas complexos, como a demografia desfavorável 
e inflexibilidade do mercado de trabalho.

Foto: sxc.hu



   

A 
prática da medicina é quase tão antiga quanto 
a lenda sobre a fonte da juventude, cujas águas 
poderiam, milagrosamente, trazer de volta o 
vigor da mocidade. Se o mito nunca poderá 

ser comprovado, a ciência já avançou muito e pode 
combater aquele que é, talvez, o maior temor do homem: 
o envelhecimento e, consequentemente, a morte. Hoje 
as terapias de “rejuvenescimento” são uma realidade 
disponível em todo o mundo. Não são capazes de nos 
colocar em uma máquina do tempo, de volta aos tenros 
anos, mas ajudam, e muito, a retardar os efeitos da idade.

Vive-se mais nos dias de hoje. É o que dizem os dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 
1910, a expectativa de vida dos brasileiros do sexo masculino 
era de apenas 33 anos. No ano 2000, nota-se uma enorme 
diferença: a média de vida pulou para 64 anos. Hoje, onze 
anos mais tarde, ganhamos mais cinco anos nessa conta. 
O Censo 2010, divulgado recentemente pelo IBGE, revela 
que o grupo da terceira idade, homens e mulheres com 65 
anos ou mais, representa 7,4% da população total do País. 
As estatísticas nacionais não diferem muito das de outros 
países que apresentam padrão econômico similar ou mais 
elevado. E tal cenário foi, sem dúvida, influenciado pelo 
desenvolvimento científico das últimas décadas. Tratamentos 

e drogas capazes de curar ou amenizar os males do corpo 
mudaram a realidade em termos de tempo. Mas como fica 
a qualidade desse prazo adicional de vida? 

A medicina também tem respostas para isso. A 
terapia anti-aging promete mais qualidade de vida para 
quem já passou dos 30 anos, idade em que começam 
a ser notados os primeiros sinais do envelhecimento. 
As regras são basicamente as mesmas que os médicos 
recomendam em qualquer idade: evitar o sedentarismo, 
cuidar da alimentação e controlar o estresse. O que tem 
de diferente? A administração de hormônios bioidênticos. 
“O grupo populacional que mais cresce nos Estados 
Unidos e no Brasil é o de pessoas com mais de 85 anos, 
a uma velocidade quase seis vezes maior que o resto da 
população. É também neste público que se concentram 
os maiores problemas, uma vez que 60% dessas pessoas 
necessitam de assistência médica e cuidados diários, e 52% 
sofrem de demência de Alzheimer”, informa Mohamed 
Barakat, médico especialista em Nutrologia, Metabologia 
e Fisiologia do Exercício, membro e sócio-fundador da 
American Academy of Antiaging Medicine, instituto que, 
atento ao crescimento numérico do grupo da também 
chamada “melhor idade”, oferece tratamento anti-aging, 
por meio de um processo de medicina integrada.

saúde

Fonte da juventude
A terapia de hormônios bioidênticos, combinada à adoção de alimentação 
equilibrada e a prática de exercícios físicos, promete estender por mais 
tempo a qualidade de vida. Este é o segredo da medicina anti-aging, 
indicada especialmente para quem já passou dos 30
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Por Milena Prado Neves

A qualidade que se ganha na vida

A terapia anti-aging, somada às mudanças 
comporta mentais recomendadas pelos médicos, pode 
proporcionar os seguintes resultados:

• Restaurar os níveis de energia e vitalidade;
• Aperfeiçoar o desempenho sexual;
• Reduzir a gordura corporal;
• Aumentar a massa muscular;
• Aumentar o metabolismo cerebral;
• Elevar a capacidade físico-respiratória;
• Melhorar a aparência física;
• Reduzir o risco de doenças do envelhecimento 

(como alguns tipos de câncer, Alzheimer e 
problemas cardíacos que levam ao infarto).

Três pilares
A medicina anti-aging  surgiu há cerca de 25 anos, 

nos Estados Unidos, e é reconhecida como especialidade 
médica pelas outras duas nações da América do Norte 
(Canadá e México), bem como em diversos países da 

Fotos: Divulação
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Europa e da Ásia. No Brasil, a técnica teve início em 
1996, por um grupo de 12 médicos, que se reuniram 
para repensar a saúde, promovendo-a de maneira distinta 
da usualmente disseminada: a prevenção de um alguma 
possível doença, antes mesmo de esta ser diagnosticada. 
Hoje, a medicina anti-aging conta com quase 2 mil 
profissionais habilitados no assunto. A terapia ainda não 
é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como 
especialidade médica. Os cursos de especialização (lato 
sensu), porém, são oferecidos por algumas universidades, 
estando autorizados pelo Ministério da Educação.

Barakat explica que a proposta desta técnica consiste 
em ajustar todos os parâmetros biológicos, metabólicos 
e hormonais aos mesmos níveis encontrados entre os 
25 e 30 anos, fase em que o corpo humano encontra-
se no apogeu de sua performance. ”Esta medicina 
não é capaz de parar o tempo, mas pode atrasar o 
nosso relógio biológico, reduzindo sensivelmente a 
velocidade que envelhecemos, minimizando, desta 
forma, as possibilidades de patologias, uma vez que são 
repostas e recebidas todas as substâncias necessárias e 
indispensáveis ao equilíbrio”, complementa. 

A medicina anti-aging atua baseada em três pilares: 
alimentação, atividade física e modulação hormonal. 
Este último item é considerado por muitos médicos como 
o grande diferencial da terapia. Isso porque, de acordo 

com os especialistas, são os hormônios bioidênticos 
que garantem os bons resultados, sem as indesejáveis 
reações colaterais, que, em geral, ocorrem nos métodos 
de reposição usualmente conhecidos.

Hormônios iguais
A terapia de reposição hormonal clássica utiliza 

os chamados hormônios sintéticos que, da mesma 
forma que a cópia mal-acabada de uma chave, não 
ocupam os receptores de hormônios das células com 
a perfeição do original. “Ocorre o que chamamos de 
‘resposta terapêutica farmacológica’”, explica Barakat. 
Ou seja, as células recebem uma mensagem diferente 
da produzida pelo hormônio humano, e, ao longo do 
tempo, por acúmulo de mensagens erradas, surgem 
os problemas de saúde. “Em pessoas geneticamente 
suscetíveis, pode haver um aumento de incidência de 
certos tipos de câncer”, acrescenta o especialista. 

Os especialistas em medicina anti-aging afirmam que, 
ao contrário dos sintéticos, os hormônios bioidênticos são 
substâncias que têm a estrutura molecular tridimensional 
exatamente igual a dos produzidos pelo corpo humano, sendo 
obtidos por meio da engenharia genética recombinante. 
“Por esta razão, ao serem repostos e absorvidos pelo 
organismo, são prontamente reconhecidos pelas células, 
provocando o que denominamos de ‘resposta terapêutica 
fisiológica’ capaz de reduzir de maneira substancial os riscos 
de alguns tipos de câncer como o colorretal, do útero e o da 
mama”, afirma Barakat.

Outra grande diferença dos tratamentos tradicionais, 
em que os hormônios são ingeridos em forma de 
comprimidos ou administrados por meio de adesivos, na 
modulação hormonal da terapia anti-aging isso é feito 
com a aplicação de cremes. Os hormônios bioidênticos 
desenvolvidos são: estradiol, estriol, progesterona e 
testosterona, balanceados na medida certa no creme de 
cada paciente, por meio de análise sanguínea realizada 
ao início do tratamento. Desta maneira, o adepto da 
modulação hormonal recebe a dose exata de cada 
substância que necessita.

A Sociedade de Endocrinologia dos Estados Unidos, 
entretanto, adverte que a fabricação individualizada 
de um hormônio, ou “customização”, é praticamente 
impossível de ser alcançada, pois os níveis de hormônio 
no sangue dificilmente podem ser medidos e regulados, 

Saiba a diferença entre os hormônios

Como funciona a terapia

Para conquistar mais qualidade de vida após os 
30 anos de idade, os especialistas em anti-aging 
oferecem os seguintes tratamentos, que são indicados 
e associados após análise de cada perfil:

• Otimização hormonal bioidêntica masculina e 
feminina; 

•  Suplementação nutricional; 
• Reeducação alimentar, com equilíbrio entre os 

macronutrientes da dieta;
• Orientação para atividade física regular (aeró-

bica e de resistência);
• Controle do estresse (através de técnicas es-

peciais de autocontrole). 

Hormônio Natural:
O termo natural diz respeito a uma substância 

retirada da natureza que não passa por nenhum 
processo de transformação industrial e pode ser de 
origem vegetal, animal ou mineral. 

Hormônio Sintético:
O termo sintético refere-se a uma substância que 

passou por um processo industrial de síntese, transfor-
mação ou modificação em sua estrutura química.

 
Obs.: desse modo, os termos natural e sintético 
referem-se à origem ou à fonte de uma substância e 
não estão relacionados a sua estrutura química. 

Hormônio Bioidêntico: 
O termo bioidêntico refere-se a uma substância 

cuja  estrutura molecular é exatamente idêntica à 
dos equivalentes produzidos pelo nosso próprio 
organismo, independentemente da fonte da qual se 
origina (assim pode ser natural ou sintética). 

devido às variações fisiológicas. Além disso, de acordo 
com o posicionamento oficial do órgão, não há estudos 
que atestem os benefícios e riscos dos bioidênticos 
manipulados. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia reproduz a mesma advertência em seu site.

Após os 30
Embora comece a envelhecer após os 30 anos 

de idade, o corpo humano, na maioria das vezes, só 
apresenta sinais algum tempo depois. Foi aos 55 anos 
de idade que Rose Mary Alves Carvalho pisou pela 
primeira vez no consultório do dr. Barakat para iniciar 
o tratamento. A sugestão veio de sua própria filha,  
bem mais jovem, que conquistou bons resultados com 
a terapia.

Há três anos, Rose Mary é adepta da terapia anti-
aging e acredita que sua vida melhorou em 80% após 
o tratamento. “Eu me sentia muito cansada, sofria de 
insônia, era impaciente e intolerante. Acho que o meu 
metabolismo foi totalmente regularizado. Reestabeleci o 

equilíbrio: emagreci, tenho mais prazer de viver, passear 
e socializar”, afirma ela.

“A base para o futuro é esta medicina preventiva em 
todos os vértices, como já estamos fazendo. Promover 
mais qualidade de vida ao indivíduo por meio de exercício 
físico, melhor alimentação e controle do estresse está 
ao alcance de todos. Adicionalmente, a modulação 
hormonal proporciona a disposição necessária ao 
paciente para mudar suas atitudes agora, pois as escolhas 
do presente resultarão em uma velhice com maior ou 
menor qualidade”, diz Barakat. 

O especialista explica que em cerca de 30 dias 
de tratamento é possível perceber os primeiros sinais 
de mudança no corpo e na vida da pessoa. “Quando 
conseguimos modular todos os aspectos do tratamento, 
o paciente está apto a prosseguir em sua nova vida. 
Realizamos um balanço a cada três ou seis meses para 
verificar o andamento do programa”, explica, ressaltando 
que o tratamento tem início, mas não fim. 
Fonte: www.bioidenticos.com

Mohamed Barakat, médico especialista em Nutrologia, Metabolo-
gia e Fisiologia do Exercício, membro e sócio-fundador da Ameri-
can Academy of Antiaging Medicine

Foto: Arquivo Pessoal
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O 
desejo de iniciar um ciclo de vida mais saudável, 
no qual o estresse e as preocupações diárias 
estejam bem distantes, é comum aos que 
procuram pelo Espaço Botani, o spa urbano 

inaugurado em maio pela Amaerj, em Vargem Grande. 
Embora o maior atrativo deste tipo de ambiente sejam os 
programas de redução de peso, os visitantes têm procurado 
muito mais as terapias de relaxamento. Porém, ao fim da 
estada, em geral de uma semana, os benefícios obtidos 
ficam evidentes nos dois aspectos. Além de mais magros, 
os hóspedes saem revigorados e bem dispostos para 
retomarem suas rotinas.

Quem passa pelo Botani uma vez, garante que vai 
voltar. A gastronomia, mesmo com a restrição calórica, 
é um dos aspectos mais elogiados. Os exercícios físicos 
também agradam, especialmente aqueles realizados ao 
ar livre, mas cada hóspede identifica-se mais com uma 
atividade. Há quem prefira os esportes, como o tênis, 
outros são adeptos de programas que não exigem esforço 
físico, mas que proporcionam muitos benefícios, como os 
diferentes tipos de massagens oferecidos.

“Revivi antigas sensações”
Nesses sete meses, o Espaço Botani vem proporcionando 

experiências extremamente positivas. Mesmo para quem 

não procura um programa de redução de medidas, 
apenas a atitude de reservar um período para si mesmo 
contribui para renovar energias e ajuda a ampliar a 
percepção de si mesmo. 

Seis dias no Espaço Botani foram suficientes para 
o juiz Felipe Carvalho Gonçalves da Silva perder dois 
quilos, três centímetros de cintura e ganhar outros 
quatro de massa muscular na região das pernas. 
O tratamento foi realizado no mês de agosto, em 
companhia de sua esposa. Chegaram em um domingo 
e saíram numa sexta-feira. Gostaram da experiência 
e repetiram-na posteriormente, em outubro. “Foi 
incrível”, exulta Felipe. 

A intenção inicial era dar uma pausa nas tarefas 
estressantes, descansar um pouco. Por isso mesmo, Felipe 
realizou oito terapias relaxantes. Mas a estada no spa 
trouxe, adicionalmente, um agradável reavivamento de 
sensações, há tempos não experimentadas. “Relembrei 
como é bom jogar tênis e gostei de ter praticado 
exercícios aeróbicos. É revigorante exercitar-se ao ar livre, 
ao contrário das academias comuns, que são sufocantes 
e barulhentas. Tudo está muito novo e moderno. As 
instalações são aconchegantes. Além disso, o chef de 
cozinha é muito preparado e a comida é sofisticada e 
bem temperada”. 

espaço botan i

Espaço Botani: 
renovando energias
Mais disposição e saúde, adoção de bons hábitos de vida e reavivamento de memórias 
estão entre as mudanças relatadas pelos visitantes do Espaço Botani. Inaugurado há 
menos de um ano, o spa urbano da Amaerj vem cumprindo com sobras sua principal 
meta: proporcionar aos seus frequentadores benefícios para o corpo e a mente.

Por Clarissa Domingues

Integração
As longas e agradáveis conversas sobre culinária entre a 

nutricionista Jaqueline Oliveira e a juíza Ana Carolina Fucks 
Anderson Palheiro reafirmam que a ausência da televisão 
nos quartos do Espaço Botani contribui para estimular a 
integração do grupo. Entusiasta da boa gastronomia, a 
magistrada considera este um dos pontos mais altos do 
spa e sugere que o local poderia oferecer, além de suas 
atividades tradicionais, aulas de culinária para aqueles que, 
assim como ela, tenham interesse sobre o assunto.

Ana Carolina sempre levou uma vida regrada, mas 
pôde aprender mais sobre hábitos saudáveis com as dicas 
obtidas por profissionais, nos cinco dias em que esteve no 
Botani. Gostou de praticar atividades físicas pela manhã 
e perdeu peso e medidas corporais, embora esse não 
fosse seu objetivo principal. Queria apenas relaxar – e 
conseguiu. “As instalações são excelentes e a piscina 
também. A equipe é ótima, estão todos de parabéns. 
Voltarei ao Espaço Botani sempre que puder”, afirma.

 
Familiares beneficiados

O Espaço Botani foi construído para atender os 
associados da Amaerj, mas também está aberto aos 
familiares dos magistrados que desejam se beneficiar com 
os tratamentos oferecidos. Foi o caso da irmã de uma 
juíza associada, a publicitária Vívian Amaral, que, em 
busca de um reequilíbrio de corpo e mente, hospedou-se 
no Botani por uma semana.

Os objetivos foram alcançados. Com nutrição adequada, 
Vívian passou por um processo de eliminação de toxinas, que 
lhe proporcionou uma vida mais saudável, além da redução 
de três quilos e o ganho de uma pele mais viçosa.

Parte dos resultados obtidos por Vívian são 
reflexos das terapias Ayurvédica, Bambuterapia, 
Tuiná, Massagem Relaxante e Reflexologia de 
Rosto, Mãos e Pés que realizou, experiência que 
contribuiu sensivelmente para trazer alívio nas 
pressões cotidianas. A publicitária também fez 
alguns tratamentos estéticos como a Esfoliação 
Corporal com Ofurô, a Massagem Modeladora e a 
Drenagem Linfática. “As massagens são relaxantes 
e revigorantes. Todas são maravilhosas. Pretendo 
voltar ao spa futuramente.” admite.

 
Sete dias que valem por trinta

Em uma semana no Espaço Botani, a juíza Florentina 
Ferreira Bruzzi Porto, sentiu-se de férias durante um 
mês inteiro. Praticou atividades diversificadas e destaca 
a musicoterapia como uma das mais interessantes. 
Também elogia a massagem indiana (Ayurvédica) e a 
terapia coquetel. 

Os bons hábitos alimentares que Florentina adquiriu 
no Espaço Botani foram levados para casa e a família 
inteira passou a perceber os benefícios de fazer refeições 
mais saudáveis. “Eu diria que o ponto alto do Botani é a 
alimentação. O casamento da experiência da nutricionista 
e do chef de cozinha foi perfeito”.

Mútua dos Magistrados - a Mútua dos Magistrados 
oferece aos seus conveniados a possibilidade de 
participar do programa de spa da Amaerj sem custos 
adicionais. Os interessados devem entrar em contato 
com a gerente de relacionamento Mônica Fontenelle, 
através do telefone (21) 3133-2745.

Magistrados não conveniados - o valor cobrado 
pelo período de seis dias, sempre com início aos 
domingos e término na sexta, para os magistrados 
não conveniados é de R$ 3 mil. Este total pode ser 
parcelado em até três vezes. A reserva deve ser feita 
na Mútua dos Magistrados, por meio de telefones: (21) 
2533-8375 / 2532-5026 / 9986-7070 e 8183-1140

Espaço Botani 
Estrada Mucuíba, 1416 - Vargem Grande
Telefone: (21) 2428-3993 

Conheça o Espaço Botani
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No Líbano, país rico em cultura e belezas naturais, é possível 
esquiar nas gélidas montanhas do Monte Líbano, aproveitar o 
sol nas praias banhadas pelo Mar Mediterrâneo, visitar templos 
monumentais de antigas civilizações ou ainda aventurar-se em 
cavernas esculpidas por águas de cor verde-esmeralda

tur i smo

Líbano
Um dos mais fascinantes  
berços da humanidade

Por Clarissa Domingues

C
om área de 10.452 quilômetros quadrados, 
o território do Líbano corresponde a menos 
de um quarto da área total do estado do 
Rio de Janeiro. Pequeno em dimensões, o 

país possui diversidade cultural e belezas naturais que 
contemplam praias, montanhas, cavernas, rios e ruínas. 
O que prova que o tamanho de um país pode ser apenas 
um detalhe: mesmo assim, são necessários alguns dias 
para aproveitar tantas opções de passeio. 

É possível se bronzear às margens do Mar Mediterrâneo 
e, no inverno, esquiar nas montanhas – e há quem diga 
que, no outono, dá para fazer as duas coisas no mesmo 
dia. Quem visita o Líbano também pode admirar templos 
de civilizações antiquíssimas e, horas depois, fazer 
compras em lojas de grifes internacionais. Com tantas 
opções, desvendar o país considerado um dos berços 
da humanidade é uma experiência interessante para 
qualquer pessoa.

Tal como seu símbolo, o cedro, o Líbano provou 
possuir força e resistência para suportar invasões e 
ataques que assolaram seu território. São séculos de 
história escrita por conquistadores que deixaram seus 
rastros culturais e contribuíram para a composição atual 
da nação. 

Registros indicam que foram os fenícios os primeiros 
a habitarem a região em 3 mil a.C., sendo esses os 
responsáveis pela fundação de cidades como Byblios, 
Beirute, Sidon, Trípoli e Tiro. Posteriormente, o território 
também foi ocupado pelos assírios, babilônicos, 
selêucidas, mamelucos, romanos, árabes e otomanos. 
Além disso, durante a Primeira Guerra Mundial a França 
obteve mandato sobre as províncias que hoje formam o 
Estado Libanês.  

Essa mistura de culturas tem reflexos audíveis: embora  o 
idioma oficial seja o árabe, é comum escutar os moradores 
locais se comunicando em francês ou até mesmo em 
inglês.  O legado está também evidente em uma variedade 
de sítios arqueológicos encontrados por todo o país. 

Do mesmo modo, os conflitos que ainda ocorrem 
por lá são, em parte, frutos desses contrastes. A começar 
pelas crenças: há uma grande variedade de religiões 
oficiais. São muçulmanos, católicos, ortodoxos, drusos, 
maronitas, além de um menor número de seguidores de 
outras correntes, que vivem juntos, mas nem sempre sob 
a desejada paz.

Foto: Divulação

Fotos: Divulação
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 Antes da Guerra Civil que assolou o país entre os anos 
de 1975 e 1990, o Líbano era considerado a “Suíça do 
Oriente”, devido ao seu poder financeiro, impulsionado 
principalmente pela agricultura e turismo. Ao fim do 
conflito, cidades inteiras haviam sido devastadas, mas 
as autoridades esforçaram-se para reconstruir o país 
e reafirmá-lo economicamente. É bastante comum 
encontrar o exército guardando as ruas das cidades, mas 
vale a dica: os soldados não apreciam nem um pouco 
serem fotografados por turistas.
 
Beirute

A visita pode começar da maneira mais cosmopolita 
possível: pelas ruas da capital, Beirute, a charmosa “Paris 
do Oriente Médio”. A comparação com a cidade-luz vem 
dos tempos anteriores à Guerra Civil, mas ainda hoje 
construções em  estilo art noveau, dividem espaço com a 
tradicional arquitetura árabe e contemporânea. 

Uma sugestão para quem deseja conhecer um pouco 
da história do país é visitar o Museu Nacional de Beirute. 
Com um acervo admirável de mais de cem mil objetos 
de diferentes épocas, o local é o principal espaço de 
arqueologia no Líbano. Se bem que, ao percorrer as 
cidades repletas de rastros de antigas civilizações, o 
visitante facilmente já se sinta diante de uma espécie 

de museu a céu aberto. Outra opção é visitar o AUB 
Museu, considerado o terceiro mais antigo do Oriente. 
Sua coleção teve início em 1868, mas sua sede só foi 
inaugurada em 1902. O acervo está disposto em ordem 
cronológica e abarca coleções que compreendem desde 
o Período Calcolítico até o Islâmico. Já o Museu Nicolas 
Sursock, localizado à rua que leva o mesmo nome, expõe 
a contemporaneidade das obras de artistas locais.

Quem vai a Beirute não pode deixar de visitar pontos 
como o Solidére Clock Tower, a majestosa torre em estilo 
europeu construída por franceses no início do século XX. 
O monumento está localizado na praça Solidére, também 
conhecida como praça da estrela, devido à formação das 
ruas que começam a partir dela. A região está sempre 
lotada nos fins de semana, por ser considerada ponto de 
encontro de pessoas de todas as idades. Outras sugestões 
para se conhecer são a Mesquita Al Omari, construída 
no século XII como igreja e convertida em mesquita em 
1291, e a Catedral Grega Ortodoxa de Saint George, 
a mais antiga da cidade. Erguida em 1767, a catedral 
passou recentemente por uma restauração, após os sérios 
danos sofridos durante a guerra civil libanesa. 

No centro da capital, a herança cu ltural encontrada 
nos sítios arqueológicos contrasta com suntuosos edifícios 
modernos. Atrás da rua que concentra o maior número 

de bancos, ficam localizadas as antigas Termas Romanas 
que datam do século I d.C., ainda intactas, das colunas 
das saunas às piscinas. A descoberta aconteceu durante 
as escavações para a construção de um edifício e o local 
está protegido pelo ministério da cultura local.

As ruas do centro, com ares parisienses, convidam às 
compras. A Hamra é um dos centros mais populares. Por 
possuir lojas com preços bastante competitivos, os turistas 
adoram passar por lá e encher as malas de lembranças ou 
assistir a espetáculos nos numerosos teatros encontrados 
na região. Já ao leste de Beirute, o bairro Burj Hammoud, 
oferece o que há de melhor em artesanatos. A barganha é 
parte importante do processo de compras – os comerciantes 
estão mais que habituados a longas negociações.

Depois de um dia cheio de atividades, o final da tarde 
pode ser aproveitado nas margens do Mediterrâneo, 
no calçadão Corniche, em um dos inúmeros cafés 
e restaurantes dispostos na região. Este é um bom 
lugar para apreciar o pôr-do-sol, admirando as águas 
transparentes e a bela formação rochosa que leva o 
nome de Pigeon Rocks, enquanto se degusta um Falafel, 
uma espécie de sanduíche recheado com bolinhos feitos 
a partir de massa de grão-de-bico e de fava; ou um 
Mezzé, tira-gosto que pode incluir até quinze antepastos, 
como homus, babaganuch ou tabule, acompanhado de 
um copo de aguardente local, o arak.

Monte Líbano
Formado por uma cadeia montanhosa que estende-se 

por todo o país, o Monte Líbano é o lugar para quem 
aprecia o contato com a natureza em qualquer estação 
do ano. Uma das cidades que integram a província 
é Keserwan. Famosa por seus destinos turísticos, a 
região  atrai por seus resorts praianos no verão e estações 
de esqui nos vilarejos montanhosos Sannine, Faria e 
Kfardebian, que ficam encobertos de neve no inverno. 
Lá também localiza-se a Jeita Gruta, a 20 quilômetros 
de Beirute, escondida entre os vales florestais do Monte 
Líbano. São cavernas esculpidas pelas águas do rio Dog 
River, com galerias baixas banhadas por límpidas águas 
de cor verde-esmeralda, a serem exploradas por meio do 
serviço de barcos oferecido no local. Já o percurso nas 
galerias superiores da gruta deve ser feito a pé. A estratégica 
iluminação artificial intensifica as tonalidades naturais da 
caverna, dando ao lugar um ar rústico sofisticado.

E por falar em sofisticação, não se pode deixar de 
mencionar o Cassino do Líbano. Localizado na baía de 
Jounieh, vilarejo de Keserwan, o espaço foi construído 
em uma região nobre e oferece o que há de melhor em 
lazer e luxo. Com uma área de trinta e cinco mil metros 
quadrados, o turista pode se perder entre as quase 400 
máquinas caça-níqueis e 60 mesas de jogos, com uma 
vista privilegiada do Mar Mediterrâneo. 

O distrito também é sede do Santuário de Nossa Senhora 
em Harissa. A enorme imagem foi construída no ano de 
1908, a seiscentos metros de altura, percorridos por um 
teleférico, e pode ser comparada ao nosso Cristo Redentor.

Ainda no Monte Líbano,  o Mosteiro de San Maron, 
em Annaya, na cidade de Jbeil, guarda os restos mortais 
do monge e sacerdote Charbel.  Por 16 anos, o templo 
religioso foi residência do santo que levou uma vida de 
renúncia e pobreza, dedicada unicamente a Cristo. Vários 
milagres foram atribuídos a ele, após sua morte, em 24 
de dezembro de 1898. O mais famoso é o de Nohad 
El-Chamy, uma mulher de 55 anos que foi curada de 
uma paralisia em 1993. Pedidos enviados por pessoas de 
diversas partes do mundo ficam pendurados em uma das 
paredes do mosteiro. Um fato que até hoje intriga muitos 
de seus devotos é o corpo de Charbel ter se mantido 
intacto e transpirando fluídos, mesmo depois de 65 anos 
de seu falecimento.

Fotos: Divulação
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 Para respirar um ar puro, típico das montanhas, 
provar da alta gastronomia libanesa e beber um bom 
vinho, o ideal é se hospedar em um dos resorts de Zahle. 
No inverno, suas colinas verdejantes ficam encobertas de 
neve e no verão o clima é fresco e seco. A capital de Bekaa 
é a terceira maior do país. Fundada há aproximadamente 
300 anos, é considerada a cidade do vinho e da poesia. 
Isso porque mais de cinquenta poetas e escritores nasceram 
na região durante o século XX. Além de Zahle possuir uma 
grande variedade de vinhos produzidos no local. 

Alguns dos monumentos mais apreciados da região 
são a Igreja do Santo Elias e o Mosteiro Saydet al-Najat 
construídos em 1720. O mosteiro guarda como um de 
seus tesouros uma imagem da Virgem Maria, ofertada 
pelo rei da Prússia. 

Para quem vai a Zahle, uma dica é dar uma esticada até a 
cidade de Anjar para conhecer suas ruínas. Diferentemente 
dos demais sítios arqueológicos encontrados no Líbano, 
que sobrepõem diferentes civilizações, as ruínas de Anjar, 
consideradas como patrimônio mundial pela Unesco, 
datam exclusivamente do período Umayyad.

  Norte do Líbano
 Ao norte do país, Byblos tem um forte lado histórico que 

pode ser comprovado por ruínas que remontam à Idade 
da Pedra, do Bronze  e  templos erguidos pela civilização 
fenícia. Considerada a cidade mais antiga continuamente 
habitada do mundo, Byblos possui uma mistura de 
modernidade com tradição e está bastante preparada para 
receber turistas. A região é repleta de hotéis, restaurantes 
e bares, além de possuir uma das praias mais belas do 
Mediterrâneo. Os principais  locais para se visitar são os 
templos egípcios e a Necrópole Fenícia Royal, que tem 
uma das mais antigas inscrições alfabéticas do mundo.

A cultura puramente árabe pode ser encontrada em 
Trípoli, a segunda maior cidade do Líbano. Ali localiza-se 
a imponente cidadela de Saint-Gilles e as mesquitas que 
datam do tempo dos domínios mamelucos. O local é cheio 
de ambulantes que vendem especiarias locais em souks 
(centros de compras) instalados nas sinuosas ruelas. Os 
turistas podem experimentar pratos típicos, como o “Peixe 
ao molho de Trípoli”, que é grelhado e servido com 
molho de azeite, alho, tahine, suco de limão e coentro, ou 
o “Kaak de queijo”, uma espécie de rosquinha de gergelim 
coberta de queijo branco e tostada no forno a lenha. 

 Vale do Bekaa
 No lado oriental do Monte Líbano, a novecentos 

metros de altitude, está o Vale do Bekaa. Considerado o 
celeiro do Império Romano, lá se encontram as cidades 
de Baalbeck, Aanjar e Zahle,  repletas de ruínas e templos 
de antigas civilizações.

 A cerca de 86 quilômetros da capital do Líbano, 
Baalbek é considerada uma das maravilhas do mundo 
antigo. A cidade do sol, como era chamada pelos  
romanos, é sede dos templos colossais de Júpiter, Baco 
e Vênus, que impressionam por suas dimensões, sem 
explicação até mesmo para a arqueologia moderna. Os 
místicos criaram lendas para explicar a transferência dos 
gigantes blocos de pedra talhada que chegam a medir 
até vinte metros de comprimento por aproximadamente 
quatro metros de altura, com peso estimado entre mil e 
duas mil toneladas. Em uma hipótese formulada em 1959, 
o etnologista e matemático, Matest M. Agrest, propôs que 
o Grande Terraço de Baalbek teria sido uma pista de 
aterrissagem para os cosmonautas da antiguidade.

Operadora Século XXI

Líbano – 7 noites

Nota: para entrar no Líbano os passageiros não 
poderão ter nenhum carimbo nos seu passaporte, de 
entrada ou saída de Israel .

 Visitando: Beirute, Vale de Bekka, Baalbeck, Anjar, 
Harissa, Jeita Gruta, Byblos Trípoli, Beitthedine, Região 
do Chouf, Deir el Kamar, Tiro e Sidon.

 O que está incluído: Passagens aéreas, traslado 
de chegada do aeroporto ao hotel, cinco refeições 
durante o tour, café da manhã.

 Preço: a partir de US$ 1.026 com saída de São 
Paulo. Saídas de outras regiões do Brasil  estão sujeitas 
a alteração de valores.

Serviço

Fotos: Divulação
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equ i líbr io

N
ão raramente tornam-se públicos depoimentos 
de pessoas que trocaram o conforto dos 
carros pela agilidade das bicicletas. O 
maior incentivador da mudança de hábitos 

é o estresse causado pelo trânsito caótico presente nos 
grandes centros urbanos. 

Diferentemente da maioria das cidades brasileiras, a 
capital carioca dispõe de uma geografia plana que facilita 
e estimula o uso das bicicletas nas atividades diárias, entre 
elas, ir ao trabalho. Entretanto, o número de pessoas a adotar 
esse novo meio de transporte – que é praticamente um novo 
estilo de vida –, ainda é insuficiente para amenizar o tráfego 
e transformar o município do Rio de Janeiro na Amsterdã 
brasileira. Para provocar uma transformação significativa é 
preciso investimento em infraestrutura e mudança cultural. 

“A bicicleta como meio de transporte e estilo de vida 
é uma tendência que vem crescendo mundialmente, 
especialmente nos grandes centros urbanos. O modelo de 
transporte baseado em automóveis claramente apresenta-
se em decadência”, diz Augusto Machado, consultor do 
site Eu vou de Bike.

Alinhando-se a esta nova realidade, a Prefeitura do 
Rio tem feito, ainda que timidamente, a sua parte. As 
ciclovias já somam 144 quilômetros de extensão, sendo 
a segunda maior malha deste tipo da América Latina, 
perdendo apenas para os 350 quilômetros de vias de 
Bogotá, na Colômbia. A isso somam-se os programas 
de incentivo desenvolvidos para estimular a população e 
aumentar o número de usuários da bicicleta. 

Apesar disso, Thais Lima, diretora da Velimobi, 
alerta que mais do que ampliar as ciclovias da cidade 
o poder público deve investir em informação. “É preciso 
desmistificar o conceito de que ciclista tem que andar na 
ciclovia. A bicicleta, de acordo com o código de trânsito 
brasileiro, é um veículo não motorizado e deve circular 
nas faixas junto com os carros, ônibus e motos. Por isso 
é essencial a educação de toda a sociedade”, explica a 
criadora do blog Mulher de Ciclos (mulherdeciclos.com), 
que a tornou conhecida na rede virtual e lhe garantiu o 
mesmo apelido do nome da sua página.

Augusto concorda com Thais sobre a educação ser 
um fator essencial para o uso da bicicleta como meio de 

Foto Thais Lim
a
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A vontade de fugir do trânsito, economizar tempo e ganhar uma vida 
mais saudável e agradável leva cada dia mais gente a trocar os meios de 

transporte tradicionais pelas “magrelas”

N
ão raramente tornam-se públicos depoimentos 
de pessoas que trocaram o conforto dos 
carros pela agilidade das bicicletas. O 
maior incentivador da mudança de hábitos 

é o estresse causado pelo trânsito caótico presente nos 
grandes centros urbanos. 

Diferentemente da maioria das cidades brasileiras, 
a capital carioca dispõe de uma geografia plana que 
facilita e estimula o uso das bicicletas nas atividades 
diárias, entre elas, ir ao trabalho. Entretanto, o número 
de pessoas a adotar esse novo meio de transporte – que é 
praticamente um novo estilo de vida –, ainda é insuficiente 
para amenizar o tráfego e transformar o município do Rio 
de Janeiro na Amsterdã brasileira. Para provocar uma 
transformação significativa é preciso investimento em 
infraestrutura e mudança cultural. 

“A bicicleta como meio de transporte e estilo de vida 
é uma tendência que vem crescendo mundialmente, 
especialmente nos grandes centros urbanos. O modelo 
de transporte baseado em automóveis claramente 
apresenta-se em decadência”, diz Augusto Machado, 
consultor do site Eu vou de Bike.

Alinhando-se a esta nova realidade, a Prefeitura do 
Rio tem feito, ainda que timidamente, a sua parte. As 
ciclovias já somam 144 quilômetros de extensão, sendo 
a segunda maior malha deste tipo da América Latina, 
perdendo apenas para os 350 quilômetros de vias de 
Bogotá, na Colômbia. A isso somam-se os programas 
de incentivo desenvolvidos para estimular a população e 
aumentar o número de usuários da bicicleta. 

Apesar disso, Thais Lima, diretora da Velimobi, 
alerta que mais do que ampliar as ciclovias da cidade 
o poder público deve investir em informação. “É preciso 
desmistificar o conceito de que ciclista tem que andar na 
ciclovia. A bicicleta, de acordo com o código de trânsito 
brasileiro, é um veículo não motorizado e deve circular 
nas faixas junto com os carros, ônibus e motos. Por isso 
é essencial a educação de toda a sociedade”, explica a 
criadora do blog Mulher de Ciclos (mulherdeciclos.com), 
que a tornou conhecida na rede virtual e lhe garantiu o 
mesmo apelido do nome da sua página.

Augusto concorda com Thais sobre a educação ser 
um fator essencial para o uso da bicicleta como meio de 
transporte seguro, mas alerta que precisam ser construídas 

Bicicletas: 

           estilo de vida com mais equilí
bri

o

Por Tainá Ianone

A vontade de fugir do trânsito, economizar tempo e ganhar uma vida 
mais saudável e agradável leva cada dia mais gente a trocar os meios de 

transporte tradicionais pelas “magrelas”
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transporte seguro, mas alerta que precisam ser construídas 
mais ciclovias. “Infelizmente, neste campo estamos bem 
atrasados em relação ao chamado ‘primeiro mundo’. Na 
Holanda, por exemplo, são mais de 20 mil quilômetros 
de ciclovias”, exemplifica.

Na opinião de Claudio da Silva Santos, presidente da 
Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, as 
ações públicas do governo e da prefeitura, assim como 
as atividades realizadas pela entidade, são importantes 
impulsionadores do aumento no número real de ciclistas. 
Apesar de não haver um estudo oficial para validar sua 
percepção, ele garante que tem havido uma adesão 
maior da bicicleta como meio de transporte.

Ciclovias cariocas
Criada apenas em agosto de 1993, as rotas cicloviárias 

abrangem todas as regiões do município (centro, zonas sul, 
norte e oeste) e permitem a ligação entre os centros dos bair-
ros e a conexão com os meios de transporte, como o metrô. 

Essa estrutura garantiu ao Rio de Janeiro a 18ª 
colocação entre as melhores cidades do mundo para o 
uso da bicicleta como meio de transporte. O ranking, 
que enumerou os 20 melhores municípios, foi feito pelo 
site Copenhagenize (www.copenhagenize.eu), referência 
no assunto. As cinco melhores cidades para pedalar 
são: Amsterdã (Holanda), Copenhague (Dinamarca), 
Barcelona (Espanha), Tóquio (Japão) e Berlim (Alemanha). 

Segundo Claudio, as duas primeiras são ótimos exemplos 
a serem seguidos pelas cidades brasileiras.

Com vistas a melhorar ainda mais essa classificação, 
a Prefeitura do Rio está aumentando a malha cicloviária. 
“Vamos dobrá-la até o final de 2012, chegando a 
300 quilômetros, de maneira integrada e planejada”, 
diz Carlos Roberto Osorio, secretário Municipal de 
Conservação e Serviços Públicos.

Quilômetros a serem percorridos
Para atingir níveis de cidades referência, como Amsterdã 

e Copenhague, as iniciativas públicas e privadas ainda 
terão que pedalar muito. De acordo com informações de 
Thais “Mulher de ciclos” Lima, o investimento maciço no 
Rio de Janeiro acontece nos bairros da zona sul e na orla 
da praia. “Não há ciclovias até as estações do metrô ou 
ao centro da cidade. A bicicleta ainda é vista muito mais 
como uma opção para o lazer”, diz. 

Sob seu ponto de vista, o planejamento viário é uma 
excelente opção para adequar a cidade ao ciclismo urbano. 
Esse programa vai além das ciclovias e enxerga a bicicleta 
dentro do contexto do município para atender as necessidades 
locais. Um bom planejamento engloba a segurança na 
circulação e infraestrutura com sinalização adequada, 
elaboração de normas, regras, estacionamento das bicicletas 
e campanhas educativas para a utilização segura deste 
veículo não motorizado no sistema de transporte.

O bom convívio entre todos os tipos de meios de 
transporte seria mais fácil se atitudes obrigatórias, porém 

Thais Lima

Começou a andar de bicicleta em 2008, por 

recomendação médica devido à problema de coluna, 

já que não gosta de academia. O que no começo era 

apenas lazer, em pouco tempo passou a ser seu principal 

meio de transporte e hoje está diretamente ligado à 

sua profissão. A jornalista de 29 anos é diretora da 

Velimobi, empresa que elabora e implementa projetos 

de mobilidade urbana com foco em medidas brandas, 

baseadas na informação, comunicação, marketing e 

orientação. 

Augusto Machado

Cirurgião-dentista, músico e publicitário envolvido 

com o universo da bicicleta desde 1988, quando 

comprou uma mountain bike com o primeiro cachê 

significativo de um show. Já foi sócio de uma loja de 

bicicletas e, aos 41 anos, usa a bicicleta de maneira 

recreacional, esportiva e como meio de transporte, tanto 

na modalidade do ciclismo, quanto na mountain bike.

Claudio da Silva Santos

Ciclista desde os cinco anos, quando ganhou sua 

primeira bike, uma Caloi Berlineta vermelha. Iniciou 

sua vida de competidor aos oito anos no Campeonato 

Brasileiro de BMX. Depois participou de provas de 

mountain bike, de maratona, de ciclismo de estrada, 

corrida de aventura e cicloturismo. Aos 44 anos não 

possui carro, mas sim três bicicletas.
   

mais ciclovias. “Infelizmente, neste campo estamos bem 
atrasados em relação ao chamado ‘primeiro mundo’. Na 
Holanda, por exemplo, são mais de 20 mil quilômetros 
de ciclovias”, exemplifica.

Na opinião de Claudio da Silva Santos, presidente da 
Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, as 
ações públicas do governo e da prefeitura, assim como 
as atividades realizadas pela entidade, são importantes 
impulsionadores do aumento no número real de ciclistas. 
Apesar de não haver um estudo oficial para validar sua 
percepção, ele garante que tem havido uma adesão 
maior da bicicleta como meio de transporte.

 
Ciclovias cariocas

Criada apenas em agosto de 1993, as rotas cicloviárias 
abrangem todas as regiões do município (centro, zonas sul, 
norte e oeste) e permitem a ligação entre os centros dos bair-
ros e a conexão com os meios de transporte, como o metrô. 

Essa estrutura garantiu ao Rio de Janeiro a 18ª 
colocação entre as melhores cidades do mundo para o 
uso da bicicleta como meio de transporte. O ranking, 
que enumerou os 20 melhores municípios, foi feito pelo 
site Copenhagenize (www.copenhagenize.eu), referência 
no assunto. As cinco melhores cidades para pedalar 
são: Amsterdã (Holanda), Copenhague (Dinamarca), 
Barcelona (Espanha), Tóquio (Japão) e Berlim (Alemanha). 
Segundo Claudio, as duas primeiras são ótimos exemplos 
a serem seguidos pelas cidades brasileiras.

Com vistas a melhorar ainda mais essa classificação, 
a Prefeitura do Rio está aumentando a malha cicloviária. 

“Vamos dobrá-la até o final de 2012, chegando a 300 
quilômetros, de maneira integrada e planejada”, diz Carlos 
Roberto Osorio, secretário Municipal de Conservação e 
Serviços Públicos.

Quilômetros a serem percorridos
Para atingir níveis de cidades referência, como Amsterdã 

e Copenhague, as iniciativas públicas e privadas ainda 
terão que pedalar muito. De acordo com informações de 
Thais “Mulher de ciclos” Lima, o investimento maciço no 
Rio de Janeiro acontece nos bairros da zona sul e na orla 
da praia. “Não há ciclovias até as estações do metrô ou 
ao centro da cidade. A bicicleta ainda é vista muito mais 
como uma opção para o lazer”, diz. 

Sob seu ponto de vista, o planejamento viário é uma 
excelente opção para adequar a cidade ao ciclismo 
urbano. Esse programa vai além das ciclovias e enxerga 
a bicicleta dentro do contexto do município para 
atender as necessidades locais. Um bom planejamento 
engloba a segurança na circulação e infraestrutura com 
sinalização adequada, elaboração de normas, regras, 
estacionamento das bicicletas e campanhas educativas 
para a utilização segura deste veículo não motorizado no 
sistema de transporte.

O bom convívio entre todos os tipos de meios de 
transporte seria mais fácil se atitudes obrigatórias, porém 
simples, começassem a ser adotadas como: a distância 
mínima entre o veículo e a bicicleta, dar a vez ao ciclista, 
e sempre respeitar o menor, ou seja, o ônibus respeita o 
carro, o carro a bicicleta e esta o pedestre. “O ciclista não 

Thais Lima – começou a andar de bicicleta em 2008, 
por recomendação médica devido à problema de coluna, 
já que não gosta de academia. O que no começo era 
apenas lazer, em pouco tempo passou a ser seu principal 
meio de transporte e hoje está diretamente ligado à sua 
profissão. A jornalista de 29 anos é diretora da Velimobi, 
empresa que elabora e implementa projetos de mobilidade 
urbana com foco em medidas brandas, baseadas na 
informação, comunicação, marketing e orientação. 

Augusto Machado – cirurgião-dentista, músico e 
publicitário envolvido com o universo da bicicleta desde 
1988, quando comprou uma mountain bike com o primeiro 
cachê significativo de um show. Já foi sócio de uma loja 
de bicicletas e, aos 41 anos, usa a bicicleta de maneira 
recreacional, esportiva e como meio de transporte, tanto 
na modalidade do ciclismo, quanto na mountain bike.

Claudio da Silva Santos - ciclista desde os cinco 
anos, quando ganhou sua primeira bike, uma Caloi 
Berlineta vermelha. Iniciou sua vida de competidor aos 
oito anos no Campeonato Brasileiro de BMX. Depois 
participou de provas de mountain bike, de maratona, de 
ciclismo de estrada, corrida de aventura e cicloturismo. 
Aos 44 anos não possui carro, mas sim três bicicletas.

Perfis dos ciclistas

1 - Espelho retrovisor do lado esquerdo acoplado ao guidom;

2 - Sinalização noturna na dianteira, nas cores branca ou 
amarela;

3 - Sinalização noturna traseira na cor vermelha;

4 - Sinalização nas laterais e nos pedais de qualquer cor;

5 - Campainha.

Equipamentos obrigatórios
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Perfis dos ciclistas
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simples, começassem a ser adotadas como: a distância 
mínima entre o veículo e a bicicleta, dar a vez ao ciclista, 
e sempre respeitar o menor, ou seja, o ônibus respeita o 
carro, o carro a bicicleta e esta o pedestre. “O ciclista não 
pode ser visto pelo motorista como um inimigo, mas sim 
como um aliado, afinal cada bicicleta é um carro a menos 
no trânsito caótico do Rio de Janeiro”, alerta Thais.

Claudio conta que também é preciso maior fiscalização 
do poder público no que diz respeito à malha cicloviária, a 
segurança e prioridade para pedestres e ciclistas. Ele res-
salta que o maior desafio é a falta de uma política de segu-
rança, a começar pela ausência de bicicletários, principal-
mente nos shoppings e grandes centros urbanos, ciclovias, 
ciclofaixas e rotas cicláveis. “Nesse aspecto o município do 
Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
tem realizado um trabalho fantástico”, afirma.

A falta de estacionamentos, aliás, é outro problema 
encontrado por quem opta deixar o carro na garagem e 
se deslocar com a bicicleta. Recente matéria publicada 
pelo jornal O Globo retratou a escassez, para não dizer 
inexistência, de bicicletários e paraciclos na capital. 

A diferença entre os dois está na estrutura. Enquanto os 
bicicletários são apenas as grades onde as bicicletas são 
presas, os paraciclos oferecem um serviço mais completo 
com estacionamento coberto, segurança e vestiário para os 

ciclistas se arrumarem e até tomarem banho. “Na cidade 
há apenas um paraciclo, mas, apesar das excelentes 
instalações, só tem 15 vagas. O Rio é uma cidade muito 
quente, não tem como ir de bicicleta para o trabalho e não 
tomar banho”, relata Thais. De acordo com ela, algumas 
poucas empresas, que têm uma visão mais moderna, já 
oferecem essa infraestrutura para os funcionários. 

Para Claudio, a instalação de bicicletários e paraciclos, 
em especial nas proximidades do metrô, supervia e barcas, 
traria uma integração entre o uso da bicicleta com o meio 
de transporte público.

“Para se ter uma ideia, em Amsterdã o estacionamento 
de bicicletas da Estação Central comporta mais de 8 mil 
delas. Aqui no Brasil ainda temos muito o que caminhar 
neste sentido. Mas para quem anda de bicicleta há algum 
tempo, vai concordar que o momento atual é rico e 
promissor com relação à nossa paixão”, declara Augusto.

Bike Rio
Em uma das ações públicas de incentivo ao uso da 

bicicleta, em 28 de outubro de 2011, a prefeitura do Rio de 
Janeiro inaugurou o projeto Bike Rio. O programa, que tem 
como objetivo disseminar o uso da bicicleta como transporte 

   

Revista Fórum  6564  Revista Fórum

Thais. De acordo com ela, algumas poucas empresas, 
que têm uma visão mais moderna, já oferecem essa 
infraestrutura para os funcionários. 

Para Claudio, a instalação de bicicletários e paraciclos, 
em especial nas proximidades do metrô, supervia e barcas, 
traria uma integração entre o uso da bicicleta com o meio 
de transporte público.

“Para se ter uma ideia, em Amsterdã o estacionamento 
de bicicletas da Estação Central comporta mais de 8 mil 
delas. Aqui no Brasil ainda temos muito o que caminhar 
neste sentido. Mas para quem anda de bicicleta há algum 
tempo, vai concordar que o momento atual é rico e 
promissor com relação à nossa paixão”, declara Augusto.

Bike Rio
Em uma das ações públicas de incentivo ao uso da 

bicicleta, em 28 de outubro de 2011, a prefeitura do Rio 
de Janeiro inaugurou o projeto Bike Rio. O programa, 
que tem como objetivo disseminar o uso da bicicleta 
como transporte alternativo, é uma parceria da Prefeitura 
do Rio de Janeiro com a empresa concessionária Serttel 
e o banco Itaú. 

Desde então já foram entregues 60 estações, com 
capacidade para atender 4.800 pessoas por dia com as 
600 bikes. “Valorizar a bicicleta como meio de transporte 

sustentável é a principal meta do Bike Rio. Assim, 
contribuímos para a redução dos engarrafamentos nas 
áreas centrais das cidades e para a integração com outros 
meios de transporte público, facilitando a mobilidade 
urbana”, ressalta Angelo Leite, presidente da Serttel e 
sócio da Samba Transportes Sustentáveis

As estações funcionam alimentadas por energia solar. 
Novas travas e pinos de fixação reforçam o sistema de 
segurança, para dificultar o furto das bicicletas. Com 
sistema interligado por comunicação sem fio, via rede 
GSM e 3G, os usuários destravam a bicicleta por meio 
de ligação do telefone celular ou interação via aplicativo 
para smartphones.

Os pontos, instalados em 14 bairros, foram escolhidos 
a partir de um critério de formação de malha cicloviária 
capaz de oferecer as melhores opções de deslocamento 
dentro dos bairros atendidos pelo projeto, bem como 
fazer a integração do sistema com estações de metrô 
e ônibus. Os bairros abrangidos pela iniciativa são: 
Botafogo, Catete, Centro, Copacabana, Cosme Velho, 
Flamengo, Gávea, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, 
Lagoa, Laranjeiras, Leblon e Urca.

Na opinião de Thais, projetos como este são uma 
maneira de incentivar o uso da bicicleta, entretanto por 
estar concentrado na zona sul acaba sendo mais utilizado 

•	 Circular	 de	 bicicleta	 nas	 ciclovias,	 ciclofaixas	 e	
faixas compartilhadas;

•	 Circular	 de	 cadeira	 de	 rodas	 motorizada	 nas	
ciclovias e ciclofaixas;

•	 Circular	 com	 veículo	 motorizado	 nas	 faixas	
expressamente definidas como compartilhadas por 
bicicletas e veículos motorizados;

•	 Andar	 a	 pé	 nas	 pistas	 expressamente	 definidas	
como faixa compartilhada de ciclistas e pedestres;

•	 Correr	 e	 patinar	 nas	 pistas	 onde	 sua	 presença	
não seja expressamente proibida, desde que se 
mantenha o passo, na mão, alinhado à direita;

•	 Atravessar	a	pé	as	faixas	compartilhadas;

•	 Entrar,	 circular	 ou	 estacionar	 nas	 ciclovias	 e	
ciclofaixas, com qualquer tipo de veículo motorizado;

•	 Conduzir	animais	de	qualquer	espécie,	salvo	para	
travessia;

•	 Correr	e	patinar	nas	ciclovias	no	interior	de	túneis	e	
onde a proibição esteja expressamente sinalizada;

•	 Trafegar	na	contramão	das	ciclovias,	ciclofaixas	e	
faixas compartilhadas;

•	 Desrespeitar	 o	 sinal	 vermelho	 para	 ciclistas	 na	
faixa de pedestres ou prioridade de travessia de 
pedestres no sinal vermelho intermitente, nos 
semáforos especificamente destinados aos ciclistas;

•	 Caminhar	no	interior	da	pista,	excetuando-se	nos	
pontos de travessia de pedestres ou veículos;

•	 Realizar	 manobras	 perigosas,	 como	 empinar	 a	
bicicleta ou efetuar qualquer espécie de manobra 
acrobática;
Fonte: Prefeitura do RJ

É permitido

É proibido

pode ser visto pelo motorista como um inimigo, mas sim 
como um aliado, afinal cada bicicleta é um carro a menos 
no trânsito caótico do Rio de Janeiro”, alerta Thais.

Claudio conta que também é preciso maior fiscalização 
do poder público no que diz respeito à malha cicloviária, 
a segurança e prioridade para pedestres e ciclistas. Ele 
ressalta que o maior desafio é a falta de uma política 
de segurança, a começar pela ausência de bicicletários, 
principalmente nos shoppings e grandes centros urbanos, 
ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis. “Nesse aspecto o 
município do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, tem realizado um trabalho fantástico”, afirma.

A falta de estacionamentos, aliás, é outro problema 
encontrado por quem opta deixar o carro na garagem e 
se deslocar com a bicicleta. Recente matéria publicada 
pelo jornal O Globo retratou a escassez, para não dizer 
inexistência, de bicicletários e paraciclos na capital. 

A diferença entre os dois está na estrutura. Enquanto 
os bicicletários são apenas as grades onde as bicicletas 
são presas, os paraciclos oferecem um serviço mais 
completo com estacionamento coberto, segurança e 
vestiário para os ciclistas se arrumarem e até tomarem 
banho. “Na cidade há apenas um paraciclo, mas, 
apesar das excelentes instalações, só tem 15 vagas. O 
Rio é uma cidade muito quente, não tem como ir de 
bicicleta para o trabalho e não tomar banho”, relata 

para o lazer do que para o transporte. “Mais uma vez 
estão restringindo a cultura das bicicletas”, declara.

As bicicletas estão à disposição dos usuários todos 
os dias da semana, das 6 às 22h. Para usar o sistema 
compartilhado, é preciso preencher um cadastro no site 
www.movesamba.com.br e adquirir o passe Samba. As 
opções de taxa são: R$ 10 por mês ou R$ 5 por dia. As 
bikes podem ser utilizadas por 60 minutos ininterruptos e 
quantas vezes por dia o usuário desejar, respeitando-se 
apenas o intervalo de 15 minutos a cada hora de uso.

Capitais das bicicletas
As primeiras ciclovias no mundo foram criadas pela 

prefeitura de Paris, em 1862. Os caminhos especiais 
nos parques foram construídos para que as bicicletas não 
se misturassem aos velocípedes, charretes e carroças. A 
popularização das vias especiais ocorreu durante o programa 
de autobahns (autoestrada), no período do Nacional 
Socialismo Alemão, nos anos 1930, com a intenção de 
retirar as bicicletas das rede viária, pois estas impediam os 
automóveis de atingir as velocidades desejadas.

Visando melhorar a fluidez do trânsito e proporcionar 
melhor qualidade de vida, algumas cidades europeias 
adaptaram-se às bicicletas e hoje são referências no 
tema. Conhecida mundialmente como a “cidade das 
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Thais. De acordo com ela, algumas poucas empresas, 
que têm uma visão mais moderna, já oferecem essa 
infraestrutura para os funcionários. 

Para Claudio, a instalação de bicicletários e paraciclos, 
em especial nas proximidades do metrô, supervia e barcas, 
traria uma integração entre o uso da bicicleta com o meio 
de transporte público.

“Para se ter uma ideia, em Amsterdã o estacionamento 
de bicicletas da Estação Central comporta mais de 8 mil 
delas. Aqui no Brasil ainda temos muito o que caminhar 
neste sentido. Mas para quem anda de bicicleta há algum 
tempo, vai concordar que o momento atual é rico e 
promissor com relação à nossa paixão”, declara Augusto.

Bike Rio
Em uma das ações públicas de incentivo ao uso da 

bicicleta, em 28 de outubro de 2011, a prefeitura do Rio 
de Janeiro inaugurou o projeto Bike Rio. O programa, 
que tem como objetivo disseminar o uso da bicicleta 
como transporte alternativo, é uma parceria da Prefeitura 
do Rio de Janeiro com a empresa concessionária Serttel 
e o banco Itaú. 

Desde então já foram entregues 60 estações, com 
capacidade para atender 4.800 pessoas por dia com as 
600 bikes. “Valorizar a bicicleta como meio de transporte 

sustentável é a principal meta do Bike Rio. Assim, 
contribuímos para a redução dos engarrafamentos nas 
áreas centrais das cidades e para a integração com outros 
meios de transporte público, facilitando a mobilidade 
urbana”, ressalta Angelo Leite, presidente da Serttel e 
sócio da Samba Transportes Sustentáveis

As estações funcionam alimentadas por energia solar. 
Novas travas e pinos de fixação reforçam o sistema de 
segurança, para dificultar o furto das bicicletas. Com 
sistema interligado por comunicação sem fio, via rede 
GSM e 3G, os usuários destravam a bicicleta por meio 
de ligação do telefone celular ou interação via aplicativo 
para smartphones.

Os pontos, instalados em 14 bairros, foram escolhidos 
a partir de um critério de formação de malha cicloviária 
capaz de oferecer as melhores opções de deslocamento 
dentro dos bairros atendidos pelo projeto, bem como 
fazer a integração do sistema com estações de metrô 
e ônibus. Os bairros abrangidos pela iniciativa são: 
Botafogo, Catete, Centro, Copacabana, Cosme Velho, 
Flamengo, Gávea, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, 
Lagoa, Laranjeiras, Leblon e Urca.

Na opinião de Thais, projetos como este são uma 
maneira de incentivar o uso da bicicleta, entretanto por 
estar concentrado na zona sul acaba sendo mais utilizado 

•	 Circular	 de	 bicicleta	 nas	 ciclovias,	 ciclofaixas	 e	
faixas compartilhadas;

•	 Circular	 de	 cadeira	 de	 rodas	 motorizada	 nas	
ciclovias e ciclofaixas;

•	 Circular	 com	 veículo	 motorizado	 nas	 faixas	
expressamente definidas como compartilhadas por 
bicicletas e veículos motorizados;

•	 Andar	 a	 pé	 nas	 pistas	 expressamente	 definidas	
como faixa compartilhada de ciclistas e pedestres;

•	 Correr	 e	 patinar	 nas	 pistas	 onde	 sua	 presença	
não seja expressamente proibida, desde que se 
mantenha o passo, na mão, alinhado à direita;

•	 Atravessar	a	pé	as	faixas	compartilhadas;

•	 Entrar,	 circular	 ou	 estacionar	 nas	 ciclovias	 e	
ciclofaixas, com qualquer tipo de veículo motorizado;

•	 Conduzir	animais	de	qualquer	espécie,	salvo	para	
travessia;

•	 Correr	e	patinar	nas	ciclovias	no	interior	de	túneis	e	
onde a proibição esteja expressamente sinalizada;

•	 Trafegar	na	contramão	das	ciclovias,	ciclofaixas	e	
faixas compartilhadas;

•	 Desrespeitar	 o	 sinal	 vermelho	 para	 ciclistas	 na	
faixa de pedestres ou prioridade de travessia de 
pedestres no sinal vermelho intermitente, nos 
semáforos especificamente destinados aos ciclistas;

•	 Caminhar	no	interior	da	pista,	excetuando-se	nos	
pontos de travessia de pedestres ou veículos;

•	 Realizar	 manobras	 perigosas,	 como	 empinar	 a	
bicicleta ou efetuar qualquer espécie de manobra 
acrobática;
Fonte: Prefeitura do RJ

É permitido

É proibido

pode ser visto pelo motorista como um inimigo, mas sim 
como um aliado, afinal cada bicicleta é um carro a menos 
no trânsito caótico do Rio de Janeiro”, alerta Thais.

Claudio conta que também é preciso maior fiscalização 
do poder público no que diz respeito à malha cicloviária, 
a segurança e prioridade para pedestres e ciclistas. Ele 
ressalta que o maior desafio é a falta de uma política 
de segurança, a começar pela ausência de bicicletários, 
principalmente nos shoppings e grandes centros urbanos, 
ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis. “Nesse aspecto o 
município do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, tem realizado um trabalho fantástico”, afirma.

A falta de estacionamentos, aliás, é outro problema 
encontrado por quem opta deixar o carro na garagem e 
se deslocar com a bicicleta. Recente matéria publicada 
pelo jornal O Globo retratou a escassez, para não dizer 
inexistência, de bicicletários e paraciclos na capital. 

A diferença entre os dois está na estrutura. Enquanto 
os bicicletários são apenas as grades onde as bicicletas 
são presas, os paraciclos oferecem um serviço mais 
completo com estacionamento coberto, segurança e 
vestiário para os ciclistas se arrumarem e até tomarem 
banho. “Na cidade há apenas um paraciclo, mas, 
apesar das excelentes instalações, só tem 15 vagas. O 
Rio é uma cidade muito quente, não tem como ir de 
bicicleta para o trabalho e não tomar banho”, relata 

para o lazer do que para o transporte. “Mais uma vez 
estão restringindo a cultura das bicicletas”, declara.

As bicicletas estão à disposição dos usuários todos 
os dias da semana, das 6 às 22h. Para usar o sistema 
compartilhado, é preciso preencher um cadastro no site 
www.movesamba.com.br e adquirir o passe Samba. As 
opções de taxa são: R$ 10 por mês ou R$ 5 por dia. As 
bikes podem ser utilizadas por 60 minutos ininterruptos e 
quantas vezes por dia o usuário desejar, respeitando-se 
apenas o intervalo de 15 minutos a cada hora de uso.

Capitais das bicicletas
As primeiras ciclovias no mundo foram criadas pela 

prefeitura de Paris, em 1862. Os caminhos especiais 
nos parques foram construídos para que as bicicletas não 
se misturassem aos velocípedes, charretes e carroças. A 
popularização das vias especiais ocorreu durante o programa 
de autobahns (autoestrada), no período do Nacional 
Socialismo Alemão, nos anos 1930, com a intenção de 
retirar as bicicletas das rede viária, pois estas impediam os 
automóveis de atingir as velocidades desejadas.

Visando melhorar a fluidez do trânsito e proporcionar 
melhor qualidade de vida, algumas cidades europeias 
adaptaram-se às bicicletas e hoje são referências no 
tema. Conhecida mundialmente como a “cidade das 
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Thais. De acordo com ela, algumas poucas empresas, 
que têm uma visão mais moderna, já oferecem essa 
infraestrutura para os funcionários. 

Para Claudio, a instalação de bicicletários e paraciclos, 
em especial nas proximidades do metrô, supervia e barcas, 
traria uma integração entre o uso da bicicleta com o meio 
de transporte público.

“Para se ter uma ideia, em Amsterdã o estacionamento 
de bicicletas da Estação Central comporta mais de 8 mil 
delas. Aqui no Brasil ainda temos muito o que caminhar 
neste sentido. Mas para quem anda de bicicleta há algum 
tempo, vai concordar que o momento atual é rico e 
promissor com relação à nossa paixão”, declara Augusto.

Bike Rio
Em uma das ações públicas de incentivo ao uso da 

bicicleta, em 28 de outubro de 2011, a prefeitura do Rio 
de Janeiro inaugurou o projeto Bike Rio. O programa, 
que tem como objetivo disseminar o uso da bicicleta 
como transporte alternativo, é uma parceria da Prefeitura 
do Rio de Janeiro com a empresa concessionária Serttel 
e o banco Itaú. 

Desde então já foram entregues 60 estações, com 
capacidade para atender 4.800 pessoas por dia com as 
600 bikes. “Valorizar a bicicleta como meio de transporte 

sustentável é a principal meta do Bike Rio. Assim, 
contribuímos para a redução dos engarrafamentos nas 
áreas centrais das cidades e para a integração com outros 
meios de transporte público, facilitando a mobilidade 
urbana”, ressalta Angelo Leite, presidente da Serttel e 
sócio da Samba Transportes Sustentáveis

As estações funcionam alimentadas por energia solar. 
Novas travas e pinos de fixação reforçam o sistema de 
segurança, para dificultar o furto das bicicletas. Com 
sistema interligado por comunicação sem fio, via rede 
GSM e 3G, os usuários destravam a bicicleta por meio 
de ligação do telefone celular ou interação via aplicativo 
para smartphones.

Os pontos, instalados em 14 bairros, foram escolhidos 
a partir de um critério de formação de malha cicloviária 
capaz de oferecer as melhores opções de deslocamento 
dentro dos bairros atendidos pelo projeto, bem como 
fazer a integração do sistema com estações de metrô 
e ônibus. Os bairros abrangidos pela iniciativa são: 
Botafogo, Catete, Centro, Copacabana, Cosme Velho, 
Flamengo, Gávea, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, 
Lagoa, Laranjeiras, Leblon e Urca.

Na opinião de Thais, projetos como este são uma 
maneira de incentivar o uso da bicicleta, entretanto por 
estar concentrado na zona sul acaba sendo mais utilizado 

•	 Circular	 de	 bicicleta	 nas	 ciclovias,	 ciclofaixas	 e	
faixas compartilhadas;

•	 Circular	 de	 cadeira	 de	 rodas	 motorizada	 nas	
ciclovias e ciclofaixas;

•	 Circular	 com	 veículo	 motorizado	 nas	 faixas	
expressamente definidas como compartilhadas por 
bicicletas e veículos motorizados;

•	 Andar	 a	 pé	 nas	 pistas	 expressamente	 definidas	
como faixa compartilhada de ciclistas e pedestres;

•	 Correr	 e	 patinar	 nas	 pistas	 onde	 sua	 presença	
não seja expressamente proibida, desde que se 
mantenha o passo, na mão, alinhado à direita;

•	 Atravessar	a	pé	as	faixas	compartilhadas;

•	 Entrar,	 circular	 ou	 estacionar	 nas	 ciclovias	 e	
ciclofaixas, com qualquer tipo de veículo motorizado;

•	 Conduzir	animais	de	qualquer	espécie,	salvo	para	
travessia;

•	 Correr	e	patinar	nas	ciclovias	no	interior	de	túneis	e	
onde a proibição esteja expressamente sinalizada;

•	 Trafegar	na	contramão	das	ciclovias,	ciclofaixas	e	
faixas compartilhadas;

•	 Desrespeitar	 o	 sinal	 vermelho	 para	 ciclistas	 na	
faixa de pedestres ou prioridade de travessia de 
pedestres no sinal vermelho intermitente, nos 
semáforos especificamente destinados aos ciclistas;

•	 Caminhar	no	interior	da	pista,	excetuando-se	nos	
pontos de travessia de pedestres ou veículos;

•	 Realizar	 manobras	 perigosas,	 como	 empinar	 a	
bicicleta ou efetuar qualquer espécie de manobra 
acrobática;
Fonte: Prefeitura do RJ
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É proibido

pode ser visto pelo motorista como um inimigo, mas sim 
como um aliado, afinal cada bicicleta é um carro a menos 
no trânsito caótico do Rio de Janeiro”, alerta Thais.

Claudio conta que também é preciso maior fiscalização 
do poder público no que diz respeito à malha cicloviária, 
a segurança e prioridade para pedestres e ciclistas. Ele 
ressalta que o maior desafio é a falta de uma política 
de segurança, a começar pela ausência de bicicletários, 
principalmente nos shoppings e grandes centros urbanos, 
ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis. “Nesse aspecto o 
município do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, tem realizado um trabalho fantástico”, afirma.

A falta de estacionamentos, aliás, é outro problema 
encontrado por quem opta deixar o carro na garagem e 
se deslocar com a bicicleta. Recente matéria publicada 
pelo jornal O Globo retratou a escassez, para não dizer 
inexistência, de bicicletários e paraciclos na capital. 

A diferença entre os dois está na estrutura. Enquanto 
os bicicletários são apenas as grades onde as bicicletas 
são presas, os paraciclos oferecem um serviço mais 
completo com estacionamento coberto, segurança e 
vestiário para os ciclistas se arrumarem e até tomarem 
banho. “Na cidade há apenas um paraciclo, mas, 
apesar das excelentes instalações, só tem 15 vagas. O 
Rio é uma cidade muito quente, não tem como ir de 
bicicleta para o trabalho e não tomar banho”, relata 

para o lazer do que para o transporte. “Mais uma vez 
estão restringindo a cultura das bicicletas”, declara.

As bicicletas estão à disposição dos usuários todos 
os dias da semana, das 6 às 22h. Para usar o sistema 
compartilhado, é preciso preencher um cadastro no site 
www.movesamba.com.br e adquirir o passe Samba. As 
opções de taxa são: R$ 10 por mês ou R$ 5 por dia. As 
bikes podem ser utilizadas por 60 minutos ininterruptos e 
quantas vezes por dia o usuário desejar, respeitando-se 
apenas o intervalo de 15 minutos a cada hora de uso.

Capitais das bicicletas
As primeiras ciclovias no mundo foram criadas pela 

prefeitura de Paris, em 1862. Os caminhos especiais 
nos parques foram construídos para que as bicicletas não 
se misturassem aos velocípedes, charretes e carroças. A 
popularização das vias especiais ocorreu durante o programa 
de autobahns (autoestrada), no período do Nacional 
Socialismo Alemão, nos anos 1930, com a intenção de 
retirar as bicicletas das rede viária, pois estas impediam os 
automóveis de atingir as velocidades desejadas.

Visando melhorar a fluidez do trânsito e proporcionar 
melhor qualidade de vida, algumas cidades europeias 
adaptaram-se às bicicletas e hoje são referências no 
tema. Conhecida mundialmente como a “cidade das 

alternativo, é uma parceria da Prefeitura do Rio de Janeiro 
com a empresa concessionária Serttel e o banco Itaú. 

Desde então já foram entregues 60 estações, com 
capacidade para atender 4.800 pessoas por dia com as 
600 bikes. “Valorizar a bicicleta como meio de transporte 
sustentável é a principal meta do Bike Rio. Assim, 
contribuímos para a redução dos engarrafamentos nas 
áreas centrais das cidades e para a integração com outros 
meios de transporte público, facilitando a mobilidade 
urbana”, ressalta Angelo Leite, presidente da Serttel e 
sócio da Samba Transportes Sustentáveis

As estações funcionam alimentadas por energia solar. 
Novas travas e pinos de fixação reforçam o sistema de 
segurança, para dificultar o furto das bicicletas. Com 
sistema interligado por comunicação sem fio, via rede 
GSM e 3G, os usuários destravam a bicicleta por meio 
de ligação do telefone celular ou interação via aplicativo 
para smartphones.

Os pontos, instalados em 14 bairros, foram escolhidos 
a partir de um critério de formação de malha cicloviária 

capaz de oferecer as melhores opções de deslocamento 
dentro dos bairros atendidos pelo projeto, bem como 
fazer a integração do sistema com estações de metrô 
e ônibus. Os bairros abrangidos pela iniciativa são: 
Botafogo, Catete, Centro, Copacabana, Cosme Velho, 
Flamengo, Gávea, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, 
Lagoa, Laranjeiras, Leblon e Urca.

Na opinião de Thais, projetos como este são uma 
maneira de incentivar o uso da bicicleta, entretanto por 
estar concentrado na zona sul acaba sendo mais utilizado 
para o lazer do que para o transporte. “Mais uma vez 
estão restringindo a cultura das bicicletas”, declara.

 As bicicletas estão à disposição dos usuários todos 
os dias da semana, das 6 às 22h. Para usar o sistema 
compartilhado, é preciso preencher um cadastro no site 
www.movesamba.com.br e adquirir o passe Samba. As 
opções de taxa são: R$ 10 por mês ou R$ 5 por dia. As 
bikes podem ser utilizadas por 60 minutos ininterruptos e 
quantas vezes por dia o usuário desejar, respeitando-se 
apenas o intervalo de 15 minutos a cada hora de uso.

Foto Daniel Duclos / w
w

w.ducsam
sterdam

.net



   

Revista Fórum  5554  Revista Fórum

Capitais das bicicletas
As primeiras ciclovias no mundo foram criadas pela 

prefeitura de Paris, em 1862. Os caminhos especiais nos 
parques foram construídos para que as bicicletas não 
se misturassem aos velocípedes, charretes e carroças. A 
popularização das vias especiais ocorreu durante o programa 
de autobahns (autoestrada), no período do Nacional 
Socialismo Alemão, nos anos 1930, com a intenção de 
retirar as bicicletas das rede viária, pois estas impediam os 
automóveis de atingir as velocidades desejadas.

Visando melhorar a fluidez do trânsito e proporcionar 
melhor qualidade de vida, algumas cidades europeias 
adaptaram-se às bicicletas e hoje são referências no 
tema. Conhecida mundialmente como a “cidade das 
bicicletas”, Amsterdã, na Holanda, país de 16,6 milhões 
de habitantes, concentra boa parte dos mais de 18 milhões 
de veículos deste tipo em todo o território nacional, e 
representa a maior densidade do mundo. As dimensões 
do país e a planície colaboram para este ser o principal 
meio de transporte. Claro que a infraestrutura de 29 mil 
quilômetros de ciclovia, iniciada há mais de 40 anos – 
mesmo que necessite de reformas em alguns trechos –, 
são um estímulo a mais para esquecer o carro em casa.  

Trezentos e cinquenta quilômetros de vias restritas aos 
ciclistas e sinais luminosos exclusivos compõem a estrutura 
perfeita de Copenhague, a capital da Dinamarca. A bicicleta, 
tão comum no país até os anos 1930, perdeu espaço 
nas décadas seguintes com a chegada dos automóveis. 
Entretanto, o colapso gerado pela quantidade exorbitante de 
carros fez com que a cidade repensasse seu modelo urbano 
e fizesse as modificações necessárias para voltar a ser uma 
cidade agradável. Assim, nos anos 1970 foram desenvolvidos 
projetos que possibilitaram tornar Copenhague referência 
no assunto. Hoje, 55% da população tem a bicicleta como 
meio de transporte, inclusive para ir ao aeroporto, onde há 
estacionamentos exclusivos para elas. 

Em Paris são quase 400 quilômetros de vias, que 
podem ser usadas pelas bicicletas próprias ou pelas 
alugadas por uma taxa de 1 euro por dia. O vélib – 
programa de aluguel francês de bicicletas – possui 
14.955 bikes e diversos planos de locação para se ajustar 
às necessidades dos parisienses. 

Oficialmente criado em 1976, o programa de 
ciclovias da capital da Colômbia, Bogotá, é um exemplo 
mundial. O espaço reservado aos ciclistas é dividido em 

120 quilômetros de vias permanentes, que interligam 
diariamente anéis viários e parques nos quatro pontos 
cardeais da cidade, envolvendo 2.800 pessoas, e 
outros 120 quilômetros abertos nas principais ruas 
e avenidas apenas aos domingos e, em dias festivos, 
quando circulam 2,2 milhões de pessoas, ou seja, um 
terço dos habitantes do município. Os números também 
impressionam pela quantidade de bicicletas vendidas no 
país: são 1,2 milhões por ano contra 140 mil automóveis. 

Nesses países, as bicicletas são usadas por todos, 
incluindo homens de terno e gravata e mulheres de vestidos 
e sapato de salto e bico fino. O meio de locomoção fácil, 
barato e saudável apresenta as mais curiosas formas para 
se adaptar às necessidades de cada um. Algumas delas 
são as cestas para carregar os filhos e bichos de estimação 
e as sacolas para transportar as compras sem problemas. 

Eu Vou de Bike
Desenvolvido no primeiro semestre de 2010, o portal Eu 

Vou de Bike (www.euvoudebike.com) tem como seu principal 
objetivo estimular a substituição do carro pela bicicleta. A 
iniciativa já conta com 60 mil pageviews mensais.

“Queremos que as pessoas incluam a bicicleta em 
ao menos parte de seus deslocamentos diários. Para isto 
damos dicas de segurança, manutenção e uso da bicicleta, 
com o intuito de capacitar o ciclista recreacional – que 
utiliza o veículo somente para diversão – a estar apto a 
utilizá-la como meio de transporte”, explica Augusto.

O portal traz, além das notícias, fóruns de discussão, 
agenda de encontros e uma calculadora que mostra 
quantas calorias são queimadas, qual a redução de 
poluentes da atmosfera e a economia de dinheiro com a 
adoção da bicicleta em um determinado percurso.  

Fórum Ecológico
O sistema judiciário do Rio de Janeiro também tem 

realizado suas primeiras ações como medida de incentivo 
ao uso da bicicleta como meio de transporte. Em 21 de 
outubro, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos 
Santos, inaugurou o novo Fórum de Casimiro de Abreu, na 
Praça Feliciano Sodré, 384, no Centro. Com instalações 
modernas, a estrutura contempla recursos ecológicos. 
“Todos contarão com um bicicletário. Além disso, terão teto 
verde e vidros claros para o aproveitamento da luz solar, e 

captação de água das chuvas para utilização na limpeza e 
na jardinagem”, disse o presidente, no dia da inauguração.

Jeans para ciclistas 
De olho em um mercado promissor no Brasil, e já 

realidade em outros países, as marcas apressam-se em 
lançar produtos adaptáveis às necessidades dos ciclistas 
urbanos. Uma das novidades são as calças jeans da 
linha Commuter da Levi´s. A tradicional marca de jeans 
desenvolveu as calças em tecido e estrutura aprimorados, 
mais resistentes, que aumentam a mobilidade e a 
durabilidade enquanto protegem os ciclistas dos riscos 
potenciais nas pedaladas.

A calça tem cós especialmente projetado para 
guardar a trava da bicicleta, bolso traseiro para 
iPod, maior altura traseira para proporcionar melhor 
conforto, tecido reforçado no cavalo (para não rasgar), 
bolsos traseiros e passadores da cintura, e tecido 
strech de desempenho. Os produtos possuem, ainda, 
a 3M Scotchlite TM, que integra de maneira sutil uma 
refletividade de 300 mil velas nas principais áreas das 
roupas, e um tratamento de impermeabilização para 
não ficar muito molhado na chuva.

Foto Divulgação
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gastronomia
A harmonização, escolha 
do vinho certo para cada 
alimento, torna-se essencial 
em grandes restaurantes e, 
por que não, nas refeições 
de gourmands e enófilos 

Por Milena Prado Neves

Brinde ao  
equilíbrio A 

arte de aliar perfeitamente refeição e bebida 
não é das mais simples. São muitas as técnicas 
e teorias, mas a prática gera dúvidas e 
insegurança em qualquer leigo que queira se 

aventurar na harmonização. Mas não é preciso ser um 
enólogo ou sommelier de sucesso para realizar tal tarefa. 

Atualmente, é possível encontrar diversos livros que 
tratam do assunto, já que o interesse pelo vinho tem crescido 
nos últimos anos no País. A qualidade da bebida produzida 
no Brasil e países vizinhos chama a atenção do mundo todo, 
facilitando o acesso aos produtos. Resta agora aprender a 
melhor forma de degustar o líquido apreciado por Baco e 
Dionísio, os mitológicos deuses apreciadores da bebida.

Em regra geral, com carnes brancas e frutos do 
mar o ideal é servir vinho branco, enquanto as carnes 
vermelhas pedem o tinto. “Porém, não devemos esquecer 
que o molho é o maior condutor da harmonização. Por 
exemplo, se for comer um peixe com molho de tomate, 
azeitonas e pimenta vermelha, você poderá tranquilamente 
acompanhar com um vinho tinto leve e frutado”, ressalta 
Dionísio Chaves, sommelier e sócio do restaurante Duo, 
na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

 
Sazonal

O vinho é uma bebida usualmente apreciada durante 
o inverno, acompanhando pratos mais fortes e gordurosos, 
como o fondue. Para os dias mais frios, o sommelier Dionísio 
recomenda bebidas mais encorpadas e alcoólicas, como 
os vinhos do tipo Amarone, Malbec argentino, Cabernet 
Sauvignon chileno e Shiraz australiano.

No verão, também é possível servir a bebida que possui 
diversas propriedades benéficas à saúde (vide box). Nessa 
época do ano, quando os dias estão mais quentes, deve-

Para evitar o desperdício de vinhos e propiciar a 
oportunidade de degustação de diferentes bebidas, 
foi criada a máquina de vinhos. A mais conhecida, 
a italiana Enomatic, já pode ser encontrada em 
restaurantes, bares e empórios do Brasil. Seu sistema 
inovador permite que sejam degustadas doses de 30 
ml (provas), 60 ml (meia taça) ou 120ml (taça inteira) 
por valores proporcionais.

“A grande vantagem da máquina é que ela garante 
a qualidade do vinho aberto por três semanas. Com 
isso não há desperdício, o que acaba tornando o 
valor da taça mais barato”, comenta Dioníso Chaves. 

A máquina do vinho

se apostar nos brancos, espumantes, rosés e tintos leves. 
“No verão, o melhor é beber vinhos brancos leves, dando 
preferência para os produzidos com as uvas Trebbiano, 
Sauvignon Blanc, Riesling e Ugni Blanc, que apresentam 
boa acidez, independentemente do país de origem. Os 
tintos também são bem-vindos, desde que sejam os mais 

Fotos: Divulgação Enom
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No Rio de Janeiro, o restaurante Duo oferece jantar 
harmonizado às segundas-feiras, em parceria com 
importadores da bebida. A cada semana é preparado um 
novo menu e uma carta de vinhos especial para o dia, 
geralmente com noites temáticas. “Se vamos servir vinhos 
italianos da região do Piemonte, fazemos um menu com 
pratos clássicos dessa região”, explica Dionísio.

O chef do restaurante, Michele Del Monaco, italiano 
com experiência em estabelecimentos estrelados pelo 
Guia Michelin, desenvolveu cardápio para harmonizar 
com a seleção de cerca de 540 rótulos do mundo todo. 
“Produzimos uma carta extremamente didática, o que facilita 
a escolha do vinho, listados por países, regiões e tipo, bem 
como avaliações da graduação alcoólica e corpo do vinho 
– de leve a encorpado. Oferecemos dez tipos da bebida em 
taça, mudando os produtos a cada semana. A dose de 150 
ml custa entre 20 e 65 reais”, destaca Chaves.

Em São Paulo, o restaurante Ávila também oferece 
jantar harmonizado, mas, diferentemente do carioca 
Duo, seu menu e carta de vinhos são especializados na 
cultura argentina. Por R$ 160,00, pode ser apreciado, 
como entrada, carpaccio de camarão com uma taça 
do vinho La Flor de Pulenta. Acompanhando o prato 
principal, o suculento bife ancho com batata suflê, 
taça do Cinco Tierras Sorbus. Para finalizar a refeição, 
a sobremesa Milojas de Doce de Leite, com moscatel 
Santa Rita Late Harvest. A casa conta com cerca de 
300 rótulos em sua enoteca climatizada, onde também 
são promovidas degustações, cerca de uma ao mês, 
possibilitando que o cliente prove taças das melhores 
garrafas da América do Sul.

Para se arriscar nes-
ta arte em casa a dica 
mais importante é que 
o prato e a bebida de-
vem se complementar, 
não se sobrepor. Pratos 
leves com vinhos leves, 
preferencialmente os 
bran cos, e pratos fortes 
e marcantes com vinhos 
tintos mais encorpados. 
Seja jantar italiano ou 
argentino, vinho é sem-
pre bom e faz bem!

77236232
Aline 

leves e frutados, principalmente os produzidos com as 
uvas Pinot Noir, Gamay, Montepulciano e Dolcetto”, 
enumera Dionísio, que ressalta que o vinho “coringa”, 
entretanto, ainda é o bom, velho e apreciado champanhe. 
“Não pode faltar em casa”, recomenda.

 Jantar harmonizado
Estabelecimentos de grandes cidades apostam no 

nicho de mercado cada vez mais numeroso dos amantes 
do vinho e da boa mesa. Por isso, muitos deles oferecem 
jantares harmonizados, com preço fechado, servindo 
prato principal e sobremesa, acompanhados de três taças 
de vinho que combinam com cada prato.

Estudos demonstram que o resveratrol, antioxidante 
presente no vinho, é poderoso aliado à prevenção de 
doenças cardíacas, diversos tipos de câncer e disfunções 
neurológicas. Recentemente, a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) revelou que 
os tintos nacionais estão entre os vinhos com maior 
concentração desta substância. 

É bom e faz bem

Gosto não se discute, mas alguns alimentos, quando 
combinados, são um casamento perfeito. Apesar de 
algumas regras para carnes, entradas e petiscos também 
demandam bebidas específicas, de acordo com seu 
sabor. Eis algumas indicações de harmonização:

• Patês de fígado (fois gras): vinho meio doce 
(Riesling), tinto leve e frutado (Beaujolais)

• Queijo de cabra: vinho branco ácido (Sauvignon 
Blanc)

• Queijo de massa dura: tinto envelhecido (pouco 
tânicos)

• Queijo roquefort: vinho do Porto, Sauternes, 
madeira, tinto maduro

• Frutas frescas ou salada de frutas: Espumante 
demi-sec

Indicações

Há quatro variedades de vinho: branco, tinto, 
rosé e espumante. É importante saber os sabores e 
características de cada um deles para que seja possível 
harmonizá-lo com pratos específicos. Dionísio Chaves 
descreve um pouco de cada:

• Brancos: são, em geral, vinhos mais leves que 
os tintos e com acidez mais presente 

• Tintos: mais complexos, encorpados e tânicos

• Rosés: menos aromáticos que os brancos, leve 
e com boa acidez

• Espumantes: refrescantes devido ao gás carbônico 
natural, marcados pelos aromas de casca de pão 
e frutas secas

Cada cor, um sabor

Fotos Divulgação
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tecnolog ia

A evolução tecnológica vem mudando 
profundamente as relações de trabalho. 
Hoje, virtualmente, é fácil acessar o 
escritório, resolver problemas, atender 
solicitações e liquidar tarefas à distância. 
Difícil é desconectar das obrigações 
profissionais, que não nos deixam mais 
em paz – nem nas férias...

A
s tecnologias de comunicação on-line estão 
presentes em todos os lugares: no carro parado 
no trânsito, na mesa do restaurante fast food, 
na fila do banco, na espera do consultório 

médico. No mundo wi-fi, dos dispositivos eletrônicos que 
se conectam à internet sem fio, é fácil, rápido e cada 
vez mais barato dar uma espiadinha no e-mail, usando 
alguns dos diferentes gadgets que permitem a navegação 
na web.O problema começa no momento em que esses 
mesmos equipamentos que ampliam as fronteiras do 
acesso à informação e ao entretenimento, abrem também 
uma porta que deveríamos fechar assim que encerramos a 
jornada de trabalho: a do escritório. 

Neste novo mundo hiperconectado, ainda sem regras 
de etiqueta definidas, e muito menos legislação trabalhista 
que impeça, não duvide que sempre existirá o chefe que não 
vê o menor problema em pedir um trabalho fora do horário 
regulamentar. Do mesmo modo que, voluntariamente, muitos 
funcionários dedicados encontraram um meio de trabalhar 
além da hora sem precisar ficar até tarde no escritório.

Há vantagens e desvantagens na situação. Por um 
lado, as tecnologias possibilitam sair mais cedo para 
resolver problemas particulares, sem descuidar do projeto 

das 1.090 pessoas entrevistadas declararam que o teto da 
carga horária na empresa saltou de oito para dez horas 
diárias, e quase 80% são acionados nos momentos de 
lazer e descanso via mensagens no celular. Para estes 
profissionais participantes da pesquisa, nem mesmo as 
férias proporcionam momentos offline: mais de 50% deles 
respondem a e-mails de trabalho nesse período. 

Ossos do ofício
A jornalista Gabriela Buitron, 26 anos, cedeu ao mundo 

dos conectados em 2010, quando adquiriu seu primeiro 
smartphone. O investimento de cerca de R$ 600 em um 
aparelho BlackBerry foi feito no momento em que ela sentiu 
necessidade de tornar mais ágil o acesso, em qualquer lugar 
e horário, a textos e propostas de trabalho. Mesmo após 
uma mudança de cargo, e a permanência no escritório 
que decorreu da promoção, o celular continua sendo vital 
para sua atuação como coordenadora de conteúdo de uma 
empresa de midias out of home.

 Sua equipe atua sete dias por semana, cerca de 15 
horas por dia – a maior parte delas na rua. Inevitavelmente, 
surgem dúvidas e problemas ao longo da jornada. É claro 
que o contato com a supervisora é frequente: “Sou acionada 
por e-mail, instant messenger ou, em casos extremos, 
telefonemas e mensagens de texto. Cabe a mim ajudar 
e propor soluções, mesmo que não esteja no escritório”, 
comenta Gabriela.

Estar conectada virou, de certo modo, um vício. Em seu 
segundo dia de férias, em viagem fora do País, a jornalista teve 
a conexão de seu celular interrompida, o que impossibilitou 
o acesso aos e-mails, redes sociais e até as ligações. “Nos 
primeiros dias fiquei com certa agonia, cheguei a procurar 
a operadora do meu celular na cidade onde estava para 
solucionar o problema, mas não teve jeito. Peguei emprestado 
um computador do hotel para avisar sobre o ocorrido a todos 
que poderiam me contatar. Só então desconectei da rede”, 
relembra ela, que pôde, enfim, aproveitar as férias.

Offline e ainda conectado
O juiz Alexandre Cruz, do juizado especial cível de 

Belford Roxo, município da região metropolitana do Rio 
de Janeiro, comenta que está o dia todo conectado ao 
trabalho, mas não necessariamente usando a internet. “Às 
vezes no papel mesmo, já que onde eu atuo ainda não 
há fórum virtual”, comenta ele, que tem o hábito de levar Por Milena Prado Neves

jornada 
estendida

que está pendente. Por outro, nem sempre se sabe quando 
é o momento de desligar tudo e viver a vida.

Nos últimos três anos, pelo menos, os smartphones, 
telefones celulares que possibilitam o acesso à internet e aos 
e-mailse também os tablets, que oferecem alguns recursos 
adicionais, estão no topo da lista de “sonhos de consumo” 
dos amantes das tecnologias, que se mantêm conectados 
a maior parte do dia (veja box). A verdade é que a maioria 
das pessoas com esse perfil é de usuários das redes sociais, 
como o Facebook e o Twitter, mas o mundo corporativo 
quase não deve nada ao citado grupo de heavy users de 
dispositivos móveis sem fio. Afinal, com eles, ficou mais fácil 
gerenciar remotamente as tarefas durante reuniões externas, 
viagens de trabalho e visitas a clientes, além de mudar a 
vida de quem trabalha em casa ou nas filiais das empresas.

A tecnologia também contribui para estender a jornada 
de trabalho no próprio local de trabalho. Segundo pesquisa 
realizada pela consultoria de recrutamento de executivos 
Asap, publicada na Folha de S. Paulo recentemente, 
sete em cada dez profissionais – que ocupam cargos de 
analista, gerente ou supervisor, e têm renda mensal entre 
R$ 5 mil e R$ 15 mil – afirmam que passam mais tempo 
no escritório hoje do que há cinco anos. Mais da metade 

Fotos: Fotolia
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trabalho para casa, como grande parte dos seus colegas. 
Mesmo que os dispositivos móveis ainda não estejam 
efetivamente presentes em seu dia a dia, o juiz reconhece 
que isso é uma questão de tempo. “Toda esta evolução 
tecnológica está ajudando os magistrados, pois, muitas 
vezes, diversos ofícios são acessados on-line, propiciando 
mais agilidade. No entanto, isso gera uma sobrecarga de 
trabalho, tendo em vista que alguns têm mais dificuldade 
em delegar que outros”, avalia. 

 
Cresce o acesso à rede

De acordo com pesquisa realizada em maio de 2011 pelo 
Ibope Nielsen, o número de brasileiros com acesso à internet, 
seja em casa ou no trabalho, aumentou 13,9% ao final do 

Dispositivo móvel em formato de prancheta que 
permite acesso à internet, com aplicativos que 

possibilitam a checagem de e-mails, organização 
pessoal, visualização de fotos e vídeos, leitura de 

livros, revistas e jornais. Os mais conhecidos e 
utilizados no Brasil são o iPad e o Galaxy Tab.

Celular que permite acesso à 
internet em conexão do tipo 
3G, com praticamente a mesma 
qualidade de computador 
conectado a uma rede LAN. 
Os mais vendidos no Brasil são 
o iPhone (Apple), o Galaxy S 
(Samsung) e o Balckberry. Todos 
eles, além das ligações, possibilitam 
a rápida troca de e-mails, acesso 
às redes sociais e aos softwares de 
edição de documentos do pacote 
Office ou similares.

Celular com mais recursos, 
mas que não tem a 
capacidade de atualização 
encontrada nos smarts.

Campeões da jornada extra

1º

3º

2º

Tablet

Feature Phone

Smartphone

primeiro trimestre do último ano, ante o mesmo período do 
anterior (2010), atingindo 43,2 milhões de usuários.

Outra pesquisa, do Ibope, Serasa Experian e Navegg, 
divulgada em outubro último, mostrou que, em quatro 
meses, o tráfego via dispositivos móveis aumentou 60% 
no País. Os números, publicados no portal IDGNow, 
revelam outro aspecto curioso: a alta taxa de adesão dos 
brasileiros aos tablets. Segundo a pesquisa, quase 35% 
do tráfego via dispositivos móveis parte desses aparelhos. 
Em comparação, nos Estados Unidos o índice não passa 
dos 30%. No Brasil a navegação gerada a partir de iPads 
(34,3%) já supera a de smartphones, como o iPhone 
(20,9%) e os aparelhos que adotam o sistema Android 
(14,5%), e dos chamados feature phones. 

Preferido dos hiperconectados
Os smarphones Blackberry são os “queridinhos”  de quem trabalha fora do escritório a maior parte do tempo. Os 
últimos lançamentos da marca podem ser conhecidos a seguir:

BlackBerry Bold 9900
É o mais fino smartphone BlackBer-

ry lançado até hoje (com apenas 
10.5mm de espessura) e o primeiro 
a oferecer a perfeita união entre o 

teclado de alta performance e uma 
tela sensível ao toque totalmente 
integrados ao design icônico da 

família BlackBerry Bold. Também é o 
primeiro aparelho da marca a incluir 
suporte a NFC (Near Field Commu-
nications), uma nova tecnologia que 

permite diversos recursos, incluindo a 
habilidade de emparelhar acessórios 

ou ler tags de um SmartPoster com 
uma leve batida do smartphone. 

BlackBerry Torch 9860 
Com uma tela de 3.7”, a maior 

já encontrada em um smartphone 
BlackBerry, o novo modelo é total-

mente touch e otimizado para exibir 
páginas web, fotos, vídeos e jogos, 
além de oferecer a experiência de 

comunicação e colaboração em 
tempo real requerida por milhões de 
usuários de smartphones BlackBerry 

em todo o mundo.

BlackBerry Curve 9360 
Ergonomicamente desenhado com 

um confortável e icônico teclado para 
digitação rápida e precisa e com um 
trackpad óptico para navegação fácil 

com uma mão. Suporte a GPS e Wi-Fi 
também estão inclusos, bem como 

uma câmera com flash de 5MP que 
também grava vídeos para que os me-

lhores momentos sejam capturados e 
instantaneamente compartilhados nas 

redes sociais. O espaço para cartão 
micro SD/SDHC suporta cartões de 

memória com até 32GB para armaze-
namento adicional.

Foto Divulgação Apple

Fotos: Divulgação Blackberry
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Ministro do STJ Luis Felipe Salomão 

“A saga de amor surreal” que arrebatou o coração do então estudante de Direito Luis Felipe Salomão é 
inspirada na história real dos pais de Gabriel García Márquez. A relação entre Florentino Ariza e Firmina Daza, 
passada no início do século XIX, ultrapassa 53 anos quase sem nenhum contato entre os dois. Para o hoje 
ministro do STJ, as aflições dos personagens e o gênero narrativo consagrado pelo escritor, o realismo fantástico, 
“conduzem o leitor por um mundo diferente, novo, amplo em perspectiva, traduzindo de maneira livre as várias 
acepções do verdadeiro sentimento amor”.

O curso “Justice”, de Michael J. Sandel, é um dos 
mais populares e influentes de Harvard. Quase mil alunos 
aglomeram-se no anfiteatro do campus da universidade 
para ouvir Sandel relacionar grandes problemas da filosofia 
a prosaicos assuntos do cotidiano. São temas instigantes 
que, reunidos aqui, oferecem ao leitor a mesma jornada 
empolgante que atrai os alunos de Harvard: casamento 
entre pessoas do mesmo sexo, suicídio assistido, aborto, 
imigração, impostos, o lugar da religião na política, os 
limites morais dos mercados. Sandel dramatiza o desafio de 
refletir sobre esses conflitos e mostra como uma abordagem 
mais segura da filosofia pode nos ajudar a entender a 
política, a moralidade e também a rever nossas convicções.

Eis um convite a leitores de todas as doutrinas políticas 
a considerar controvérsias que já nos são familiares de 
maneira nova e iluminada.  

Se uma imagem vale por mil palavras, quanto valeriam as 
64 fotos em preto e branco reunidas no quinto volume da cole-
ção Photo Poche, dedicado ao célebre fotógrafo Sebastião Sal-
gado? Impossível mensurar, pois não se trata de quantidade, 
mas de profundidade e multiplicidade de leituras. Afinal, cada 
fotografia deste brasileiro nascido em Aimorés, Minas Gerais 
– e que antes de virar fotógrafo trabalhou como economista – 
traz em si um universo de significados sociais e estéticos.

Fascinado pelo potencial expressivo e político da fotogra-
fia, há décadas ele se dedica a produzir séries sobre trabalha-
dores – particularmente de profissões em vias de extinção –, 
crianças em situação de risco e êxodos, em um modo único 
de retratar e denunciar os limites da condição humana. Com 
uma estética precisa e uma solidariedade incondicional aos 
sujeitos que registra, sua produção fez dele um fotógrafo pre-
miado em todo o mundo.

Autor: Michael J. Sandel
Editora: Record
352 páginas – Preço: R$ 39,90

Autor: Sebastião Salgado
Editora: Cosac Naify
144 páginas - Preço: R$ 34,00

Justiça – o que é fazer a coisa certa Coleção Photo Poche – Volume 5 

Autor: Gabriel García Márquez
Editora: Record – Ano: 1985

O amOr nOs tempOs dO cólera

O clássico do ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão é “O amor nos tempos 
do cólera”, do Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Fã do autor colombiano desde os tempos 
do curso de Direito, nos anos 80, quando via nele o representante literário do sonho da integração 
latino-americana, Salomão diz ter ficado “em estado de absoluta contemplação diante da beleza 
plástica do romance”. A emoção foi tão poderosa que ele passou a enxergar na obra qualidade 
superior até mesmo em relação ao celebrado “Cem anos de Solidão”.

Após a primeira leitura, aos 19 anos, releu diversas vezes. “Em cada uma das releituras eu me 
surpreendia com uma visão diferente da obra”, revela. Leitor de clássicos como Homero, Shakespeare 
e Padre Antonio Vieira, passando por Machado de Assis, Guimarães Rosa e Rubem Fonseca, o ex-

-presidente da Amaerj diz que a literatura o ajuda a julgar melhor. Mas não perde de vista o essencial: o prazer de ler. Para ele, 
clássico “é aquela obra que toca o coração do leitor”. 

Foto: STJ

Meu Clássico

Autor: Matt Rees
Editora: Record
336 páginas – Preço: R$ 52,90

Hoje a revista literária mais célebre e influente de língua inglesa, Granta se estabele-
ceu ao lançar novos autores e publicar textos de nomes já consagrados. Lançada quatro 
vezes ao ano, com tiragem de 70 mil exemplares no Reino Unido e nos Estados Unidos, 
e 45 mil assinantes em todo o mundo, cada edição sua reúne textos inéditos de ficção 
e não ficção, como contos, trechos de romances, relatos pessoais e jornalismo literário. 

A edição em português de Granta, publicada pelo selo Alfaguara da editora Objetiva, 
dedica seu oitavo volume a um tema ainda pouco explorado pela literatura contemporâ-
nea: o trabalho. O livro reúne 16 textos de autores brasileiros e estrangeiros e oferece um 
enfoque abrangente, questionando até que ponto a personalidade do indivíduo é molda-
da a partir do trabalho realizado. Afinal, a atividade profissional desempenhada por cada 
um reflete as paixões individuais ou é apenas o meio para um fim? Há inéditos de Salman 
Rushdie, Julian Barnes, Doris Lessing, Bernardo Carvalho, Mario Sabino, Colum McCann, 
Pablo De Santis, e ainda um ensaio fotográfico de Walter Carvalho.

Autor: Vários
Editora: Alfaguara/Objetiva
248 páginas – Preço: R$ 34,90 

Granta 8 em pOrtuGuês | trabalhO

É possível escrever um livro sobre uma cidade dividida 
em três religiões que disputam há séculos seu território e 
ser divertido, sem jamais perder de vista o compromisso 
de informar e de fazer refletir? Sim, o jornalista, escritor 
e fotógrafo gaúcho Airton Ortiz realiza esse milagre. 
Segundo livro da série “Expedições urbanas” – o primeiro 
foi sobre Havana – “Jerusalém” é fruto do que o autor 
batizou de “jornalismo de aventura”, no qual o repórter é 
protagonista. O relato confessional – entremeado de dados 
colhidos seja nas fontes bíblicas, seja com os arqueólogos 
financiados por Israel ou junto aos personagens com 
que cruza nas ruas – ajuda a penetrar nesse lugar tão 
intenso, assustador e fascinante. Muro das Lamentações, 
Muro de Israel, Museu Torre de Davi, Templo de Salomão, 
Mesquita de Omar, intolerâncias entre árabes e judeus, 
nada escapa ao registro do autor. 

A ficção pode ajudar a compreender a realidade de um 
lugar, sua cultura e seus conflitos. O professor de história e 
detetive amador Omar Yussef, personagem criado pelo es-
critor Matt Rees — que trabalhou por mais de 10 anos como 
jornalista em Jerusalém, onde chefiou a revista Time —, está 
de volta em mais um mistério da série noir palestina, já tra-
duzida para 17 idiomas.

Desta vez, o professor Yussef viaja com a família a Nablus, 
na Cisjordânia, para o casamento de um amigo policial. Embora 
a cidade, disputada pelo Hamas, o Fatah e o exército israelense, 
seja conhecida como uma das mais violentas do Oriente Médio, 
Yussef deseja apenas conhecer as ruelas históricas da casbá e 
passear com a neta Nadia. Porém, quando o pergaminho de 
Abisha, documento raríssimo, é roubado dos samaritanos, povo 
em extinção que vive nos arredores da cidade, ele acaba se 
envolvendo em um episódio completamente inesperado. 

Autor: Airton Ortiz
Editora: Record
192 páginas - Preço: R$ 32,90

Jerusalém O segredo do samaritano

l ivros Por Marcelo Pinto

Lançamentos
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destaque

Discutindo a relação
O desembargador Fernando 

Foch gosta de discutir a relação. 
Como presidente do Fórum Per-
manente de Direito à Informação e 
Política de Comunicação Social da 
Emerj, ele promoveu, no último tri-
mestre de 2011, uma reunião por 
mês para debater aspectos da rela-
ção entre Poder Judiciário e meios 
de comunicação. Após trazer nomes 
como Ricardo Boechat (Rede Ban-
deirantes), Chico Otávio (O Globo) 
e o cientista político Luiz Werneck 
Viana (PUC-RJ), Foch quer mais. Ele 

anuncia para breve a 7ª Reunião, 
que “analisará as possibilidades de 
operacionalização dessas relações 
e seus limites éticos e institucionais, 
considerando certas dificuldades 
inerentes ao exercício da magistra-
tura, como a impossibilidade de opi-
nar sobre as causas que julgamos”. 
Essa discussão promete.

J́urisbook`
O Juristur está no Facebook. E 

já na sua estreia, em dezembro, o 
programa (pioneiro) de visitas guia-
das ao TJ-RJ, criado há 15 anos 
pela Amaerj, inaugurou uma parce-

ria estratégica. Graças à adesão da 
Record, a maior editora de livros do 
país, o Juristur fará promoções men-
sais entre os seguidores de sua pá-
gina. Até o final de janeiro, as frases 
mais curtidas ganharão exemplares 
das obras “Justiça – o que é fazer a 
coisa certa”, de Michael J. Sandel, e 
“Filhos do Éden- herdeiros da Atlân-
tida” (vol. 1), de Eduardo Spohr. 
Os títulos foram escolhidos de olho 
no público do programa, formado 
principalmente por universitários de 
Direito e estudantes do nível funda-
mental e médio.

FáCIL, ExTREMAMENTE FáCIL...

Curtas

A Festa de fim de ano da Amaerj, realizada em 9 de 
dezembro, no Píer Mauá, reuniu a magistratura fluminen-
se em uma noite com ingredientes superlativos: show da 
banda Jota Quest, alta gastronomia, paisagem da baía 
de Guanabara e... mais de 800 presentes, entre magis-
trados e seus cônjuges, familiares e amigos, ministros do 
STJ e representantes da Polícia Civil do Rio e do Legisla-
tivo federal.

Instantes antes da banda mineira subir ao palco do 
Armazém 4, para encerrar a turnê “15 anos na moral”, 
o presidente da Amaerj, desembargador Antonio Cesar 
Siqueira, pediu a palavra. Após agradecer pelo apoio 
recebido nesta gestão, desejou “toda sorte” ao colega 
Cláudio dell´Orto, que assume em fevereiro a presidên-
cia da Associação. 

Em seguida, sem mais delongas, o vocalista Rogério 
Flausino atacava de “Além do horizonte”, versão conta-
giante para a clássica canção de Roberto e Erasmo. “Se 
você não vem comigo/Nada disso tem valor/De que vale 
o paraíso/Sem amor/Além do Horizonte/Existe um lugar/
Bonito e tranqüilo/Pra gente se amar...” Todos cantavam 

juntos cada verso. E assim foi com todo o set list até o 
encerramento apoteótico com o megassucesso “Fácil”. 
E a noite terminou assim, fácil, extremamente fácil...
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