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“Sonho que 
se sonha 

junto vira 
realidade”

Atuação em defesa do 
estado marca mandato 
de André à frente da Alerj

Um deputado 
que dialoga 
com todos

QUATRO VEZES DEPUTADO, DUAS PREFEITO, DESDE 2017 PRESIDENTE DA 
ALERJ: CONHEÇA O TRABALHO DE ANDRÉ CECILIANO PARA O ESTADO DO RIO

INFORMATIVO DO DEPUTADO ESTADUAL ANDRÉ CECILIANO - PRODUZIDO PELO GABINETE PARLAMENTAR - ABRIL/2022

“MAS HÁ PONTOS INEGOCIÁVEIS, 
COMO A DEFESA DO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO, DOS 
POBRES E DAS MINORIAS”

GESTÃO 
RESPONSÁVEL 
Com André, Alerj 
economizou mais de 
R$ 1,5 bi, que foram 
devolvidos e doados 

FUNDO SOBERANO 
Projeto que começa 
com R$ 2,1 bi prevê 
investimentos para 
um futuro além  
do petróleo 

SUPERA RJ Renda 
mínima proposta 
quando o Governo 
Federal suspendeu 
ajuda emergencial 
em plena pandemia 

CPI DOS ROYALTIES 
Maior fiscalização do 
cálculo dos repasses 
resultou no aumento 
de R$ 2,7 bi na 
arrecadação em 2021

CAMPEÃO DE 
LEIS Um deputado 
estadual atuante, 
com quase 400 leis 
aprovadas ao longo 
de quatro mandatos 

dep.andrececiliano

andrececilianoreal

AndreCeciliano

21 98784-8831

AndréCecilianoDep

andrececiliano.com.br

André em frente ao prédio da fábrica de tecidos 
que ele transformou na Fábrica do Conhecimento 

quando foi prefeito de Paracambi: vidas 
mudadas através da Arte e da Educação
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‘O que a vida espera 
da gente é coragem’

TIMONEIRO NA CRISE

Quando fui reeleito presidente da Alerj, 
em fevereiro de 2021, abri minha fala lem-
brando Guimarães Rosa, em Grande Sertão 
Veredas. “A vida é assim: esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa, sossega e depois desin-
quieta. O que ela quer da gente é coragem.”

Estávamos no meio de uma pandemia; 
havíamos aberto um processo para cassar 
um ex-governador corrupto e o Rio preci-
sava, mais do que nunca, de nossa união 
para sair da UTI.

Fizemos o dever de casa. A Alerj cortou 
despesas, economizou recursos, fez doações 
para a Saúde, Segurança e Educação; devol-
veu dinheiro para o estado.

Com diálogo com todos os poderes e 
a sociedade civil organizada, aprovamos 
medidas importantes para aquecer a eco-
nomia (equiparação tributária com esta-
dos vizinhos), protegemos os mais pobres 
e pequenos empreendedores (Supera RJ e 
Vale Gás), e, sem cassar direitos adquiridos, 
fizemos uma reforma do estado, que, ao 
mesmo tempo em que respeitou o servidor 
(‘Não há serviço público sem servidor pú-
blico”), visou a permitir que o Rio reingres-
sar no Regime de Recuperação Fiscal. 

Se fosse repetir a minha his-
tória recente, faria tudo de 

novo. Porque o que a vida 
espera da gente é coragem.

Boa leitura!

André Ceciliano

Quem viveu aqueles dias 
não vai esquecer jamais. 
Em 2016, a crise política 

que atingiu o país,  a queda do 
preço do barril do petróleo no 
mercado internacional e a pa-
ralisação dos investimentos da 
Petrobras levaram a um radical 
encolhimento das receitas do es-
tado do Rio, que não tinha mais 
recursos para honrar dívidas e 
compromissos. Faltava dinheiro 
para pagar aposentados e pen-
sionistas e até para colocar ga-
solina nas viaturas policiais. A 
Segurança colapsou a tal ponto 
que o então governador pediu 
intervenção federal. O Rio vivia a 
pior crise da sua história, tanto do 

ponto de vista financeiro quanto 
institucional.

Foi neste ambiente que o en-
tão segundo vice-presidente da 
Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj), André Ceciliano, 
assumiu interinamente a Alerj. E, 
sob essa condição, com o Palácio 
Tiradentes cercado de manifes-
tantes, que chegaram a invadir e 
tentaram incendiar o prédio em 
mais de uma ocasião, ele con-
duziu tensas votações, mas que, 
uma vez aprovadas, permitiram 
ao estado ingressar no Regime de 
Recuperação Fiscal, ter o paga-
mento de suas dívidas suspensas 
e ganhar fôlego para respirar.

‘Assumir  a Alerj em 2017 
foi como pegar o leme de 
um barco desgovernado 
em mar revolto, em  
plena tempestade’

ANDRÉ CONDUZIU VOTAÇÕES DIFÍCEIS, MAS QUE FORAM 
NECESSÁRIAS PARA O ESTADO ADERIR AO REGIME DE 
RECUPERAÇÃO FISCAL E SAIR DA CRISE EM QUE SE ENCONTRAVA
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André nasceu em 28 de fevereiro 
de 1968. Natural de Nilópolis, 
morou em Japeri e cresceu em 

Paracambi. Por isso, se define como   
um “cidadão da Baixada”.

Filiou-se ao PT aos 20 anos, 
seu único partido na vida, quan-
do ainda atuava no mercado fi-
nanceiro. Formou-se em Direito, 
mas a política falou mais alto. Em 
1998, se elegeu deputado estadual 
pela primeira vez e, dois anos de-
pois, prefeito de Paracambi,  onde 
fez uma revolução, sobretudo na 
Educação, Saúde e Saneamento. O 
maior marco foi a transformação 
do prédio da fábrica de tecidos 
Brasil Industrial, de 1871, na Fá-
brica do Conhecimento, que hoje 
atende a mais de 10 mil alunos em 
cursos diversos. Em 2006, Lula foi 
lá inaugurar uma unidade do Ce-
fet. “Seguramente a escola técnica 
mais bonita do Brasil’’, disse o en-
tão presidente, na ocasião.

André retornou para a Alerj em 
2011, se reelegeu em 2014 e, em 2017, 
assumiu interinamente a presidên-
cia da Assembleia, quando conduziu 
votações difíceis, mas que evitaram 
que o Rio naufragasse. Em 2019, após 
a eleição mais polarizada da histó-

ria do Brasil, foi eleito presidente 
da Casa mesmo sendo filiado ao PT, 
partido que tinha apenas três de-
putados, contra uma bancada de 12 
do PSL. Foram 49 votos a favor. Dois 
anos depois, foi reeleito com 64 dos 
70 votos da Casa. 

Ele sempre foi um deputado muito 
atuante, que dignificou a Alerj e é muito 
relevante para a política do estado”

É um presidente exemplar, que acolheu 
e deu respostas à população do estado 
na grave crise da pandemia”

Ele construiu rara unanimidade. 
Conseguiu fazer a Alerj avançar em pautas 
progressistas, apesar da extrema direita”

É um grande líder, capaz de conciliar 
e colocar o interesse público acima de 
questões pessoais ou partidárias”

RENATA SOUZA (PSOL) CARLOS MINC (PSB) SAMUEL MALAFAIA (PL)LUIZ PAULO (PSD)

PERFIL

Origens na Baixada:  
 A trajetória de um líder que dialoga 
com todos, conhece e  defende o estado

André hoje, na Fábrica do Conhecimento, e em 
2006, na inauguração do Cefet com Lula

LIDERANÇA RECONHECIDA POR DIFERENTES CORRENTES POLÍTICAS NA ALERJ
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Em 15 de fevereiro, chuvas torrenciais atingiram Petrópolis e deixaram um rastro de destruição e mais de 230 mortos

SOCORRO IMEDIATO

André agiu rápido e aprovou 
ajuda em menos de 24 horas  

ANDRÉ PASSOU A NOITE EM PETRÓPOLIS E, NO DIA SEGUINTE À TRAGÉDIA, REUNIU DEPUTADOS E APROVOU  
DOAÇÃO DA ALERJ NO VALOR DE R$ 30 MILHÕES. OUTROS 32 MUNICÍPIOS ATINGIDOS RECEBERAM R$ 95 MILHÕES

Neste verão, o Estado do Rio enfrentou, mais uma 
vez, tempestades que devastaram municípios de 
diversas regiões. Casas e empreendimentos foram 

soterrados, famílias ficaram desabrigadas e os serviços 
públicos beiraram o colapso. O caso mais emblemático foi 
Petrópolis, onde morreram mais de 230 pessoas.

Na noite da tempestade, André Ceciliano, que estava 
num evento em Barra Mansa, cancelou sua agenda e foi 
para Petrópolis acompanhar os trabalhos de socorro ás 
vítimas. Na manhã seguinte, voltou para o Rio e propôs 
aos deputados a aprovação de uma doação de R$ 30 mi-
lhões, economizados do orçamento da Alerj. Em dois dias, 
o dinheiro estava na conta da prefeitura.

Também foram aprovadas medidas para postergar o 
pagamento de impostos como IPVA, ampliar a concessão 
do SuperaRJ e a criação de uma linha de crédito especial 
para os empreendimentos atingidos.  

A Alerj também doou R$ 95 milhões a outros 32 municí-

pios atingidos pelas chuvas: Angra dos Reis, Aperibé, Barra 
do Piraí, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeira 
de Macacu, Cambuci, Cardoso Moreira, Carmo e São Fidelis, 
Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Mangaratiba e 
Paraty, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, 
Nova Iguaçu, Paraíba do Sul, Porciúncula, Rio Claro, Santa 
Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Francisco 
de Itabapoana, São João da Barra, São Jose de Ubá, São 
Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Varre e Sai.
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Fiocruz recebeu R$ 20 milhões para financiar iniciativas de combate à Covid-19 em favelas e comunidades 

Em 15 de fevereiro, chuvas torrenciais atingiram Petrópolis e deixaram um rastro de destruição e mais de 230 mortos
R$ 420 MILHÕES

R$ 125 MILHÕES

R$ 26 MILHÕES

R$ 20 MILHÕES

R$ 200 MILHÕES

R$ 30 MILHÕES

R$ 20 MILHÕES

R$ 18 MILHÕES

PARA O 13º SALÁRIO DE SERVIDORES

PARA 33 MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS

PARA NOVA SEDE DO CAP-UERJ

PARA A FIOCRUZ COMBATER A PANDEMIA DE COVID-19

PARA CONTRATAR 3 MIL POLICIAIS MILITARES E 195 CIVIS

PARA O TURISMO NO NORTE FLUMINENSE

PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CAPITAL 

PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS DA UFF

 2018 E 2020

2022

DEZEMBRO DE 2020

DEZEMBRO DE 2020

2019 E 2020

DEZEMBRO DE 2021

NOVEMBRO DE 2021

OUTUBRO DE 2021

Em 2017, auge da crise financeira que o Rio enfrenta, o estado 
chegou a atrasar, em quase cinco meses, o pagamento do 13o 

salário de mais de 160 mil servidores.

A Alerj doou os recursos economizados para prestar auxílio às 
vítimas das chuvas do final do verão deste ano, em especial 

Petrópolis, que sozinha recebeu R$ 30 milhões.

No aniversário de 65 anos, o colégio foi transferido para um 
novo prédio com uma área de 7 mil m², quase o dobro do antigo, 

com mais salas de aula, auditórios e quadras de esporte. 

O dinheiro foi destinado ao Programa de Combate à Covid-19 
nas Favelas, beneficiando até o momento 17 iniciativas 

multissetoriais em diferentes comunidades do Estado do Rio.

Os agentes foram aprovados em 2014, mas não haviam sido 
chamados por conta da crise financeira no estado. Na época, 

Ceciliano solicitou que metade do efetivo fosse para a Baixada. 

O dinheiro foi para a Universidade Estadual do Norte Fluminense 
(Uenf) criar um programa de impulsionamento de turismo, fazer 

melhorias nas estradas e comprar uma patrulha mecanizada.

O objetivo é criar Espaços de Assistência e Inclusão (EIA) com 
refeitório público, lavanderia, banheiros e atendimento social 

especializado, fazendo 12 mil atendimentos por ano.

O dinheiro foi destinado à construção do biotério central da 
UFF,  beneficiando pesquisas científicas sobre a covid-19 e 
outras patologias - inclusive para a produção de vacinas. 

GESTOR

Alerj economiza mais de R$ 1,5 bi, 
devolve recursos e faz doações
COM UMA GESTÃO RESPONSÁVEL, ANDRÉ CONSEGUIU REDUZIR DESPESAS. O DINHEIRO ECONOMIZADO FOI 
DEVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM ÁREAS PRIORITÁRIAS, COMO SAÚDE, SEGURANÇA E EDUCAÇÃO
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ATUANTE E TRABALHADOR

Um parlamentar com mais de 375 leis
DESDE QUE ASSUMIU SEU PRIMEIRO 
MANDATO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 
O DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO 
SEMPRE ESTEVE ATENTO ÀS DEMANDAS 
DA SOCIEDADE FLUMINENSE. EM 
QUATRO MANDATOS, ELE JÁ APROVOU 
QUASE 400 LEIS EM DIVERSAS 
ÁREAS: INCENTIVOU A CULTURA, O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
A GERAÇÃO DE EMPREGOS – ALÉM 
DE MELHORAR A EDUCAÇÃO, SAÚDE 
E SEGURANÇA PÚBLICAS. CONHEÇA 
ALGUMAS LEIS DE SUA AUTORIA:

ARTE NO TRANSPORTE PÚBLICO
A Lei 8.120/18 foi uma demanda do setor artístico 
que encontrou no transporte público uma forma 
de garantir sua renda. A medida regulamenta as 
apresentações de músicos,cantores, poetas, atores e 
dançarinos nas estações e no interior do metrô, dos 
trens e das barcas. Além de estabelecer dias e horários 
para as apresentações, a lei também definiu que as 
concessionárias ficariam responsáveis por manter um 
cadastro desses artistas. Cobrar cachê é proibido, mas 
as doações espontâneas são bem-vindas! 

INCENTIVO PARA PRESERVAR

A Lei 9.256/21 permitiu o uso de 
incentivos fiscais para comprar 
imóveis tombados, preservando-os 
através das atividades culturais. 

DIA ESTADUAL DO HUMOR

A Lei 9.440/21 foi aprovada em 
homenagem ao ator Paulo Gustavo, 
que foi uma das vítimas da Covid. Rir 
sempre será um ato de resistência. 

MAIS INCENTIVO À CULTURA 

CU
LT

UR
A

A Lei 3.555/20 dobrou o percentual 
de incentivo fiscal concedido às 
empresas que apoiam espetáculos e 
produções artísticas brasileiras.
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EDUCAÇÃO

SAÚDE
ECONOM

IA
SEGURANÇA

Conheça todas as leis do André
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO OU ACESSE 

ANDRECECILIANO.COM.BR/LEIS


1º ESTÁGIO Lei 9.258/21

Proibição da 
exigência de 
experiência 
prévia como 
critério de 
seleção para contratação de 
estagiários. A multa é de R$ 100 mil. 

MÁSCARAS LEI 8.859/20

Aprovada 
no auge da 
pandemia, a lei 
obrigou o uso 
de máscaras 
em estabelecimentos públicos e 
coletivos em todo o Estado do Rio. 

RESTAURANTES LEI 9.355/21

Redução de 
25% no ICMS 
sobre venda 
de refeições 
por bares e 
restaurantes, que caiu de 4% 
para 3%: alívio pós-pandemia.

E-COMMERCE LEI 6.161/21

Primeira lei do 
país com normas 
de segurança 
para os sites 
de compras 
coletivas, dando transparência às 
condições das ofertas. 

PASSE LIVRE Leis 9.568/22 e 7.830/18

Gratuidade 
no transporte 
público estadual 
para estudantes 
do ensino 
técnico subsequente e das escolas 
municipais e federais. 

CONSÓRCIOS LEI 9.375/21

A lei autoriza 
o estado a 
participar de 
consórcios 
intermunicipais 
de Saúde, ampliando a estrutura de 
atendimento nos municípios.

FÁRMACOS LEI 9.244/21

Incentivo à 
instalação de 
indústrias de 
fármacos no 
Rio de Janeiro 
através da reserva de mercado em 
licitações públicas. 

MAIS MULHERES LEI 8.382/19

Convocação 
das mulheres 
que prestaram 
concurso para 
Segurança 
Pública para ocuparem as vagas 
remanescentes de agentes homens. 

SEM MORDAÇA LEI 9.277/21

Garantia de 
liberdade de 
pensamento 
e de opinião 
a professores, 
estudantes e funcionários no 
ambiente escolar no Rio de Janeiro. 

PCCS DA SAÚDE LEI 9.299/21

Alteração na 
lei viabilizou a 
implementação 
do Plano de 
Cargos, Carreiras 
e Salários, uma demanda de 
décadas dos servidores. 

AGRICULTORES LEI 9.451/21

Isenção de ICMS 
na conta de luz 
dos pequenos 
e médios 
produtores 
rurais, beneficiando até 30 mil 
estabelecimentos.

ROUBO DE BIKE LEI 7.026/15

Criou o Sistema 
de Prevenção 
ao Roubo e 
Comércio Ilegal 
de Bicicletas, 
obrigando as delegacias a registrar 
o ocorrido de forma específica. 

Um parlamentar com mais de 375 leis

EDUCAÇÃO
SAÚDE

ECONOM
IA

SEGURANÇA
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AUDITORIA

CPI dos Royalties 
faz arrecadação 
aumentar R$ 2,7 
bilhões em 2021
COMISSÃO PROPOSTA POR ANDRÉ INVESTIGOU 
OS REPASSES DAS EMPRESAS QUE EXPLORAM O 
PETRÓLEO NO RIO E PROMOVEU MELHORIAS NA 
FISCALIZAÇÃO DESSES RECURSOS. ATÉ 2030,  
R$ 25 BILHÕES PODEM SER RECUPERADOS

Comissão vai colocar uma lupa sobre a dívida do Rio 
Outra comissão proposta pelo deputado An-

dré Ceciliano para fazer justiça ao Estado do Rio 
é a que vai investigar o crescimento da dívida 
pública com a União desde 1989, colocando uma 
lupa sobre as renegociações feitas em 1999, pelo 
governo Garotinho, e na adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal, em 2017. A comissão foi pro-
posta a partir da análise preliminar de técnicos 
que afirmam que a dívida pode ter sido aumen-
tada em R$ 5 bilhões no final da década de 1990 
e em R$ 13 bilhões em 2017. Atualmente, a dívida 
do estado com a União é de R$ 172 bilhões. A 
comissão vai avaliar também a incidência de ju-
ros compostos, que podem ter feito os valores 
crescerem artificialmente. 

O aumento de R$ 2,7 bilhões nas receitas de royal-
ties de 2021 representa um crescimento de 28% em 
comparação ao arrecadado em 2018. Os royalties e 

a participação especial são uma compensação financeira 
pela exploração dos recursos naturais paga pelas empresas 
que produzem gás e petróleo no Rio de Janeiro.  Ao longo 
dos anos, a arrecadação desses valores veio diminuindo, 
impactando no caixa do estado, que em 2021 teve qua-

se 20% de sua receita vinculada à produção de petróleo. 
Com o trabalho da CPI, proposta por André, foi firmado 
um convênio entre a Agência Nacional de Petróleo e a Se-
cretaria de Estado de Fazenda para melhorar a fiscalização 
dos valores pagos por essas empresas. O grupo estima que 
até 2030, isso vai gerar um aumento de R$ 25 bilhões na 
arrecadação, sendo R$ 20 bilhões referentes somente ao 
que deixou de ser arrecadado nos últimos dez anos. 
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RIO ALÉM DO PETRÓLEO

Fundo soberano, 
passaporte para o futuro 
ABASTECIDO POR 30% DA VARIAÇÃO POSITIVA DOS ROYALTIES, PROJETO ESTREIA COM R$ 2,1 BI: PARTE DOS 
RECURSOS PODERÁ SER INVESTIDA EM EMPREENDIMENTOS ESTRUTURANTES PARA DESENVOLVER O ESTADO

Para que o estado não viva no-
vamente situações como a de 
2016, quando o preço do barril 

do petróleo despencou no mercado 
internacional e o Rio faliu, André su-
geriu a emenda constitucional que 
criou o Fundo Soberano do Estado do 
Rio de Janeiro. Aprovado, ele já rece-
beu R$ 2,1 bi de aporte do estado. O 
valor representa 30% do aumento de 
arrecadação com royalties e partici-
pações especiais que o estado teve 
entre 2021 e 2022.

Inspirado em experiências de paí-
ses como o Canadá, o fundo sugerido 
por André será mais que uma pou-

pança pública para socorrer o estado 
em momentos de aperto. Será um 
fundo investidor para ser aplicado 
em projetos que atraiam novos in-
vestimentos e ajudem a diversificar 
a economia do Rio, hoje dependente 
da extração do petróleo, que um dia 
vai acabar ou perder seu valor.  

 
GASODUTO E FERTILIZANTES

Entre os projetos defendidos 
por André está a construção do ga-
soduto da Rota 4B, levando o gás 
que hoje é jogado fora na Bacia de 
Santos para a  Baixada Fluminense, 
passando por Itaguaí. “Gás é indu-

tor. Onde tem gás, tem indústria, e 
onde tem indústria, tem emprego”, 
explica André, que apresentou ou-
tro projeto importante: criar no Rio 
um Plano Estadual para produção 
de fertilizantes. 

“Os adubos hidrogenados têm 
como matéria-prima o gás, e isso o 
Rio tem de sobra. O Rio tem ainda a 
inteligência das universidades e infra-
estrutura de portos e aeroportos para 
abastecer o agronegócio brasileiro, que 
hoje importa 85% de todo o adubo que 
consome”.  A defesa do Rio passa pela 
diversificação da base produtiva com 
geração de emprego e renda.
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PROJETO QUE INSPIROU O PROGRAMA EXECUTADO PELO GOVERNO DO ESTADO FOI DE AUTORIA DE ANDRÉ. 
O PROGRAMA PREVIU UM AUXÍLIO EMERGENCIAL NO VALOR DE ATÉ R$ 300 PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
EXTREMA POBREZA E LINHA DE CRÉDITO DE ATÉ R$ 50 MIL PARA MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES

RENDA MÍNIMA

Supera RJ: apoio aos mais 
pobres e pequenas empresas em 
momento crítico da pandemia

Quando o Governo Federal 
extinguiu a ajuda emer-
gencial no primeiro ano da 

pandemia, em dezembro de 2020, 
André apresentou e aprovou, em fe-
vereiro, o projeto de lei que criou o 
programa Supera Rio. Era uma for-
ma de garantir uma renda mínima 
num momento dramático da vida 
de tantas pessoas. O Governo do 
Estado levou 30 dias para sancionar 
a lei, mais três meses para a imple-
mentar, mas, em 7 de junho de 2021, 
nascia o Supera RJ. “Antes tarde do 
que mais tarde”, é uma das frases 
preferidas do deputado. 

O programa previu um auxílio 
emergencial no valor de R$ 300 para 
pessoas em situação de extrema po-
breza e que não fossem beneficiadas 
por nenhum outro programa social, 
federal ou municipal. Previu ainda 
a criação de uma linha de crédito de 
até R$ 50 mil para micro e pequenos 
empreendedores, incluindo MEIs, 
empreendedores autônomos e in-
formais, negócios de impacto social 
e agricultores familiares. 

Apesar de percalços na sua exe-
cução, milhares de famílias e CNPJs 
conseguiram acessar o benefício, que 
continua valendo até hoje. 

Diante dos reajustes absur-
dos do botijão de gãs, causados 
pela política de preços do Go-
verno para a Petrobras, André 
conseguiu aprovar lei de sua 
autoria que incluiu um vale gás, 
no valor de R$ 80, para os bene-
ficiários do Programa Supera RJ. 

“A política de preços da Petro-
bras tem impacto direto na mesa 
dos mais pobres. Muitos acidentes 
têm sido relatados porque as pesso-
as passaram a cozinhar com lenha e 
até álcool. É desumana esta política 
de preços do Governo Federal, isso 
precisa mudar”, diz André.

Vale Gás compensa reajustes da Petrobras
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UNIÃO

‘O Rio precisa 
se unir em 
defesa dos 
interesses  
do estado’
DIFERENTEMENTE DE MINAS, SÃO PAULO E OS ESTADOS DO 
NORDESTE, QUE SABEM FAZER PRESSÃO PARA CONQUISTAR 
O QUE QUEREM, A TRADIÇÃO DO RIO É SE PREOCUPAR MAIS 
COM ASSUNTOS NACIONAIS DO QUE REGIONAIS. ISSO TEM QUE 
MUDAR. UNIDOS SOMOS MAIS FORTES. ALGUNS EXEMPLOS:

AEROPORTO DO GALEÃO A mobilização 
de todos os atores políticos e econômicos 
do estado contra a forma como a União 
queria privatizar o aeroporto Santos 
Dumont obrigou o Governo Federal a ouvir 
o Rio e mudar o texto do edital este ano. 
Agora, Galeão e Santos Dumont serão 
concedidos conjuntamente, de modo que 
a operação de um seja complementar, e 
não prejudicial, à do outro.     

LEILÃO DO EDIFÍCIO CAPANEMA 
Ícone da arquitetura modernista 
mundial, a notícia o prédio que serviu 
ao MEC estava na lista oficial de 750 mil 
imóveis que a União pretendia leiloar 
mobilizou a Alerj, o  Governo do Estado, 
arquitetos, urbanistas e deputados 
federais. André chegou a propor que 
a Alerj comprasse o imóvel. O governo 
federal recuou e tirou o prédio da lista.

ROYALTIES Em 2012, uma grande mobilização 
que reuniu mais de 200 mil pessoas nas ruas do 
Rio era contra a decisão do Congresso de dividir, 
entre todos os municípios do Brasil, os royalties 
do petróleo que o Rio tem direito por ser produtor. 
O caso acabou no STF, que até hoje não julgou o 
mérito. André e o governador foram em 2020 pedir 
ao ministro Luiz Fux para que o tema não entrasse 
em pauta.  Essa é uma espada que continua 
apontada para a cabeça do Rio.  
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ENTREVISTA

‘O povo era mais 
feliz e o Rio era 
mais bem tratado‘
RESPEITADO POR SUA CAPACIDADE DE DIÁLOGO, 
ANDRÉ BUSCA HARMONIZAR A RELAÇÃO ENTRE 
OS PODERES PORQUE “QUANDO ELES BRIGAM,  
QUEM SOFRE É O POVO”.  AFIRMA DAR ESPAÇO A 
TODOS, MAS QUE HÁ QUESTÕES INEGOCIÁVEIS, 
COMO A DEFESA DA DEMOCRACIA.

Eu dialogo com o 
governador e todos 
os poderes, porque 
disso depende a 
governabilidade. 
Quando os poderes 
brigam, quem  
sofre é o povo”

Essa uberização 
me preocupa. São 
trabalhadores sem 
direito a nada. É a 
escravidão moderna. 
O presidente Lula 
terá um olhar mais  
sensível à essa 
situação e eu espero 
poder ajudar”

Temos que respeitar 
as nossas diferenças 
e nos unir pelo Rio”

O senhor é considerado 
moderado demais por par-
te da esquerda e esquer-
dista demais por parte da 
direita. Como pensa, afi-
nal, André Ceciliano?

Sou uma pessoa que dia-
loga com todos, mas que não 
abre mão de convicções demo-
cráticas. Como presidente, dou 
espaço a todos, mas jamais 
vou pautar um projeto que 
prevê a extinção da UERJ ou 
das cotas. Promovemos avan-
ços, como a Escola Sem Morda-
ça, mesmo tendo uma extrema 
direita barulhenta e numerosa. 
Eu dialogo com o governador e 
todos os poderes porque disso 
depende a governabilidade. 
Quando os poderes brigam, 
quem sofre é o povo.

É possível dialogar numa 
era de radicalismos como a 
que vivemos?

Há questões inegociáveis: o 
estado democrático de direito, 

a defesa das minorias, o meio 
ambiente, a proteção aos mais 
vulneráveis. Essa “uberização”, 
por exemplo, me preocupa. 
São trabalhadores sem qual-
quer direito, que não podem 
adoecer, tirar férias, nada. É a 
escravidão moderna. O presi-
dente Lula tem um olhar mais 
sensível à essa situação e eu 
espero poder ajudar. O povo 
era mais feliz e comia melhor 
no governo PT. O Rio era mais 
bem tratado. Isso é inegável.

Quais as questões relevan-
tes em relação ao Rio?  

A insensibilidade do Go-
verno Federal em relação ao 
Rio é clara. Como pode o Con-
selho que acompanha diaria-
mente o Regime de Recupera-
ção Fiscal aprovar a reentrada 
do Rio no regime e o Ministé-
rio da Economia, comandada 
por um carioca, vetar? Eles 
nos querem de joelhos? O Rio 
precisa ser menos dependen-

te do Governo Federal e isso 
passa pela diversificação da 
nossa economia. 

O Rio não é um estado rico?
Temos um problema de 

receita. Embora sejamos o 2º 
PIB, estamos em 13º em ar-
recadação de ICMS. Somos o 
maior produtor de petróleo, 
mas não podemos cobrar 
ICMS. Nos sobram os royal-
ties, mas desde 2012 estamos 
sob a ameaça de ter que divi-
dí-los com o Brasil todo. Mas 
temos como reverter isso.

Como?
Com união. Rediscutindo o 

pacto federativo. O Brasil todo 
acha que o Rio é um playboy 
gastador. Ignoram que, em 
2020, o Rio gerou R$146 bi-
lhões de impostos federais e 
recebeu de volta menos de um 
quarto disso, R$ 36 bilhões. 
Temos que nos unir pelo Rio. 
Ninguém fará isso por nós.


