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AUDIÊNCIA PÚBLICA

O despejo da Escola de Cinema Darcy Ribeiro do imóvel que pertence 
aos Correios foi tema de Audiência Pública nesta quarta-feira (11). 

A reunião foi uma iniciativa da Comissão Permanente de Cultura. A Escola 
ocupa o prédio há 20 anos, mas a estatal logrou êxito em ação judicial na 
busca pela reintegração do imóvel. Uma audiência de conciliação foi con-
vocada pelo Poder Judiciário para o dia 18 de agosto.

A produtora Renata Magalhães destaca que o imóvel pertencia ao Deuts-
che Bank e foi confiscado pelo então presidente Getúlio Vargas, sendo uti-
lizado pelos Correios apenas uma vez para realizar pagamentos. Segundo 
Renata, em 2000 foi assinado um patrocínio pela estatal com a cessão do 
imóvel em ruínas pelo prazo de 20 anos. Em contrapartida, a escola ficou 
com a obrigação de reformar o imóvel e ter como bolsistas a maioria dos 
alunos. A produtora explica que, quando o contrato venceu, os Correios lo-
graram êxito em solicitar judicialmente a reintegração do prédio e a inde-
nização de 10 anos de aluguel. O Poder Judiciário propôs uma audiência de 
conciliação para o próximo dia 18 com o objetivo de chegar a um consenso 
e mitigar o impacto da saída da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. 

Ainda segundo Renata Magalhães, a ação está relacionada à privatização 
dos Correios, mas é preciso compreender que a cidade do Rio de Janeiro é 
o grande espelho do Brasil e a indústria do audiovisual está fortemente ins-
talada aqui. Portanto, é importante para a cultura e a economia da cidade 
não descontinuar a formação dos profissionais.

A diretora da Escola, Irene Ferraz, destaca que toda a ação judicial ocor-
reu durante a pandemia e a estatal pede a desocupação imediata. “Em 

Parlamentares querem impedir despejo 
da Escola de Cinema Darcy Ribeiro
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todos esses anos, demos visibilidade aos Correios por abrigar uma escola 
tão importante para o Brasil. A Escola formou 20 mil alunos. Começamos 
ofertando um terço de vagas gratuitas para jovens de periferia e estáva-
mos com dois terços agora. Conseguimos salvar o imóvel e 20 mil jovens 
que formamos”, afirmou.

O presidente da Comissão, vereador Reimont (PT), informou que a maio-
ria dos parlamentares da Câmara do Rio assinou uma moção de apoio para 
a preservação da Escola de Cinema Darcy Ribeiro no prédio em que ela 
está. “O audiovisual fatura R$ 55,4 bilhões no país e R$ 2,7 bilhões em ar-
recadação de impostos. Só no Rio de Janeiro são 11 mil trabalhadores na 
área. Estamos falando em projeto de recuperação econômica da cidade, 
para além da preservação da cultura e do nome de Darcy Ribeiro. A cultura 
é a ferramenta para retomar os processos de reconstrução da nossa cidade 
e do nosso país”, declarou o parlamentar.

O deputado estadual Carlos Minc destaca que a Alerj transformou a Es-
cola de Cinema Darcy Ribeiro em patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Já 
o deputado estadual Eliomar Coelho afirma que o mercado de audiovisual 
é maior do que a indústria farmacêutica no nosso país. “Temos que nos 
articular para que a sociedade entenda a importância desta escola existir 
na cidade do Rio de Janeiro”, afirmou.

O vice-presidente da Comissão, vereador Tarcísio Motta (PSOL), propõe 
algumas medidas para tentar evitar a saída da Escola de Cinema Darcy Ri-
beiro: pressão social, com mobilização e informação de qualidade sobre a 
história do prédio; articulação política com a Alerj e o Congresso Nacional; 
e tombamento do prédio pela Câmara do Rio por meio de Projeto de Lei 
assinado pela Comissão de Cultura. A vereadora Rosa Fernandes (PSC), 
também integrante da Comissão, aposta na judicialização da medida. O 
objetivo é que a mobilização ocorra antes da audiência de conciliação 
agendada pelo Poder Judiciário.

O vereador Cesar Maia (DEM) também participou da audiência.

CONTINUAÇÃO

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=266&np=Reimont&nome_politico=Reimont
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=309&np=TarcisioMotta&nome_politico=Tarc%EDsio%20Motta
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=55&np=RosaFernandes&nome_politico=Rosa%20Fernandes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
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São muito comuns os casos de engasgamento em bebês com menos 
de um ano de idade. Mas a aspiração de um corpo estranho é con-

siderada uma emergência que, em casos mais graves, pode levar o re-
cém-nascido à morte. Com o objetivo de capacitar os pais a lidar com o 
problema, o vereador Dr. Gilberto (PTC) apresentou o Projeto de Lei nº 
1.083/2018, que obriga hospitais e maternidades públicas e privadas a 
prestar aos pais, mães ou responsáveis legais por recém-nascidos, orien-
tações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamen-
to, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita.

A proposta estabelece que enfer-
meiras do mesmo setor ou profis-
sionais indicados pela unidade de 
saúde realizem o treinamento dos 
pais e prestem as informações antes 
da alta do recém-nascido. Os pais, 
mães ou responsáveis legais serão 
obrigados a participarem da capaci-
tação oferecida.

O curso será divulgado aos pais du-
rante o acompanhamento pré-natal 
e poderá ser ministrado individual-
mente ou em turmas.

Segundo o autor da medida, o trei-
namento será um grande avanço 
para a redução da mortalidade in-
fantil na cidade. “É comum a ocorrência de engasgamento com líquido, 
leite materno ou mesmo saliva em bebês com menos de um ano de idade. 
Um acontecimento comum e que pode até ocasionar a morte do recém-
-nascido, mas que pode ser evitado, se os responsáveis pela criança co-
nhecerem técnicas simples e cuidados básicos de prevenção. É importante 
que hospitais e maternidades orientem e capacitem minimamente os res-
ponsáveis por crianças recém-nascidas, principalmente os denominados 
‘pais e mães de primeira viagem’ na prevenção desses riscos envolvendo a 
alimentação, refluxo e asfixia dos bebês”, afirmou.

Pais receberão curso para  
prevenir engasgamento de bebês

EM PAUTA

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=273&np=DrGilberto&nome_politico=Dr.%20Gilberto
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/c185976e1b9d2782832583600053b701?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/c185976e1b9d2782832583600053b701?OpenDocument
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EM PAUTA
Isenção do IPTU para cidadãos 

com doenças graves
A legislação nacional já isenta de imposto de renda as pessoas com do-

enças graves que geram altos gastos com medicamentos. O vereador 
Cesar Maia (DEM) quer ampliar a isenção para incluir o IPTU e apresentou 
o Projeto de Lei n° 1.344/2020, que isenta o pagamento do imposto, em 
decorrência da impossibilidade laborativa.

A medida isenta do pagamento do IPTU o proprietário do imóvel residencial 
que seja portador das seguintes doenças: AIDS, alienação mental, cardiopatia 
grave, cegueira monocular ou não, contaminação por radiação, doença de Paget 
em estados avançados, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartro-
se anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, 
neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa.

A isenção será estendida ao proprietário do imóvel que seja cônjuge ou 
responsável legal pela pessoa diagnosticada com alguma das doenças lista-
das e resida no imóvel. Somente terá isenção um único imóvel do mesmo 
proprietário ou do cônjuge.

Para ter direito à isenção, o contribuinte deverá requerer à Secretaria Munici-
pal de Fazenda, até o dia 30 de outubro, anexando cópia da carteira de identida-
de, matrícula atualizada do imóvel do Cartório de Registro de Imóveis, capa do 
carnê do IPTU e laudo médico pericial indicando o diagnóstico de doença, além 
da comprovação de ser cônjuge ou responsável, se houver. A concessão do be-
nefício deverá ser renovada a cada dois anos.

O parlamentar declara que “é comum a incidência dessas doenças na 
população idosa, sendo muitas vezes moléstias degenerativas e progres-
sivas, que comprometem a qualidade de vida do portador e geram vul-
nerabilidade e altos gastos com inúmeros medicamentos, constituindo 

um risco ao sustento familiar. A 
questão já é reconhecida pela le-
gislação nacional no que diz res-
peito ao Imposto sobre a Renda 
de Pessoa Física, em cujas regras 
já existe isenção para portadores 
deste mesmo rol de enfermida-
des, respeitando os princípios da 
capacidade contributiva e da dig-
nidade da pessoa humana”.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/78858ea39b223c46832584100052ac67?OpenDocument
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DA TRIBUNA

“Cerca de 500 funcionários do progra-
ma Ônibus da Liberdade estão há três, 
indo para quatro meses, sem receber” 
Carlo Caiado (DEM)

“Estamos numa fase de descenso de 
contaminados com coronavírus, mas 
distantes de poder afirmar que pode-
mos voltar normalmente a todas as 
atividades” 
Fernando William (PDT)

“A construção do autódromo na Floresta 
do Camboatá é um crime ambiental, vai 
desmatar o último reduto de floresta de 

Mata Atlântica em terrenos planos da 
cidade” 

Leonel Brizola (PSOL)

“É muito importante, neste momento 
de pandemia, que as crianças re-

cebam orientação de um psicólogo 
quando voltarem às escolas” 

Marcelino D’Almeida (PROGRESSISTAS)
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