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OBJETO

nacional, nos termos do Decreto 2.745/98.
EDITAL

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

 e 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

AAPUL-RJ
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores representantes das agências associadas 
à AAPUL-RJ - Associação das Agências de Publicidade Legal do Rio de 
Janeiro, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 
09:00h, em 1ª convocação e às 09:30h em última convocação do dia 12 de 
setembro de 2013, na Rua Senador Dantas nº 24 - Hotéis O.K. Macedo 
Ltda - 
1 - Prestação de contas;
2 - Eleição de Diretoria;
3 - Assuntos gerais.
Em cumprimento ao Artigo 23 dos Estatutos Sociais da AAPUL-RJ, só 
poderão tomar parte das deliberações, votar e serem votados, os sócios 
que estiverem em dia com suas obrigações sociais.

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2013.
A DIRETORIA

AAPUL-RJ - ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS 
DE PUBLICIDADE LEGAL

DO RIO DE JANEIRO

» MATHEUS GAGLIANO

O programa Lixo Zero,
da prefeitura do Rio
de Janeiro, chegou on-
tem a Copacabana, na

Zona Sul. Um efetivo de 126
profissionais, divididos em 38
trios, que inclui agentes da
Companhia de Limpeza Urba-
na (Comlurb), guardas muni-
cipais e policiais militares,
percorreram as ruas do bairro
e da orla para aplicar as mul-
tas. No bairro, o valor mínimo
da punição ser aplicada é de
R$ 98, que incide sobre quem
não recolher fezes de bichos
de estimação quando saem
para passear com o animal. O
presidente da Comlurb, Viní-
cius Roriz, afirmou que os tu-
ristas não ficarão de fora. Eles
serão multados com base no
número do passaporte. 

"A abordagem para o turis-
ta brasileiro será semelhante
a que fazemos ao morador do
Rio, com solicitação de CPF e
inscrição no Serasa caso ele
se recuse a pagar a multa. No
caso dos estrangeiros, será
solicitado o número do pas-
saporte. Caso estes não pa-
guem a multa, eles terão abor-
recimentos para entrar ou sair
do País", disse.

O programa registrou, até às
12h30 de ontem, quatro multas
por descarte de guimba de ci-
garro, no valor de R$157 cada.
O programa tem como objetivo
tornar a Lei de Limpeza Urba-

na 3273/2001 efetiva, além de
conscientizar a população da
importância de não jogar lixo
nas ruas, praias, praças e de-
mais áreas públicas. Para Roriz,
o apoio da população tem sido
fundamental para o sucesso do
programa. No Centro, foram
aplicadas 681 punições em
duas semanas de atuação.

"Pelo pouco tempo que esta-
mos em Copacabana, e usando
como base o trabalho realizado
no Centro, posso dizer que o
apoio da população tem sido
enorme”, avalia Roriz, acres-
centando que o carioca já per-
cebe as ruas mais limpas. “No
Centro, por exemplo, houve re-
dução de 40% do lixo nas ruas.
Basta andar por lá para perce-
ber a diferença", completou.

A partir da próxima semana,
o programa será levado aos

bairros da Lagoa, Leblon e Ipa-
nema. Posteriormente, serão
atendidos Laranjeiras, Catete,
Glória, Flamengo, Botafogo,
Tijuca, Méier, Madureira e
Campo Grande. Após a visita
aos bairros, a Comlurb fará
blitzes, que percorrerão todas
as áreas da cidade.

Desafio 

Para a Organização Não-
Governamental (ONG) Rio Co-
mo Vamos (RVC), Copacabana
vem registrando um movimen-
to crescente na coleta de lixo
público desde 2010 e, agora, o
bairro se prepara para o desa-
fio que representa a fiscaliza-
ção do programa. 

Em 2010, segundo o levan-
tamento da ONG, foram cole-
tadas 28 mil toneladas de re-

síduos no bairro. No ano se-
guinte, o volume saltou para
35,5 mil toneladas e, em 2012,
o total subiu para 37,5 mil to-
neladas. Só no primeiro se-
mestre deste ano, os garis da
Comlurb recolheram 20 mil
toneladas, cerca de 3 mil a
mais do que em igual período
do ano passado.

A assessora técnica do RCV,
Karen Pey, disse que a lei "pe-
gou", já que a própria popula-
ção já vinha adotado uma pos-
tura mais sustentável em rela-
ção ao descarte de lixo. "A po-
pulação começa a ter uma
consciência de jogar lixo nas
papeleiras. O carioca sente
que a lei é interessante, não só
por causa das multas. Nin-
guém aguenta mais tanto lixo
nas ruas", disse.

Para a professora da Escola
Superior de Propaganda e Ma-
rketing do Rio de Janeiro (ES-
PM-RJ), Bernadete Almeida, o
desafio da campanha é conse-
guir se sustentar no médio e
longo prazo. Para Bernadete, só
as multas não são suficiente.
“Em paralelo, é necessário
manter ações educativas e de
conscientização”, avalia a pro-
fessor, que também é consulto-
ra na área de sustentabilidade.

"Morar em uma cidade sus-
tentável é um dever de todos. É
importante que o trabalho de
fiscalização se mantenha. As
pessoas não podem voltar ao
comportamento anterior, de
impunidade", disse.

De olho nos turistas, Lixo 
Zero chega a Copacabana 
No primeiro dia de operações, programa da prefeitura aplicou quatro multas no valor
de R$ 157 cada. Na próxima semana, iniciativa segue para mais bairros da Zona Sul 
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Com as obras urbanas em andamento com pro-
pósito de preparar o Rio para receber o mundo na
Olimpíada de 2016, mobilidade urbana tornou-se a
palavra da moda.

Usam e abusam do vocábulo que, pelo que vejo,
nem todos sabem o que é. Já até apareceu opinião
de “pesquisador de mobilidade urbana”, especiali-
dade que pensava fosse de todos nós motoristas,
vítimas da falta da dita cuja.

Quando vejo esta desorientação total, inclusive
do governo que, não se dignou até agora a mostrar
uma maquete ou uma simulação de como ficará a
cidade após a implantação de todas as vias deno-
minadas “Trans”, lembro-me do conselho de um
conferencista na Quarta Conferência de Transpor-
te Urbano, realizada em Pittisburgh, na Pensilvânia
(EUA), em 1989. “Os governos devem optar se to-
mam medidas para que mais veículos ou mais pes-
soas circulem.”

Vendo as notícias sobre as obras previstas com
as vias “Trans” para o transporte de massa, o pro-
longamento do metrô até a Barra e o alargamento
das pistas em São Conrado, concluo que, como se
fosse a uma pizza, adotaram uma solução “mezzo a
mezzo”. Ou seja, para transportar mais pessoas e
para circular mais veículos. No caso da última op-
ção, se não racionalizarem a circulação dos carros
de passeio terá, como melhoria ao escoamento,
uma vida curta.

No momento, estão com uma espinha atraves-
sada na garganta, com a impossibilidade de au-
mentar as tarifas das passagens de ônibus, que, er-
roneamente, continuam explorados por conces-
sionários que, mui justamente, visam ao lucro no
transporte, na contramão do mundo civilizado.

Aprendi com os professores na Alemanha que o
lucro do transporte é social, na produção de um
povo bem transportado e a preços compatíveis
com os seus salários. Qualquer despesa, para me-
lhorar este serviço, deve ser considerado como in-
vestimento. No atual sistema, em que a população
é transportada como gado, tanto no transporte so-
bre pneus, como o sobre trilhos, isto está longe de
se atingir, significando, para quem nunca viu fun-
cionar corretamente, uma verdadeira utopia.

O plano viário de transporte público nunca foi
discutido com a sociedade que irá utilizá-lo antes
das decisões finais. A prova é que o nosso prefeito,
sempre atento e zeloso ao interesse público, mu-
dou o traçado de uma das “Trans”, evitando uma
imensa despesa de desapropriação evitável. Em
outras palavras, parece que as autoridades foram
surpreendidas com as necessidades da Olimpíada,
recebidas por elas com tanta euforia.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional
(COI), expressou recentemente a sua preocupação
com os atrasos das obras necessárias para que o Rio
possa sediar a Olimpíada. Como adverti faz pouco
tempo, cresce a ameaça de Chicago, que poderia
substituir o Rio, o que, pensando bem, evitaria pas-
sarmos por um vexame internacional irreparável.

Continuo lendo os exemplares mensais da Re-
vista da Cultura, como disse no meu último artigo,
distribuída gratuitamente numa livraria. Foi pelas
considerações que lá encontrei sobre o futuro da
vida nas cidades que me motivei a escrever o que
agora aqui faço.

Chama a matéria a atenção do clamor das ruas so-
bre o preço das passagens do transporte, que, com o
atual sistema de exploração, sem subsídios, não sabe
como será a manutenção das tarifas vigentes.

Os que me acompanham neste encontro quin-
zenal sabem que proponho o pedágio social, aco-
plado à taxa de congestionamento, para, além de
criar a mobilidade urbana, na sua definição corre-
tamente abrangente, gerar receita suficiente para o
subsídio dos transportes, já que não se atrevem a
mudar o sistema de exploração.

Tenho, felizmente, bom relacionamento com as au-
toridades municipais da área, mas, tento, sem sucesso,
contato pessoal com eles há muito tempo, a fim de lhes
levar minha experiência e idéias sobre o assunto, e
sempre recebo a resposta que estão em reunião.

Afinal, no meu livro de memórias da direção do
Detran, intitulado Eu na contramão, no seu capítulo
102, sob o título Sediar Olimpíada é coisa séria, colo-
co tudo o que vi e aprendi, ao acompanhar a prepara-
ção da Olimpíada de Munique, em 1972. Este evento
mundial tinha como slogan Jogos Olímpicos com um
mínimo de viagem ou a Olimpíada com caminhos
curtos. Construíram o seu estádio Olímpico, com ca-
pacidade para 85 mil pessoas, que o Ubahn (metrô)
esvaziava em 20 minutos. Ao lançar a sua pedra fun-
damental, em 1969, declarou o responsável pelas
obras da Olimpíada. “A partir deste momento, as da-
tas limites irão governar com seu bastão de aço.”

Na semana que passou, não resisti e disse à
gentil secretária que me atende durante todo este
longo tempo: “Diga ao fulano que é muita reunião
e pouca ação.”

COM LICENÇA,
PORFAVOR

A abordagem para o turista brasileiro será
semelhante a que fazemos ao morador do
Rio, com solicitação de CPF e inscrição no
Serasa caso ele se recuse a pagar a multa.
No caso dos estrangeiros, será solicitado o
número do passaporte. Caso estes não
paguem a multa, eles terão aborrecimentos
para entrar ou sair do País.”

Vinícius Roriz
Presidente da Comlurb 

Escolham: 
reunião ou ação
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  4 set.  2013, Primeiro Caderno, p. A13. 




