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O governo do Estado do Rio ampliou em quase 2.800% a verba publicitária no ano 
passado, segundo dados do Sistema Integrado de Administração Financeira para 
Estados e Municípios (Siafem). De uma dotação orçamentária inicial de R$ 3 milhões, o 
programa de trabalho "Serviços de Comunicação e Divulgação", rubrica que inclui 
verbas para publicidade e propaganda, saltou para R$ 85,4 milhões no fim de 2005. 
Desse total, a governadora do Estado, Rosinha Matheus, já liquidou efetivamente R$ 
82,5 milhões, ou seja 96,6%. Para 2006, ano eleitoral, o governo do Estado estimou 
em R$ 20 milhões os gastos com publicidade e propaganda, quase sete vezes o valor 
inicial previsto na Lei Orçamentária de 2005. 
 
Para verificar de que forma e onde esses recursos estão sendo aplicados, o Tribunal de 
Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) fez uma inspeção nos gastos da comunicação de 
janeiro a agosto de 2005, comparando com igual período do ano anterior. O trabalho 
está em fase final de elaboração. 
 
A sub-secretária estadual de Comunicação Social, Tânia Lazzoli, explicou que a dotação 
da rubrica "Serviços de Comunicação e Divulgação" sofreu uma mudança significativa 
ao longo do ano em função da decisão da governadora de centralizar no início de seu 
governo a política e a execução das campanhas publicitárias na secretaria de 
Comunicação Social. Antes, segundo Tânia, os recursos eram descentralizados, ou 
seja, cada órgão tinha uma política de comunicação e publicidade própria. 
 
"Por isso, a dotação acaba aumentando e aparecem verbas de outras secretarias na 
rubrica da comunicação. A governadora criou a secretaria de Comunicação Social, que 
até então era uma coordenadoria e centralizou a política e a execução das campanhas 
publicitárias. A dotação final de 2005 ficou praticamente igual a de 2004", disse Tânia, 
lembrando que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou 
uma lei que permite à governadora remanejar até 30% do orçamento total. 
 
"Em abril de 2004, a secretaria fixou em R$ 100 milhões os gastos anuais com 
publicidade e estamos dentro do limite", disse Tânia. Para o deputado estadual Gilberto 
Palmares (PT-RJ) há necessidade de uma avaliação mais profunda do crescimento 
expressivo na verba para divulgação das ações do governo do Estado. 
 
"Essa história de concentrar os gastos de publicidade numa só secretaria é conversa 
para boi dormir. Foi sempre assim. Todos os anos. Basta percorrer as ruas da cidade. 
O nosso orçamento é meramente autorizativo, não tem nenhuma imposição. Como 
esse percentual que a governadora pode remanejar é alto, o Orçamento aprovado 
pelos deputados é mera prova de ficção. Ela faz o que quer com as verbas", disse 
Palmares. 
 
Ex-presidente do diretório estadual do PT, Palmares associa o reforço na verba 
publicitária para 2006 às eleições. "Se de uma dotação orçamentária de R$ 3 milhões 
eles pularam para R$ 85 milhões, imagina neste ano, que já começou com R$ 20 
milhões", afirmou Palmares. 
 
Em 2005, entre as veiculadas na televisão havia publicidade mostrando investimentos 
no Estado em que um dos destaques era o secretário de Governo, Anthony Garotinho, 
que pretende se candidatar à Presidência da República. Recentemente, passou a ser 
veiculada campanha com foco na segurança, calcanhar-de-aquiles do Rio, mostrando 



uma Delegacia Legal bem aparelhada. E neste momento, o destaque é um samba bem 
ritmado, um interpretado no rádio pela cantora Alcione, e na TV entoado pelo sambista 
Jamelão, exaltando a diversificada indústria do estado além da felicidade e alegria da 
população fluminense. 
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