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- Pezão ressalta esforços que o governo do estado vem fazendo para superar a crise econômica/ Governador explica 
projetos nas áreas de infra-estrutura, logística, saúde, educação, segurança, habitação e saneamento - O governador 
Luiz Fernando Pezão foi entrevistado por Leleco Barbosa e Alda Soares no "Deles e Delas" deste . O programa contou sábado
ainda com a participação do jornalista Aristóteles Drummond e da produtora da Rádio Tupi, Rita Souza. Pezão explicou as 
medidas que está tomando para que o estado do Rio de Janeiro supere a crise econômica. O governador falou sobre os 
investimentos e obras em andamento nas áreas de infra-estrutura, logística, saúde, educação, habitação e saneamento, além 
de iniciativas nas áreas da política nacional, legislação, segurança pública e assistência social. Segue a íntegra da entrevista:

>> Alda Soares: Segundo um estudo do Congresso Nacional, o nosso estado é o que mais perdeu em receitas, tanto 
pela problemática do petróleo como também pela crise econômica que está abalando o país inteiro. O senhor já vai 
entrar no ano que vem com déficit de orçamento e, infelizmente, os gatos continuam, mas a receita não está entrando. 
Eu quero saber como o senhor vai resolver isso com relação à Assembleia Legislativa, porque o senhor vai  que ter
aprovar o orçamento para o ano que vem. Como o senhor está se virando para resolver esse problema, governador?
Pezão: É uma luta constante e diária. Quando nós, em dezembro, pegamos o orçamento desse ano de 2015 vimos o 
problemaço que tínhamos pela frente. Não é fácil. A atividade de petróleo representa 33% do nosso PIB. Então, paralisando a 
Petrobras - tanto com a operação Lava Jato, a queda dos royalties do petróleo e com o Comperj paralisado - foi uma crise 
imensa. Nós tivemos que usar muita criatividade para estar atravessar até agora, em setembro. Nós tínhamos um déficit de R$ 
13,5 bilhões, não é trivial. Para vocês terem uma ideia, o maior déficit que tivemos durante os sete anos do governo Cabral, do 
qual eu fazia parte, chegava em torno de R$ 4,5 bilhões, então são três vezes mais e naquela época a economia crescia, o 
Brasil chegou a crescer 7%. E nós com uma economia paralisada. Então, estamos usando muita criatividade, muita cobrança 
e uma solidariedade extraordinária da Assembleia Legislativa, que aprovou seis leis econômicas que nos permitiram fazer a 
travessia até agora. Dos R$ 13,5 bilhões, já cobrimos R$ 11 bilhões e faltam R$ 2,5 bilhões. Quando as pessoas querem 
desanimar e já estão cansados, eu sempre falo que quem resolveu 11 em 7, resolver 2 em 4 é muito mais fácil. Nós estamos 
correndo atrás, chamando o contribuinte para renegociar com o Estado. Sabemos também que a indústria siderúrgica parou e 
que a indústria automobilística parou, que foram grandes setores onde crescemos muito no estado. Então, é cobrando e 
negociando, mas acredito que vamos atravessar. Eu estou muito otimista. Já vemos pagando os salários em dia, que é uma 
conquista, já antecipamos 50% do décimo terceiro salário e quero chegar a zero a zero no final desse mês de dezembro para 
ver em 2016 como vamos, de novo, correr atrás enquanto o royalty do petróleo não se recupera.

>> Leleco Barbosa: O senhor está tendo uma resposta boa do meio empresarial, governador?
Pezão: Eu entendo a dificuldade que o empresariado está passando. Uma lei que aprovamos na Assembleia e que está me 
ajudando a ver um caminho… Antigamente, se a empresa tinha um auto de infração a lei não permitia a Sefaz negociar com o 
contribuinte. Agora, se ele concorda com 20% ou 30% do auto pode pagar e vai discutir os 70% na Justiça. Isso está me 
facilitando a chamar cada contribuinte que deve ao estado para negociar. Estamos fazendo as operações de crédito com 
recebíveis, como da dívida ativa e do nosso Fundo de Desenvolvimento Econômico. Vejo um caminho para atravessar, mas 
não é fácil. As instituições bancárias também estão com dificuldades apesar de a taxa de juros estar lá no alto. O 
endividamento dos estados está fechado. Mas acho que vai dar. Eu sou um otimista e acredito que nós vamos avançar.

>> Leleco Barbosa: Já foi para 11, faltam 2... Até dezembro vai chegar lá.
Pezão: Essa conta eu faço todo dia.

>> Aristóteles Drummond: Governador, alguns projetos de fundamental importância para a vida do Rio de Janeiro, a 
esta altura, independem da crise estadual e mais da federal: os financiamentos acordados pelo BNDES e pela 
Petrobras são fundamentais. O Comperj, não só pelo impacto na economia da região, criando agora até um problema 
social ali, mas porque é um grande contribuinte. A Bahia cresceu com o polo de Camaçari. Isso depende da Petrobras. 
Em segundo lugar, a obra da subida da Serra de Petrópolis, que é o nosso caminho para Minas e Brasília: o BNDES 
está devendo R$ 400 milhões de desembolso e a obra já diminuiu. Existe também a questão da Linha 4 do metrô e das 
obras da prefeitura, que tem financiamentos garantidos pelo BNDES. O senhor acredita que o o governo federal e o 
BNDES vão honrar aquilo que já foi acertado pelo menos?

VEÍCULO:
CNT - Entrevista com o Governador Luiz Fernando Pezão

DATA:
14/09/15



Av. Rio Branco 245 - 3° andar - Centro - 20040-917 - Rio de Janeiro, RJ - Tel.: 21 2333 1212
ouvidoria@agerio.com.br ou 0800-2822749

AgeRio na Mídia

Pezão: Sim, não tenho dúvidas disso. Temos uma operação grande, que é o metrô da Linha 4 para Barra da Tijuca, e os 
desembolsos do BNDES têm saído em dia. Estamos ali com 9,7 mil trabalhadores e queremos entregar essa obra no prazo. 
Outro financiamento que temos com a Caixa Econômica Federal, que é levar água para toda a Baixada, também está andando 
perfeitamente. Acabaram de liberar a primeira transferência dessa empréstimo. Vamos realizar nove grandes obras em todos os 
grandes municípios da Baixada. Queremos chegar ao final de 2016 ou primeiro trimestre de 2017 com água na Baixada toda.

>> Aristóteles Drummond: E água é saúde.
Pezão: É, melhor muito. Eu acredito que nós licitemos já agora em novembro ou dezembro o Guandu 2, uma obra 
importantíssima tanto para dar segurança no abastecimento de água da cidade com para a Baixada Fluminense. Vai ser a 
terceira estação de tratamento de água do Brasil. A primeira é o Guandu 1, feito ainda pelo Lacerda, a  é em São Paulo segunda
e a terceira vai ser o Guandu 2, que queremos licitar no final de dezembro. Os financiamentos estão regulares e estão saindo 
sem problemas.

>> Alda Barbosa: Já que o senhor falou nessa parte de água e do Guandu 2, essa crise hídrica: o senhor acha que há 
problema e que só tem nove meses de estoque? O senhor acha que há problema de entrar em crise ou não?
Pezão: Não, temos feito um grande esforço. A Cedae economizou 1,3 bilhão de litros de água com uma menor captação, que 
parecia impossível. Aristóteles conhece bem o sistema da Light de Santa Cecília, que recebia 190 metros cúbicos por segundo e 
chegamos a trabalhar com 75.

>> Aristóteles Drummond: De água puríssima.
Pezão: Guardamos isso nos reservatórios e ainda fazemos um grande esforço. Estamos melhorando e vamos melhorar cada 
vez mais na perda de água nos vazamentos que há. Claro, precisa chover. Está começando a chover. Os técnicos falam que 
vamos  uma primavera muito chuvosa. Já estão entrando as chuvas. Choveu bem nesses últimos finais de semana.ter

>> Rita Souza: Governador, ainda falando sobre a água, na Rádio Tupi a maior parte de reclamações que recebemos é 
sobre os vazamentos, a falta de fiscalização, tubulação… O que o senhor acha que pode melhorar de termos tanto 
vazamento de água potável pela cidade quando a população faz a parte dela economizando?
Pezão: É esse trabalho que estamos fazendo de responder. Eram 72 horas e estamos reduzindo para 24 horas, colocando mais 
gente para combater os vazamentos. Agora, é sabido que é uma grande perda que temos. Infelizmente, são adutoras que as 
pessoas furam para fazer o famoso gato. Temos um problema imenso. Agora mesmo, uma grande adutora em Guadalupe foi 
furada, trouxe um problema e quase explodiu. Temos diversos lugares como esse em que temos alertado, retirado as pessoas e 
feito um esforço imenso, mas sabemos que houve muita perda de funcionários. A Cedae é uma empresa que foi sucateada para 
ser vendida e estamos recuperando paulatinamente desde o governo Sérgio Cabral. Era uma empresa que dava R$ 30 milhões 
de prejuízo por mês e  dá R$ 30 milhões de lucro por mês. Isso está permitindo captar esse recurso para levar água para a hoje
Baixada e fazer outros investimentos na rede.

>> Leleco Barbosa: Já que estamos falando em água, e a nossa Baía de Guanabara? Estamos a menos de um ano das 
Olimpíadas, fizeram teste há 15 dias e, basicamente, aprovaram as raias. Vai  uma solução boa? O pessoal pode ficar ter
tranquilo?
Pezão: Sabemos que  chegamos em torno de 49% no tratamento de água da Baía. Sabemos que temos que fazer um hoje
esforço imenso ainda para chegar em 70-80%. Temos diversas obras a serem realizadas. Vamos começar um grande pacote de 
obras ali na Maré, no Faria-Timbó, na estação de tratamento de Alegria para ampliá-la para receber mais esgoto. Agora, o que 
precisamos tratar é o esgoto do entorno da Baía. Não adianta pensarmos só aqui no Rio. Vamos inaugurar, no final do ano, a 
galeria na Marina da Glória, a UTR em Irajá, que vai aumentar significativamente o tratamento. Temos que tratar o esgoto de São 
Gonçalo, Caxias, Magé, todo o entorno dos rios que contribuem para a poluição da Baía de Guanabara. É esse esforço que 
estamos fazendo. Estamos estudando uma PPP, que queremos apresentar no final do ano ou no início do primeiro trimestre e 
buscar no mercado parceiros que nos ajudem. Já que estamos fazendo a água, que a parceria possa fazer o tratamento de 
esgoto de toda a Baixada e de São Gonçalo.

>> Alda Soares: Isso é verdade. O grande número de rios poluídos é impressionante. A Baía de Guanabara nunca vai  ter
solução se não começar pelos rios.

Pezão: É o grande esforço que temos que fazer. Tenho estimulado muito os prefeitos da Região Metropolitana, até lançamos 

agora um órgão de Agência Metropolitana, onde os prefeitos têm assentos, as universidades e toda a sociedade civil do estado e 

da cidade do Rio de Janeiro. Não 
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adianta acharmos que só o tratamento de esgoto vai resolver. As pessoas jogam fogão, sofá e isso não tem tratamento de 
esgoto que trate. Temos que  uma educação ambiental muito forte. As pessoas não podem achar que o rio é um lixão e jogar ter
isso tudo dentro da Baía de Guanabara. Não tem tratamento de esgoto que dê vazão a isso, é coleta de lixo.

>> Alda Soares: O senhor estava falando dessa reunião de pessoas. Esse é o plano estratégico que o senhor está 
vendo para o desenvolvimento urbano? É esse plano de que o senhor está falando?
Pezão: Vamos dar um trabalho, a ferramenta mais moderna do mundo. Fizemos uma licitação internacional e ganhou o ex-
prefeito Jaime Lerner, o escritório dele e o de Barcelona, que fez a recuperação de toda a região da Cataluña e daquela Região 
Metropolitana tão importante de Barcelona. Vamos entregar uma cartografia moderna, com boa aerofotogrametria, toda base de 
dados, um planejamento estratégico, Plano Diretor, para todas as cidades da Baixada. Nunca houve um planejamento da 
Região Metropolitana como vamos entregar, com recursos garantidos e com os melhores técnicos. Participaram 17 consórcios 
do mundo inteiro dessa licitação e ganhou o Jaime Lerner junto com esse escritório de Barcelona, que vai fazer todo o 
planejamento estratégico da Baixada.

>> Leleco Barbosa: Quando começa esse plano?
Pezão: Começa agora. Já tem estudo, já tem trabalho, licitações feitas de cartografia e de voo. Já tem licitações feitas e essa se 
complementa. Nós queremos entregar tudo no final de 2016 a todos os prefeitos da Região Metropolitana. São 21 municípios 
que serão beneficiados com essa base de dados.

>> Alda Soares: Queria fazer outra pergunta e vou voltar ao orçamento. Sei que o senhor esteve reunido com os 
deputados federais perguntando pelo orçamento da União com relação a algo que é tão importante para nós, Saúde e 
Segurança. Como é que foi essa reunião e como o senhor vê essa possibilidade? Sei que o senhor está lá tentando um 
dinheirinho.
Pezão: Dinheirinho, não. Para nós, nesse momento, é um dinheirão. Qualquer coisa que pingue no cofre do caixa do estado é 
sempre muito bem vinda. É melhor pingar do que secar. A bancada do Rio de Janeiro, liderada pelo deputado Hugo Leal e todos 
os outros deputados e líderes, esteve conosco e pedimos depois uma  reunião em Brasília, onde foi o Felipe Peixoto, segunda
secretário de Saúde, e o Beltrame, secretário de Segurança. Eles querem que cada um dos 46 federais e três senadores 
destine uma parte das suas emendas para apoiar tanto a Segurança como a Saúde. Serão fundamentais para nós. São 49, se 
cada um colocar R$ 2 ou 3 milhões são R$ 100 milhões para a Saúde e para a Segurança. Isso é dinheiro muito bem vindo e 
são equipamentos para a Segurança, hospitais que queremos construir. Fazer um hospital geral na Baixada, um novo Rocha 
Faria, um Azeredo Lima em Niterói. É um planejamento de quatro anos, onde os deputados aportarão as suas emendas para 
projetos do Governo do Estado. Foi muito importante para nós.

>> Alda Soares: Sobre o programa Habita Mais, que o senhor lançou essa semana e propicia aos servidores crédito 
para a casa própria com juros mais baixos: como está sendo isso? Queria que o senhor falasse sobre o Habita Mais.
Pezão: A minha cabeça é muito voltada para o crescimento econômico. Acho que só saímos de uma crise e de uma dificuldade 
se tivermos prosperidade. Uma das atividades que mais movimentam emprego é a construção civil. O que vimos, estudando, 
que podíamos ? Temos um ativo que são os servidores do estado, com seus aposentados, seus pensionistas e os inativos. ter
Ainda chamei o prefeito Eduardo Paes para ele entrar com a prefeitura também. Isso possibilitou que tenhamos quase 20 mil 
imóveis ofertados e 20% de desconto. Todos os bancos entraram, cada um dando os financiamentos mais atrativos possíveis. 
Há bancos que estão financiando 50% e vão financiar 90%. Estamos conseguindo isenção de ITBI. A própria imobiliária e as 
empresas vão pagar o ITBI. Há empresas que vão dar o apartamento todo mobiliado. Há uma série de atrações pelas quais 
vamos movimentar essa indústria de novo. Acho que é um ativo extraordinário e estamos fazendo outras parcerias muito 
interessantes. Estamos pegando áreas de quartéis nobres, como vamos fazer agora na Tijuca, onde vamos compactar o quartel, 
fazê-lo verticalizado, com toda a estrutura moderna, e liberar áreas para haver lançamentos imobiliários. Estamos fazendo isso 
e vamos fazer em Botafogo. Estamos estudando todas as áreas e fazendo investimentos na Segurança Pública com esses 
terrenos que serão liberados. Acaba com aquela função de  um quartel imenso, com custo imenso para se manter muitos ter
policiais dentro. Compacto e verticalizado, é para o policial ir para a rua, para o carro não ficar estacionado.

>> Leleco Barbosa: Ficam muitas áreas ociosas no quartel.

VEÍCULO:
CNT - Entrevista com o Governador Luiz Fernando Pezão

DATA:
14/09/15



Av. Rio Branco 245 - 3° andar - Centro - 20040-917 - Rio de Janeiro, RJ - Tel.: 21 2333 1212
ouvidoria@agerio.com.br ou 0800-2822749

AgeRio na Mídia

Pezão: Muitas áreas ociosas. O secretário Beltrame e o Pinheiro Neto, toda a área da PM. E começo a ficar motivado a fazer 
isso com outras corporações. Então, a minha cabeça é muito voltada para  atividade econômica. Se não tivermos emprego, a ter
economia não roda. A pessoa precisa  salário. Estou muito preocupado com, quando chegar abril e maio e estivermos ter
entregando o metrô para a Barra da Tijuca, aonde vão aqueles 9,6 mil trabalhadores que estão lá debaixo da terra se não 
tivermos mais uma área de metrô ou mais uma grande obra para ser realizada?

>> Alda Soares: O senhor não quer parar, não é?
Pezão: Não pode parar. Se paramos, já vimos esse filme no Rio. Vimos o que fez a falta de crescimento econômico, o quanto 
aumentou a violência, o ponto a que os bairros foram entregues. Isso é tudo falta de crescimento econômico. As empresa 
tinham ido embora do Rio. A minha atividade é estar animando e trazendo investimentos. Nós já inauguramos oito fábricas ao 
longo do Arco Metropolitano. Há mais 20 para inaugurar.

>> Alda Soares: Há também aquela área do Fundão, com várias fábricas vindo para cá, não é?
Pezão: Muitas. Eu estou, sempre, voltado para emprego e renda porque o trabalhador, se tiver a garantia do seu salário, vai a 
farmácia, vai a quitanda, vai tomar cerveja no bar, vai a igreja e só temos isso com atividade econômica.

>> Aristóteles Drummond: Governador, a agricultura fixa o homem no campo e dá renda ao interior, que é uma 
preocupação sua. Aliás, é o primeiro governador não do interior, mas que cuida do interior desde o tempo do Amaral 
Peixoto. O Faria Lima foi o último governador a cuidar da Agricultura. A Agricultura acabou. Chegou a representar 1% 
do PIB. O governador Sérgio Cabral, junto com você, ressuscitou a Agricultura em um esforço muito grande. Como é 
que está isso? Os jornais falam muito pouco dessa questão da produção agrícola do estado voltar para atender o 
mercado interno, também outros estados e até exportação.
Pezão: Essa é uma atividade que temos apoiado muito e quero apoiar ainda mais. Estamos com diversas iniciativas. O 
Christino tem feito um trabalho extraordinário. É o nosso secretário de Agricultura. Para você  uma ideia, uma ação que teve ter
no governo Cabral possibilitou que nós atraíssemos de novo 51 empresas de laticínios aqui para o Rio. Estamos precisando 
agora aumentar a nossa produção leiteira. Temos duas grandes fábricas para inaugurar até dezembro.

>> Aristóteles Drummond: Já inaugurou uma em Três Rios.
Pezão: Teve a Nestlé em Três Rios, vamos inaugurar a BRFoods, da JBS, em Barra do Piraí e há um grande laticínio vindo para 
Barra Mansa. Fizemos, agora, um incentivo da carne. Há diversos frigoríferos já nos procurando para trazer também a sua 
atividade econômica para cá. Acho que ainda nesse mês de setembro vamos anunciar um grande investimento, de quase R$ 
500 mil, de uma grande indústria que está para vir para o Rio de Janeiro. Está tudo muito bem alinhavado. Há um programa que 
eu tenho cuidado com muito carinho: já temos a Estrada da Produção. Tem recursos do Banco Mundial apoiando e queremos 
continuar fazendo. Vamos fazer - e já fizemos alguns pontos, testando, e está sendo um sucesso tremendo, todas as regiões 
querem - o Asfalto na Roça. Tínhamos aqui o Asfalto na Porta, que tapava os buracos na Região Metropolitana. Com o Asfalto 
na Roça estamos asfaltando as principais estradas de escoamento da produção, principalmente aqueles pontos de aclive e 
declive que o caminhão carregado tem dificuldade. Para a nossa surpresa, quando chegamos com esse programa… É muito 
interessante porque a demanda, antigamente, era por estrada. Fizemos muitos quilômetros de estrada e estamos realizando 
muito. Temos, , maquinário em todas as regiões fazendo isso. Agora há grande demanda - e começamos a inaugurar e a hoje
fazer, porque está sendo um sucesso tremendo - para levar telefonia rural e internet para esses produtores. O produtor tinha 
uma grande dificuldade de comercializar, sair com a sua mercadoria de lá. Às vezes tinha alguma dificuldade para entregar aqui 
no Ceasa. , o grande apelo na área rural é por internet e telefonia.Hoje

>> Aristóteles Drummond: Em todo o estado ou tem alguma região que está respondendo mais rapidamente?
Pezão: Toda região tem, mas Petrópolis, Teresopólis, Friburgo e em toda aquela Região Serrana há muitas cidades que 
dependem e não tem telefonia celular nem internet. Estamos começando a instalar antenas rurais.

>> Rita Souza: Falando de investimentos e grandes obras, a imprensa tem noticiado o crescimento de comunidades 
nas margens do Arco Metropolitano. Como frear esse crescimento irregular e atrair ainda mais investimentos para 
aquela região?
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Pezão: Nessa semana, nós lançamos a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que vai dar toda a base para os 
municípios agirem. Quem legisla sobre solo e quem tem que tomar conta são os prefeitos. Não tiro a minha responsabilidade de 
colocar segurança pública se eles precisarem e houver alguma ocupação desordenada. É bom ressaltar - e falamos muito na 
época - que passamos o Arco dentro das comunidades. Lembro que tivemos de desapropriar um empreendimento do Minha 
Casa, Minha Vida em Nova Iguaçu que estava no meio do traçado do Arco Metropolitano. Há muitas comunidades dessas. A 
Baixada sempre teve uma ocupação desordenada, nós que passamos com esse traçado no coração da Baixada. Esse projeto é 
de 1971, imagina o que ocorreu dentro da Baixada em 43 de ocupação desordenada. Muitas pessoas estão passando no Arco 
agora, falam que há uma ocupação desordenada, mas passamos com o Arco ali no meio e vamos dar todos os instrumentos 
agora, com essa aerofotogametria, um Plano Diretor, uma base cartográfica em que se pode ver as áreas indústrias e de 
moradia. É só o município agir. O que precisar do governo do estado, que é segurança pública para tirar qualquer ocupação 
desordenada, estamos à disposição.

>> Leleco Barbosa: Governador, o senhor vem contribuindo para acabar com o blecaute portuário no Brasil, onde os 
custos portuários são os mais altos do planeta. É muito importante a iniciativa privada para investir como no caso do 
Açu e agora em Maricá, com a nova instalação que é de primeiro mundo e já está aprovada no Plano de Investimento e 
Logística do governo federal. Os terminais são ligados à ferrovia do Arco Metropolitano e assim vai otimizar o baixo 
custo da logística no estado do Rio. 
Pezão: Esse é um trabalho que a gente tem feito, assim como o Aristóteles citou a estrada Rio-Petrópolis, a pista de descida da 
Serra das Araras, essa questão portuária para nós é vital. Estamos fazendo investimentos grandes no Porto do Açu, que já tem 
quase 8 mil pessoas trabalhando lá. A British Gas trouxe a base que estava no Uruguai para o Açu, a Petrobras arrendou oito 
terminais no Porto do Açu, que vai crescer muito e precisa de infra-estrutura. Na concessão da Ponte Rio-Niterói a gente 
conseguiu incluir a estrada para o Porto do Rio que melhora muito entre a Linha Vermelha e o porto. O Arco Metropolitano 
ajudou muito o Porto de Itaguaí, então a gente está muito atento, sabe desses investimentos, aprovamos agora o Porto de 
Maricá e temos certeza que será um dos portos mais modernos do país pelo projeto que foi apresentado. Vai facilitar muito. Tem 
a ferrovia Rio-Vitória, que eu e o Paulo Hartung fizemos todas as audiências públicas e queremos tirar do papel. Vai ajudar 
muito, tantos os portos do Espírito Santo, como todos os portos do Rio, então é uma série de investimentos que a gente não 
pode parar de investir, sonhar e fazer projetos. Na hora que o Brasil tomar rumo, o Rio está na frente para desfrutar.

>> Aristóteles Drummond: Outro dia publiquei um artigo em "O Dia" e fiquei impressionado com a resposta do leitor. A 
gente não percebe que o interesse da população por assuntos mais profundos é tão grande, que é o aproveitamento da 
Baía de Guanabara. O prefeito de Caxias sonha  ali três estações de passageiros. No tempo do império, o imperador ter
ia de barco até a Praia de Mauá. Dali ele subia para Petrópolis. É possível dar navegabilidade e usar essas barcas 
modernas que não exigem muito calado? Aí alivia a Linha Vermelha e a Avenida Brasil e dá uma hora por dia ou duas 
para o trabalhador.
Pezão: Eu não tenho dúvida disso. Temos estimulado muito o estudo dentro da secretaria de Transporte com o Osorio e a 
Tatiana, com todas as pessoas ligadas às barcas, porque acho que a gente tem um potencial imenso de fazer uma linha para 
São Gonçalo, uma linha para a Baixada, uma linha que é estratégica e a gente já vê como uma necessidade imensa de ligar ao 
Fundão. Tanto pelo Cempes quanto pelos 21 centros de pesquisa que estão se instalando ali, atividade que tem ali com a 
UFRJ, e para a Ilha. Estamos fazendo o nosso dever de casa, compramos duas barcas novas que chegaram e melhorou muito.

>> Leleco Barbosa: O senhor vai inaugurar uma barca nova na linha Praça XV-Paquetá.
Pezão: Para Paquetá, há 53 anos que não se põe uma barca nova nesse trajeto. A barca é linda, maravilhosa, já está no Rio, 
em testes, a gente vai entregar agora em outubro.

>> Aristóteles Drummond: De Paquetá para São Gonçalo é relativamente perto. 
Pezão: É perto e vejo como perfeitamente factível, estamos estudando junto com a Firjan, com diversos especialistas, outras 
linhas para a Baía de Guanabara. Tem alguns lugares que têm que fazer dragagem, a gente está vendo isso com o ministro dos 
Portos, e ajuda a área portuária também. Quero chegar ao fim de 2018 com mais linhas instaladas nesse trajeto de barcas. Já 
compramos nove barcas novas e chegaram três. Vão chegar mais cinco e fizemos o pregão para mais quatro, para botar na 
linha da Ilha, esperando uma brecha de melhorar o dinheiro e a gente pagar as outras quatro.
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>> Aristóteles Drummond: A concessionária tem reclamado da sua lucratividade. Outro dia quando peguei a barca Pão 
de Açucar, vi que os contratos devem estar mal feitos na medida em que a gratuidade é enorme. Cheguei com R$ 5 
para pagar a passagem e a bilheteria disse: "O senhor não paga". Pensei que era uma homenagem. "O senhor tem 
mais de 60 anos". Tive vontade de dizer que tinha 59, por que eu tenho que viajar de graça? Não preciso. Comentei 
com o senhor ao meu lado e ele disse: "Sou general da reserva e também podia pagar R$5, isso é uma demagogia". E 
não tem nem controle na passagem, porque estudante também não paga. Alguém tem que pagar, não existe almoço 
de graça.
Pezão: A conta não fecha. Sei que sou passageiro, mas temos que reavaliar diversas leis que temos no país. Se o país não 
fizer essa discussão, vai ficar muito caro. O Estado não dá para arcar com tudo. Tenho falado sistematicamente isso. Não sou 
contra as pessoas terem seus direitos, mas quem pode tem que pagar. Até para subsidiar quem não pode pagar.  tem Hoje
reconhecimento facial, tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas tem os abusos. Infelizmente a gente tem que coibir os 
abusos para não prejudicar quem precisa. Esse é o grande esforço que a gente tem feito na administração.

>> Alda Soares: O senhor está liderando e tentando unir os governadores do PMDB, para possibilitar a 
governabilidade da presidente, para resolver os problemas do país. Queria saber como está essa união, como o 
senhor está resolvendo isso. O senhor esteve reunido essa semana com toda a bancada do PMDB e o vice-
presidente?
Pezão: O Rio é um dos estados mais importantes do país. Me senti no direito, não só pela governabilidade da presidente, 
porque a governabilidade dela é a nossa governabilidade. 63% dos recursos do país estão em Brasília. Se a gente não tiver o 
país andando bem em Brasília, o Estado e os municípios estão quebrados, vão ter uma dificuldade imensa. Então a gente tem 
que separar. O que tiver de ser apurado, quem tiver de ser punido, quem tiver de ser preso, acho que todo mundo que está na 
vida pública tem que submeter à Justiça e aos órgãos de controle. O país não pode parar, a gente não pode ter as pessoas 
perdendo emprego, passando fome, sendo demitidas. As empresas nossas, se tem empresários que erraram, você não pode 
punir o grupo todo que tem  contratos em 25 países. Isso é emprego nosso, a engenharia nossa que conseguiu essa hoje
expertise de fazer obras nos EUA e na África. Isso só interessa para outros países, para entrarem com suas empresas lá. Acho 
que quem errou tem que ser punido, mas a gente não pode punir o país. Estou apostando muito que haja entendimento. 
Sempre que posso, estou junto com o presidente do Senado Renan Calheiros, com o presidente da Câmara Eduardo Cunha, 
com o vice-presidente Michel Temer, dentro do PMDB, que a gente separe e faça uma agenda do país. Precisamos discutir a 
reforma previdenciária, tributária, trabalhista. Não podemos pensar só em um mandato, temos que pensar no futuro do país. 
Acho que essa contribuição o PMDB podia dar. Não estou pensando no meu mandato de três anos e meio. Com muita 
solidariedade, trabalho, com a união que a gente está fazendo com o parlamento, com o MP-RJ, com o TJ-RJ e com o TCE, 
que entendem o momento difícil que o Estado passa e vamos atravessar. A gente tem que pensar no país, no futuro. Como 
você faz crescer um país se você não tiver leis modernas, para se adaptar ao que está acontecendo no mundo ? Essa hoje
contribuição é a que quero dar e peço ao meu partido que dê também.

>> Alda Soares: Vamos falar sobre a Faetec. Queria saber se vocês, além do estudo, vão fornecer meios para as 
pessoas fazerem seus empreendimentos próprios, vão facilitar o financiamento. Às vezes a pessoa se forma e vai 
fazer o quê? Vocês estão pensando no pós-graduação. 
>> Leleco Barbosa: O secretário Gustavo Tutuca mostrou o belo trabalho que eles têm feito, formando vários 
profissionais para o futuro.

Pezão: Isso é fundamental, a pessoa ter crédito. Na minha época de prefeito em Piraí, a gente tinha 12 cooperativas e 

esbarrava sempre no tal do microcrédito. Essas pessoas têm dificuldade até de entrar em uma agência bancária, um 

empreendedor individual, uma pequena cooperativa. E quando você ouvia aquelas taxas, eu não deixava as pessoas 

assumirem aquela dívida, que era de 4% a 4,5% ao mês. Temos um verdadeiro microcrédito. O Domingos Vargas, na AgeRio, 

tem feito um trabalho extraordinário. O nosso microcrédito tem taxa de 3% ao ano, 0,25% ao mês. Temos 9 mil 

empreendedores  e em comunidades pacificadas. O cara que tem hotel, hostel, pousada, a mulher que tem o salão de hoje

beleza, o padeiro, o bistrô de cerveja, os botecos têm esse juro. Essas pessoas têm um verdadeiro microcrédito para iniciarem 

o seu negócio. É fundamental que a gente tenha essa política. E uma coisa que vamos  muito é o horário integral no ensino ter

médio. O jovem nosso sair com uma dupla escola, ou português e inglês, ou português e espanhol. Já temos 29 escolas e a 

prefeitura do Rio está entrando com 350 escolas em horário integral no ensino fundamental e a gente no ensino médio e 

profissionalizante. Vamos inaugurar na Maré 19 escolas, o CVT junto com a Faetec e a secretaria de Ciência e Tecnologia, 

com 26 cursos de especialidades, 
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com horário integral. Claro que a gente tem que fazer muita segurança pública, sempre, mas a gente só salva pela educação. 
Se não tiver educação, a gente não vence essa batalha.

>> Rita Souza: Falando sobre segurança, na Barra e no Recreio moradores pretendem se unir para formar uma 
caixinha e apoiar a Seseg. Nas zonas norte e oeste, os moradores espalham cartazes pedindo mais segurança. Qual é 
o maior problema? Falta policiamento, ou o senhor acha que as leis deveriam ser mais severas para coibir a violência?
Pezão: A gente tem tudo junto. A gente quer contratar mais policiais. Quando entramos, o Estado tinha 37 mil policiais,  tem hoje
49 mil e fizemos concurso para mais 6 mil PMs. Vamos contratá-los antes das Olimpíadas. Temos que levar policial para a 
Baixada, a gente já reforçou e tem que levar mais para Niterói, São Gonçalo e ZOeste. É uma luta constante. Pretendo chegar a 
60 mil policiais, mas tenho que aumentar a receita para pagar a esses policiais.

>> Aristóteles Drummond: Governador, uma grande indignidade são aqueles setores da sociedade, da mídia, que 
procura inibir a ação policial. O governador, quando vai a Brasília, passa pela revista do aeroporto como nós todos e 
ninguém reclama disso. Por que se reclama quando a polícia para um cidadão para revistá-lo? O cidadão deve logo 
abrir os braços e ser grato. O policial pode estar salvando a sua vida. Por que não fazer uma campanha educativa para 
dizer que o policial é seu amigo e vai lhe revistar para o seu bem? Este moleque que assassinou a Ana Lúcia Neves 
poderia  sido revistado ao passar por um policial antes. Não foi e matou. Já que a população está desarmada, contra ter
a vontade, tem que se intensificar a revista. Motocicleta, tem que tirar da garupa, porque quem assalta é quem está na 
garupa.
Pezão: Tenho diversas ações que queria ver implementadas, mas não são fáceis. Essa questão da motocicleta, pelo menos os 
capacetes tinham que ser numerados, para a gente saber, quando a câmera bater ali, você não pode generalizar. Mas é 
importante os capacetes serem numerados. Tem uma série de questões que tínhamos que nos adaptar aqui no estado. Acho 
um absurdo o nosso código penal ser igual ao do Acre, assim como acho absurdo o código florestal do Acre ser igual ao do Rio. 
Não tem nada a ver com a realidade do Rio. De vez em quando coloco no Congresso em discussão: como é que você vai tirar 
todas as indústrias, se tivesse que afastar 100 metros da margem do Paraíba do Sul? É igual ao Acre, que tem que afastar do 
rio. Você acabava com o Vale do Paraíba inteiro, até o de São Paulo. Mas são as leis que temos. Por isso as empresas  hoje
não conseguem a licença ambiental. Porque o nosso código ambiental fala que tem que ter 100 metros de afastamento. Estou 
com um problema de uma indústria em Paraíba do Sul agora. Os estados tinham que ter autonomia, mas nessa lei da 
segurança pública, aqui você está lidando com um bandido que tem uma .50, que nem o Exército brasileiro tem e não pode 
comprar. Mas o bandido tem na mão dele. Não dá para a PM não patrulhar a rodovia Presidente Dutra, a Rio-Santos, a Rio-
Petrópolis, a Rio-Teresópolis, a Baía de Guanabara, mas a PM  não pode. Essas questões a gente tem que discutir dentro hoje
do país, são fundamentais.

>> Aristóteles Drummond: O licenciamento ambiental tem travado e desestimulado novos investimentos. Essas 
pessoas não veem que a maior poluição é a miséria e a pobreza, o desemprego. Isso é poluição.
Pezão: Jogar o sofá dentro da Baía de Guanabara, esse é um problemaço.

>> Leleco Barbosa: Mesmo assim, o índice de criminalidade aqui no Rio caiu muito.
Pezão: Vem caindo mês a mês, é a melhor série histórica, espero que chegue a dezembro assim. Mas é a melhor série 
histórica desde quando vem sendo mensurada pelo ISP em roubo de carros, mortes, homicídios. A gente vem reduzindo mês a 
mês, é um trabalho constante, não é fácil, já apreendemos mais de 260 fuzis esse ano, muito mais do que tudo que foi 
apreendido no ano passado, de drogas, tem batido recorde em tudo. É lamentável, mas é um trabalho que a gente faz de 
enxugar gelo. Tem menores que já entraram 15 vezes por uma porta da delegacia e sai pela outra.

>> Alda Soares: Vocês fizeram a Operação Lapa Presente e a Lapa está uma beleza. O senhor pretende desenvolver 
essa operação em outros bairros? Seria tão bom.
Pezão: É um sucesso. Parceiros estão propondo para a gente até de custearem, assim como você falou da questão da 
Recreio, têm empresários interessados em ajudar o Estado a colocar em outros lugares. Estamos estudando mais alguns 
locais. 

>> Aristóteles Drummond: A população de rua é outro problema gravíssimo, são 6 mil pessoas estimadas entre a 

Central e o Leblon na rua. Essas pessoas não são bandidas, elas são infelizes, doentes, excluídas da sociedade. Não 

só a polícia, mas a secretaria de Assistência Social, as igrejas, poderiam acolher essas pessoas. Leva para reinserção 

social, 
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leva para dar um banho. Antigamente, a Fundação Leão XIII levava as pessoas na Gamboa para dar banho, sopa, 
chamava o psicólogo para conversar. É preciso fazer isso. Esse bom mocismo de dizer que pode deixar na rua, a 
Praça Paris é uma vergonha, moram ali 40 pessoas.
Pezão: Não dá para botar essa conta toda na polícia. As pessoas acham que tudo é problema de segurança, mas não é. A 
gente tem leis suecas para um país que ainda têm problemas de terceiro mundo. A gente precisava muito leis mais na vida ter
como ela é. A gente tem leis que dão toda a liberdade para as pessoas saírem de um abrigo, um drogado, uma pessoa 
dependente de crack, você tem que ficar com o portão aberto. Não fica ninguém lá dentro.

>> Aristóteles Drummond: Não podemos perder a oportunidade de  um governador que não joga pensando na ter
próxima eleição. Joga pensando e fez sua carreira assim, foi um grande prefeito, um grande vice-governador, um 
grande auxiliar do Cabral e está sendo um grande governador. Queremos cobrar como não cobraríamos a outro, 
porque é caso singular de um homem público que veio para servir. Aprendeu isso com o pai, tem o apoio da mulher, 
que é uma figura extraordinária e não queremos perder essa chance. Fecha os ouvidos para essa turma do bom 
mocismo, coitadinhos. Coitadinhos somos nós que trabalhamos e pagamos impostos.
Pezão: Também acho e a gente tem que igualar em tudo, até nos pagadores de impostos. Às vezes discuto muito dentro do 
governo com as pessoas. Sou contra aumentar imposto. Acho que primeiro a gente tem que cobrar de todos, aumentar a base 
e cobrar, porque a gente não cobra. Então falei que só vou aumentar quando a gente cobrar de todo mundo. É muito fácil, falei 
essa semana para o Júlio Bueno: chama todos os sindicatos e fala: se vocês não cumprirem o que vocês declararam que iam 
pagar, vamos  que aumentar imposto. Mas primeiro dê a chance de todo mundo pagar, para depois a gente falar em ter
aumento de carga tributária. Nessa questão, não fujo à minha responsabilidade. Se for para o Estado fazer, vou fazer. A gente 
tem que dar uma porta de entrada para essas pessoas. Deixar na rua é que a gente não pode deixar.

>> Leleco Barbosa: Governador, quero agradecer sua presença para esclarecer o público com informações e tudo 
que o senhor tem feito pelo estado do Rio, se empenhando a fundo. Vamos sair dessa e dar a volta por cima. 
Pezão: Tenho que agradecer a você, a Alda, ao Aristóteles, a Rita, a todos os seus ouvintes, por essa oportunidade de estar 
aqui prestando contas. Sabendo que tem muito para ser feito, tem muito para se trabalhar, mas a gente tem um foco. De fazer 
o estado continuar a crescer, a investir na mobilidade urbana. Vamos inaugurar a Linha do metrô para a Barra, mas quero 
levar o metrô para Niterói e São Gonçalo. Estamos desenvolvendo esse projeto, ligar o metrô do Estácio à Carioca e à Praça 
XV. Deixar projetos, ver o que a gente pode fazer para levar o metrô até o Recreio, fazer a Gávea-Carioca, continuar a 
investiar na Supervia, melhorar os trens. Acabamos de comprar mais 20 trens novos, fazer a segurança das vias com os 
viadutos para acabar com as passagens de nível. Continuar a investir no planejamento das barcas, melhorar, fazer novas 
linhas. Melhorar a saúde,  o mesmo padrão que a gente tem no Hospital do Cérebro e no Hospital da Criança no Carlos ter
Chagas, no Dona Lindu, no Alberto Torres, em São Gonçalo, que é o hospital referência para as Olimpíadas, continuar a 
investir em estradas. Inaugurar finalmente a estrada Paraty-Cunha, que era um sonho de 50 anos e quero entregar no final do 
ano. A Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, tem uma série de obras que vamos entregar nesse ano. Tenho uma 
crise para administrar, mas isso não nos deixa parados, estáticos, esperando cair do céu as soluções. Estou 
permanentemente em Brasília nos ministérios, perturbando a cabeça da presidente Dilma, da Alerj, da Câmara, do Senado 
Federal, vendo saídas para a gente continuar a gerar emprego, gerar prosperidade, e fazer esse estado estar preparado para 
as Olimpíadas. Investir na Baía de Guanabara, melhorar o saneamento, levar a água para a Baixada, tem uma série de obras, 
de iniciativas que a gente está tocando e quer entregar ao longo do nosso mandato. Espero retornar outras vezes.
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