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Intensa agenda cultural marca o ano
de 2014 na Assembleia Legislativa

A

Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul
promoveu intensa
agenda cultural ao longo de
2014. Este ano, por intermédio
do Departamento de Relações
Públicas e Atividades Culturais
(DRPAC), foram realizadas mais
de 1 mil atividades entre visitas
guiadas, exposições, painéis e
apresentações musicais, sendo
destaque as programações
especiais da Semana
Farroupilha, do Ano Cultural
Lupicínio Rodrigues e da
Semana da Consciência Negra.
Grandes nomes figuraram como
atrações das 19 edições do
projeto Sarau do Solar. Todas
estas atividades organizadas
pela Casa contaram com entrada
franca, o que fez com que, por
meio da cultura, a população e o
Legislativo gaúcho estivessem

ainda mais próximos. Destaque
este ano também foi o grande
volume de premiações promovidas pela AL, reconhecendo o
talento e o esforço de personalidades, órgãos públicos e instituições. Pela primeira vez, o
Legislativo gaúcho realizou a
entrega do Troféu Educacional
Leonel de Moura Brizola, além de
dar continuidade a diversas
outras distinções. Igualmente,
quase 1.700 eventos foram
realizados no Palácio
Farroupilha por meio da Divisão
de Reserva de Espaços, atraindo
um público que, somente nos
eventos realizados no Teatro
Dante Barone, ultrapassou 35 mil
pessoas. A recepção da
Assembleia Legislativa, vinculada à Divisão de Recepção e
Informações, efetuou a identificação de mais de 51 mil visitan-
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Espetáculo com o Clube do Choro e Maurício Marques celebrou os 179 anos da
Assembleia Legislativa.

tes ao longo de 2014, e estima-se
que apenas 15% do público
circulante nos espaços do
Legislativo tenha demandado
este atendimento. Já as Visitas
Guiadas tiveram quase 800
edições, atendendo a um total de
mais de 8,5 mil pessoas, predominantemente da comunidade
escolar. A Biblioteca Borges de
Medeiros esteve presente mais
uma vez na Feira do Livro de
Porto Alegre, com o Estande da
Assembleia Legislativa, onde
foram distribuídas mais de 47 mil
publicações institucionais. Além
disso, a Biblioteca Virtual alcançou, neste período, quase 10 mil
acessos, e para qualificar ainda
mais a pesquisa, foram atualizados, no catálogo online, 12.900
registros do vocabulário controlado de termos. O DRPAC, com
essas cinco Divisões (Promoções Culturais, Recepção e
Informações, Reserva de
Espaços, Biblioteca e Prêmios),
integra a Superintendência de
Comunicação Social e Relações
Institucionais do Parlamento
gaúcho e, em 2014, reafirmou
seu compromisso de apoiar e
promover ações ligadas à
cultura, à preservação e valorização do patrimônio histórico, à
educação e à cidadania. Mais
informações sobre os projetos e
serviços do Departamento
podem ser acessadas pelo seu
portal no site da ALRS.
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Assembleia Legislativa promoveu
12 prêmios institucionais

este ano, a ALRS
promoveu 12 prêmios
institucionais nos
diversos segmentos da sociedade.

Troféu Educacional
Governador Leonel de
Moura Brizola
A grande novidade do ano foi a
entrega inédita do Troféu
Educacional Governador Leonel
de Moura Brizola, realizada em
16 de dezembro, quando 35
escolas públicas estaduais e
municipais do Estado foram
agraciadas com a distinção. As
entidades vencedoras foram as
que se destacaram nas avaliações do Ministério da
Educação/INEP pelo Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) nas edições de
2009, 2011 e 2013. "Este prêmio
que a Assembleia Legislativa
concede hoje tem o objetivo de
valorizar pais, professores e toda
a comunidade escolar pelo
esforço que fazem cotidianamente em prol da educação"
destacou, na ocasião, o presidente do Legislativo, deputado
Gilmar Sossella.

Responsabilidade Social
O Prêmio de Responsabilidade
Social (PRS) alcançou a marca
de 15 edições consecutivas, com
inovações. A Comissão Mista do
PRS adotou neste ano a “Educação” como Tema Norteador,
aperfeiçoando os critérios de
avaliação com uma nova metodologia. Entre os projetos
inscritos foram selecionados 12
finalistas com melhor pontuação,
que compareceram à
Assembleia Legislativa para
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Primeira edição do Troféu Educacional Governador Leonel de Moura
Brizola premiou escolas municipais e estaduais destaque no Ideb.

apresentar seus projetos aos
avaliadores, em seminário
realizado em outubro. A cerimônia de entrega do prêmio teve a
participação de Renato Borghetti
com jovens integrantes do
projeto Fábrica de Gaiteiros.

Mostra Gaúcha
Na Mostra Gaúcha, o número de
inscritos foi recorde: 84 filmes
concorreram à premiação de R$
30 mil oferecida pela ALRS em 11
categorias. Os 17 filmes selecionados foram exibidos na Mostra
Competitiva entre os dias 9 e 10
de agosto, durante a 42ª Edição
do Festival de Cinema de
Gramado.

Lila Ripoll
Já o Prêmio Lila Ripoll teve 582
poesias inscritas, dentre elas as
de candidatos de países como
Japão, Itália e Portugal. Nesta
nova edição, os participantes
puderam se inscrever por e-mail.
O evento de premiação ocorreu
no dia 12 de agosto.

Consciência Negra

A Semana da Consciência Negra
da AL, em sua 5ª edição, com o
tema “Cartão Vermelho Para o
Racismo”, abordou o racismo no
esporte. A Comissão
Organizadora, formada por
representantes das bancadas
partidárias em parceria com o
DRPAC, organizou o painel
sobre essa temática, com a
participação de dirigentes do
Grêmio e do Internacional, além
do ex-árbitro de futebol Marcio
Chagas. Também foram feitas
programações culturais como
apresentação da Banda
Municipal de POA, Samba do
Irajá e Bambas da Orgia. Foram
entregues as Medalhas Zumbi
dos Palmares e o Troféu Dep.
Carlos Santos a personalidades
que se destacaram na luta contra
o racismo.

Vitor Mateus Teixeira
No Prêmio Vitor Mateus Teixeira
foram destacados artistas que
enaltecem a cultura gaúcha em
19 categorias. A cerimônia de
entrega ocorreu no dia 9 de
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dezembro e contou com a
apresentação do Grupo Missões.

Jovem Cientista
Os alunos que obtiveram o 1º, 2º
e 3º lugares na última edição da
Mostratec foram agraciados com
o Prêmio Jovem Cientista. A AL
promoveu a ida dos premiados à
66ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência – SBPC, realizada entre
os dias 22 e 27 de julho, em Rio
Branco (AC).

Gestor Público
Em conjunto com o Sindifisco e a
Afivesc, o Prêmio Gestor Público,
ocorrido no dia 11 de novembro,
destacou projetos de municípios
gaúchos na área de mobilidade
urbana e rural. Este ano, 151
projetos de 86 municípios
gaúchos foram inscritos no
prêmio e 43 deles foram selecionados pela Comissão Julgadora.

Líderes e Vencedores
Promovido em parceria com a
Federasul, o Prêmio Líderes &
Vencedores distinguiu cinco
categorias: Mérito Político,
Sucesso Empresarial, Destaque
Comunitário, Referência
Educacional e Expressão

Semana da Consciência Negra movimentou o Legislativo com entrega de
medalhas, painel, exposição e apresentações artísticas.

Cultural. A cerimônia de entrega
foi realizada em 4 de dezembro,
no Teatro Dante Barone, e contou
com espetáculo do grupo Jazz 6.

Pioneiras da Ecologia
O Prêmio Pioneiras da Ecologia,
promovido pela Comissão de
Saúde e Meio Ambiente, destac o u c o m o Tr o f é u H i l d a
Zimmermann, Giselda de Castro
e Magda Renner, pessoas e
entidades que lutam pela defesa
da ecologia. A entrega do prêmio
ocorreu no dia 3 de dezembro, no
Salão Júlio de Castilhos.

Mulher Cidadã
Na Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher, ocorrida no dia 6 de
março, foi entregue o Troféu
Mulher Cidadã 2014. Receberam
a distinção três mulheres que se
destacaram nas categorias
“Profissionalização e Geração de
Trabalho e Renda para a Mulher”
e “Promoção da Participação
Política da Mulher”.
Mais informações podem ser
conferidas no portal
http://www2.al.rs.gov.br/premios/

1.619 eventos foram realizados em
espaços do Palácio Farroupilha
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Divisão de
Reserva de
Espaços do
DRPAC é a responsável
por agendar atividades no
Parlamento, cedências de
espaços e intermediação
de todos os serviços
administrativos pertinentes. Este ano, ela responOspa homenageou os 179 anos da AL em deu pela realização de
apresentação no Teatro Dante Barone.
1.619 eventos nas depen-

dências do Palácio Farroupilha,
como salas de comissão,
Plenarinho, Espaço da
Convergência, entre outros. Já
no Teatro Dante Barone foram
133 atividades, que atraíram um
público superior a 35 mil pessoas.
Mais informações sobre a
Divisão de Reserva de Espaços
estão disponíveis no portal:
http://www2.al.rs.gov.br/reservad
eespacos/
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Biblioteca Borges de Medeiros marca
presença da AL na 60ª Feira do Livro
FOTO: MARCOS EIFLER /AGÊNCIA ALRS
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centenária Biblioteca
Borges de Medeiros,
criada pela Lei n. 136, de
5 de dezembro de 1913, recebe,
em média, 30 visitantes por dia,
para consultas de legislação e
proposições legislativas, obras
editadas pela Assembleia, além
dos mais de 21.000 livros e
periódicos do acervo. Para
qualificar ainda mais a pesquisa,
foram atualizados este ano, no
catálogo online, 12.900 registros
do vocabulário controlado de
termos. No Portal da Biblioteca
( www.al.rs.gov.br/biblioteca ),
verificou-se mais de 90 mil
acessos em 2014. Neste ambiente virtual, estão disponíveis, na
íntegra, publicações do
Parlamento gaúcho.
A Biblioteca é responsável
também pela participação da
Assembleia Legislativa na Feira
do Livro de Porto Alegre. Em
2014, na 60ª edição da Feira -

Estande da Assembleia Legislativa na 60ª Feira do Livro distribuiu mais de
47 mil publicações institucionais durante os 17 dias do evento.

que é considerada a maior ao ar
livre das Américas – quase 5 mil
pessoas visitaram o Estande
durante os 17 dias do evento,
sendo distribuídas mais de 47 mil
publicações institucionais do
Legislativo estadual. Integrando
a programação da Assembleia
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na Feira, ocorreu, nos dias 7 e 8
de novembro, no Teatro Dante
Barone, o III Seminário
Internacional "O Papel da
Biblioteca e da Leitura no
Desenvolvimento da
Sociedade", com 355 participantes. No encontro, foram apresentadas propostas
para a disseminação do livro e
debatida a importância de formar
uma sociedade
mais leitora. Em
destaque, as
palestras do
escritor e jornalista
Mempo Giardinelli,
da Argentina, do
sociólogo francês
Denis Merklen e de
K l a u s W e r n e r,
d i r e t o r d a
Universidade de
Berlim
(Alemanha).

III Seminário Internacional “O Papel da Biblioteca e da Leitura no Desenvolvimento da
Sociedade” contou com a presença de 355 participantes.
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Divisão de Recepção e Informações
facilita acesso do público ao Parlamento

M

ediadora da integração
entre o Legislativo e o
cidadão, no que diz
respeito à recepção, à orientação
e ao acompanhamento dos
visitantes, a Divisão de
Recepção e Informações registrou a identificação de 56 mil
pessoas até o fim de novembro,
correspondendo a uma média
mensal de 5 mil visitantes, sendo
estimado que apenas 15% do
público circulante no Palácio
Farroupilha demandou este tipo
de atendimento.
No programa de Visitas Guiadas
foram realizados 782 atendimentos, envolvendo um público de
mais de 10 mil pessoas, predominantemente o público escolar.
Observa-se uma queda no
público durante os meses de
junho e julho, em comparação ao
mesmo período nos anos anteri-

ores. Tal fato se explica pela
realização de jogos da Copa do
Mundo em Porto Alegre, que
redundou na suspenção de
atividades escolares e institucionais. Porém, prevendo a visita de
turistas durante a Copa, a Divisão
trabalhou na tradução e impressão dos folders informativos com
a história do Solar dos Câmara
em inglês, resultando em uma
edição do material especialmente para turistas que não compreendem português, possibilitando
que a história do casarão também seja conhecida por estes, o
que aprimorou o atendimento ao
público em geral. Este ano, no
programa de Visitas Guiadas,
foram recebidos turistas de
países como Espanha, França,
Portugal, Estados Unidos,
Canadá, Turquia, Coréia do Sul,
Rússia, Holanda, Itália e

Alemanha, além dos visitantes da
América Latina que, praticamente, fazem parte da rotina anual do
Solar dos Câmara.
A Divisão de Recepção e
Informações ainda promoveu
seis edições do projeto cultural
Os Caminhos da Matriz, dos
quais três envolveram visitas ao
Solar dos Câmara. O projeto, que
chegou ao seu 6º ano, é uma
parceria entre os poderes
Legislativo, Executivo, Judiciário
e o Ministério Público, e busca
aproximar a população do
patrimônio histórico e cultural da
cidade de Porto Alegre, realizando visitas guiadas aos prédios
histórico-institucionais que
circundam a Praça da Matriz, no
centro da Capital. Os passeios
ocorrem no último sábado de
cada mês, exceto quando há
chuva.
FOTO: DRPAC

Projeto “Os Caminhos da Matriz” chegou ao seu 6º ano em 2014, mostrando à população acervos do Legislativo,
do Judiciário, do Executivo (Palácio Piratini, Arquivo Público e Museu Julio de Castilhos) e do Ministério Público.
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Divisão de Promoções Culturais
intensifica atividades em 2014
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ncarregada do planejamento, da organização e
da execução dos projetos
culturais e promocionais da
Assembleia Legislativa, a
Divisão de Promoções Culturais
tem como um de seus principais
projetos o Sarau do Solar,
destacado por honra ao mérito
em 2007 no Prêmio Açorianos de
Música pela sua programação no
ano de 2006. Foram realizadas
19 edições do Sarau ao longo de
2014, com um público estimado
em mais de 2,2 mil pessoas.
Grandes nomes da cena musical
do Rio Grande do Sul foram
atrações do projeto, como Panta,
Camerata Pampeana, Danny
Calixto, Gisele De Santi, Márcio
Celli, Nanci Araújo, Marcelo
Delacroix, Vanessa Longoni,
Valdir Verona, Solon Fishbone,
entre outros. Além disso, edições
especiais de abertura e encerramento da temporada, com Elton
Saldanha e Antonio Villeroy,
respectivamente, realizadas no
Teatro Dante Barone, foram

Espetáculo de encerramento da temporada 2014 do Solar do Solar trouxe o
músico e compositor Antonio Villeroy.

destaque. O Sarau do Solar
também teve espetáculos
especiais que foram incluídos na
programação da Semana
Farroupilha da ALRS e da
Semana da Consciência Negra
da ALRS. Na Semana da
Consciência Negra, Richard
Serraria subiu ao palco da Sala
José Lewgoy para homenagear a
data, e na Semana Farroupilha,
um time de artistas de diversas
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Novidade no palco do Sarau do Solar: apresentação do Bando Celta na
Sala José Lewgoy.
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vertentes da cultura gaúcha
estiveram no Sarau Especial
“Lupicínio Rodrigues, do regional
ao urbano”, no Teatro Dante
Barone, para interpretar a obra
de um dos maiores compositores
brasileiros. Em outras três noites
da semana que comemorou, no
Legislativo, os 179 anos da
Revolução Farroupilha, atrações
musicais celebraram a data
enaltecendo a cultura gaúcha.
Já os 179 anos da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul
foram assinalados com duas
apresentações no Teatro Dante
Barone. No dia 15 de abril, a
apresentação foi da Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre
(Ospa), e no dia 22, subiram ao
palco o Clube do Choro e o
violonista Maurício Marques.
O Solar dos Câmara também
recebeu, em fevereiro, a peça
“Jardim das Cerejeiras”, clássico
do dramaturgo russo Anton
Tchekhov. A montagem foi
encenada por dois professores e
oito alunos do curso de graduação em Teatro da UERGS, da
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Solar dos Câmara recebeu a peça “Jardim das Cerejeiras”, encenada por
acadêmicos do curso de Teatro da UERGS.

cidade de Montenegro. O texto,
escrito em 1904, retrata o cotidiano da sociedade russa quando a
aristocracia entra em decadência. Ao retornar à grande mansão
da família, cheia de empregados
e com um imenso jardim de
cerejeiras, as personagens
descobrem-se à falência, com
apenas as opções de desocuparem a residência ou aceitarem o
loteamento de seu jardim. O
dilema introduz no texto a possibilidade de que o espectador se
identifique com as questões
propostas, principalmente, por
meio de pequenas pausas,
silêncios, momentos triviais – o
que confere à peça um certo

sentido cômico e leveza.
A apresentação foi assistida por
um público estimado de cinquenta pessoas, e utilizou como palco,
justamente, a Sala José Lewgoy
e o jardim do prédio histórico.
Durante o ano, a Divisão de
Promoções Culturais também
promoveu diversas exposições
que atraíram público à Sala JB
Scalco do Solar dos Câmara e à
Galeria dos Municípios.
Na Galeria dos Municípios, 23
exposições foram recebidas, nas
quais os municípios puderam
expor suas características
culturais e suas potencialidades
econômicas, bem como suas
atrações turísticas. Entre elas,

estão as exposições das cidades
de Barra Funda, Camaquã,
Estrela, Mata, Sarandi,
Uruguaiana, São Leopoldo, São
José do Norte, Guaíba e Antônio
Prado.
Na Sala J.B. Scalco, dez mostras
fotográficas foram realizadas em
2014, incluindo fotografias em
comemoração ao aniversário de
Porto Alegre, com imagens do
fotógrafo Jorge Leão. A Sala
também expôs “Conversas
Mudas”, de Eliane Heuser,
propondo uma companhia para
solitários manequins, a mostra
coletiva “Laborando”, em homenagem ao dia do trabalho, as
belas paisagens da América
Latina, em alusão ao dia do meio
ambiente, nos registros de
“Vivendo América Latina”, de
Rodrigo Gorski, as fotografias
contemporâneas de Richie Reta
em “Instâncias”, “Companheiras
de Viagem”, de Estelita Branco e
Sandra Fraga, e “O Invisível
Gaúcho Negro”, de Eduardo
Tavares, integrando também a
Semana da Consciência Negra
da ALRS. A temporada anual
encerrou com exposição coletiva
que reuniu imagens d o Solar dos
Câmara.
Mais informações em:
http://www2.al.rs.gov.br/promoco
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Exposição de Estrela foi uma das 23 recebidas na
Galeria dos Municípios em 2014.

Mostra “O Invisível Gaúcho Negro” integrou a Semana
da Consciência Negra.
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radicionalmente, a
Semana Farroupilha da
ALRS, promovida por meio
do DRPAC (Divisão de Promoções
Culturais), homenageia um grande
ícone da cultura e da história do
Rio Grande do Sul a cada ano.
A “Semana Farroupilha Lupicínio
Rodrigues – 100 anos” celebrou os
179 anos da Revolução
Farroupilha e, integrando as
atividades previstas na Resolução
nº 3.121, que instituiu o Ano
Cultural Lupicínio Rodrigues na
ALRS, prestou homenagem ao
cantor e compositor gaúcho, cuja
passagem do centenário de
nascimento (16 de setembro de
1914) se inseriu no período desta
celebração no Legislativo.
De 14 a 20 de setembro, o público
pode desfrutar de uma programação repleta de atividades culturais
e homenagens. Entre as atrações,
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T

Semana Farroupilha da ALRS
homenageou Lupicínio Rodrigues

Grandes nomes da cultura do Estado exaltaram a obra de Lupi no Sarau especial
“Lupicínio Rodrigues: do regional ao urbano”, que lotou o Teatro Dante Barone.
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o Sarau especial “Lupicínio
Rodrigues: do regional ao urbano”
lotou o Teatro Dante Barone ao
reunir um elenco de artistas
consagrados para revisitar a obra
de Lupi. O show trouxe Hique
Gomez, com
C a r l i t o s
Magallanes
(bandoneon) e
Dunia Elias
(piano). Como
artistas convidados, Guri de
Uruguaiana
(Jair Kobe),
E r n e s t o
Fagundes e
Nelson Coelho
Exposição com textos, fotos e objetos homenageou o
de Castro.
centenário de Lupicínio Rodrigues.
EXPEDIENTE
54ª Legislatura (2015-2017) - Mesa 2015
Dep. Edson Brum (PMDB), presidente; Dep. Ronaldo Santini
(PTB), 1º vice-presidente; Dep. Gilmar Sossella (PDT), 2º vicepresidente; Dep. Silvana Covatti (PP), 1ª secretária; Dep. Edegar
Pretto (PT), 2º secretário; Dep. Adilson Troca (PSDB), 3º
secretário; Dep. Liziane Bayer (PSB), 4ª secretária.
S u p e r i n t e n d e n t e - g e r a l : D e o c l i d e s Ve n d r u s c o l o ;
Superintendente de Comunicação Social e Relações
Institucionais: Mário Petek;
Diretor do Departamento de Relações Públicas e Atividades
Culturais: Luiz Carlos Barbosa da Silva.

Essa diversidade de vozes e
estilos pôde ser conferida em um
espetáculo conduzido por
Lupicínio Rodrigues Filho.
Ainda foram realizados outros três
espetáculos, todos no Dante
Barone. Foram apresentações de
Oswaldir & Carlos Magrão,
BandaVanera e Paulo de Freitas
Mendonça, relembrando a obra de
Jayme Caetano Braun. Além
disso, integraram a programação
uma exposição alusiva aos 100
anos de nascimento de Lupi, no
saguão de entrada da Assembleia,
e o painel “Lupicínio Rodrigues e a
Identidade Cultural do Rio Grande
do Sul”, com os painelistas Cláudio
Brito, Márcia Ramos de Oliveira e
Marcello Campos.

Balanço de Atividades de 2014
Jornalista responsável: Luiz Carlos Barbosa
da Silva (MTB - 5667)
Estagiária de Jornalismo: Laura Pavessi
DRPAC - Solar dos Câmara
Rua Duque de Caxias, 968, Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 3210-2934
drpac.promocoesculturais@al.rs.gov.br
www.al.rs.gov.br/drpac

