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NOVAS IDÉIAS

Gilmore Girls e o Rio de Janeiro
O seriado americano Gilmore Girls, de enorme sucesso em sete
temporadas, tanto nos EUA, quanto no Brasil, tem algumas coisas
a serem utilizadas como exemplo para a cidade do Rio de Janeiro.
Falo da forma comunitária com que os cidadãos de Stars Hollow
resolvem seus problemas, os chamados encontros municipais.
Ainda que isso não possa ser aplicado em questões abrangentes,
pode-se sugerir que seja aplicado em questões locais e comunitárias.
Na verdade, o modelo municipal americano está baseado, em sua
maioria, nos condados, que têm caráter mais rural que urbano.
Mesmo assim, grandes centros urbanos como Miami e Nova
Iorque são divididos em condados, cada um com sua organização
independente. De fato, os americanos desenvolveram diversas
formas de organização municipal:
a. Prefeito-câmara municipal;
b. Câmara municipal;
c. Câmara municipal-administrador;
d. Comissão;
e. Encontros municipais.
O sistema prefeito-câmara municipal não difere muito do sistema
brasileiro. O sistema câmara municipal congrega em um grupo
de três a sete pessoas, as funções legislativas e executivas, sendo
que cada vereador é chefe de um departamento (secretaria) do
governo municipal. Muitas vezes, o sistema câmara municipal
evolui para o de câmara municipal-administrador quando a
câmara contrata um administrador municipal profissional para
exercer o cargo de administrador (prefeito), principalmente na
aplicação da lei (poder de polícia) e provisão de serviços munici1

pais, de acordo com as deliberações da câmara municipal. O sistema de encontros municipais pressupõe que os eleitores se
reúnem pelo menos uma vez por ano, mas podendo se reunir
mais vezes, para discutir abertamente as questões a serem decidi-
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das e implementadas na localidade. O sistema de Stars Hollow é
esse último.
Parece ser uma boa idéia dividir a cidade em distritos ou bairros
que pudessem se organizar de forma melhor para vocalizarem as
suas necessidades e demandas, não mais que oito no caso do Rio
de Janeiro: Litorânea, Periferia Norte, Zona Oeste/Campo
Grande, Zona Oeste/Bangu, Jacarepaguá, Central, Centro-Norte e
Leopoldina. Não se trata de criar outro tipo de associação de
moradores, mas de trazer o poder público para mais perto de
cada localidade e igualmente permitir que esses cidadãos possam
melhor fazer valer também as suas opiniões.
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