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Site da AMAB é fonte de Pesquisa
Valorizar a memória e o

conhecimento da história do bairro de
Botafogo e incentivar a pesquisa
sempre foi o objetivo da Associação
de Moradores e Amigos de Botafogo
- AMAB. Na comprovação de seus
objetivos, entrega aos moradores, o
site www.amabotafogo.org.br repleto
de informações, que vão desde as atas
das reuniões da AMAB até as
curiosidades de sua fundação, passando
por dados sobre serviços de utilidade
pública, dados estatísticos, bens
tombados e fotos que relatam o antes e
o depois do bairro e alguns lugares
pitorescos, além das transformações
pelas quais Botafogo passou para se
adaptar à modernidade.

Tradições e beleza natural fizeram
com que a socióloga e presidente da
AMAB, Regina Chiaradia, tomasse a
iniciativa de contar e registrar a aventura
histórica, que é passear pelo bairro de
Botafogo.

Após meses de excessivo e árduo
trabalho, mergulhando em livros, jornais
da época e atas de antigas reuniões da
AMAB; catalogando fatos e relatos que
não poderiam passar despercebidos,
Regina Chiaradia conseguiu reunir dados
históricos tão precisos que até mesmo a
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
desconhecia.

- A produção desse site era, até

foto Sérgio Caddah
texto Tatiana Paradella

Página 12

Voluntários da PazMoradores de Botafogo estão
reivindicando novas propostas de
funcionamento para o Arquivo Público
Estadual, que funciona na Praia de
Botafogo.
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Arquivo Público Informe publicitárioProjeto Longevidade
O Longevidade é um projeto que

abrange as Zonas Norte e Sul da cidade
e cada bairro possui seu núcleo de
atividades. Na Zona Sul, as aulas são
nas praias e na Zona Norte em praças e
parques.

Página 11

Reservistas oriundos das Forças
Armadas que patrulharão as ruas do bairro
de Botafogo, sob a supervisão da Polícia
Militar.

agora, a minha grande frustração como
presidente da AMAB. Foi muito
cansativo, mas acima de tudo,
compensador.  Queria deixar registrado
toda a trajetória dessa associação, que
contou desde a sua fundação, com o
carinho e a dedicação de muitas pessoas
excepcionais. Tenho a certeza de que
será um instrumento de pesquisa para

estudantes e para todos aqueles que
queiram conhecer um pouco mais desse
bairro tão especial. E é a todas essas
muitas pessoas especiais que
escreveram, com seu trabalho, a história
dessa instituição que dedico este site �
relata Regina.

O site é convidativo, de fácil
navegação, possui informações

singulares e funciona como instrumento
de pesquisa. Conta também com a
colaboração de pessoas experientes
e conhecedoras da história do Brasil,
e em especial a do Rio de Janeiro,
como o professor Milton Teixeira, que
transpôs para o site a coluna História
do Bairro, publicada periodicamente
no jornal O Manequinho.

Marcelo Rios
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� Banca do Atílio

R. Bambina em frente ao nº 67
� Banca do Pinheiro

R. Assunção em frente ao nº 2
� Banca do Walmir

Esquina de Mena Barreto c/ Paulo Barreto
� Banca do Beto

R. General Polidoro em frente ao nº 164
� Banca da Lú
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� Banca do Sérgio Belfiore
R. Barão de Itambi em frente a Casas Sendas
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A AMAB,
Como morador de Botafogo há 15 anos venho solicitar a AMAB orientação
quanto as medidas legais e cabíveis que nós moradores podemos tomar para se
evitar que o caos urbano também se instale em nosso querido bairro de Botafogo.

O que nós moradores, que queremos manter nossa qualidade de vida, podemos fazer
para evitrar que o caos se instale ou se perpetue? O que nós moradores podemos fazer para se
evitar situações como as que estão ocorrrendo em frente ao Cine Estação Botafogo, onde o
espaço vem sendo desordenadamente ocupado por ambulantes, Tótem de propaganda
(instaladados pela própria Prefeitura)  no meio da calçacada,  dificultando a vida dos transeuntes
? O que podemos fazer para se exigir dos responsáveis que o acesso ao Metrô da Rua Voluntários
da Pátria não seja bloqueado por barracas de ambulantes ou que sua conservação seja a mínima
possível para que se possa evitar que em seu piso irregular acidentes não ocorroam ou que em
dias de chuva tenhamos que transitar dentro de enormes poças d�água para se ter acesso ao
Metrô? Senhores, acredito que �O Manequinho�, que leio prazerosamente, seja hoje o único
instrumento de informação e reinvidicação que temos e que precisa ser contundente nas denúncias
das irregularidades que presenciamos em nosso dia a dia. (Ronaldo Pereira)

- Reunião da AMAB -
Participe das reuniões da AMAB. Toda 1ª e 3ª quinta-feira do mês,

às 20:30 horas no Colégio Santo Inácio

Telefone: 2551 3113

Recebi e muito agradeço os novos exemplares do O Manequinho, o qual, está
cada vez melhor. (Milton Teixeira).

 

Durante quase toda a minha vida,
sempre ouvi dizer que só iam parar na
cadeia os três �pés�, pobres, pretos e
paraíbas.

Infelizmente, já com meus quarenta
e tantos anos, ou seja, quase meio
século, me indignava constatar que, via
de regra, isso era a pura verdade.

Milionário assassinava a mulher,
confessava o crime, respondia em
liberdade, alegava legítima defesa da
honra e, quase sempre defendido por
um advogado de renome, era absolvido.

Mulher negra e favelada, roubava
shampoo no supermercado, era presa
em flagrante, quando muito conseguia
um defensor público e, geralmente,
cumpria pena de um a três anos na
cadeia.

Felizmente, essa vergonha que
enlameava a nossa justiça, parece que
está mudando. Mudando graças ao belo
trabalho executado, atualmente, pela
Polícia Federal.

Ver famosos gatunos de dinheiro
público atrás das grades, espertalhões
de colarinho branco serem algemados
em plena luz do dia, acredito que, para
quase todos nós, é uma grande

novidade.
Mais novidade ainda, a negativa a

seus hábeas corpus para poderem
responder em liberdade, assinados por
grandes escritórios de advocacia, da
impossibilidade de receberem
alimentação diferenciada, e privilégios
nas celas, que somente suas grandes
fortunas depositadas em paraísos fiscais
poderiam pagar, é realmente a prova de
que algo está mudando em nosso país.

Começar a acreditar que todos
poderão, de agora em diante, serem
iguais perante a lei, é uma notícia por
demais alvissareira.

Começar a repensar nosso país,
repensando seu conceito de justiça
igual para todos, é a melhor forma
de recomeçar.

Diante de tantas notícias que nos
envergonham e nos indignam, a
exemplar atuação de nossa Polícia
Federal tem sido, com certeza, a
única notícia que nos trás de volta
os sonhos e a esperança. A única
notícia que nos tem enchido o peito
de orgulho. Parabéns, mil vezes
parabéns, ao belo trabalho de nossa
Polícia Federal !!!

Parabéns Polícia Federal!

Errata
Na edição passada erramos a idade do comandante do 2º BPM, Ten. Coronel,
Ricardo Quemento Lobasso. Ele tem 40 anos.
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Dispensar aos cães e gatos cuidados de higiene incluindo banho, tosa e outros
procedimentos estéticos é importante e fundamental. O diferencial está na maneira e na
forma como estes serviços podem ser contratados. Em Botafogo e bairros vizinhos, já
é possível oferecer estes benefícios aos seus animais de uma forma diferenciada: em
domicílio aliando carinho, dedicação e paciência. Tudo isso e muito mais com assessoria
de uma profissional com curso de especialização na área.

Estes procedimentos, fundamentais para a saúde dos animais, requerem o
acompanhamento de um profissional especializado que além de cuidar do animal, detecta
suas necessidades fundamentais- diz Janaína Alonso que oferece os serviços de banho
e tosa de animais em domicílio adequando o atendimento às necessidades de cada
animal.

Outro diferencial dos serviços oferecidos por Janaina é a atenção aos gatos, que
segundo ela, podem e devem receber cuidados e carinhos especiais como os cães. O
tratamento inclui serviços como banho, tosa(específica para a raça ou de acordo com
a estação do ano). Os produtos usados são específicos para felinos evitando problemas
e possíveis inadaptações.

Apesar de existir opinião entre os donos dos gatos que eles são auto-limpantes
(por causa dos procedimentos de se lamberem constantemente), este tipo de animal
doméstico deve receber os mesmos carinhos dispensados aos cães. Este tipo de hábito
(lamber-se) pode irritar a mucosa do estômago acumulando bola de pêlos e dessa
forma dificultando o trânsito intestinal. É preciso ter um cuidado especial ao atende-
los,- enfatiza Janaína.

Para conhecer melhor o trabalho de Janaína Alonso e proporcionar o melhor ao seu
cão e gato, você pode agendar horário em sua própria residência, de domingo a domingo
ou nos feriados. Os animais vão receber tratamento com produtos de última geração.
Informações pelos telefones 3239-0710 ou 9408-4545.

Estética de Cães e Gatos deve ser feita
por mão de obra especializada

Informe publicitário

adilson adilson

Um novo projeto de segurança pública
será implantado em Botafogo, no início de
2006. Já está em fase de conclusão e prevê a
instalação de 16 câmeras de vigilância, em
diferentes pontos, visando diminuir os índices
de criminalidade no bairro.

A iniciativa não é nova e nasceu em
meados de 2002, entre outros projetos na área
de segurança, desenvolvidos pela equipe da
especialista Jacqueline Muniz, que atuou no
Governo do Estado, no período de Benedita
da Silva e, logo em seguida, no Governo
Federal. Recuperado atualmente por entidades
privadas de Botafogo em parceria com a
Secretária Estadual de Segurança, segue
inspiração do projeto Vigia de Copacabana e
da Barra da Tijuca.

Utilizadas em edifícios, empresas,
condomínios e shopping centers, o circuito
de câmeras de televisão (CCTV) ganhou as
ruas e se tornou uma ferramenta fundamental
no combate ao crime. O sistema de
monitoramento que vai ser instalado no bairro
é conhecido como Olho Vivo. É um sistema
digital, sem fio, que transmite imagens e sons
através de freqüência. O monitoramento de
24 horas será feito pelo 2º BPM e permitirá ao
policial-monitor, detectar movimentos em
pontos previamente escolhidos e, focalizar
através das lentes zoom uma determinada ação
de marginais sem ter que se deslocar.

Segundo dados da Polícia Militar, o bairro
registra uma média de 180 ocorrências por
mês, sendo que 25% são de roubos à mão
armada e 65% de furtos.  Nas maiores vias,
como a Praia de Botafogo, o principal problema
é o roubo a pedestres cometidos por menores
de rua.

O comandante do 2º BPM, Ten. Coronel,
Ricardo Quemento Lobasso, acredita que
apesar do projeto estar em fase de
planejamento, para determinar como e quais
serão as vias onde deverão ser colocadas as

Botafogo terá monitoramento eletrônico
Márcio Conceição câmeras, não se contém em fazer previsão

otimista na redução dos crimes.
- A implantação das novas câmeras de

monitoramento, sem dúvida, inibirá a
presença dos marginais que pretendem se
instalar em Botafogo. O incômodo de estar
sendo observado o tempo todo por policiais,
provocará neles uma sensação de
insegurança nos seus atos criminosos �
afirma. Quemento disse também, que o bairro
já conta com 20 �Voluntários da Paz�
(reservistas excedentes das Forças Armadas),
auxiliando na segurança.

Maurício Sampaio, professor de Direito
da UFF, diz que a Constituição protege o
cidadão contra a invasão da privacidade, mas
considera que o uso de câmeras em locais
públicos não caracteriza invasão.

Para o vice-presidente da Associação das
Empresas de Botafogo- AsEB-RJ, Marcelo
Roberto Ferreira, as câmeras em pontos
específicos do bairro irá frear a violência.

- O objetivo de colocar as câmeras de
monitoramento em alguns pontos do bairro
foi, sem dúvida, para tentar frear a escalada
da criminalidade em Botafogo, que nos
últimos anos foi cenário de crimes como o
assassinato de uma funcionária da Dataprev,
em junho do ano passado � diz Marcelo
Ferreira.

A presidente da Associação de
Moradores e Amigos de Botafogo-AMAB,
Regina Chiaradia, também está exultante com
a implantação do projeto, pelo qual a
associação de moradores já vinha lutando há
muitos anos, porém sente que a redução do
número de câmeras, do primeiro para o
segundo projeto, influenciará bastante na sua
plena eficácia.

- Se levarmos em conta que essas 16
câmeras terão que ser divididas entre os oito
bairros que compõem a área de atuação do 2º
BPM, o bairro de Botafogo ainda ficará muito
aquém de suas necessidades � sinaliza
Regina.

Na Praia de Botafogo,
o principal problema
é o roubo a pedestres
cometidos por meno-
res de rua.
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Conheça o belo trabalho da
Escola Municipal João

Saldanha, localizada na Rua da
Passagem, onde o prof. de História e
jornalista, Carlos Miranda, mantém
um jornal laboratório, o
�Contraponto�, onde 50 garotos -
 com idades entre 9 e 16 anos -
participam da �Oficina�, que, entre
outras coisas, promove iniciação à
literatura e trabalha  a análise,  a
reflexão e  a recriação de textos
infanto-juvenis e clássicos. Além
do jornal laboratório em versão
gráfica, a �Oficina� está montando o
site :  http://www.contra-
ponto.cjb.net/.  A presidente da
AMAB que foi convidada a dar uma
entrevista para o Contraponto ficou
muito satisfeita com o nível do projeto
e recomenda a todos visitar o site.

A AMAB não faz só críticas
aos órgãos da Prefeitura,

quando são eficazes também elogia. É
o caso do perfeito atendimento que
recebeu da 4ª R.A. quando solicitou a
mesma, a limpeza de um terreno na Rua
General Góis Monteiro, que há anos
estava abandonado, repleto de mato e
ratos. A funcionária Solange que nos
atendeu, prontamente determinou a
limpeza do terreno e os moradores do
entorno do terreno ficaram muito
satisfeitos. O mesmo aconteceu com
um espaço de recuo, diante de um
prédio na Rua General Polidoro, onde
vários mendigos haviam se instalado,
provocando o caos em função das
bebedeiras, palavrões e sexo explícito.

Site de Utilidade Pública: para
aqueles que gostam de

economizar e para tanto não dispensam
uma pesquisa de preços, o site http://
www.consultaremedios.com.br/ é tudo o
que você precisava. Tendo  sempre em
mãos, o nome correto do medicamento
e a substância ativa de sua composição,

Já que o assunto é remédio,
é bom lembrar, que o

Ministério da Saúde criou o Programa
Farmácia Popular do Brasil e divulga
o telefone 0800-611997 para que
cada um possa se informar dos preços
e da disponibilidade dos remédios. No
Rio, o endereço da Farmácia Popular
é na Praça XV, nº 27. Não esqueçam
de levar a receita médica. Para quem
quiser imprimir a lista de
medicamentos disponíveis o site é:
h t t p : / / w w w . s a u d e . g o v . b r /
farmaciapopular

A Fundação Casa de Rui
Barbosa comunica a todos,

inclusive, aos visitantes, o novo número
de seu telefone: 3289- 4600, que já está
funcionado desde o dia 19 de agosto.

Informação útil: todos os
aparelhos celulares/GSM

tem um número de série, ou seja, um
Código Único. Para obter o nº de série
do seu telefone celular, digite * # 0 6
#.  Aparecerá no visor um código de
15 algarismos. Copie esse nº e o
coloque em lugar seguro. Se
roubarem seu celular, telefone para
sua operadora e informe este código.
O seu telefone será então comple-

Disque Câmara Federal:
Ligue para o nº 0800-

619619, e solicite que o Projeto de Lei
5.476/ 2001 seja colocado em
votação. Entrando em vigor esta lei,
você só pagará pelas ligações
efetuadas, acabando com esse roubo
que é a assinatura mensal.

O canteiro de obras do Metrô,
na Rua General Polidoro, não

tem deixado os moradores da
vizinhança nem dormir nem trabalhar
em paz. O barulho provocado pelos
operários do canteiro é tanto, inclusive,
nos sábados, que os moradores têm
solicitado à AMAB que o denuncie ao
Ministério Público.

é só clicar no site, determinar o Estado
da Federação do qual você deseja
saber os dados e receber uma lista
completa de todos os medicamentos
genéricos existentes em relação ao
medicamento de marca, os fabricantes,
e os preços de cada um deles. Com
certeza, após essa consulta, você
encontrará o medicamento que caberá
justinho no seu orçamento. A presidente
da AMAB conferiu.

Vitória Cervantes entrou em ação e
acabou rapidinho com a festa.

tamente bloqueado. Mesmo que você
não recupere seu aparelho, quem quer
que o tenha roubado não o poderá utilizar
nunca mais. Se todas as operadoras
utilizassem tecnologias que empedissem
a revitalização dos aparelhos, os roubos
de celulares se tornariam inúteis.

Agora não é mais preciso ir até o Centro
para comprar produtos descartáveis.
Comerciantes e donas de casa bem como todos
aqueles que necessitam de copos, pratos,
talheres, canudos, filmes PVC, sacolas plásticas,
sacos de papel além de bandejas de isopor, sacos
de lixo e para entulhos e até materiais de
papelaria e artigos para festas já contam com a
loja de Descartáveis. São centenas de itens deste
segmento.

Além da qualidade dos produtos tudo é
comercializado com um bom preço. Dessa
maneira comerciantes e camelôs que atuam nos
mais diversos segmentos podem adquirir os
produtos no atacado e varejo. Tudo isso aliado
a um atendimento personalizado, com a simpatia
dos proprietários e demais colaboradores da loja.

Outro fator importante é a localização da
loja de Descartáveis que funciona na Praia de
Botafogo, 484, Box 17 e 18, nas proximidades
da esquina com a Voluntários da Pátria. Na
próxima compra de descartáveis não esqueça
de ligar ou venha à loja para comprovar os preços
baixos e fazer sua compra. Nosso telefone é o
2535.3916 e o atendimento é de 2ª a 6ª feira das
8h às 18h e aos sábados das 8h às 12h.

Descartáveis com o menor
preço em Botafogo

Informe publicitário

O Guia de Botafogo e o Jornal  O Manequinho firmaram
parceria com o objetivo de fortalecer os dois veículos junto
a comunidade do bairro e oferecer propostas alternativas
de mídias aos comerciantes.

O Manequinho surgiu há cinco anos como o órgão
oficial da AMAB. Desde outubro de 2004, o jornal é editado
pela Minas de Idéias Comunicação Integrada. O Guia de
Botafogo foi criado com o objetivo de disponibilizar o máximo
de informações sobre o bairro, tendo em vista que pouca
coisa se encontrava sobre Botafogo.

Na foto acima a equipe do Guia de Botafogo e os editores
do jornal O Manequinho, Aline Garcia e Fábio Amaral.

Flashes por  Regina Chiaradia

Parceria de sucesso
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POLICIAMENTO COMUNITÁRIO
A única modalidade aprovada pelas Associações de Moradores

5ª Parte: Policiamento Comunitário por Major PM Roberto Cavalcanti Vianna

Recorte e guarde

Dando continuidade a tese do Major PM Roberto Cavalcanti Vianna, iniciada no número 17, referente ao mês de Fevereiro desse jornal, publicamos a seguir a
última, das cinco partes, que compuseram o referido documento.

IV - RESUMO DAS ETAPAS DA ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

adilson

�Aproximo-me dois passos. Caminho
dez passos, ela se afasta dois passos.
Caminho dez passos e o horizonte fica
dez passos mais longe. Por muito que eu
caminhe, nunca a alcançarei. Para que
serve a utopia? Serve para isto: para
caminhar.�  Eduardo Galeano

Abaixo são apresentados etapas que
não constituem fórmulas que devem ser
obedecidas irrestritamente, mas que
podem indicar a direção a ser seguida.

1º etapa: Identificação das lideranças
locais - Verificação da existência de
Associações de Moradores e Amigos do
Bairro, Entidades Religiosas, Conselhos
Escolares, outras Entidades
Governamentais e Não Governamentais.
Através de contato com a Polícia (Militar e
Civil) da área e Administração Regional.
Anotações de todos os endereços e
telefones para contatos e agendamentos
de visita.

2ª etapa: Contato com as lideranças
locais - Através de visitas explicando o
objetivo do projeto; Entrega de um esboço
do projeto; e Convite para posterior
reunião.

3ª etapa: Palestra sobre Polícia
Comunitária - Esclarecimento sobre o que
é a Polícia Comunitária; Divulgação de
material sobre a Polícia Comunitária; e
Apresentação da proposta de trabalho
junto à comunidade.

4ª etapa: Identificação dos problemas
do bairro - Reunião com representantes da
comunidade para identificar os problemas
do bairro; Priorização de problemas do
bairro; e Indicação de representantes que
formarão um comitê de implantação dos
trabalhos de Polícia Comunitária.

5ª etapa: Coleta de informações -
Informações: perfil da área (mapa preciso,
número de residências, número e tipo de
comércio, escolas igrejas, associações,
postos de saúde, área de lazer, etc..); perfil
dos habitantes (idade, sexo, grau de
instrução, profissão, estado civil, se
empregado, etc..); e Verificação de
responsáveis pela coleta e locais a serem
coletadas as informações.

6ª etapa: Indicativos dos problemas
locais - Depois de traçado o perfil da
comunidade local, verificar quais as
dificuldades que se enfrentam para o
exercício dos direitos e garantias
individuais e coletivas e o grau de
segurança; e Registrar e analisar os

resultados que implicam nas dificuldades de
se ter uma qualidade de vida melhor.

7ª etapa: Fixação de metas - Após a
avaliação das necessidades deverão ser
fixadas as metas: Para quem? Onde?
Quando? Como? e, Para quê se fixarão essas
metas? Não basta fixar metas apenas para
serem cumpridas. As metas deverão ter
significados que sejam interessantes à
comunidade; Identificação das áreas de
aceitação comum (criação ou melhoria de
áreas de lazer, programas de requalificação
profissional, etc..); e Eventos que
consolidem a sistematização do trabalho de
Polícia Comunitária e que uma vez
compreendido não será mais esquecido.

8ª etapa: Estratégia de Implantação -
Identificação de responsáveis capazes de
auxiliar na resolução dos problemas
apontados, possibilitando que se atinja as
metas fixadas.

9ª etapa: Controle de qualidade,
desenvolvimento contínuo e atualização - O
comitê de implantação se reunirá no mínimo
uma vez por mês ou sempre que necessário
e será responsável pelo controle de
qualidade, desenvolvimento contínuo e
atualização.

O trabalho de Polícia Comunitária deve
ser:

- Apartidário; - Envolver a Polícia Militar
direcionando-a a prevenção e, quando
necessário, intensificação do ostensivo; -
Envolver a Polícia Civil, para aproximação e
familiarização com a comunidade,
esclarecendo questões pertinentes bom
atendimento do cidadão na Delegacia
Policial; - Sensibilizar e manter contatos com
autoridades de vários organismos públicos
para a garantia do desenvolvimento do
projeto; - desvinculado de qualquer
interesse particular, religioso e ideológico; -
Com objetivos claros e definidos, sempre
prestando contas à comunidade; - Voltado à
reeducação da comunidade; - Em qualquer
das situações mostrando sempre o lado
educativo para evitar confrontos; - Estar
sempre preocupado com a integridade física
e moral dos participante; - Esquematizar a
viabilização de formas de proteção aos
participantes do projeto; - A qualquer indício
de exposição de qualquer um dos
participantes, providenciar apoio às
autoridades competentes; e - Ser flexível e
constantemente reavaliado.

Atividades que poderão ser
desenvolvidas como forma de controle social

na prevenção e preparação da comunidade:
- Palestras sobre variados temas

conforme as necessidades locais; - Cursos
de preparação de lideranças comunitárias, -
Debates em Escolas envolvendo o corpo
docente, administrativo e operacional
(Participação da Escola na melhoria da
segurança no bairro, Relacionamento
comunitário, Participação da comunidade na
Escola etc.); - Eventos com apresentações
de música, dança e grupos locais; - Encontros
de moradores de uma rua para um chá da
tarde; - Educação para o trânsito nas Escolas
(BPTran e CET-Rio); - Campanhas de
prevenção e orientação ao pedestre e ao
motorista; - Semana de prevenção à saúde
(Secretaria de Saúde); - Finais de semana de
lazer e recreação (Escolas ou outros espaços
disponíveis - Secretarias de Cultura e de
Esportes ou Empresas Privadas); - Reuniões
de trabalho com as lideranças locais, com os
poderes públicos locais e com a iniciativa
privada; - Orientação com relação às medidas
que devem ser adotadas quanto a:
Segurança pessoal de seus bens; Segurança
residencial; Segurança em relação às
crianças; Segurança escolar, etc...; e
Programa de vigilância do bairro.

VI - UM INSTANTE DE REFLEXÃO
Freqüentemente compareço a reuniões

com a comunidade, com policiais militares,
políticos, comerciantes, mídia e repre-
sentantes das mais diversas instituições
particulares. Percebo neles muitas vezes, um
olhar de descrença total. Uma falta de fé na
humanidade e no seu futuro. Coordenei três
estágios de treinamento em policiamento
comunitário na nossa corporação e, ao final
do segundo, com a missão de ter que falar
aos concludentes do estágio, postei-me
diante do púlpito sem saber bem o que ia
falar. As palavras fluíram com uma urgência
de motivar os que me ouviam. O discurso foi
filmado e reproduzido por escrito por um
policial. Ao lê-lo achei-o verdadeiro e deixo-
o com vocês, na esperança de que não lhes
pareça estranho, mas familiar ao coração.

�Lenin dizia que não há prática
revolucionária sem teoria revolucionária.�
Da mesma forma, digo que não pode haver
policiamento comunitário sem teoria de
policiamento comunitário. A teoria não
pode ser transmitida, sem que seja discutida.

Discutida com base nas experiências
vividas e vívidas por cada um. O diálogo é

o encontro dos homens para pronunciar
o mundo. Essa é a verdadeira essência
do policiamento comunitário que os
senhores não vão encontrar em livro
algum sobre o assunto. O diálogo será a
prática dos senhores. E não pensem que
será fácil, pois o diálogo requer o pensar
verdadeiro, a fé nos homens, a esperança
neles e o amor humanista pela
humanidade. Lembro-me de ter lido uma
entrevista com um ator de teatro que dizia
ter vivido tão intensamente e com tanta
gente que já estava enjoado de pessoas.
Sinto pena desse homem. Ninguém vive
tão intensamente, ninguém conhece
tantas pessoas. A diversidade do espírito
humano se nos apresenta como
surpreendente e emocionantemente nova
a cada encontro.

Meus amigos, vossa missão é
especial. Deus, o destino, os desígnios
misteriosos, a força, a vontade, Jeová,
Buda, Maomé, ou seja lá no que
acreditarem, trouxe-os aqui para
trabalhar no refazimento do mundo. Não
são exageradas minhas palavras. A fé
judaica proverbiza: �Quem salva uma
vida, salva o mundo�. E essa é a missão
de vocês: salvar vidas, ajudar vidas, fazer
crescer a vida. Muitas serão as tentações
pelo caminho. Dirão a vocês que não
adianta fazer, que é tolice acreditar, que
uma andorinha só não faz verão. Digo a
vocês que essas são palavras repetidas
de um sistema opressor, que luta para
manter a dominação. Luta para manter
oprimidos os que se creiam fracos para
mudá-lo.

Lembrem-se: Vocês não estão na
comunidade para atuar sobre os homens
ou para os homens, mas com os homens.
Não devem ser apenas o Estado na
esquina. Devem ser a cidadania na esquina,
ajudando a comunidade a crescer, não
forçosamente, mas porque ela quer crescer.

Não lhes desejo boa sorte. Desejo-lhes
compreensão, não a que permita que vocês
se adaptem ao mundo, mas a que os faça
pensarem o mundo e desejarem mudá-lo.

Ninguém liberta ninguém. Ninguém
se liberta sozinho. Os homens se libertam
em comunhão e aprendem em
comunhão. TODOS PELA PAZ.�
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Moradores querem transformar Arquivo Público
em  Espaço Cultural

Marcelo Rios

Moradores de Botafogo estão
reivindicando novas propostas de
funcionamento para o Arquivo Público
Estadual, que funciona na Praia de
Botafogo, 480, no trecho entre as ruas São
Clemente e Voluntários da Pátria. Este
quarteirão, segundo os idealizadores do
projeto, o bancário, Daniel Pessanha e o
professor de Educação Física, Gustavo
Costa, está praticamente abandonado, com
inúmeros mendigos, camelôs, além de ser
mal iluminado. O espaço do Arquivo não
está sendo utilizado da forma como deveria,
acreditam os dois moradores. A idéia é
transformar o Arquivo em um Centro
Cultural.

Daniel Pessanha, que faz parte da
diretoria da AMAB, e é um dos autores do
projeto, mora ao lado do Arquivo. Ele afirma
que o trecho da Praia de Botafogo onde
funciona o Arquivo é o único que ainda
não se beneficiou das revitalizações que vem
ocorrendo pelo bairro.

- Nas proximidades dos cinemas
Artplex e na Rua Professor Alfredo Gomes
não existem mais problemas semelhantes.
Há um ano idealizamos a transformação do
prédio em um Centro Cultural para que os
moradores disponham de oficinas de artes,
cursos profissionalizantes, apresentações
diversas, além de exposições e feiras de
artes e artesanato. O Arquivo Público está
sendo subutilizado - enfatiza.

O professor Gustavo Costa endossa
as afirmações de Daniel Pessanha.

- É preciso dar mais ocupação para as
crianças e ao pessoal da terceira idade do
bairro. Botafogo está esquecido, não
sabemos, se pelos promotores culturais do
Estado ou pelos da  Prefeitura.

Outra queixa dos idealizadores do
projeto são os inconvenientes causados
pelos inúmeros pombos que utilizam o
prédio.

Para sensibilizar os moradores a aderirem
ao projeto, um abaixo-assinado está
circulando desde o dia 1º de julho. Até a
primeira semana de setembro, 1800 moradores
já haviam assinado. A meta é chegar a 15 mil
assinaturas. Apesar do empenho de Daniel e
Gustavo, o projeto ainda não está devidamente,
detalhado para ser submetido à apreciação
da governadora, Rosinha Matheus. A arquiteta
Elizabeth Coelho Leite está encarregada de
definir os detalhes.

- Até o final de ano, pretendemos estar
com a governadora para apresentar os
detalhes do projeto que será desenvolvido sem
custos e cujo objetivo não tem cunho político
partidário- enfatiza Daniel Pessanha.

Diretor do Arquivo: o espaço é quase
todo utilizado

O historiador Marcos Guimarães
Sanches, diretor do Arquivo, diz que o
prédio está com a sua capacidade
praticamente esgotada e que alguns
problemas que o local enfrenta, serão
sanados com a reforma que será realizada
pela EMOP, empresa  ligada ao Governo
do Estado.

- O estado do prédio do Arquivo é

regular. Sabemos que é
preciso resolver o
problema das aberturas
laterais, que acaba dando
espaço para os pombos,
além de outras questões
relativas à conservação do
prédio. Assim que a obra
for concluída, as
iniciativas da comunidade
serão contempladas - diz.

- Camelôs, estaciona-
mento irregular, mendigos
e falta de iluminação, são

Arquivo guarda importantes registros
histórico

Subordinado a Secretaria de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, o Arquivo Público
do Rio de Janeiro foi fundado em agosto de
1931 e funciona na Praia de Botafogo desde
1998.  Existem importantes registros da
Polícia Política Carioca desde 1905 (já que
ela funciona no país mesmo em períodos
onde não aconteceram regimes de exceção)
além de outros documentos das mais
diversas áreas. Conheça mais sobre o
arquivo: www.aperj.rj.gov.br

Marcelo Rios

Apelação do MP contra a construção ao lado da FGV
A 2º Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa

de sua promotora Rosani da Cunha Gomes,  entrou, no último dia 31 de agosto, com a Apelação, em nome da
AMAB, na ação que move contra a licença de construção do prédio Anexo à Fundação Getúlio Vargas.

Após três anos da Inicial da Ação Civil Pública (março de 2002), que culminou com uma liminar do juiz
titular da 4ª Vara Civil em favor do MP e dos moradores, liminar esta mantida por um Acórdão (setembro de
2002), da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça  finalmente, em abril  deste ano, o processo foi julgado e, para
nossa surpresa, a juíza que assumiu a 4ª V.C. nas férias do titular, contrariando as duas decisões amplamente
favoráveis aos moradores, proferiu uma sentença a favor da FGV, desconsiderando as decisões anteriores que
acolhiam as denúncias e alegações da AMAB.

A sentença mais parece uma peça de ficção, pois além de dizer que todas as ilegalidades apontadas se
sustentam em função de um �suposto desenvolvimento da cidade�, ainda tem a coragem de afirmar que, para
os moradores do entorno � a quem ela jamais ouviu e que estavam representados pela AMAB -, a construção
do Centro Comercial será uma coisa muito positiva e valorizará ainda mais os seus imóveis.

A AMAB acompanhou e colaborou ativamente com o MP na confecção da peça de Apelação, onde mais
uma vez, deixa claro, que as ilegalidades cometidas pelos poderosos amparados na garantia de que o dinheiro
compra tudo e que, portanto, podem desrespeitar as leis, serão no final desmascaradas, pois a lei é, e sempre
será para todos e não somente para aqueles que podem comprá-las.

Informações sobre o abaixo-assinado:  Gustavo
Costa � telefone: 2541-5430.

A seta indica o local onde será construído o prédio Anexo à Fundação Getúlio
Vargas, com o objetivo de ser um Centro Comercial .

Idealizadores do projeto Gustavo Costa e Daniel Pessanha

divulgação

problemas de postura municipal. A prefeitura
é que deve cuidar dessa questão - afirma
Marcos Guimarães.

O arquivo, segundo relata o diretor, não
deixou de funcionar um único dia útil em 2004.

- O local guarda e dissemina infor-
mações para fins científicos e pessoais. É
um lugar de memória. O Governo do Estado
tem um compromisso social de produção
de conhecimento e cultura. Trabalhamos

com o conceito moderno de arquivo público
- finaliza.
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Espaço Aberto por  Neuza Fraga

neufra@uol.com.br

V a m o s
prestigiar o
curta
Realmente,
Botafogo é o
bairro dos
cinéfilos e
c ineas tas .
Como se não
bastasse, te-
mos também,
em Botafogo,
um dos cam-

peões no gênero. Estou me referindo a
Guilherme Whitaker, que realizou seu
primeiro curta, �1986�, aos 17 anos, em
Santiago, Chile. Em 1993, formou-se em
Jornalismo pela FACHA. Em 1995 e
1996 viveu nos EUA, estudando inglês
e fazendo cursos de cinema,
participando de vários curtas como
fotógrafo e diretor. Em 2000 abriu a
WSET Multimídia e criou o site Curta o
Curta. Em 2002 criou a Mostra do Filme
Livre (no CCBB). Em 2004 passou a
coordenar o núcleo de cinema e vídeo
da escola de fotografia Ateliê da
Imagem.  Ao seu lado, Heriberto Netto
- Web business; Pedro Lobito � Editor;
Raphael Fonseca � Produção; Christian

A Clínica-Escola do Centro
Universitário Metodista Bennett comemora
6º aniversário no mês de novembro. Sob a
supervisão de mestres-doutores do
UNIBENNETT, desde novembro de 1999 a
Clínica-Escola presta um importante serviço
social à comunidade do Flamengo e bairros
adjacentes. Além do primoroso
atendimento, o paciente também conta com
avaliação e tratamento altamente
qualificado, com equipamentos modernos
e adequados a cada quadro clínico.

No último mês, à Clínica-Escola

Clínica Escola: seis anos a serviço da comunidade
registrou 523 atendimentos. O custo do
tratamento é um preço simbólico com fins de
pesquisa e manutenção da Clínica, e para
muitos que se beneficiam, está é uma solução
para o impasse entre a necessidade de
tratamento especializado e o orçamento
apertado. Hoje as sessões de acupuntura, já
garantem 20% do atendimento total da
clínica.

A aposentada Sara Pereira de Oliveira,
de 62 anos, submeteu-se a tratamento de
fisioterapia devido a lombocitalgia por
disfunção articular, e após um dedicado
tratamento voltou a sua rotina, sem dores e
com mais disposição. Hoje ela volta à Clínica-
Escola três vezes por semana, dessa vez para
acompanhar a mãe, que sofre de osteoartrose
difusa, e também faz sessões de fisioterapia.

- Não tive dúvidas em trazer minha mãe
para fazer o tratamento aqui, tentamos as
sessões em uma Clínica próximo a nossa casa,
mas percebi a diferença do trato entre
profissionais e pacientes, essa relação com
os estagiários e professores da Clínica-
Escola é um diferencial - finaliza Sara.

Ano passado, como proposta de
complementação dos programas realizados
nos consultórios de nutrição da Clínica-
Escola, foi inaugurada a sala de tratamentos

Informe publicitário

estéticos, a custo muito inferior e com
resultados equivalentes a tratamentos
similares oferecidos por Clínicas
especializadas da Zona Sul.

Caselli, Reportagem; Leonardo Rivello -
Soluções Tecnológicas;  Isabela Lobo �
Produção.  Portanto, se você tem uma
idéia na cabeça e uma filmadora na mão,
não perca tempo, entre em contato com
Guilherme e sua equipe, através do site:
contato@curtaocurta.com.br

Chuchu beleza
O nosso bairro está muito badalado de um
modo geral. Às vezes, dando aquela
bronquinha, ou elogiando, temos que falar.
Duas coisas já comentei nesta coluna, mas
é o mesmo que malhar em ferro frio, pois
agora até caixotes de verduras e frutas
se espalham na calçada. Os camelôs têm
que trabalhar nada contra, mas bagunça?
Vejam o exemplo dos que têm seus
quiosques na extensão da Nelson
Mandela. Como dizem é chuchu beleza.
Outro desrespeito aos moradores é o
trânsito na Rua Barão de Lucena, mas a
turma do trânsito, não dá pelota, nem
mesmo para a grande imprensa.

Farmácias de Botafogo: estaciona-
mento por 10 minutos
Os Usuários das farmácias, drogarias e
similares existentes perto da Rua General
Severiano, podem estacionar por 10
minutos em frente ao nº 40 dessa via, entre

as avenidas Lauro José e Pasteur. A
permissão é válida durante o horário de
funcionamento dos estabelecimentos, de
segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e
sábados até 13h. Dez minutos? Coitado
dos fregueses. Na pressa, podem comprar
laxante no lugar de remédio para prisão
de ventre, é mole???

Mudança para pior
A idéia da CET-Rio de uma ligação direta
do Aterro com a Rua São Clemente é a
pior notícia que os moradores de Botafogo
poderiam ter. A AMAB, já se manisfestou
contra essa mudança, no 1º Fórum
Municipal de Trânsito, do qual participou,
no dia 19 de setembro no Planetário da
Gávea. A Mena Barreto é a nossa via
mais congestionada, entretanto, nos
restava ainda, a Rua São Clemente. Se
essa mudança da CET-Rio for realmente
implantada, não nos restará mais nada. A
única forma de nos colomovermos dentro
de Botafogo, será voando. Não vale rir!!!

Agulha no jardim
A construção de uma agulha no jardim
da Praia de Botafogo, em frente à Rua
Marquês de Olinda, para permitir o
retorno de que vem da Zona Sul, sem a
necessidade de seguir até à esquina da

Rua Farani, é uma excelente notícia. Com
essa mudança, com certa, o
congestionamento da esquina da Praia
com Farani vai diminuir.

Faixa de trânsito na Praia de Botafogo
é fechada até novembro
Das 22h às 6h, até 24 de novembro, está
interditada uma faixa em frente ao nº 124
da Praia de Botafogo, alterna-damente,
para obras da CEG (Com-panhia
Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro).
Estão excluídos da interdição os veículos
dos moradores e os que prestam socorro
ou atendem a emergências. A permissão
é da Coordenadoria de Regulamentação
Viária da Secretaria Municipal de
Transportes, publicada dia 8 no Diário
Oficial do Município.

Rua em Botafogo tem área para carga
e descarga de material
Com validade para os dias 15, 16, 19 e
23, a partir das 21h30, a Secretaria
Municipal de Transportes permitirá o
estacionamento de um caminhão, para
carga e descarga, na Rua Marquês de
Olinda, próximo à Praia de Botafogo.

divulgação
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*Milton de Mendonça Teixeira,
professor de história da
Universidade Gama Filho e da
PROTUR - Escola Técnica de
Turismo.

Francisco Gomes da Silva nasceu em
Lisboa, a 22 de setembro de 1791, filho
de Maria da Conceição Alves, empregada
doméstica, e de seu patrão, o Visconde
de Vila Nova da Rainha. Anos depois,
quando o Visconde se casou com a
Condessa de Rezende, expulsou o filho
bastardo de casa, internando-o no
Seminário de Santarém.

Em novembro de 1807 foi chamado
a Lisboa pelo pai, que devia acompanhar
a fuga da Família Real para o Brasil, e
apressadamente deixou o seminário.
Chegado ao Rio de Janeiro junto com D.
João, em março de 1808, passou a
trabalhar no nada honroso ofício de
faxineiro do Palácio de São Cristóvão.
De lá foi expulso pela Rainha Da. Carlota
Joaquina, que o flagrara na própria cama
com uma Dama do Paço.

Amancebou-se com uma tal de Maria
Pulquéria, vulgo �Maricota Corneta�,
dona de uma hospedaria na Rua das
Violas (hoje Teófilo Ottoni), dali saiu em
1809 para se associar com Sebastião
Cauler, num botequim no Arco do Telles.
O botequim prosperou, se bem que era
freqüentado por boêmios, cantadores,
valentes e rufiões. Não raro estouravam
brigas e confusões.

Numa noite, em 1818, dois
encapuzados entraram no boteco,

Pancadaria no Arco do Telles

sentaram-se num canto e pediram bebida
por muitas rodadas. Ora, naquela época,
quem andava encapuzado era paulista,
para fugir da garoa. Naqueles tempos, a
animosidade entre cariocas e paulistas era
muito grande, e, logo depois, um negro
enorme, José Januário, encarou os dois
e cantarolou uma música provocativa,
que começava assim:

�Paulista é pássaro bisnau�,

sem fé, nem coração;
É gente que se leva a pau,
a sopapo ou pescoção.�

Um dos pseudo-paulistas se levantou
e abaixou o capuz. Era nada mais nada
menos que o Príncipe D. Pedro, filho do
Rei D. João VI e futuro Imperador do
Brasil. O outro era seu guarda-costas.
D. Pedro mandou o guarda-costas bater

em todos e quebrar tudo. Os valentes
sumiram, com exceção de um: Francisco
Gomes da Silva. Depois de rápida luta,
Chico, que era corpulento, venceu fácil o
guarda-costas. Após o feito,
respeitosamente ele se apresentou a D.
Pedro: - �Francisco Gomes da Silva
apresenta a Vossa Alteza os seus respeitos
e serviços�.

D. Pedro sorriu e entabulou conversa
com Chico, donde saíram grandes amigos.
Ganhou de D. Pedro o apelido de Chalaça
(palhaço), por ser um gozador. Nosso
futuro Imperador o fez seu secretário
particular, alcoviteiro, Comendador da
Ordem da Rosa e, pasmem, Embaixador
do Brasil na França!

Quando D. Pedro morreu, em 1834,
pediu antes ao Comendador Chalaça que
tomasse conta da Imperatriz viúva, Da.
Maria Amélia Napoleona de Leutchemberg.

Chalaça cumpriu-lhe o prometido.
Aliás, cumpriu tão bem que teve dois

filhos com Da. Maria Amélia.
Era assim que eram feitas as autoridades

no Brasil...

�O outro lado do coração de JK- Geraldo Ribeiro�
Informe publicitário

Geraldo Ribeiro, Alma Vigilante de JK, de
Maria de Lourdes Ribeiro - Edição do Autor,
163 páginas, R$ 15
Telefones- 2265-7903/9627-4874
encomendas-almavigilante@yahoo.com.br

Uma relação que começou cordialmente
passou a ser afetiva e se transformou em
fraternal. Foi assim que o presidente Juscelino
Kubitschek conviveu por mais de 35 anos,
com Geraldo Ribeiro, seu motorista, amigo e
conselheiro. A advogada Maria de Lourdes
Ribeiro, filha de Geraldo, conta em livro toda
a história dessa amizade que terminou
tragicamente na tarde de 22 de agosto de
1976, num acidente na Via Dutra.

Em Geraldo Ribeiro, Alma Vigilante de
JK, o leitor vai encontrar a história do de
presidente JK, carinhosamente chamado de
presidente bossa nova, pelos brasileiros além
da trajetória de Geraldo Ribeiro que começou
a trabalhar como motorista aos 16 anos, ofício
que nunca mais deixou. Sua ligação com a
política começou ao prestar serviços para o
então prefeito de BH, Otacílio Negrão de Lima.

 Geraldo Ribeiro, segundo Lourdes, foi
Geraldo Ribeiro e o presidente JK e suas
respectivas esposas

um homem humilde, que dedicou a vida à
família- a esposa e os quatro filhos - e ao
trabalho a JK. - Homenageei meu pai ao
relatar a história de dois amigos que morreram
juntos e que, como dizia JK, tinham uma só
alma e um só coração - diz Maria de Lourdes.

Num texto que combina o dia a dia do pai
com JK, o leitor vai poder encontrar cartas, fotos,
histórias e depoimentos de políticos relatando
parte da história brasileira. O livro aproveita, para
mostrar a opinião da autora, sobre o acidente
que vitimou JK e seu motorista. A filha de
Geraldo está convicta que o acidente, ao
contrário de algumas versões que circulam pelos
livros e jornais, não foi criminoso.

Um livro para quem quer conhecer a
história do Brasil, através do relato de quem
conviveu de perto com o poder além de
mostrar detalhes de um dos mais admirados
presidentes que o Brasil já teve.
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Projeto Longevidade leva qualidade de vida e socialização a terceira idade
Saúde e Amizade

Nem horário nem condições do
tempo são empecilhos para esse grupo.
Sete da manhã de uma terça-feira
nublada. Mesmo em condições
climáticas tão desfavoráveis, um
pequeno grupo de idosos se reúne para
mais um dia de exercícios na praia de
Botafogo. Aqui, disposição e vitalidade
se unem na busca de uma vida mais
saudável. É mais um dia de atividades
promovidas pelo projeto Longevidade.

Promovido pela Prefeitura desde
2000, sob a responsabilidade da
Secretaria de Esporte e Lazer, o projeto,
anteriormente, chamava-se Feliz Idade.
A partir das últimas eleições, a
Secretaria da Terceira Idade do
município, sob o comando do secretário
Alexandre Cerruti, assumiu a
coordenação do projeto com o intuito
não apenas de promover
saúde e qualidade de
vida, mas de também
socializar os idosos
através de passeios e
eventos sazonais que
ocorrem ao longo do
ano, como por exemplo,
a Festa Junina e o
Carnaval. Visando melhor organização,
disponibiliza camisetas e carteirinhas
para os inscritos.

  O Longevidade é um projeto que
abrange as Zonas Norte e Sul da cidade
e cada bairro possui seu núcleo de
atividades. Na Zona Sul, as aulas são nas
praias e na Zona Norte em praças e
parques. Cada núcleo conta com um

coordenador, um monitor, um enfermeiro
fisioterapeuta, um professor de ginástica
e um professor de alongamento. O
grupo de Botafogo se reúne para as
atividades de segunda à sexta-feira.
Segundas, quartas e sextas são os dias
da ginástica, terças e quintas os do
alongamento. É necessário o
acompanhamento profissional para a
realização de atividades físicas em
qualquer idade. Na terceira idade não é
diferente, haja vista que nesta fase da
vida, os problemas cardiovasculares e
de hipertensão são mais comuns, por
esse motivo, sempre há
acompanhamento para analisar se os
alunos estão aptos para as atividades do
dia.

Promover qualidade de vida

Duas turmas participam uma das 7
às 8h e outra
das 8 às 9h da
manhã. Cada
grupo conta
com mais ou
menos cin-
qüenta parti-
cipantes.

- O grupo
das sete é um pouco maior, porém nos
dois grupos a predominância é de
mulheres, poucos homens participam,
mas já existe um trabalho no sentido de
conscientizar os homens da importância
de atividades físicas para a saúde,
principalmente, na prevenção de doenças
como diabetes, osteoporose e obesidade
- afirma a Coordenadora do Núcleo de

Raphael Barrilari

Botafogo, a psicóloga Cátia Montico
Marques, que assumiu o núcleo em maio,
convidada pelo Secretário da Terceira
Idade.

Cátia lembra que o objetivo do projeto
é promover qualidade de vida, lazer e
também proporcionar uma vida social para
o idoso que muitas vezes tem a tendência
de se isolar.

O evento mais esperado pelo grupo é
o Carnaval. Em fevereiro, o Longevidade
vai desfilar na Sapucaí abrindo o desfile
das escolas principais e, também, antes do
desfile das campeãs. O pré-requisito é o
de que os participantes tenham acima de
60 anos e muita alegria e samba no pé.

- Felizes para Sempre foi o tema
escolhido para o enredo do próximo
Carnaval, vai ser uma festa maravilhosa -
comenta Cátia.

�O objetivo do projeto
é promover qualidade
de vida, lazer e também
proporcionar uma vida
social para o idoso.�

O grupo de Botafogo se reúne para as atividades de segunda à sexta-feira

Para se inscrever no Projeto
Longevidade o idoso deve:

Apresentação de autorização
médica, de um clínico geral ou
especialista, atestando que o aluno está
apto para realizar atividades físicas junto
ao grupo.

Trazer duas fotos 3X4 para a
carteirinha e para a ficha de cadastro e
responder a um questionário para se
conhecer as limitações de cada um.

Os interessados residentes em
Botafogo podem comparecer na praia
de Botafogo, de segunda a sexta-feira,
das 7 as 9 da manhã, em frente ao Edifício
Argentina e tratar com a Cátia ou ligar
para a Secretaria da Terceira Idade pelo
telefone: 2503-2410.
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Informe publicitário

Espaço AsEB
Associação das Empresas de Botafogo - www.aseb.com.br

Membro do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente visita a AsEB

A AsEB recebeu o Conselheiro José
Pinto Monteiro, criador do Programa
Social da Mangueira e do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, que explanou sobre o tema:
�A criança deve ser a principal atenção
da responsabilidade social empresarial�.

Presentes ao evento, a Juíza da 1ª.
Vara da Infância e da Adolescência - Dra.
Ivone Caetano, o Subprefeito da Zona Sul
II Marcelo Maywald, a Diretoria do
Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente, Associados e Convidados.

Na oportunidade o Delegado de
Polícia, Titular da 10ª  Parceria de
sucesso

Delegacia Policial (Botafogo) fez a
entrega de Diplomas de AMIGO DA
POLÍCIA CIVIL, dentre os agraciados
estava o nosso Vice-Presidente Marcelo
Roberto Ferreira, que agradeceu a
distinção e creditou o mérito da honraria
à AsEB, pelo trabalho que desenvolve em
prol da Segurança Pública em nosso

Foi realizado no Salão Nobre do Clube
Sírio e Libanês o café da manhã seguida
da reunião mensal itinerante da 2ª. Área
Integrada de Segurança Pública (AISP),
que congrega o 2º. Batalhão de Polícia
Militar, 9ª. Inspetoria da Guarda Municipal,
9ª. e 10ª. Delegacias de Polícia.

 A presença das Associações de
Moradores e outras representações deram
a dimensão da relevância do assunto
tratado no encontro, haja vista que
Segurança Pública é uma necessidade
primordial no Estado do Rio de Janeiro.

Presidindo os trabalhos o Tenente-
Coronel (PM) Ricardo Quemento,
compondo a mesa - Dr. Rodolpho Georg

AsEB recebe o Conselho
Comunitário de Segurança Pública

Diretoria da AsEB e José Pinto Monteiro

- Presidente de Honra da AsEB, Dra.
Thereza Richa - Presidente do Clube Sírio
e Libanês, Dr. Antonio Carlos Rocha -
Delegado Titular da 9ª. DP, Dr. Felipe -
Delegado Adjunto da 10ª. DP, Dra.
Waldete da ACOA.

 Agradecimento especial ao Sr.
Moisés Andrade, Presidente da ACOA,
que coordenou todas as atividades da 2ª.
AISP, incansável na busca pela
excelência e parceiro prestimoso.

Foi lida a ATA da reunião do mês de
agosto, realizada no Hotel Novo Mundo,
seguida das providências tomadas pelos
órgãos citados, após a leitura, foi aberta a
palavra aos presentes, objetivando que
cada qual pontuasse suas necessidades
e ocorrências de caráter relevante.

divulgaçãoEm cerimônia realizada no 2º.
Batalhão de Polícia Militar, presidida pelo
Coronel (PM) Paulo Mello - Subsecretário
Adjunto de Segurança Pública foi
incorporado novo contingente de
VOLUNTÁRIOS DA PAZ, reservistas
oriundos das Forças Armadas que
patrulharão as ruas do bairro de Botafogo,
sob a supervisão da Polícia Militar.

Na ocasião a Vereadora Leila
do Flamengo entregou Moção de
Congratulações aos Coronéis Paulo
Mello e Ricardo Quemento -
Comandante do 2º. BPM pela
iniciativa que propiciará maior
segurança e direcionamento
profissional do excedente das
Forças Armadas, evitando o desvio
para a criminalidade.

 Estavam presentes o Marcelo
Maywald - Subprefeito da Zona Sul II,
Suzi Niv - Coordenadora do Pólo
Gastronômico de Botafogo, Ana Vignolli
da FLAMA, Moisés Andrade da ACOA,
Marcelo Roberto Ferreira - Vice-
Presidente da AsEB e os instrutores dos
Voluntários da Paz.

Voluntários da Paz, agora estão
em Botafogo

Estado do Rio de Janeiro. No
encerramento a Sra. Fabiana Monteiro -
esposa do Presidente da ONG V!VA
POLÍCIA - Luiz Lima de Mattos, leu a
Oração do Policial em Homenagem aos
Servidores Públicos que diariamente
colocam suas vidas a serviço da
População, sem o merecido re-
conhecimento.

 Foi um encontro marcante e
marcado por constatações à respeito da
problemática da Criança e do Adolescente,
que merece maior atenção e atitude por
parte do Poder Público.

Sírio e Libanês completa
69 anos de tradição

Foi realizado no salão nobre do
Clube Sírio e Libanês do Rio de
Janeiro, coquetel e jantar dançante de
aniversário do tradicional clube da
zona sul, localizado em Botafogo.

O Presidente de Honra -
Rodolpho Georg, representado pelo
Vice-Presidente da AsEB - Marcelo
Roberto Ferreira, recebeu uma
MOÇÂO DE CONGRATU-
LAÇÕES pelos serviços prestados
ao Clube Sírio e Libanês.

A AsEB encaminhou Moção de
Congratulações pela passagem dos
69 anos de fundação da modelar
agremiação Sírio e Libanesa.

Ao centro Thereza Richa, Presidente do Clube
Sírio e Libanês


