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Uma rua inicialmente residencial começa a se
transformar em um local com atividades culturais
diversificadas. A profusão de estabelecimentos espalhados
na rua Conde de Irajá, mais precisamente, entre as ruas
Voluntários da Pátria e São Clemente têm deixado para
trás o estigma de que Botafogo é conhecido como um
bairro de passagem. Donos de restaurantes, bares, artistas
plásticos, produtores culturais e moradores têm se unido
para aumentar o desempenho e dar mais visibilidade as
atividades culturais da Conde de Irajá.

- A construção de um corredor cultural com atividades
voltadas à comunidade de Botafogo é uma atividade que
interessa a todos os participantes e de forma cooperativada
vai facilitar a percepção por parte da população da vocação
da rua � diz um dos entusiastas do pólo cultural, o ator e
diretor Cia. de Teatro Contemporâneo, Dinho Valadares.

Assim como Dinho Valladares, Laura Oliveira Castro
da Cake & Co. escolheu o bairro pela sua excelente
localização, facilidade de estacionamento próximo e vagas
no entorno, além, é claro, de ser uma rua bucólica.

- No Leblon ou em Ipanema a qualquer hora ou dia
da semana, você tem movimento na rua, o mesmo pode
acontecer em Botafogo. Temos que transformar a rua
em um corredor cultural para os moradores e para quem
vem de outros bairros � relata Laura da Casa de tortas
e doces artesanais, que ainda conta com um charmoso
cantinho da leitura. Na foto ao lado, Laura Oliveira Castro,
Chica Dutra, Aline Bourseau e Dinho Valladares, unidos
no fortalecimento do pólo cultural da rua Conde de Irajá.

O  Programa Segurança máxima é
um programa de utilidade pública,
totalmente interativo, que visa  integrar
a população com os órgãos competentes
através de rádios Nextel. O programa
terá diversos quadros que estimularão a
criação de novas propostas de
modernização, melhorias e debates sobre
a segurança de nosso Estado.

   Informe AsEB

O GPS - Grupo Político-Social da
Comunidade Católica da Paróquia de
São João Batista da Lagoa e a AMAB
- Associação de Moradores e Amigos
de Botafogo firmaram parceria e
pretendem implantar um projeto de
longa duração, envolvendo diversas
ações pelo desenvolvimento do bairro
de Botafogo. O GPS, criado em 2003,
é um grupo apartidário, formado por
membros � leigos � da comunidade
católica da Paróquia.

GPS e AMAB
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� Centro de Arquitetura e Urbanismo
R. São Clemente, 117

� Shopping dos Sabores
R. General Polidoro, 58

� Casas Sendas
R. Voluntários da Pátria, 311

� Supermercados ABC
R. Voluntários da Pátria, 213

� Salão Dominante
R. Voluntários da Pátria, 239

� Banca do Wellington
Esquina de Voluntários da Pátria c/ 19 de

Fevereiro
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R. Assunção em frente ao nº 2
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Esquina de Mena Barreto c/ Paulo Barreto
� Banca do Beto

R. General Polidoro em frente ao nº 164
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R. Álvaro Ramos c/ Rodrigo de Brito
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Esquina das Ruas Marques de Abrantes com

Clarisse Índio do Brasil
� Banca do Sérgio Belfiore

R. Barão de Itambi em frente a Casas Sendas
� Banca do Isaías

Praia de Botafogo em frente a Casa & Vídeo
� Banca do Sr. Antônio

R. Prof. Álvaro Rodrigues em frente a Furnas
� Papelaria Voluntários Ltda.

R. Voluntários da Pátria, 36 Loja A
� Banca do Sr. Antônio Agapito

R Real Grandeza em frente ao n° 193
� Banca do Armando

R. Voluntários da Pátria em frente ao nº 402
� Banca do Francisco

Esquina de Voluntários da Pátria c/ Capitão
Salomão

� Banca do Carmelo
 Dentro da Cobal

� Tratoria Il Pastario
R. Voluntários da Pátria, 361 Loja B

� Bar do Paquito
R. Mena Barreto esquina c/ Sorocaba

�Estação Botafogo
Rua Voluntários da Pátria, 88

�Modas Fain
Rua Senhor dos Passos, 229 -Centro
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Rua Voluntários da Pátria, 35

�UFRJ/ECO
�Centro Empresarial Mourisco

Fone (21)  - 2551 3113 Fax (21) 2551 3043
e-mail: amab@centroin.com.br

Caixa Postal: 9.081   CEP: 22272-970 - RJ

Redação e publicidade: 2558 3751
ascom@minasdeideias.com.br

A força de uma comunidade em defesaA força de uma comunidade em defesaA força de uma comunidade em defesaA força de uma comunidade em defesaA força de uma comunidade em defesa
dos seus dirdos seus dirdos seus dirdos seus dirdos seus direitoseitoseitoseitoseitos

Não é raro ouvirmos esta frase �o povo
não sabe a força que tem�, infelizmente, nela
está contida uma grande verdade.

A maioria das pessoas reclama de que
tudo está errado, no entanto, não percebe
que é a partir dela mesma, que essa situação
certamente, poderá mudar. A transformação
não está no outro, está em nós. Se ficarmos
parados, apenas reclamando, nada ocorrerá;
ou melhor, vai acontecer sim, você vai ganhar
grande adesão de pessoas te dando razão,
entretanto, tudo continuará da mesma forma.

Um grande número de pessoas
justifica a sua posição de imobilismo,
dizendo que é preciso ter um grande preparo
para se fazer alguma coisa. Não é verdade. O
que é necessário já está dentro de cada um
de nós, o sentimento de indignação.

É exercitando esse sentimento, em maior
ou menor grau, respeitando a forma de ser
de cada um de nós, que veremos as
mudanças em nosso cotidiano, no cotidiano
de nosso bairro, cidade e até mesmo no do
nosso país.

O medo é o nosso pior companheiro
quando pensamos em resolver os problemas.
É preciso uma certa dose de ousadia para
sair do imobilismo. Sem contar, que também
é necessário uma certa dose de
desprendimento. Nada acontecerá, se
apenas reclamarmos, é preciso também agir.
Agir com prudência, mas agir.

Vou citar aqui um exemplo prático de
demonstração de força de uma comunidade:
milhares de moradores de Botafogo vem
esperando por quase nove anos o
julgamento de uma ação judicial, onde
questionam uma abusiva e ilegal cobrança a
que são submetidos por uma suposta
subenfiteuse Silva Porto.

Pergunto: Se somos tantos, por que não
fazermos alguma coisa para mudar essa
situação? Por que vamos continuar apenas
reclamando? Por que não nos mobilizarmos?

Vocês querem ter certeza de que as
mudanças dependem de nós? Então, vamos
testar a nossa força. Vamos todos, os
milhares de lesados por essa cobrança,
começar a escrever cartas paras os jornais,
para o tribunal, para a própria juíza, criticando

a demora da mesma em julgar a nossa causa.
Vamos criar uma situação premente, de tal
forma, que a juíza sinta-se pressionada  e
não tenha outra saída, que não seja a de
sentar e julgar a nossa ação. Não temos que
ter medo, quem está errada é ela e não nós.

Que tal fazermos um desafio a nós
mesmos? Vamos iniciar essa campanha pelo
julgamento da nossa causa. Vamos informar
a todos no prédio onde moramos de nossa
campanha. Quem sabe até pedir aos
síndicos que coloquem nos quadros de
avisos dos condomínios esse nosso
editorial. Vamos escrever e repassar aos
amigos também envolvidos na cobrança, o
fruto de nossa ação. Vamos mobilizar a nossa
comunidade em defesa de nossos direitos.

Se todos se envolverem de forma
expressiva nessa campanha, com certeza,
veremos o resultado de nossa ação e vocês
poderão comprovar na prática a grande
verdade contida na expressão:

A união faz a força.

Seguem os dados necessários para a
confecção e o envio das cartas:

Nº do Processo: 1998.001.194166-1
Autor: Associação de Moradores e
Amigos de Botafogo � AMAB

Réu: Carlos Fernandes da Silva Porto
e Outros

38ª Vara Civil
Juiz titular:Daniela Brandão

Ferreira Kreil
Av. Erasmo Braga, 115 B/ 205 - Castelo

CEP: 20020-903

       E-mail da juíza: cap38vciv@tj.rj.gov.br
E-mail da Ouvidoria do Tribunal:

ouvidoria@tj.rj.gov.br 
Seção de Cartas de O Dia:
cartas@odia.com.br

Seção de Cartas de O Globo:
cartas@oglobo.com.br

Seção de Cartas do JB:
cartas@jb.com.br
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O Rio de Janeiro se prepara para
receber o Pan-Americano, competição
que é disputada entre os países das
Américas desde 1951, mas a cidade não
tem muito que comemorar. Faltando pouco
mais de três meses para a realização dos
jogos, muitos cariocas questionam o que
está sendo feito pelas autoridades na
cidade.

O Comitê Social do Pan tem
acompanhado os trabalhos de organização
do Pan e questiona os critérios dos gastos
que estão sendo feitos até o momento. O
Comitê resulta da articulação de dois
fóruns populares, o Fórum Popular do
Orçamento do Rio e o de
Acompanhamento do Plano Diretor, além
de pesquisadores do IVE/FAPERJ
(Instituto Virtual dos Esportes), de
universidades, entidades associativas e
organizações da Sociedade Civil.

O Manequinho convidou a
professora da Faculdade de Serviço Social
de Uerj, ex-presidente da AMAB e
participante do Comitê Social do Pan,
Maria Luiza Testa Tambellini para um
bate-papo sobre as questões mais
polêmicas sobre o Pan. Confira.

Orçamento
Embora os jogos estejam

programados para serem realizados no
Rio, o Município, o Estado e o governo
Federal investem na sua realização. De
uma proposta orçamentária de menos de
um bilhão de reais, hoje esses jogos já
custam ao país em torno de 5 bilhões. O
dinheiro público é utilizado, por exemplo,
para a construção ou reforma de estádios,
da Vila Panamericana (construída com o
dinheiro do FAT � Fundo de Amparo do
Trabalhador, originalmente destinado à
construção de habitações populares),
entre outros, com a já manifesta tendência
de serem entregues � ou se já não
estiverem sido - a setores privados, após
o término Pan, por 30 anos, no mínimo.

Transporte
As propostas para melhorar as

condições estruturais de transporte, estão
longe de beneficiar os moradores.
Continuam as mesmas diretrizes, que
privilegiam o uso do transporte rodoviário,
individual ou compartilhado. As linhas de

Metrô, legado importante para todos, por
ser, juntamente com o trem, as alternativas
para o transporte de massa, ainda são
promessas. Estão em andamento algumas
intervenções paliativas. Durante os jogos,
corredores exclusivos para os
participantes dos eventos orientarão a
cidade. Se o trânsito, normalmente já é
difícil, imaginemos então por ocasião dos
jogos.

Urbanismo
Nas áreas onde há intervenções para

o Pan, em especial na Barra da Tijuca e
no entorno do Engenhão, foram
encaminhadas pelo Prefeito e aprovadas
pela Câmara de Vereadores, leis que
mudam a legislação urbanística, permitindo
aumento de gabarito e intensa
verticalização Por outro lado, as
comunidades pobres dessas áreas, ou já
foram removidas, ou estão em permanente
ameaça de �remoção forçada�, mesmo
quando têm direito de permanecer no local,
como o da Vila Autódromo.

Preservação: patrimônio e meio
ambiente

Embora a cidade ofereça espaços
imensos para implementar e abrigar as
obras demandadas pelos jogos, fica
evidente a escolha de locais onde existem
impedimentos tanto do ponto de vista da
proteção do Patrimônio Histórico, como
das questões ambientais. O Estádio de
Remo e a Marina da Glória são, sem
dúvida, situações extremas de tais
impedimentos. Espaços pretendidos por
empresas privadas, que formularam
projetos  contrários às leis de preservação
e proteção, ensejando imensas batalhas
judiciais.

Conclusão
A realização do Pan revela o projeto

neoliberal de transformação da cidade em
empresa, privilegiando os interesses da
iniciativa privada, em lugar das propostas
voltadas aos setores sociais, que
necessitam de urgentes investimentos
públicos. Penso que a cidade é o espaço
da construção da cidadania para todos,
onde todos possam usufruir dos bens
produzidos coletivamente e da caminhada
civilizatória. Assim sendo acredito, que os

esportes continuem no imaginário de
todos como práticas de superação, de
conforto e lazer; - que as cidades se
democratizem possibilitando

transparência, participação e justiça
social; e - que qualquer direito adquirido
seja respeitado, independente do local de
moradia, renda e instrução.

Manifestaçao na Marina da Glória pela preservaçao do Parque do Flamengo

Manifestação pelo Estádio de Remo da Lagoa

divulgação
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FFFFFlasheslasheslasheslasheslashes por  Regina Chiaradia

Abrimos a coluna retomando
uma nota dada no último

Manequinho, quando publicamos uma
informação sobre a vacina contra o câncer
desenvolvida por cientistas do Hospital Sírio
Libanês � Grupo Genoma. Infelizmente o
telefone 0800-7737327 que publicamos
dava como inexistente. Entramos em
contato com o Grupo Genoma e recebemos
da Dra. Paloma Aguiar outro telefone para
contato. Para maiores informações, ligue
+55 11 3087.3133 ou acesse o site
www.genoagroup.com.br

Botafogo realmente está na
moda. As três casas que

Marcos Nanini comprou há três anos, na
Rua Conde de Irajá, foram reformadas
e já têm destino definido: uma funcionará
como produtora de Nanini, outra como
centro de ensaios e a última como hotel
para artistas em passagem pelo Rio. Em
breve o Manequinho publicará matéria
mostrando como ficaram os espaços.

Com o fim do contrato com o
Unibanco, o cinema Espaço

Unibanco volta às raízes e novamente
passa a se chamar Espaço Botafogo.

Aproveitando esse momento
em que a sociedade clama por

justiça informamos que para pressionar
os parlamentares a votarem nos projetos
de interesse da população, você dispõe
de dois telefones gratuitos. O Alô
Senado � 0800-612211 e o Disque
Câmara � 0800-619619. A propósito,
para exigir que seja colocado em
votação o projeto, que prevê maior
rigidez para com os criminosos que
cometeram crimes hediondos proposto
pela Cleide Maia, mãe da Gabriela,
assassinada no Metrô da Tijuca, com o
qual a AMAB colaborou coletando
assinaturas na praça do Metrô de
Botafogo em 2004, é só ligar e solicitar
que seja colocado em pauta o projeto nº
7056/2006.

O site  www.calculoexato.com.br
permitirá fazer todo o cálculo

agrupados por assunto: variação de
índices; aplicação de correção
monetária e juros; rescisão de contrato
de trabalho CLT e de empregado
doméstico; cartão de crédito; cheque
especial; avaliação de valor de
imóveis; conversão de medidas;
cálculo de reajustes e dívidas; fuso

Catálogo de Telefones e
Endereços via Internet: o site

www.helplistas.com.br funciona para
qualquer lugar. Uma boa dica para achar
os telefones e endereços de pessoas,
inclusive com mapa da área e foto de
satélite e que tem a vantagem sobre o
Riolistas por ser internacional.

A AMAB fechou uma parceria
com o GPS - Grupo Político

Social, da Paróquia de São João Batista
da Lagoa, na Voluntários da Pátria, em
Botafogo. Já havíamos trabalhado juntos
em alguns casos isolados, mas agora

O Banco Carioca de Bolsas de
Estudos está com as inscrições

abertas para o Instituto de Tecnologia -
ORT, na Rua Dona Mariana, 213, em
Botafogo. São 20 bolsas integrais sendo
10 para o curso de Iniciação às Ciências
e outras 10 para o curso de Introdução à
Informática. Inscrições nos CRAS e
CREAS. Para maiores informações ligue
para a Ouvidoria da Secretaria Municipal
de Assistência Social: 3973-3800 ou
entre no site: www.rio.rj.gov.br/smas

Alô PM!  Já que a Guarda
Municipal retomou o controle do

trânsito no centro da Cidade, que tal nos
devolver o PM Serginho que durante
muitos anos atuou na esquina das Ruas
Real Grandeza com Voluntários da Pátria.
Ele era muito querido pela população, que
até hoje não se conformou com a sua
transferência para atuar no centro.

vamos trabalhar em parceria em função
do desenvolvimento de nosso bairro de
Botafogo. Como primeira atividade
produziremos um MURAL sobre a
reurbanização da Praça Nelson
Mandela, hoje canteiro de obras do
Metrô, que ficará em exposição
naquela Paróquia. Também, se tudo
correr bem, vamos pela primeira vez,
comemorar o aniversário de 198 anos
de  nosso bairro que acontecerá no dia
13 de maio. Foi exatamente nessa data
a criação, pelo Príncipe D. João, da
Freguesia de São João Batista da
Lagoa, que posteriormente, deu origem
ao bairro de Botafogo.

horários; conversão de moeda; décimo
terceiro e rescisão; cálculo de IPVA e
muito mais. Inicie o ano fazendo seus
cálculos com precisão.
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Lourdinha V*

No fundo daquele poço sombrio
E como ausência de luz
Estava um pássaro caído e
machucado
Que debatia lentamente
Suas asas cansadas
Mas só vislumbrava um céu
cinzento
De nuvens densa carregadas.

Fico triste e pensativo
Achando que dali nunca mais
alçaria vôo

Arco IrisArco IrisArco IrisArco IrisArco Iris

*poeta e artista plástica contemporânea, moradora de Botafogo

E que não teria mais
Aquela antiga força propulsora
A impulsiona-lo outra vez
Às antigas e belas paisagens.

Mas, aos poucos
Com seu olhar medroso e
esgazeado
Devagarinho foi se mexendo
E percebendo
Que as nuvens pesadas já se
dissipavam
Dando lugar a um céu tranqüilo
Banhado por luminosos raios.

Sentiu que de repente
Em toda a sua plenitude
Se olhasse seguro o firmamento
Alçaria outro vôo novamente.
Veria mais uma vez o sol
nascendo
E de quanta beleza a vida é plena!

Dupla Felicidade
Vinícius e João Vitor é a

dupla dinâmica que chegou,
no último dia 9 de fevereiro,
na casa da Renata e André,
para animarem a vida do
vovô Alcyr Nordi, Secretário
Geral da AMAB. Toda a
Diretoria da Associação
deseja muita saúde e toda
a felicidade do mundo aos
novos habitantes do
planeta.

Receba o Jornal

Ligue e faça a sua assinatura - 2558 3751 ou 3473 1283

 em casa gratuitamente
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A charmosa Conde de Irajá vem se
firmando como um roteiro cultural
diversificado e de extremo bom gosto para
quem busca qualidade na programação e
produtos diferenciados. Segundo in-
formação dos proprietários, mais de 60%
dos usuários dos serviços oferecidos na
rua são de moradores de Botafogo e
Humaitá.

- Minha família acha um absurdo eu
morar aqui. Pois era uma rua estritamente
residencial e está virando comercial. Eu
não vejo o menor problema. Adoro! O que
tem vindo para cá é de qualidade e de
extremo bom gosto. Além do mais conheço
todo mundo aqui � conta a assessora de
eventos, Chica Dutra que há 28 anos mora
na Conde de Irajá.

Para a coordenadora cultural do
Espaço Maurice Valansi, Nena Rache com
a criação do pólo da Conde de Irajá a vida
cultural dos moradores do bairro só tem a
ganhar. Nena promete novidades para
2007.  É que o arquiteto e colecionador
Richard Valansi, comprou uma casa que
dá fundo para o seu Café na Rua Martins
Ferreira e abrigará um cinema.

- O cinema é uma expansão do Espaço
Cultural Maurice Valansi e será batizado

com o nome Petit Paissandu, homenagem
do Richard ao seu pai Maurice que fundou
o Cinema Paissandu � diz Nena.

Novidades na Conde de Irajá
Há seis meses, no local, o charmoso

restaurante O Artesão tem a proposta de
mesclar gastronomia, música, artes visuais
e jardinagem, com workshop de Bonsai.
O proprietário do restaurante, Zuma
aponta a necessidade de maior divulgação
dos atrativos da Conde de Irajá.

- Precisamos de maior visibilidade.
União nós já temos. Agora é pensar em
estratégias de divulgação � relata.

No meio de tantas opções culturais
você ainda encontra um espaço de
desenvolvimento humano. No número 90
em um delicado casarão fica o Núcleo Rio
Aberto, representante no Brasil da Rio
Abierto Internacional - para o Desenvol-
vimento Harmônico do Ser Humano.  Lá
você encontra aulas de dança, teatro,
palestras, entre outras atividades. Para os
coordenadores do espaço, que há dois anos
estão em Botafogo a idéia do Pólo Cultural
trará benefícios não só para o bairro, mas
para a cidade do Rio de Janeiro.

- O bairro só tem a ganhar com a
criação e fortalecimento de um Pólo
Cultural. Você torna o lugar mais atraente
e consegue integrar as pessoas. Com a

reunião de pessoas de diversas áreas
culturais cria-se um vórtice de energia, daí
você muda o ambiente e melhora a cidade.
Um vai conhecendo e indicando  o outro,
e desse entrosamento tudo se transforma
em realidade. Criar pólos é trazer
desenvolvimento � dizem os
coordenadores Ana Christina de Andrade
e Michel Robin

Na Conde de Irajá
você também encontra o

ateliê do renomado arquiteto Sérgio
Rodrigues, a produtora do Marco Nanini
e mais duas casas adquiridas pelo ator,
além da mais recente empreendedora, a
atriz Elisa Lucinda com a Escola Lucinda
de Poesia. Cultura e diversão de qualidade
é que não falta na Rua Conde de Irajá.
Divirta-se!

Chica Dutra, assessora de eventos, há 28 anos na Conde de Irajá

por  Aline Garcia
fotos Sérgio Caddah

Dinho Valadares e Aline Bourseau da Cia. de Teatro Contemporâneo, localizada na  Conde
de Irajá 253, entusiastas do pólo cultural

Continuação da capa

Nº. 90 Nº. 132

No nº 90, Michel Robin e Ana Christina de Andrade, coordenadores Núcleo Rio Aberto. No nº 132, Laura Oliveira Castro da Cake & Co especializada em tortas e doces artesanais e no nº115, Zuma
do restaurante O Artesão especializado nas deliciosas batatas rostie. Todos com programação diversificada e engajados na divulgação e desenvolvimento do pólo cultural da Conde de Irajá

Nº. 115

Nº. 253
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Escola Quintal das Escola Quintal das Escola Quintal das Escola Quintal das Escola Quintal das ArArArArArtestestestestes::::: um caminho inte um caminho inte um caminho inte um caminho inte um caminho integggggrrrrrado com a educaçãoado com a educaçãoado com a educaçãoado com a educaçãoado com a educação

A Quintal das Artes é uma escola de
Educação Infantil localizada no bairro de
Botafogo.

Sediada em uma casa, com amplas janelas,
farta ventilação e iluminação natural, o espaço
desfruta de um pátio aberto, com ambientes
acolhedores, incluindo plantas, flores e a
presença de animais como mascotes.

Com 25 anos de trabalho dedicados à
educação atendemos crianças de 2 a 6 anos,
trabalhamos com turmas reduzidas - no máximo
15 alunos - oferecendo:

- Motricidade e Expressão Corporal
- Filosofia
- Informática
- Inglês
- Sensibilização p/ as Artes
- Música

Como é o nosso espaço?
Realizamos nossas atividades em espaço

aberto � nosso quintal - e/ou em nossas salas
de aula, valorizando a convivência humana, a
cooperação, o respeito, a solidariedade, a
responsabilidade e a ética.

www.quintaldasartes.com

Rua Mena Barreto, 35 Botafogo
Tel: 2527-0781 / 9706-9078

Nossas atividades com-plementares*:

 - Iniciação à Dança: Ballet
- Capoeira e Ritmos Brasileiros
- Judô
- Yoga para crianças

* Inscrições abertas também para não alunos da Quintal

Atletas da naAtletas da naAtletas da naAtletas da naAtletas da natação brtação brtação brtação brtação brasileirasileirasileirasileirasileira autoa autoa autoa autoa autogggggrrrrrafafafafafamamamamam
camisas parcamisas parcamisas parcamisas parcamisas para leilão beneficentea leilão beneficentea leilão beneficentea leilão beneficentea leilão beneficente

ANUNCIE NO
MANEQUINHO

2558 3751
2265 5972

MULTI BAZAR
Dia das Mães

Compre o presente
de sua mãe conosco!

06 de maio, das 11 às 18h

Local: Leme Tênis Clube
Rua Gustavo Sampaio, 74 - Leme
Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Novidades; Artesanato; Presentes;
Praça de Alimentação com Música
ao Vivo e Sorteios de Brindes a partir
das 15h! Não falte, traga sua família!

O ecordista mundial dos 50m
borboleta,  Kaio Márcio e as
recordistas sulamericanas Rebeca
Gusmão e Gabriella Silva são alguns
dos at letas da natação que se
preparam para o Pan-americano em
ritmo de solidariedade.

Todos eles autografaram quatro
camisas da Casa de Apoio à Criança
com Câncer Santa Teresa para serem
leiloadas através do site da instituição
(www.caccst.org.br).

O leilão foi aberto esta semana
com o lance inicial de R$ 100,00
(cem reais) e segue até o dia 30 de
junho, véspera dos jogos olímpicos.

Outros atletas que assinaram a
camisa foram: Fernando Silva,
Guilherme Roth, Fabiola Molina,
André Schultz, Marcelo Tomazini,
Kariny Ribeiro, Flávia Delaroli,
Giseli Pereira, Matheus de Carvalho,
Matheus Ribeiro e Artur Rocha.

Dê o seu lance.
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Espaço Espaço Espaço Espaço Espaço AberAberAberAberAber tototototo por  Neuza Fragapor  Neuza Fraga

Botafogo: um bairro progressista

É isso mesmo! O nosso querido bairro
deixou de ser rotulado como �bairro de
passagem�, pois cresceu assustadoramente
com seus edifícios, hotéis, apart-hotéis,
hospitais, restaurantes, boates, clubes,
cadeias de cinemas e de teatros que fazem
parte da vida diurna e noturna dos
moradores, que se sentem orgulhosos de
poderem desfrutar dos seus recantos.
Temos uma escola de samba, vários
blocos, um clube de futebol, o nosso
querido Botafogo; enfim, temos alegria e
um vasto potencial, que enriquece o nosso
bairro. Não esqueçamos também de
ressaltar os shoppings que deram vida não
só aos jovens como a turma da terceira
idade que adora percorrer as lojas para
renovar o seu vestuário, tomar uma xícara
de chá com as amigas ou mesmo um
chopinho bem gelado. E a violência? A

Plano DirPlano DirPlano DirPlano DirPlano Diretoretoretoretoretor ::::: luta per luta per luta per luta per luta permanente por cidades justas e democráticasmanente por cidades justas e democráticasmanente por cidades justas e democráticasmanente por cidades justas e democráticasmanente por cidades justas e democráticas

Há três meses terminou o prazo para
que os municípios com mais de vinte mil
habitantes ou integrantes de regiões
metropolitanas, aprovassem seus respectivos
Planos Diretores. Em todo o estado, dos 92
municípios, 60 teriam a obrigatoriedade de
aprovar o Plano. Apesar de não termos ainda
o balanço completo da situação dos Planos
Diretores em cada cidade, podemos afirmar
� segundo informações � que existem
municípios onde o processo não foi concluído
e outros onde a discussão enfrenta impasses,
em função de atitudes autoritárias das
autoridades.

É muito importante que as Federações
e Associações de Moradores acompanhem
esse processo e acionem o Ministério Público
estadual e federal quando verificarem o
descumprimento de qualquer uma das
condições estabelecidas pelo Estatuto da
Cidade (como prazo, participação popular e
conteúdo). Todas as condições são
reafirmadas pelo Conselho Nacional das
Cidades (resolução nº 25/2005, resolução nº
34/2005 e resolução nº 09/2006).

Prefeitos e Câmara de Vereadores que
desrespeitaram a determinação incorreram
em improbidade administrativa e ficarão

sujeitos às penalidades previstas na Lei nº
8.429/1992, como por exemplo, perda da
função pública e suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos. Isso se aplica
também nos casos em que o Plano Diretor
tenha sido aprovado desrespeitando a
condição da participação popular.

Recursos
Não podemos descuidar um só

momento: é necessário mobilizar a população
e utilizar todos os canais políticos e jurídicos
existentes para garantir a aprovação do
Plano Diretor. Aqueles municípios que não
tiverem seus Planos Diretores aprovados e/
ou não tiverem os seus Conselhos em pleno
funcionamento sofrerão restrições para
acessarem os recursos federais destinados
às políticas de habitação, saneamento e
transportes, por exemplo.

Essa discussão interessa a todos os
municípios: é preciso incentivar a mobilização
pela aprovação dos Planos Diretores nos
municípios integrantes de Áreas de Especial
Interesse Turístico � para os quais o Plano
Diretor também é obrigatório, embora não
estivessem submetidos ao prazo -, e também
nos de menor porte, com menos de vinte
mil habitantes � para os quais não há
obrigatoriedade, mas que também precisam

planejar o seu desenvolvimento. Esse
processo pode prever a organização de
reuniões para a troca de experiências e a
discussão de estratégias comuns para os
municípios, considerando as especificidades
regionais.

Mesmo nos municípios que tiveram seu
Plano Diretor aprovado, a luta está apenas
começando. Agora temos que fiscalizar a sua
implementação, pressionando pela instalação
e funcionamento dos Conselhos Municipais
e para que os orçamentos incluam as
prioridades definidas no Plano.

Além disso, não podemos esquecer que
a regulamentação do Sistema Nacional e do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social (Lei Federal nº 11.124/2005 e Decreto
Federal nº 5.796/2006) também deve estar
articulada aos Planos Diretores e aos
Conselhos já criados.

Estatuto da Cidade
Todas essas regras foram criadas pelo

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/
2001) que define as diretrizes gerais para a
política de desenvolvimento urbano, tendo
como principal objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade.

Segundo o Estatuto, o Plano Diretor é o

instrumento básico da política urbana e nele
devem estar incluídas as políticas e os
programas que garantam o direito à
moradia para a população mais pobre e o
atendimento das necessidades dos cidadãos
quanto à qualidade de vida e à justiça social.

O Plano Diretor deve assegurar direitos
básicos tais como o acesso à terra urbana,
moradia, saneamento ambiental, infra-
estrutura urbana, transporte, acesso aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
além da regularização fundiária e da
urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda. O Plano Diretor
deve também definir metas prioritárias para
os investimentos públicos e as suas políticas
e programas devem ser incorporadas ao
orçamento anual.

Outro aspecto fundamental é que ele
prevê mecanismos permanentes �
conferências, conselhos e consultas à
população - que façam valer o princípio da
Gestão Democrática, também obrigatório
segundo o Estatuto. O Plano Diretor que
não cumprir esses objetivos ou que tenha
sido aprovado sem participação popular
pode até mesmo ter sua validade jurídica
questionada.

Marcos Asevedo*

* Marcos Asevedo é um dos diretores do
Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro - SARJ

violência? Ela está nos quatro cantos do
mundo. Os hospitais do governo estão
sendo revitalizados. A segurança está
sendo alicerçada numa parceria. Há
indícios de que as coisas podem melhorar
principalmente na área hospitalar, se os
funcionários estaduais e municipais forem
bem remunerados para abrir os postos
de saúde diuturnamente, a fim de
efetuarem os primeiros socorros e
depois de examinados, serem
encaminhados, se for o caso, para os
hospitais; isto desafogaria os
estabelecimentos hospitalares. No
entanto, dois fatores entristecem a
nossa comunidade: uma praça para o
deleite de nossas crianças e idosos e
o mais dif íci l :  o adequado fun-
cionamento do emissário submarino
para fazer da nossa enseada de
Botafogo, um verdadeiro cartão postal
do Rio de Janeiro. Isto é um sonho, nada

mais!
Viaduto Rainha Carlota Joaquina

Vocês sabem onde está localizado
este viaduto?  Exatamente, em
Botafogo. Ele fica sobre a Avenida das
Nações Unidas, próximo ao Túnel do
Pasmado.  A placa inaugurada faz parte
das comemorações que marcam a
chegada da Corte Portuguesa ao Brasil,
em 1808. E por que Botafogo?  Porque
Carlota Joaquina, esposa de D. João VI,
mandou construir um solar na Praia de
Botafogo, onde passava suas temporadas.

Seu solar ficava na esquina das ruas
Marquês de Abrantes com Praia de
Botafogo, onde hoje se encontra
construído o edifício Paraopeba. Dizem
as lendas que a excêntrica imperatriz,
costumava cavalgar pelas areias de
Botafogo totalmente nua. Realmente,
era uma mulher muito à frente de seu

tempo!
Agradecimento: a calopsita voltou

Ainda bem que o nosso querido
Manequinho mostrou ser um veículo em
potencial dentro do que nos propomos,
através da AMAB, nosso órgão
representativo, ao divulgar as notícias, os
apelos e as informações que dizem respeito
ou de interesse da nossa comunidade.
Embora dentro das suas limitações, pois
somos um jornal de circulação dirigida,
publicamos nesta coluna solicitação da nossa
leitora Sonia Regina Siqueira, moradora de
Botafogo, solicitando que publicássemos o
desaparecimento de sua calopsita, uma ave
amorosa e faladeira. Na mesma semana em
que saiu a nota, Sonia nos deu o retorno,
agradecendo muito emocionada por ter de
volta a sua �fiu-fiu� de estimação, que havia
desaparecido há algumas semanas.
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Botafogo HistóricoBotafogo HistóricoBotafogo HistóricoBotafogo HistóricoBotafogo Histórico por  Milton Teixeira*

OOOOOs prs prs prs prs pretensos teretensos teretensos teretensos teretensos terrrrrrenos dos Silvenos dos Silvenos dos Silvenos dos Silvenos dos Silva Pa Pa Pa Pa Pororororor to em Botafto em Botafto em Botafto em Botafto em Botafooooogggggooooo
Luís Alves da Silva Porto foi por

muito tempo procurador do rico negociante
Joaquim Marques Batista de Leão � o
velho, o qual era também grande
proprietário de prédios e terrenos em
Botafogo, onde residia em grande chácara
à rua São Clemente.

Em morrendo Batista de Leão, Silva
Porto apareceu como credor hipotecário
de quase todos os prédios e terrenos
deixados pelo seu finado constituinte.
Moveu ação de penhora e teve ganho de
causa, obtendo a adjudicação dos imóveis
penhorados. Ainda grande vantagem
conseguiu Silva Porto, obtendo da
Ilustríssima Câmara, em 15 de abril de 1834,
o aforamento dos terrenos adjudicados. Por
morte de Silva Porto e da sua mulher, os
mesmos terrenos passaram ao domínio útil
dos sete filhos do casal, todos com os seus
títulos de aforamentos registrados na
Municipalidade � Repartição de
Tombamento, em 6 de julho de 1885. Em
1931, Eduardo Alves da Silva Porto, por
sucessão dos seus irmãos, era o único
posseiro dos terrenos, e no dito ano propôs
à Prefeitura comprar o domínio direto dos
mesmos. A situação política do momento,
não permitiu que fosse aceita a sua proposta.

Assim, os terrenos, em Botafogo, que
foram possuídos pelos Silva Porto são do
domínio direto da Municipalidade e
obrigados a foro à Prefeitura do Distrito
Federal por serem desmembrações de um
todo que constituiu a Fazenda da Olaria,
por sua vez desmembrada de um outro todo
de muito maior porção, que era a Quinta
de São Clemente, foreira à Municipalidade
de tempos imemoriais, por se achar assente
em terras compreendidas nas sesmarias
da Municipalidade do Rio de Janeiro:
sesmaria de 16 de julho de 1565, concedida
pelo capitão mór governador Estácio de
Sá, e a de 18 de agosto de 1567, concedida
pelo governador geral do Brasil � Mem de
Sá, confirmando e ampliando a primeira.

Quinta de São Clemente ou  do
Vigário Geral

Importante propriedade que pertenceu
ao padre Dr. Clemente Martins de Matos,

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

homem culto, formado em Direito e que
foi Vigário Geral do Bispado do Rio de
Janeiro, de onde era natural e onde morreu
aos 74 anos, a 8 de julho de 1702. A testada
de frente da Quinta, cerca de 344 braças,
� 756,8 metros � estendia-se pela antiga
Praia de Botafogo, desde o riacho do
�Banana Podre�, que desaguava na dita
praia, no local onde está assente a igreja
do Colégio da Imaculada Conceição, e
terminava na foz do rio Berquó �
atualmente começo da rua da Passagem.
O fundo ou sertão da Quinta alcançava as
terras, também foreiras, de Rodrigo de
Freitas, na grande Lagoa. Os seus lados
confinavam, o do norte � ou esquerda, com
Laranjeiras, e o da direita � ou sul com
Sacopenapan � hoje Copacabana. Nessa
Quinta existiu uma capela sob a invocação
de São Clemente, daí a sua denominação.
Em 1675 o padre Clemente fez a primeira
desmembração da Quinta, na parte sul e
que ficou constituindo o lado esquerdo de
um caminho público, depois rua do Berquó,
atual General Polidoro. Assim, nessa porção
desmembrada estão compreendidos todo
o chão do cemitério de São João Batista e
todos os terrenos que se seguem até a rua
da Passagem, e portanto foreiros à
Municipalidade, como desmembração de
um todo � Quinta de São Clemente � que
era foreiro, à razão de 2.560 réis anuais.

Fazenda da Olaria
O restante da Quinta de São Clemente,

por morte do seu já referido dono, veio a
pertencer a Pedro Fernandes Braga e a
sua mulher Bárbara Xavier de Carvalho e
depois se desmembrou, por completo, na
partilha entre os filhos e herdeiros do dito
casal. Um rico oleiro, capitão Francisco de
Araújo Pereira, comprou aos precipitados
herdeiros uma grande porção, lado esquerdo
da rua de São Clemente e que se estendia
até o morro do Pasmado, com fundos, na
Lagoa Rodrigo de Freitas. Essa porção
constituiu a fazenda da Olaria, que

pertenceu mais tarde, a Joaquim Marques
Batista de Leão. Assim, todos os terrenos
compreendidos entre o lado direito da rua
General Polidoro e o lado esquerdo da rua
de São Clemente e todos os fundos até a
Piaçava, - hoje Fonte da Saudade - na
Lagoa Rodrigo de Freitas, fizeram parte
da fazenda da Olaria.

Foto panorâmica de Botafogo com visualização para a Rua São Clemente

No Arquivo Geral da Cidade existe o seguinte documento, recuperado pelo historidor Aureliano Restier Gonçalves:
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Marcella Vieira

GPS e GPS e GPS e GPS e GPS e AMAB fAMAB fAMAB fAMAB fAMAB fecececececham parham parham parham parham parceria pelo desenceria pelo desenceria pelo desenceria pelo desenceria pelo desenvvvvvolvimento do bairolvimento do bairolvimento do bairolvimento do bairolvimento do bairrrrrrooooo

O GPS - Grupo Político-Social da
Comunidade Católica da Paróquia de
São João Batista da Lagoa e a AMAB
- Associação de Moradores e Amigos
de Botafogo firmaram parceria e
pretendem implantar um projeto de
longa duração, envolvendo diversas
ações pelo desenvolvimento do bairro
de Botafogo. O GPS, criado em 2003,
é um grupo apartidário, formado por
membros � leigos � da comunidade
católica da Paróquia, que vem
buscando variadas informações sobre
os principais problemas e
acontecimentos do bairro e de seus
arredores.

Uma das principais ações do grupo
é a conscientização político-social da
comunidade. A importância do voto

como fator de transformação política
é uma das bandeiras fundamentais do
GPS. Assim, importantes eventos
foram organizados pelo grupo na
tentativa de alertar os cidadãos sobre
o voto consciente. Em 2004, o primeiro
e segundo Congressos Fé e Política
buscaram conscientizar o público
católico sobre a importância do voto
para Vereador e Prefeito nas eleições
daquele ano.

Já o debate �Proibição da
comercialização das armas de fogo �
Sim ou Não?� ocorreu em 2005 e teve
como objetivo oferecer subsídios para
um voto responsável por parte dos
moradores de Botafogo e arredores,
levando grupos e associações
favoráveis e contrários à
comercialização de armas no país, tais
como o Viva Rio e o Movimento Viva
Brasil. Além destes eventos, o GPS
realizou, em 2006, o Primeiro Fórum
Intercomunitário Católico e as
palestras: �Exclusão Social e Ação
Política� e �Fé e Política�, que contou
com a presença do Deputado Estadual
Alessandro Molon.

Com a nova parceria, um dos
principais objetivos do GPS é angariar
um número maior de associados para
a AMAB, através de ações de
conscientização da população local de
que as propostas e atividades da
associação são de extrema importância
para os moradores de Botafogo.

Assim, o grupo pretende também fazer
com que o nome da AMAB seja ainda
mais divulgado entre aqueles que
residem no bairro:

�  Pretendemos conscientizar esta
comunidade sobre a importância de
todas as causas pelas quais a
associação luta e sobre tudo aquilo o
que ela propõe � afirma Ronaldo
Pereira, membro do Grupo Político-
Social que foi escolhido pelo próprio
grupo para fazer a ligação AMAB/
GPS.

A parceria promoverá também uma

programação especial para o dia 13 de
maio, data em que Botafogo comemora
198 anos, com diversas atividades e
eventos que celebrarão o aniversário
do bairro. O GPS, que tem sede na
Igreja de São João Batista da Lagoa,
localizada na Rua Voluntários da
Pátria, 287, pretende, assim,
conquistar importantes causas para a
comunidade de Botafogo, como, por
exemplo, a revitalização da Rua Nelson
Mandela, cujos problemas já foram
retratados em edições anteriores do
Jornal O Manequinho.

Série Performances do Feminino

A Fundação Casa de Rui Barbosa
promove, no dia 11 de abril, às 18h, uma
mesa redonda com as seguintes
palestras: De tia Zumira às certinhas do
Lalau: performances do feminino por

Sérgio Porto e Stanislaw Ponte Preta e
Mulatas em ação: uma etnografia de
show de mulatas.  Entrada franca.
Informações: (21) 3289-4640.

O Espaço Cultural Maurice Valansi
tem reunido semanalmente pessoas em
torno de temas bem variados: música
clássica, jazz, cabala.  Chegou a vez das
Artes Plásticas.  Nos dias 2, 9, 16, 23 e
30 de abril, das 19h30 às 21:30h, o
Espaço abre suas portas para mais um
ciclo de palestras sobre arte
contenporânea sob a batuta de Milton
Machado.

Milton Machado é artista plástico,
professor de História e Teoria da Arte

Arte de colher : uma introdução à
arte contemporânea

da EBA-UFRJ,   PhD em Artes
Visuais pela Universidade de Londres.

O Espaço Cultural Maurice Valansi
fica na Rua Martins Ferreira, 48.
Estacionamento garantido no local.
Inscrições pelo telefone 2286-2043 ou
pelo e-mail:  nenarache@terra.com.br.

AAAAA gggggenda enda enda enda enda CCCCC ul turu l turu l turu l turu l tur a la la la la l

Aniversário de Botafogo

O bairro de Botafogo fará 198
anos no dia 13 de maio. A  Associação
de Moradores e Amigos de Botafogo
- AMAB e seus parceiros ASEB, GPS
e Pólo Gastronômico irão festejar a
data com muita criativa e diversificada
programação. Em breve, a AMAB
colocará toda programação no site:
www.amabotafogo.org.br.

Não fique de fora!

Se você é um morador, apaixonado
ou curioso pela história do bairro de
Botafogo. Não deixe de fazer o curso
do professor e historiador Milton
Teixeira no Colégio Dínamis. O Colégio
fica na Rua Visconde de Ouro Preto,
51. Mais informações: 2539 8501.

Botafogo: bairro maravilha

Bazar do Dia das Mães

No dia 17 de abril acontece o Bazar
do Dia das Mães da Ong Refazer, que
ajuda as famílias das crianças internadas
no Instituto Fernandes Figueiras. Lá
você encontrará produtos da Grife
Refazer, bolsas, artigos para casa,
artesanato e brechó. O bazar será no
Salão Dourado do Hotel Glória - Rua do
Russel 632.  A entrada é 1 kg. de
alimento não perecível.

O congresso Fé e Política buscou conscientizar o público católico sobre a importância do
voto para Vereador e Prefeito nas eleições

divulgação
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         Informe AsEB

FORMULÁRIO DE
ADESÃO

EMPRESA:
RAMO:
PORTE:
RAZÃO SOCIAL :
REPRESENTANTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CEP/BAIRRO
TELEFONE:
E-MAIL:
JUNTE-SE A NÓS!JUNTE-SE A NÓS!JUNTE-SE A NÓS!JUNTE-SE A NÓS!JUNTE-SE A NÓS!

BOTAFOGO, VOCÊ E SUA
EMPRESA MERECEM!

WWWWWWWWWWWWWWW.ASEB.ASEB.ASEB.ASEB.ASEB.COM.BR.COM.BR.COM.BR.COM.BR.COM.BR

A partir do próximo mês, a AsEB estará residindo na
Rua Sorocaba, 684, casa 2, térreo � Botafogo. Mas os planos
de uma sede própria ainda estão em mente, e temos a idéia de
reunir em um só local a AsEB (Associação das Empresas de
Botafogo), o Conselho Comunitário de Segurança Pública da
2a AISP, a AMAB (Associação de Moradores e Amigos
de Botafogo), o V!POL (ONG V!VA Polícia), a Associação
Brasileira de Combate à Pirataria e a 1a Loja Maçônica da
Zona Sul. É uma forma de unir todas as forças para lutar
cada vez mais por melhorias no nosso amado bairro
de Botafogo.

AsEB com nova sede e planos para unir  forças

Diante dos graves acontecimentos
vividos pelo país nos últimos anos, a
população vive em clima de insegurança
constante. A violência urbana alcançou
níveis insustentáveis para todas as
camadas da sociedade, incluindo as
autoridades competentes e suas
corporações.

 A prioridade hoje é discutir e
solucionar o problema de forma
integrada, com ações conjuntas em
função do aprimoramento de todos os
órgãos de Segurança Pública e seus
Agentes, com a participação efetiva da
sociedade civil, que está ávida por
terminar a angústia diária do ir e vir,

Programa Segurança Máxima
Marcelo Roberto Ferreira, Presidente da
AsEB que o apresentará e Ricardo
Diniz,da RDiniz Digital Vídeo & Photo
Produção na qualidade de diretor e
produtor.

gerada pela violência.
Partindo deste princípio, foram

criados os programas Segurança
Máxima, para rádio e TV, gerando um
canal na mídia para a divulgação das
realizações e propostas dos órgãos
públicos de segurança, permitindo a
aproximação e integração com a
sociedade.

Um programa de utilidade pública,
totalmente interativo, visando integrar a
população com os órgãos competentes
através de rádios Nextel. O programa
terá diversos quadros que estimularão a
criação de novas propostas de
modernização, melhorias e debates sobre
a segurança de nosso Estado.

Segurança Máxima foi idealizado por Logomorca feita por Rdiniz Produções

Conheça mais sobre os programas em:
 www.programasegurancamaxima.com.br

Novo Portal
 A partir do mês de junho, a AsEB

estará com um novo portal,
totalmente reformulado, onde
estaremos priorizando a valorização
da associação e  dos nossos
associados, através da imple-
mentação de novas ferramentas e
estratégias de comunicação e
marketing.

Aguardem as novidades!

Acima, planta do arquiteto Alfredo Borges e
ao lado, fotos do local onde será a nova sede

Por Marianna Carmelini


