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Teatro Poeira: de portas abertas
para o bairro de Botafogo
divulgação

A atriz Marieta Severo concedeu
entrevista ao jornal O Manequinho e
falou não só de sua parceria com a
atriz e amiga, Andréa Beltrão, como
também demonstrou grande
satisfação em ter a sua própria sala
de espetáculos em Botafogo,
reforçando assim, o vínculo de sua
relação com o bairro.
Erguido na década de 20, em
estilo eclético normando, o casarão
que até época recente (1990) foi
residência unifamiliar, recebe o mais
novo centro cultural da cidade.
Tombado como patrimônio histórico
do município, o Teatro Poeira, em
Botafogo, acomoda até 200 pessoas,
além de ter um charmoso café.
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Informe AsEB

Marcada a audiência
sobre a subenfiteuse
Silva Porto

Monitoramento em
Botafogo

Vamos provar a legitimidade da
AMAB comparecendo todos na
audiência, no próximo dia 16 de maio,
às 14:20 horas, na 38ª Vara Civil (Av.
Erasmo Braga, 115 – sala 205-B).

Botafogo ganhou mais uma
importante ferramenta em prol da
segurança pública do bairro. Foi
inaugurada, no 2º Batalhão de Polícia
Militar uma sala de monitoramento.
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Embora muitos não acreditem, os
jornais de bairro, tamanho tablóide,
tomaram impulso e se tornaram capazes
de se posicionarem como os portavozes das comunidades que
representam.
Eles
possuem
representatividade perante à população
e em quaisquer áreas se fazem
presentes, como por exemplo, na
segurança pública, comércio, saúde,
transporte e na legislação urbanística
dos bairros que representam. Não
somente porque abordam com profunda
seriedade os problemas dos bairros, mas
também porque mostram o que cada um
tem de bom.
São pequenos, chegando até ser
covardia,
compará-los
aos
representantes da grande mídia. A
dificuldade que enfrentam na captação
de anúncios, pesa demasiadamente na
tiragem e no número de páginas. Muito
poucas pessoas têm idéia do descomunal
esforço que cada entidade comunitária
enfrenta para colocar na rua seu órgão
de divulgação. Com estruturas

diminutas, todos os meses têm que
“matar um leão” para chegar nas
bancas. Sem nenhum benefício a
oferecer ao seu anunciante, somente a
veracidade sem máscara de suas
informações,
enfrenta
uma
concorrência desigual com aqueles que,
por trás da informação, oferecem
também um leque de outras grandes
vantagens.
A conscientização do comerciante
é sempre muito difícil. Fazê-los
entender que anunciar em seu veículo
local lhe aproxima de seus clientes
diários é uma tarefa quase que sobrehumana. Contudo, toda essa dificuldade
só acaba sendo vencida em função da
seriedade e obstinação das entidades
que cada jornal representa.
Apesar de tudo e todos, esse
pequeno exército de Branca Leone não
entrega os pontos e segue em frente
na busca da informação mais precisa,
mais profunda e mais pertinente aos
moradores com os quais quer manter
esse contato olho no olho.

ADQUIRA PRODUTOS NATURAIS
Tenha qualidade de vida:
- adquira produtos naturais para
prevenção de sua saúde.
- adquira cométicos naturais para
embelezamento de sua pele, cabelo e corpo.
Produtos não testados em animais e sem óleo natural
totalmente naturais.

Mais informações: 3826 1536
Os e-mails de leitores devem ser enviados
para amab@centroin.com.br. O jornal se
reserva no direito de publicar ou não as cartas,
podendo editá-las. Os artigos assinados são
de responsabilidade dos próprios autores.
Jornalista Responsável
Aline Garcia (MTB: 25.492)

Participe das reuniões da AMAB. Toda 1ª e 3ª quintafeira do mês, às 20:30 horas no Colégio Santo Inácio
Telefone da AMAB: 2551 3113
Para anunciar: 3473 1283

Guia de
distribuição do
Manequinho
• 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
• Banca do Paulo Cesar
Esquina de São Clemente c/ Bambina
• Banca do Jorge
Praia de Botafogo em frente ao nº 460
• Banca do Maurício Dias
Praia de Botafogo em frente ao nº 74
• 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
Esquina de Álvaro Ramos c/ Assis Bueno
• Banca do José
Esquina das Ruas Assis Bueno c/ Arnaldo
Quintela
• Banca da Sorte (Sr. José)
R. Voluntários da Pátria em frente ao nº 357
• Banca do Alexandre
Em frente aos Correios na Voluntários da Pátria
• Banca do Sr. João
R. Álvaro Ramos c/ Rodrigo de Brito
• Banca do Pietro Paulo
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
•Espaço Unibanco
Rua Voluntários da Pátria, 35
•UFRJ/ECO
•Centro Empresarial Mourisco
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Teatro Poeira de Marieta Severo e Andréa Beltrão
confirma Botafogo como pólo cultural
divulgação

Aline Garcia

As comadres e, agora sócias, Marieta Severo e
Andréa Beltrão, encaram com bom humor e garra a
aventura de realizar um antigo sonho: terem o seu próprio
teatro. Desde o início da reforma, as duas estiveram
envolvidas em cada detalhe, desde a cor da tinta, aos
equipamentos de som e luz. Tudo ali tem o toque das
atrizes.
Erguido na década de 20, em estilo eclético normando,
o casarão que até época recente (1990) foi residência
unifamiliar, recebe o mais novo centro cultural da cidade.
Tombado como patrimônio histórico do município, o Teatro
Poeira, em Botafogo, acomoda até 200 pessoas, além de
ter um charmoso café.
Após nove meses de obras, o Teatro Poeira abriu
suas portas e foi inaugurado para alegria de todos os que
apreciam a arte da dramaturgia. Depois do sucesso da
inauguração, com a peça Sonata de Outono, em que
Marieta e Andréa subiram no palco como protagonistas,
elas se sentem felizes em terem escolhido o bairro de
Botafogo, mais precisamente a Rua São João Batista,
como palco desse maravilhoso empreendimento.
Em entrevista ao jornal O Manequinho, a atriz
Marieta Severo fala da parceria com a atriz e amiga,
André Beltrão em ter um a sua própria sala de
espetáculos e de sua relação com o bairro de Botafogo.
A condição de proprietárias
permite que vocês toquem os projetos
com maior liberdade? Quais as
facilidades e dificuldades encontradas?
Com certeza, temos maior liberdade.
Costumo falar é que um pequeno espaço
com grande liberdade. A maneira
arquitetônica como ele foi construído
também permite diversas possibilidades de
espetáculos, podemos ter uma escolha mais
ampla. Outra coisa bacana, é que agora
podemos programar nossa vida e não
precisamos enfrentar problemas como as
pautas de teatro ou o aluguel dos espaços.
Você faz um espetáculo para 100 pessoas
e fica feliz. Não tem a preocupação em
lotar como é o caso das casas de
espetáculos alugadas. Ter um teatro nos
deixa mais livres para ousar e experimentar,
sem precisar ter em mente um retorno
comercial constante. Dificuldades sempre
se têm. O custo de ter um teatro é muito
alto.
Vocês contam com algum
patrocínio?
Temos o apoio da Eletrobrás. Hoje você

As comadres e sócias, Marieta Severo e Andréa Beltrão se divertem no espaço conquistado

não sobrevive sem um patrocínio. No caso
do Poeira, só é possível mantê-lo devido as
parcerias.
Por que vocês escolheram uma à
outra para esta sociedade?
Somos parceiras na vida. Somos
comadres. A nossa amizade vem desde
quando trabalhamos na peça A Estrela do
Lar, em 1989. Temos uma sintonia muito
grande. A gente se completa. Somos muito
parecidas. Uma não cobra da outra que faz
mais.
Como decidiram tocar esse
projeto? De quem foi a idéia do nome?
Ter um teatro próprio era um sonho
antigo nosso e acabamos envolvidas por ele.
A idéia do nome do teatro foi do Maurício
Faria - marido de Andréa Beltrão -, que leu
uma antiga reportagem sobre os cinemas
poeira dos bairros. Gostamos da idéia e o
nome ficou.

adilson

Como foi a reforma do casarão?
O casarão é da década de 20 e
tombado pelo patrimônio histórico. A
reforma foi feita de acordo com o DGPC -

Departamento Geral de Patrimônio
Cultural, para que não se descaracterizasse.
Como é a sua relação com o bairro
de Botafogo?
O bairro de Botafogo tem vocação
para a cultura. É um pólo gastronômico e
cultural. Botafogo é um bairro com muita
personalidade. Vocação para o lazer. Outro
dia, uma moradora brincou comigo: “com
a vinda de vocês para cá o IPTU vai
aumentar, mas o bairro de Botafogo vai
ganhar muito”. O entorno era muito mal
cuidado, agora as pessoas já começam a
pintar, cuidar mais. O quarteirão está mais
bonito. A rua foi revitalizada e as pessoas
acabam sendo influenciadas com isso e se
preocupando mais com a sua fachada. Um
estimula o outro.
Vocês sentem que a população
participa?
Com a peça “Sonata Outono”, de
Ingmar Bergman (primeira versão mundial
do texto para teatro) foi feito um debate
com o público. E já temos uma resposta
positiva de que o público participa.

Mandam e-mails, cartas, sugestões.

Como esta a programação do
teatro?
O Teatro Poeira tem características
muito próprias. Artistas e estudiosos fizeram
um encontro com o José Celso Martinez
Correa, abrindo o programa Ponte Aérea.
Projetos como o Ponte Aérea, o Programa
Artista Residente, espetáculos e workshops,
constituem o espírito do Poeira. Estamos
usando nosso espaço para pesquisa. E o
público tem respondido super bem a essas
novidades. Até o dia 30 de abril, Cacá
Carvalho apresenta o monólogo “A poltrona
escura”, de Luigi Pirandello, que reúne três
textos do dramaturgo e poeta italiano.

É difícil fazer teatro no Brasil?
Fazer qualquer coisa no Brasil é difícil.
A legislação não é a nosso favor.

Mensagem para o bairro de
Botafogo:
Botafogo tem vocação para arte. É o
bairro do presente e do futuro. Cabe a cada
um cuidar bem do seu espaço.
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Flashes

Tribunal de Justiça mantém
aumento de 2.400% sobre
emolumentos cartorários. Uma averbação
de “habite-se”, pela qual se pagava R$
18,03, custará agora R$ 451,22, um
acréscimo de 2.400%. O aumento,
promovido pela Corregedoria do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro, foi
confirmado pelo TJ/RJ. “Esse aumento
penalizará, por igual, os adquirentes de
imóveis novos, inclusive moradia popular.
Trata-se do maior aumento tributário da
história fiscal brasileira em período não
inflacionário” – afirma um diretor do
Sinduscon.

O Policial Comunitário,
Sargento Jadir, conseguiu, só
no mês de março, tirar de circulação
quatro marginais que atuavam na Praia
de Botafogo e recuperar os objetos
roubados das vítimas. Parabéns
Jadir!!!, você é dez.

por Regina Chiaradia
A Administradora da 4ª R.A.,
Vitória Cervantes, atendendo a
um pedido da AMAB, notificou o
proprietário da casa invadida pela
população de rua, na Rua São Manoel,
para que o mesmo tome providências no
sentido de fechar os vãos por onde
entram os mendigos. Ele prometeu
resolver o problema de insegurança que
a casa propiciava e, num futuro próximo,
transformá-la num Centro Acadêmico.
Os moradores da Rua São
Clemente, próximo ao nº 184,
estão muito preocupados com a
mudança da igreja que funcionava do
outro lado da rua. Já procuraram o
Ministério Público para que o mesmo
monitore o impacto, que certamente,
causará na vizinhança, pois o seu letreiro
luminoso instalado sob a marquise, já
impede vários moradores de dormirem
em paz.

A turma dona dos carrões que
costuma freqüentar os
travestis da Rua Augusto Severo,
precisa tomar cuidado de agora em
diante, pois com as novas câmeras
instaladas pelo 2ª BPM na área, vai dar
pra ver tudinho, até a placa de cada
carro. Vamos ver quem vai seguir a risca
o aviso: “Sorria, você está sendo
filmado”.
A AMAB agradece as
providências do INEPAC
(órgão do Estado que cuida do patrimônio)
no sentido de intermediar junto ao órgão
licenciador do município, a retirada dos
painéis de publicidade, instalados sem
autorização, na fachada do imóvel
tombado no nº 12 da Rua Martins Ferreira.
Os moradores da Rua Goethe
estão em pé de guerra com a
notícia da instalação de um colégio no
nº 15 da referida rua, eminentemente
residencial e sem saída.

Atendendo a um apelo
publicado aqui no último
Manequinho, solicitando ajuda para o
material escolar do orfanato União das
Operárias de Jesus, a construtora RJZ,
fez uma significativa doação à entidade,
que propiciou aos alunos começarem o
ano letivo com todo o seu material escolar
impecável. Parabéns RJZ!!! Que bom
seria se os demais também seguissem o
exemplo
Os moradores da Rua
Professor Álvaro Rodrigues,
em frente ao Horti Fruti, andam
apavorados com os moradores de rua que
ali se instalaram. Segundo uma moradora
do local - eles haviam sumido de um dia
para o outro, o que trouxe alivio a todos
os moradores das redondezas e dos
pedestres que passam freqüentemente por
lá, principalmente à noite e nos finais de
semana, mas retornaram agora ainda
mais agressivos, quebrando vidros de
carros e assustando os moradores.

Receba o Jornal
em casa gratuitamente
Ligue e faça a sua assinatura
2558 3751 ou 3473 1283
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Botafogo é monitorado por câmeras
Botafogo ganhou mais uma importante ferramenta em prol da segurança pública do bairro. Foi inaugurada, no 2º Batalhão
de Polícia Militar uma sala de monitoramento.
Tatiana Paradella

A sala de monitoramento no 2º
Batalhão de Polícia Militar, em Botafogo,
começou a funcionar no dia 24 de março
às 14 horas. Foi grande a expectativa em
torno deste acontecimento que
proporcionará maior segurança à
população dos bairros controlados pelo
2º BPM.
O projeto, iniciativa do Governo do
Estado, estima que até o término do
mandato da atual governadora, estejam
em funcionamento 220 câmeras em 22
unidades de policiamento da PM, no
Rio de Janeiro.
Após o discurso do Secretário de
Segurança, Marcelo Itagiba, sobre a
importância de se ter um programa de
policiamento efetivo e atuante no
Estado do Rio de Janeiro, a fim de
coibir as ações criminosas, e do

Comandante Geral da PM, Cel. Hudson
de Aguiar Miranda, o Ten. Cel. Ricardo
Quemento Lobasso, Comandante do 2º
Batalhão de Polícia Militar de
Botafogo, convidou as autoridades
presentes e a imprensa para que
visitassem as instalações da sala
recém-inaugurada.
Foram exibidas as câmeras,
operando em perfeita sincronia, em
vários pontos dos bairros que abrangem
o policiamento do 2 º BPM, enfatizado
que é possível a repressão ao crime em
um tempo mínimo esperado, questão de
minutos,
correspondendo
às
expectativas de um melhor e mais
ostensivo policiamento na área.
- Continuem confiando na PM. Nós
continuaremos trabalhando para que
todas as pessoas que moram e vivem
na área do 2º Batalhão tenham o direito
de exercer a sua cidadania na

Secretário de Segurança, Marcelo Itagiba prestigia a inauguração

plenitude, com toda a
segurança – ressaltou o
coronel
Ricardo
Quemento.
Os equipamentos são
modernos e operados por
policiais
civis
aposentados, ou que
foram vitimados de
alguma forma enquanto
desempenhavam suas
funções. Possuem a
vivência da rua e são
devidamente treinados,

Fotos Tatiana Paradella

A sala de monitoramento do 2º BPM (Botafogo) foi inaugurado pelo Secretário de Segurança,
Marcelo Itagiba e pelo comandante- geral da Polícia Militar, coronel Hudson de Aguiar

portanto, capazes de reconhecer qualquer
tentativa ou ameaça à segurança e à
integridade da população com maior
rapidez.
A sala de monitoramento atuará em
conjunto com vários outros projetos:
Projeto Vigia, Policiamento Comu-nitário
e Ponto Eletrônico, com o objetivo de

assegurar maior proteção ao cidadão.
As câmeras estão espalhadas em
lugares estratégicos e não divulgados por
motivos de segurança, localizadas nos oito
bairros cobertos pelo 2º BMP dos quais
fazem parte: Cosme Velho, Laranjeiras,
Catete, Glória, Flamengo, Botafogo,
Humaitá e Urca.

Cur
so de Odontolo
gia
Curso
Odontologia
Curso seleciona pacientes para atendimento
em todas as áreas da odontologia.

Rua Bambina, 154 - Botafogo
Tel: 2266 3023 / 2266 1451
Técnica Resp. Dra Heloísa Ribeiro - CRO 6104

Comandante- geral da Polícia Militar, coronel Hudson de Aguiar e a presidente da AMAB, Regina Chiaradia
durante a entrega da sala de monitoramento

EM BOTAFOGO
INFORME
PUBLICITÁRIO

EM BOTAFOGO, CRESCIMENTO E PRESERVAÇÃO
SE TORNAM SINÔNIMOS
Segundo dados da prefeitura do Rio, de 200 até agora, a concentração de grandes projetos faz de Botafogo um pólo
de empreendimentos residenciais e de serviços - o que só valoriza suas raras áreas ainda livres
O berço do Rio de Janeiro.
Assim pode-se chamar o
bairro de Botafogo. Antes
de existir o bairro da Urca,
foi morro Cara de Cão que
Estácio de Sá fundou a cidade, em 1565. 441 anos
depois, ele concentra um
dos maiores acervos de
bens tombados na cidade,
reflexos de seu seu passado de sofisticação e de sua
vocação vanguardista.

Compromisso com o passado, o presente
e o futuro de Botafogo

O verdadeiro centro
do Rio
Até meados do século 20,
quando o túnel novo foi
aberto, Botafogo permaneceu quase intocado. Antes
estritamente residencial, ele
passou a sediar empresas,
comércio e serviços. Não
é à toa que nos primeiros
cinco anos dessa década,
Botafogo foi o bairro em que
mais se licenciaram novas
construções na Zona Sul do
Rio - que é a mais procurada

O fato de a preservação
ser prepoderante nas discussões sobre o bairro tem
uma clara razão de ser.
desde 2002, quando se
criou a Área de Proteção
do Ambiente Cultural do
Bairro de Botafogo, um

fato é incontestável: ele
abriga um dos maiores
acervos de bens tombados
do Rio de Janeiro. Exatamente por saber o valor de
todo esse patrimônio, e
por vivenciar o que é
Botafogo todos os dias, a

Associação de Moradores
e Amigos de Botafogo
(AMAB) vem exercendo
papel fundamental no debate dos rumos sobre o desenvolvimento e a preservação do bairro. Ao reconhecer e valorizar esse tra-

balho, e por entender a importância do patrimônio
natural, arquitetônico e
histórico de Botafogo, os
futuros projetos na região
devem ter como prioridade esses diferenciais.

Muito dessa vocação se
deve aos seus moradores,
que trabalham incansavelmente para preservar tudo
de bom que o bairro oferece desde os primórdios
do Rio de Janeiro. Tudo
isso se reflete no presente
de Botafogo: um bairro vibrante que aprendeu as lições de que é preciso
crescer, mas com consciência de preservação.

e valorizada da cidade. Mas
a qualidade de vida de seus
habitantes não pode ser
prejudicada, sob o risco
de o bairro se depreciar,
ao não conservar suas áreas verdes e todo o
patrimônio histórico e
arquitetônico. Aliás, dois
dos aspectos que sustentam exatamente a qualidade de vida de Botafogo e o
tornam tão atraente.
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Risco de construção ao lado de Gasômetro
Risco: explosão em terreno da Jornalista Orlando Dantas suscita discussão
Tatiana Paradella

Priscila Novaes

A iminente construção de um prédio
residencial de oito pavimentos no terreno
da Rua Jornalista Orlando Dantas nº 20,
causa espanto em quem conhece os
reservatórios de gás manufaturado no
terreno vizinho ao local. A licença de
construção emitida pela Prefeitura
preocupa a AMAB, pois em decorrência
da própria obra, existe o risco de
acidentes.
É exatamente, já prevendo esse tipo
de risco que o “Código de Segurança
contra Risco de Incêndio e Pânico” do
Corpo de Bombeiro Militar do Estado do
Rio de Janeiro (CBMERJ), alerta para o
impedimento de construções em áreas
vizinhas aos gasômetros.
O Diretor Geral de Serviços
Técnicos do CBMERJ, Cel. Ivan Martins
de Carvalho, avalia como alto risco de
segurança para os vizinhos, o fato de que
a obra seja realizada em um raio de 100
metros de distância do Gasômetro de
Botafogo. Em seu laudo o Cel. Ivan
explicita
como
EXIGÊNCIA
CONDICIONANTE à completa

desativação e inertização (substituição do
gás existente por outro inerte) dos
recipientes de gás dos depósitos de
inflamáveis situados naquela mesma rua.
A Exigência Condicionante para a
aprovação do projeto de obra pelo Corpo
de Bombeiros consta do processo de
licenciamento, desde o seu início em
agosto de 2004, claramente registrada no
Laudo de Exigências. Também sempre
constou como condição para
licenciamento do edifício na Rua
Jornalista Orlando Dantas 20, a
“concordância da CEG-Rio em desativar
o depósito de gás existente no terreno
em questão até a conclusão das obras”.
Em relação à concordância da CEGRio, que está com seu cronograma da
conversão do gás manufaturado para o
natural atrasado, a Companhia justifica o
atraso afirmando que: “a estação de gás
local é imprescindível para garantir a
distribuição do gás aos bairros de
Botafogo, Glória, Flamengo, Catete e
Laranjeiras, que ainda são abastecidos por
gás manufaturado, e, portanto, não pode
ser desativada até que haja a conversão
desses bairros para gás natural”, o que só

Reservatórios de gás manufaturado na Rua Jornalista Orlando Dantas, nº 44

deverá ocorrer em meados de 2007.
A Secretaria Municipal de Urbanismo
informou que apenas concedeu licença à
construção na rua em questão, com base
no cronograma da CEG que previa
finalização dos serviços no bairro de

Botafogo, para dezembro de 2005.
Enquanto a Secretaria de Urbanismo
e a CEG não chegam a um acordo, só
restou a AMAB procurar ajuda no Corpo
de Bombeiros para que o mesmo não
autorizasse a obra.

Espaço leitor
ANTES

DEPOIS

Através do “O Manequinho”, do qual sou leitor assíduo, venho acompanhando a magnífica atuação da AMAB em defesa
do nosso bairro. Aproveito a oportunidade para parabenizá-la e a todos os seus colaboradores.
Solicito à AMAB que em meu nome, e tenho certeza no de muitos outros moradores, ou não, de Botafogo que sejam
tomadas providências contra mais um atentado contra a nossa, apesar de tudo, linda cidade.
Trata-se de um grande painel publicitário da Petrobrás, montado sobre uma construção existente na sede do Mourisco
do Botafogo de Futebol e Regatas, junto à praia.
Ao lado as fotos, de antes e depois da instalação do painel, que permitem avaliar o quanto a paisagem foi prejudicada.
Agradeço pela atenção que, tenho certeza, será dada à minha solicitação.
Shigueru Hirata

VISITE O
SITE DA
AMAB

amabotafogo.org.br
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Espaço Aberto
A coisa tá feia!
Alô! Sr. Síndico do Conjunto
Habitacional Pio XII, aquele localizado
na Rua Álvaro Ramos. O que está
havendo na sua Administração? Deve ter
algo errado. Vê se engrena uma primeira
e sai em campo para resolver a situação
dos condôminos. A turma está querendo
eleger um síndico para cada bloco, assim,
os moradores estão diante de dois
problemas: dívida com a CEDAE e a
eleição de um novo síndico. As
instituições que escolheram homenagear
o Papa Pio XII dando a elas seu nome
andam com urucubaca, o Hospital, que
também é em Botafogo, foi interditado e
agora está em reformas e o Conjunto
Habitacional está em pé de guerra!
Freguesa, aqui tem queijo coalho
A Rua Voluntários da Pátria está
demais. Assim que você sai do Metrô, o
seu nasal absorve logo aquele cheirinho
de churrasco de gato. Os tabuleiros com
verduras, frutas e legumes colorem o
espaço urbano. Até que parecem ser de
primeira qualidade. Mas quando termina
a feira, às vezes os caixotes continuam

por lá. Vamos botar ordem na rua. Sigam
o exemplo dos que têm comercio formal.
São limpos e conservam a sua área.
Jogos Pan-Americanos 2007
A Prefeitura, através da Secretaria
Especial Rio 2007, apoiará a realização
de diversos eventos esportivos durante
este ano, de maio a dezembro, todos
preparatórios para os Jogos PanAmericanos. Estão previstos: para maio,
o GP de Atletismo; para julho, de 15 a
28, a Regata Pan-Americana de Vela;
para agosto, de 23 a 27, o Campeonato
Mundial JR de Natação; para setembro,
dia 3, a Meia Maratona do Rio de Janeiro;
para outubro, dia 8, o Campeonato SulAmericano de Remo; para novembro, dia
26, a competição de natação Travessia
dos Fortes; e, finalmente para dezembro,
dia 24, a Corrida Pan-Americana.
Retificação
Publicamos em nosso último jornal
de fevereiro/março, matéria referente à
Christiane de Matos Lima, informando
que o acidente havia ocorrido na Praia
de Botafogo com Rua Farani, em 2005.

por Neuza Fraga

No entanto, esta coluna faz uma pequena
retificação, esclarecendo que este triste
acontecimento se deu no dia 5 de
dezembro de 2004, na Praia de Botafogo,
em frente à Fundação Getúlio Vargas,
pista de acesso à Praia do Flamengo.
Lamentamos, pois Christiane havia se
formado,
recentemente,
em
Comunicação Social pela Unicarioca,
tendo enriquecido o seu currículo com
os cursos de Espanhol e Inglês. Com
relação ao seu estado de saúde, está
melhorando sensivelmente, com o
tratamento no Hospital Rede Sarah –
Brasília. Informamos o novo número de
telefone da família para contatos: 25417659. Aos amigos, comunicamos que
Christiane já retornou ao seu lar, dia 24/
03, por mais um período de seis meses.
Prefeitura premiará melhores
textos teatrais sobre drogas
A Prefeitura vai premiar os alunos
de escolas de ensino fundamental que
apresentarem os melhores textos
teatrais, mostrando os males causados
pelo consumo de drogas e as medidas
preventivas recomendadas. Os trabalhos

farão parte do 6º Concurso de Texto
Teatral “Tirando a Droga de Cena –
2006”, que terá a comissão organizadora
formada por 11 servidores das
secretarias municipais de Educação e
Especial de Prevenção à Dependência
Química. Portanto, se você se enquadra
nessa exigência, não perca tempo. A hora
é essa!

Concurso para Assistente Social
A Secretaria Municipal de
Administração divulgou edital do
concurso público para o cargo de
Assistente Social. São 12 vagas, sendo
uma destinada aos portadores de
necessidades especiais. As inscrições
estarão abertas das 10 horas do dia 24
de abril, às 16 horas do dia 19 de maio, e
acontecerão somente pela internet, no
endereço http://www.rio.rj.gov.br/fjg. O
valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00.
Leia o edital na página da Prefeitura na
Internet ou no Diário Oficial do
Município. Não perca tempo.

neufra@uol.com.br

Projeto Botafogo Saudável: bem estar à população
Parceria entre o 2º Batalhão de Polícia Militar e academia Pergus proporciona bem estar à população de Botafogo
Tatiana Paradella

as informações e fichas de inscrição
para o projeto. Inicialmente serão
oferecidas aulas de alongamento e

ginástica, porém existe projeto para
ampliar a freqüência destas aulas,
posteriormente.
Tatiana Paradella

Bairro privilegiado por ter uma das
paisagens mais bonitas do Rio de Janeiro e
onde o culto ao corpo é muito valorizado,
mostra mais uma vez que ser solidário faz
bem a saúde.
A iniciativa do Projeto Botafogo
Saudável resulta da parceria entre o
professor Gustavo Costa, da academia
Pergus, e o comandante do 2º BPM Ten.
Cel. Ricardo Quemento Lobasso.
O projeto tem por objetivo o bem-estar
e a saúde da população de Botafogo, do
entorno e dos policiais que sofrem de algum
tipo de patologia, proporcionando exercícios
de alongamento e ginástica direcionados a
este público “especial”.
- Os exercícios diários oferecidos no
batalhão não são direcionados e nem
específicos para aqueles policiais que

possuem algum tipo de limitação, seja esta
cárdio-respiratória ou vascular.
Entendemos também que os policiais que
sofrem de hipertensão arterial ou diabetes,
possuem um certo limite físico que deve
ser respeitado, portanto esse projeto
também nos beneficiará muito. – ressalta
Cel. Quemento, comandante do 2º BPM.
- A idéia de usar o espaço do Batalhão
para oferecer este benefício à população
de Botafogo, em especial a população da
terceira idade, me agradou muito. Acho que
todos devemos colaborar um pouco, fazer
a nossa parte, para que a vida seja melhor
em todos os sentidos – explica Gustavo,
professor da academia Pergus.
As aulas acontecem duas vezes por
semana, inicialmente, e são gratuitas. Quem
estiver interessado, basta ir até o 2º
Batalhão de Polícia Militar e procurar a
tenente Priscila Mariano, que possui todas

Parceria: comandante do 2º BPM
Tenente Coronel
Ricardo Quemento
Lobasso e o professor Gustavo Costa,
da academia Pergus.
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Botafogo Histórico

No Império Romano, o hábito do
banho diário era muito arraigado entre
seus cidadãos, mas, com a queda dos
césares no século V, a Igreja mandou
fechar as termas romanas e, por quase
mil e quinhentos anos, tomar banho virou
tabu. Na Europa ocidental, o cidadão
comum da idade média tomava cerca de
quatro banhos ao ano, quando também
se trocava de roupa, época que
geralmente coincidia com a mudança das
estações do ano. Esse costume pouco
salutar perdurou, por quase toda a
Europa até fins do século XVIII; mas,
é forçoso dizer, entre os membros da
nobreza, o horror à água era muito maior.
Os nobres europeus achavam-se
acima do bem e do mal, de modo que,
como se consideravam puros, não
necessitavam banhar-se.
Conta-se que o Rei Luís XIV de
França viveu mais de setenta anos com
poucos banhos na pele, talvez uns cinco,
um deles tomado em público, todo
vestido, num chafariz do palácio de
Versailles. Seu sucessor, Luís XV,
somente se banhou às vésperas de
morrer – e quem sabe não faleceu disso?
Luís XVI foi para a guilhotina sem banho,
bem como sua esposa, a Rainha Maria
Antonieta. O grande Napoleão
Bonaparte mandava cartas para a esposa
Josefina, pedindo que jamais se banhasse,
pois gostava de sentir “o cheirinho de
mulher” que exalava!

por Milton Teixeira*

O rei não está nú
Na Côrte portuguesa, a coisa não era
diferente. O povo português até que era
conhecido por ser limpo e banhar-se com
freqüência, mas seus reis não. Até a
vinda da Família Real para o Brasil, nem
D. João, nem sua esposa D. Carlota
Joaquina tinham tomado um banho
completo. Uma das filhas de D. João
mandou expulsar do palácio uma aia que
lhe oferecera uma lavanda para as mãos.
A princesinha retrucou que aquilo era um
insulto, pois nunca tocara em nada de sujo
na vida!
Entretanto, verdade seja dita, no
Brasil, D. João tomou banho. Tomou um
só, mas tomou. A história desse único
banho, razoavelmente documentada,
passa por verídica e merece ser descrita
aqui.
Numa tarde de verão em 1811, D.
João repousava debaixo de uma árvore
na Fazenda Real de Santa Cruz. Como
era uma fazenda de gado, com muitos
carrapatos pelo mato, um não lhe
respeitou a real perna esquerda. Mal
tirado, a mordida infeccionou. O Príncipe
Real era diabético e sofria de erisipela.
Isso tudo mais a falta de asseio provocou
tal ferida que logo o fez convocar seu
clínico geral para uma consulta. O sábio
médico sugeriu que D. João lavasse o
cancro por alguns dias, no que foi
atendido com certa relutância pelo
desasseiado príncipe. Por algum tempo
as dores serenaram, e a ferida diminuiu,

apenas para voltarem com
maior virulência. D. João
deixara de lavar a perna!
O médico do paço
tomou então uma medida
radical. Não adiantava
apenas lavar a ferida, mas
sim todo o corpo. D. João
teria de tomar um banho
completo, e, naquela época,
isso significava banho de
imersão!
O fato provocou até
protestos dos áulicos, e o D. João VI e sua perna doente em 1817
velho rei protelou a medida
por seis anos, até que, não
agüentando mais a dor e o
incômodo, resolveu cumprir
a ordem médica. Ele
conseguiu obter por
empréstimo, e depois
comprou, uma bela chácara
próxima ao Palácio de São
Cristóvão, na praia do Caju,
e que pertencia a seu amigo,
o fornecedor oficial de
vinhos do paço, José
Tavares Guerra.
A Casa de Banhos em 1975 - Foto Clarival Valladares
Obtida a casa, passouse para os detalhes do real banho. Roque, padroeiro dos perebentos e com
Providenciou-se um barril com furinhos, linda capela na dita ilha.
Hoje, a praia do Caju não existe mais,
pois o Rei recusava-se a entrar dentro
dágua sem proteção. Achava o monarca tragada por vários aterros. A baía de
que os caranguejos e siris eram muito Guanabara está tão poluída que ninguém
perigosos e poderiam bicar seus reais mais pensa nela como local de banhos,
pés, ocasionando novos problemas. quanto mais medicinais. Resta-nos
Seguindo o hábito da época, D. João não apenas de pé a Casa de Banhos de D.
tomou banho despido, mas sim com uma João, ou, mais corretamente diríamos, a
camisola, como era o costume nos “Casa do Banho de D. João”, hoje
balneários europeus. Um grupo de restaurada e abrigando desde 1977 o
guardas carregou o barril com o Rei Museu da Limpeza Urbana, da
encamisolado dentro até certa distância COMLURB; local onde está preservada
da margem, onde foi baixado até água a memória do primeiro banho real e,
chegar pela borda. Outros guardas porque negar, o início efetivo da poluição
policiavam a praia e impediam a das águas da baía de Guanabara.
aproximação de curiosos. A viajante
Rose de Freycinet, única testemunha
idônea do curioso episódio, informa que
o banho se deu em fins de 1817. Um só
e nada mais. A infecção cedeu, a perna
esquerda sarou, e o Rei logo depois *Milton de Mendonça Teixeira, professor
peregrinou até a ilha de Paquetá para de história da Universidade Gama Filho e
agradecer o milagre da cura a São da PROTUR - Escola Técnica de Turismo.
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Marcada audiência sobre subenfiteuse Silva Porto

Já que o foco da discussão foi desvirtuado passando a questionar a legitimidade da AMAB na representação dos moradores,
convocamos a todos a comparecerem na audiência, cujo endereço é na Av. Erasmo Braga, 115 – sala 205-B
divulgação

Regina Chiaradia

Foram oito anos a espera desse dia.
Quase não dá para acreditar que,
enfim, a audiência preliminar sobre o
imbróglio que envolve a legalidade da
subenfiteuse Silva Porto e a sua
relação jurídica com os milhares de
moradores de Botafogo, foi marcada
para o próximo dia 16 de maio, às
14:20 horas, na 38ª Vara Civil.
Nessa luta que se arrasta por todos
esses anos e que vinha sendo vencida,
principalmente, pela absurda
morosidade de nosso sistema judiciário,
vamos enfim colocar um primeiro
ponto final quando da prolatação da
sentença pela Dra. Daniela Brandão
Ferreira Kreil, titular da supra citada
Vara Civil.
Por mais absurdo que isto possa
parecer, depois de oito anos, ao invés
de apresentarem as provas de que são
realmente os verdadeiros donos dessa
famigerada subenfiteuse – motivo,
aliás, que levou nossa entidade a propor
a ação -, os réus mudaram totalmente
o objeto da discussão jurídica e agora
não querem mais discutir a prova da
legalidade de sua subenfiteuse –
acreditamos até porque não têm como
fazê-lo -, apenas querem contestar a
legitimidade da AMAB estar
representando os moradores de

Botafogo na ação.
Não dá para acreditar. Se na época
da entrada da ação eles tivessem
contestado a legitimidade da AMAB,
tudo bem. No entanto, só depois de
decorridos oito anos da mesma, é que
eles resolveram questionar. Ou seja, só
depois de oito anos é que eles alegam
que a AMAB não poderia ter entrado
com a ação representando os moradores
de Botafogo. Isso é o que vulgarmente
se chama de tentar desviar o foco da
verdadeira questão.
AMAB convoca moradores a
participar da audiência
Vamos provar a legitimidade da
AMAB comparecendo todos na
audiência
Já que o foco da discussão foi
desvirtuado passando a questionar a
legitimidade
da
AMAB
na
representação dos moradores,
convocamos a todos a comparecerem
na audiência, cujo endereço é na Av.
Erasmo Braga, 115 – sala 205-B.
Para os que não puderem
comparecer e quiserem saber o
resultado da audiência, divulgamos, mais
uma vez, o nº do processo:
1998.001.194.166-1 e os sites da
AMAB: amabotafogo.org.br e do
Tribunal de Justiça: tj.rj.gov.br onde as
informações poderão ser obtidas

RENDA EXTRA
Se você busca uma renda extra ou gosta de empreender.
Negócio com baixo investimento.

GRANDE POTENCIAL DE LUCROS.
PRODUTOS NATURAIS IMPORTADOS
(BELEZA E NUTRIÇÃO)

Contatos: 3826 1536
Site: www.franquiapessoal.com
Solicite uma demonstração sem compromisso.
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Informe AsEB

Espaço AsEB

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

Monitoramento por câmeras
é inaugurado em Botafogo

Mulheres pioneiras na segurança pública

Botafogo ganhou mais uma
importante ferramenta em prol da
segurança pública do bairro. Foi
inaugurada, no 2º Batalhão de Polícia
Militar uma sala de monitoramento.
Segundo Marcelo Ferreira, vicepresidente da AsEB Botafogo se
tornou uma ilha de excelência na
segurança publica.
- O bairro atualmente é o único
da cidade que conta com o
funcionamento concomitante de três
projetos de vigilância. Além da nova
sala de monitoramento por câmeras, Marcelo (AsEB), Coronel Quemento e Regina (AMAB)

existe ainda Ponto Eletrônico e Projeto Vigia que controlam ocorrências através de
chips e rádios, respectivamente, localizados em pontos estratégicos. Cada vez mais
Botafogo se torna um local atraente tanto para trabalhar, como par residir – diz Marcelo.

Destaque:

Evento realizado pela ONG V!VA POLÍCIA com apoio da AsEB, no auditório
da Academia de Polícia Silvio Terra, ocasião em que prestamos merecida
homenagem as MULHERES PIONEIRAS NA SEGURANÇA PÚBLICA.
Cerimônia presidida pela
Delegada de Polícia Inamara
Costa - Coordenadora das
delegacias especializadas de
Atendimento às Mulheres,
Delegada de Polícia Martha
Rocha, Dra. Maria Regina
Purri Arres - Presidente da Comissão de
Mulheres Advogadas da OAB/RJ
e o Escrivão de Polícia Luiz Mattos Presidente da ONG V!VA POLÍCIA presentes a nossa heroína da FEB -Major
(Enf) Elza Cansanção Medeiros (84
anos), Escrivã de Polícia Maria Thereza
Bhering de Araújo (80 anos) - autorizada
pelo Presidente Vargas a prestar o devido

Botafogo ganha mapa com a assinatura do artista plástico Jorge de Salles. Jorge é responsável
pelo desenho cheio de detalhes que traz uma releitura lúdica e bem humorada do bairro.

Balanço Geral - Patrimonial
Associação das Empresas de Botafogo - CGC: 05.452.102/0001-61
Rua Marquês de Olinda, 38 Grupo - 202 Contadora: Suely Augusto - CRC - 021865- 6 (RJ)

ATIVO

NÚMERO CÓDIGO

TOTAL

CIRCULANTE
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA GERAL
BCO C/ MOVIMENTO
TÍTULOS VINCULADOS MERCADOS FINANCEIROS
INVESTIMENTO UNIBANCO
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO
MOVEIS E UTENSÍLIOS
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
CIRCULANTE
CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
TOTAL DO ATIVO

1.0.0.00.00-7
1.1.0.00.00-6
1.1.1.00.00-9
1.1.1.01.00-8
1.1.1.02.00-7
1.2.0.00.00-5
1.2.0.01.00-4
2.0.0.00.00-4
2.2.0.00.00-2
2.2.0.01.00-1
2.2.0.02.00-0
3.0.0.00.00-1
3.0.0.00.00-1
3.1.0.01.00-9
3.9.9.99.99-3

76.051,63
13.751,63
13.751,63
449,65
13.301,98
62.300,00
4.300,00
5.349,05
5.349,05
6.343,80
994,75
3.248,30
3.248,30
3.248,30
78.152,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO ACUMULADO
RESULTADO DO PERÍODO
TOTAL DO PASSIVO

4.0.0.00.00-8
4.1.0.00.00-7
4.1.0.01.00-6
4.1.0.02.00-5
9.9.9.99.99-5

78.152,38
78.152,38
44.572,81
33.579,57
78.152,38

concurso público, Detetive Inspetora
Mary May da Silva Porto (80 anos),
Delegada de Polícia Marly Preston,
Inspetora e Primeira Motorista Policial
Civil Rosangela Coelho Cabral, Perita
Criminal Wilma Fargnolli Jobim, TenenteCoronel Célia Rodrigues Pinheiro dos
Santos - Primeira Mulher da Turma de
Praças e Primeira Mulher da Turma de
Oficiais, Tenente-Coronel (BM) Sonia
Regina Taveira Pereira, Delegada Federal
Inês Nunes Fraga, Inspetoras da
Secretaria de Administração Penitenciária
- Nilza da Silva Santos, Cristiane Bastos
de Abreu, Stefania Tavares Matinha e
Andrea Nobre da Rocha, Policial
Rodoviária Federal - Francisca de Assis
da Costa, Inspetora da Guarda Municipal
Tatiana Mendes Freitas, Guarda Municipal
Vera Guedes da Silva.

FORMULÁRIO DE

ADESÃO

EMPRESA:
RAMO:
PORTE:
RAZÃO SOCIAL :
REPRESENTANTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CEP/BAIRRO
TELEFONE:
E-MAIL:

JUNTE-SE A NÓS!

WWW
.ASEB .COM.BR
WWW.ASEB
BOTAFOGO, VOCÊ E SUA
EMPRESA MERECEM!

