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   Informe AsEB

Com o objetivo de resgatar um pouco das
companhias de teatro do início do século XX, a
Companhia de Teatro Contemporâneo, liderada pelo
diretor Dinho Valladares, adquiriu sua sede própria
em meados de 2004, na rua Conde de Irajá, em
Botafogo. A companhia já funcionava no Teatro
Gláucio Gil, em Copacabana, desde 2002.

A Companhia busca retomar uma tradição de
formar grupos de atores não profissionais, como
faziam os grêmios recreativos dos bairros cariocas
entre 1910 e 1940. Desses grupos surgiram grandes
nomes das artes cênicas brasileiras como Derci

CCCCCompanhiaompanhiaompanhiaompanhiaompanhia de  de  de  de  de TTTTTeaeaeaeaeatrtrtrtrtro Contemporâneo:o Contemporâneo:o Contemporâneo:o Contemporâneo:o Contemporâneo: inte inte inte inte integggggrrrrraçãoaçãoaçãoaçãoação com  a vida com  a vida com  a vida com  a vida com  a vida

Gonçalves, Oscarito, Grande Otelo e muitos outros. Através da formação desses grupos amadores a Cia. pretende oferecer
uma alternativa concreta de formação de atores profissionais, diferente das escolas profissionalizantes que temos hoje em dia.

 Continua na página 8

A Associação das Empresas de
Botafogo (AsEB) criou a Comenda
Marquês dos Leões, que será
concedida todo ano no dia 15 de Julho
- data de sua fundação.

A Comenda prestará homenagem
às autoridades civis e militares,
entidades, empresários e a pessoas
físicas e jurídicas que tenham
prestados relevantes serviços à AsEB,
e por conseguinte ao bairro de
Botafogo.

Confira a matéria na íntegra no
Espaço AsEB.

Nem mesmo após a frustração
de ver cancelada  a audiência
marcada, um grupo de moradores
de Botafogo aposentou as
esperanças de se livrar dessa
cobrança abusiva.

Por não ter sido informado a Página 12

do bairdo bairdo bairdo bairdo bair rrrrrooooo

tempo sobre o cancelamento da
audiência moradores, dentre os
quais a presidente da AMAB,
compareceu ao Tribunal de
Justiça, para acompanhar a tão
aguardada audiência.

Mesmo não podendo res-

ponder sobre questões que
abordassem o mérito da causa, a
juíza esclareceu ao grupo o porquê
do cancelamento da audiência -
segundo a doutora, pela abso-
luta impossibilidade de se chegar
a qualquer acordo.

Para todos que esperam há
oitos anos por essa sentença, saber
que para a sua publicação faltam
apenas as Considerações Finais do
Ministério Público já é um grande
avanço.

divulgação

divulgação
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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
� 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

Depois da péssima atuação da
seleção brasileira na Copa do Mundo, se
presume que a mesma acabou;
esperamos que o país não vá pelo mesmo
caminho.

É triste ver as esperanças de toda
uma nação irem pelo ralo da decepção
após a sua desclassificação no mundial,
porém, é muito mais triste ver que o
nosso país e, em particular, a nossa
Cidade do Rio de Janeiro, estão indo ralo
abaixo também.

A Saúde, a Educação e a Segurança
encontram-se em situações pre-
caríssimas, seja  a nível federal, estadual
ou municipal. As três áreas formam um
espelho caótico, onde se reflete a
imagem de um país quase agonizante.

Vejamos. Na Saúde faltam leitos,
faltam médicos, faltam remédios, faltam
equipamentos hospitalares, na verdade
o que realmente falta é o respeito ao ser
humano, ao cidadão.

Na Educação, faltam universidades,
faltam escolas, faltam professores,
faltam salários dignos, faltam verbas
para pesquisas, faltam vagas, faltam
livros, faltam merenda, também na
Educação o que realmente está faltando
é o respeito ser humano, ao cidadão.

A seleção acabou, porém aindaA seleção acabou, porém aindaA seleção acabou, porém aindaA seleção acabou, porém aindaA seleção acabou, porém ainda
nos rnos rnos rnos rnos resta um paísesta um paísesta um paísesta um paísesta um país

Na Segurança, faltam presídios,
faltam policiais, faltam viaturas,
faltam armamentos, faltam salários
dignos, faltam agentes penitenciários,
fal tam bloqueadores,  outra vez,
reforçando, também na área da
Segurança Pública o que realmente
mais está em falta é o respeito ao ser
humano, ao cidadão.

Entretanto, se inicia o processo
eleitoral. Aí a palavra caos é pouco
para caracterizar o quadro que se
apresenta. Faltam políticos sérios,
fal tam pessoas honestas,  fal tam
propostas, faltam projetos, faltam
polí t icos com trajetórias sem
manchas, o que verdadeiramente estão
faltando são candidatos que
representem a vontade de cada um de
nós eleitores, de mudar toda essa
realidade caótica dando um basta a
tudo isso.

É hora de refletir,  de pensar
profundamente o que iremos construir
para o nosso futuro. Uma seleção mal
escalada acabou com a nossa alegria,
entretanto um Executivo e um
Legislativo mal escolhidos podem
acabar não somente com a nossa alegria,
mas integralmente, com o nosso país.
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Aline Garcia

TTTTTombamento da mansão:ombamento da mansão:ombamento da mansão:ombamento da mansão:ombamento da mansão: mais uma vitória da  mais uma vitória da  mais uma vitória da  mais uma vitória da  mais uma vitória da AMABAMABAMABAMABAMAB
Associação comemora mais um feito na luta pela preservação da histórica

e da arquitetura do bairro de Botafogo

Depois de mais de um ano de espera,
o  palacete  dos  Linneo de Paula
Machado, finalmente é tombado pelo
Governo do Estado, através do Instituto
Estadual  do Patr imônio Cul tural
(INEPAC). Não só o bairro de Botafogo,
mas toda a cidade do Rio de Janeiro
ganha com a preservação desse bem de
valor  his tór ico,  paisagís t ico e
arquitetônico.

- Em nome de toda a comunidade de
Botafogo  agradecemos o empenho do
Dr. Marcus Monteiro, diretor-geral do
INEPAC. Diante de tanto descaso e
omissão que assistimos triunfar em
nossa  c idade,  é  mui to  importante

sabermos que ainda podemos contar com
pessoas que se dispõem a lutar pela
preservação de nossa memória histórica
� diz a presidente da AMAB, Regina
Chiaradia.

Partindo de denúncias veiculadas na
imprensa de ameaças ao bem cultural,
a  AMAB encaminhou ao INEPAC
pedido de tombamento, em caráter de
urgência. Segundo o diretor-geral do
INEPAC, Marcus  Montei ro ,  esse
tombamento é de suma importância, pois
surgiu do seio da sociedade.

- Este tombamento reveste-se de
importância ,  não apenas  pelo
reconhecido valor do referido bem
cultural, mas por atender à solicitação
tão emocionada da comunidade de
Botafogo � relata Marcus Monteiro.

O palacete da família de Linneo de Paula Machado foi construído em 1910 pelo
arquiteto Armando da Silva Telles, que também projetou o Palácio Laranjeiras e o
Copacabana Palace.

A área, que tem mais de cinco mil metros quadrados, foi tombada pela prefeitura
em 1987, mas em 2000 o Departamento Geral de Patrimônio Cultural, da Secretaria
Municipal das Culturas autorizou o desmembramento do terreno. Cerca de 1.900
metros quadrados foram retirados da área de proteção.

O desmembramento do terreno da rua Dona Mariana 19, segundo a Secretaria de
Urbanismo, foi uma operação legal. Um dos herdeiros pediu em março autorização
para a construção dos dois prédios, na parte do terreno voltada para a rua Guilhermina

RRRRRelembrelembrelembrelembrelembrando o fando o fando o fando o fando o faaaaato:to:to:to:to:

Guinle. O palacete ocupa um quarteirão
inteiro na esquina da rua São Clemente. O
dono, Francisco Eduardo de Paula
Machado, morou ali até sua morte, em
janeiro de 2005.

A possibilidade dos jardins do palacete
de Linneo de Paula Machado, um raro
exemplar do paisagismo da belle-époque,
desaparecerem para dar lugar a dois
prédios, fez com que a presidente a AMAB
encaminhasse um pedido de tombamento do
todo o conjunto (imóvel e jardim) do
palacete ao INEPAC e outro ao IPHAN.
Com mais esse instrumento de preservação,
agora Botafogo poderá dormir aliviado.

Detalhe da porta de entrada, dec.90 - Fonte: IPHAN

Fachada principal do palacete dos Linneo de Paula Machado

Fotos IPHAN

Riqueza de detalhes
no Interior do
Palecete, dec.90
Fonte: IPHAN
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FFFFFlasheslasheslasheslasheslashes por  Regina Chiaradia

O baile funk do Morro Dona
Marta tem sido a causa da

insônia e dos distúrbios emocionais de
muitos moradores de Botafogo. O barulho
provocado pelos equipamentos da
Furacão 2000 impede que qualquer
pessoa (criança, adulto ou idoso) consiga
usufruir do seu direito de ter sossego no
seio de seu lar. Ainda bem que os
moradores têm se unido para denunciar
ao Comandante do 2º BPM o horário e a
rota da chegada das monumentais caixas
de som, impedindo assim, que elas subam
o morro e instalem mais um de seus bailes
infernais, acabando com o fim-de-semana
de quem só quer poder dormir em paz.

Problemas em Botafogo é o que
não faltam. Temos recebido

muitas denúncias de menores de rua
agressivos, usando drogas e achacando
moradores idosos na área da Real
Grandeza e Mena Barreto. O duro é ter
que responder aos moradores que,
segundo os educadores da Secretaria
Municipal de Assistência Social, que
fazem a abordagem desses menores, eles
não podem fazer nada se o menor infrator,
agressivo e drogado não quiser
acompanhá-los de livre e espontânea

Nem tudo são problemas, o
mercado imobiliário registra,

mais uma vez, que Botafogo é o bairro
da Zona Sul onde mais se constrói e mais
se vende imóveis. Depois de 84 anos da

   Com mais de 10 anos de
atuação, tendo passado por ela

mais de 2.500 crianças que praticavam
futebol nas areias da Praia de Botafogo,
a Escolinha do Guerreiro encerra suas
atividades este mês. Deixará de dar
continuidade ao seu trabalho porque a
Prefeitura não renovou o convênio e,
desta forma, a agremiação não poderá
arcar com os salários dos professores.
É triste ouvir do fundador da Escolinha o
seguinte relato: �Povoamos a praia à noite
que antes era muito deserta e só havia
drogas e prostituição. Conseguimos com
a Escolinha que os moradores do bairro,
depois das 18 horas, viessem praticar
esportes na praia. Contribuímos na
iniciação esportiva e na educação,
principalmente, dos alunos da rede
municipal�. Que contradição: a Prefeitura
gasta tanto dinheiro nessa história do
PAN e nem um centavo sequer na
iniciação esportiva das crianças que dela
tanto necessitam.

Fechada para obras desde
janeiro, quando completaria 50

anos, a Biblioteca Popular
Machado de Assis, na Rua Farani, se
encontra agora interditada pela Defesa
Civil, desde o dia 19 de junho, depois de
dois desabamentos causados pelas
chuvas. O presidente da Associação dos
Amigos da Biblioteca, Belmiro Ferreira,
denuncia que houve descaso da
Prefeitura e da empresa contratada por
ela que deveria, segundo Belmiro, ter
escorado o telhado para evitar o prejuízo
provocado à estrutura da casa, de 1929.

Por falar em invasões, os
moradores próximos ao Cemitério

São João Batista não se cansam de denunciar
o aumento da favela na encosta do Morro
São João. O Poder Público finge que não
houve e que não cabe a ele a
responsabilidade dessa fiscalização.

vontade. Resta então a Polícia, mais essa
não pode nem tocá-los em função do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

citação de Lima Barreto: �O resto do
Rio não existe, mas paga imposto. O Rio
é Botafogo, o resto é cidade indígena, a
cidade negra�, Botafogo virou mania.
Resta saber, sem a renovação adequada
da infra-estrutura, aonde vai nos levar
todo esse super adensamento.

Estão acontecendo invasões
no Morro do Pasmado. Uma
associada residente na Rua

General Polidoro tem observado à
noite, luz no meio da mata. Já são dois
pontos,  segundo a nossa atenta
observadora.  Comprovando a
denúncia de nossa associada, no
último dia 3 de julho, uma adolescente
foi encontrada morta dentro da galeria
subterrânea do Túnel Novo. O fato foi
noticiado na grande imprensa. Agora,
prestem atenção no que disse a irmã
da vítima, também menor de rua,
quando foi ouvida pelo inspetor
responsável pelo caso na 10ª DP:  -
Vi minha irmã no início da noite e ela
tinha usado drogas. Mas não dormi
com ela, preferi o matagal do Mirante
do Pasmado.

Qualquer dia desses, os barracos
ultrapassarão os limites do cemitério e vai
ser preciso pedir autorização ao tráfico para
enterrar nossos entes queridos.

PrPrPrPrProjeto Limpeojeto Limpeojeto Limpeojeto Limpeojeto Limpeza na Prza na Prza na Prza na Prza na Praiaaiaaiaaiaaia

Mutirão do Limpando & RMutirão do Limpando & RMutirão do Limpando & RMutirão do Limpando & RMutirão do Limpando & Reciceciceciceciceciclandolandolandolandolando
Abrindo as comemorações da

Semana Mundial do Meio Ambiente
2006, o Evento Limpando & Reciclando
nas praias de Botafogo, Copacabana,
Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra da

Tijuca Urca e Flamengo, além da adesão
de Sepetiba, Itacoatiara e Arraial do
Cabo recolheu quase quatro toneladas
de lixo.

Em Botafogo, o coordenador

Gerson Guerreiro esteve
presente novamente com
os seus alunos,
recolhendo 180 kg de
microlixo.

Praia de Botafogo:
Escolinha do Guerreiro
participa do Dia Mundial
para limpeza das Praias

Aumente sua produtividade e diminua seus custos, utilizando
os serviços de Porteiros, Zeladores, Faxineiros, Eletricistas,
Bombeiros Hidráulicos, Guardiões de Piscinas, etc.

Equipe de Supervisão Técnica 24 horas pronta para atender
suas necessidades.

Deixe de se preocupar com o pagamento de salários e
encargos sociais, a DELGV cuida disso pra você.

Seja parceiro da DELGV, nos sentiremos honrados em tê-lo
integrado a nossa seleta Carteira de Clientes.

Entre em contato e solicite-nos um orçamento sem
compromisso.

DELGV  -  3339-2296 / 3341-0115

SÍNDICOSSÍNDICOSSÍNDICOSSÍNDICOSSÍNDICOS

Uma empresa especializada
em terceirização em

Condomínios

DELGV
Locação de Mão-de-Obra Ltda
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CurCurCurCurCurso de Odontoloso de Odontoloso de Odontoloso de Odontoloso de Odontologiagiagiagiagia

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

Tatiana Paradella

CorCorCorCorCorpo de Bombeirpo de Bombeirpo de Bombeirpo de Bombeirpo de Bombeiros desautoriza constros desautoriza constros desautoriza constros desautoriza constros desautoriza construçãouçãouçãouçãoução
ao lado do Gasômetrao lado do Gasômetrao lado do Gasômetrao lado do Gasômetrao lado do Gasômetro de Botafo de Botafo de Botafo de Botafo de Botafooooogggggooooo

Aline Garcia

A licença de construção emitida pela
Prefeitura para as obras de construção de
um prédio residencial multifamiliar ao lado
do gasômetro da Companhia Estadual de
Gás (CEG-Rio) na Rua Jornalista Orlando
Dantas nº 20, continua preocupando a
Associação de Moradores e Amigos de
Botafogo-AMAB. Segundo a assessoria de
imprensa da Secretaria Municipal de
Urbanismo (SMU), o cancelamento da
licença está sendo analisado pelo Secretário
de Urbanismo. A coordenadoria informou,
ainda, que as obras no local não foram
iniciadas.

A legislação que se rege pelo Código
de Segurança contra Risco de Incêndio e
Pânico do Corpo de Bombo do Estado do
Rio de Janeiro proíbe tal construção, face
aos perigos decorrentes da proximidade dos
tanques de armazenamento de gás, mesmo
assim, desde 1986, a ECCON-Rio insiste
em construir no local.

 Consultado a respeito, o Corpo de
Bombeiros enviou ofício à Prefeitura com

cópia para a AMAB, desautorizando a obra
e condicionando a sua realização somente
quando os tanques estiverem vazios,
desenergizados e com gás inerte, de forma
a evitar explosões. Entretanto, por ora, os
tanques estão gaseificados  e funcionando
normalmente no abastecimento da região.

A desativação do gasoduto, segundo
documento da CEG-Rio, acontecerá
somente em julho de 2007. Segundo a
Companhia,  a estação de gás local é
imprescindível para garantir a distribuição
do gás aos bairros de Botafogo, Glória,
Flamengo, Catete e Laranjeiras e, portanto,
não pode ser desativada até que haja a
completa conversão desses bairros para o
gás natural.

SMU x CEG

A Secretaria Municipal de Urbanismo
informou que apenas concedeu licença à
construção na rua em questão, com base
no cronograma da CEG-Rio que previa
finalização dos serviços no bairro de
Botafogo, para dezembro de 2005. A

AMAB ao ser avisada, constatou o ilícito e
denunciou o fato ao Corpo de Bombeiros.

- A licença emitida pela Prefeitura e
que ainda não foi cancelada nos
preocupa muito, pois caso se inicie a
obra, existe o risco de acidentes. Vamos
continuar monitorando a área e em  caso

Construção é proibida devido a proximidade dos tanques de armazenamento de gás

de tentarem iniciar essa obra, por ora
ilegal e perigosa, chamaremos
imediatamente o Corpo de Bombeiros,
que tem se mostrado bastante criterioso
e sério em relação a esse caso � afirma
a presidente da Associação, Regina
Chiaradia.

PPPPPello Menos rello Menos rello Menos rello Menos rello Menos retoretoretoretoretorna ao Humaitána ao Humaitána ao Humaitána ao Humaitána ao Humaitá
Foi inaugurada no dia 21 de junho a

nova unidade da rede Pello Menos Instituto
de Depilação, no bairro do Humaitá.

Em menos de um mês, a empresa já
cadastrou cerca de mil clientes e provou
que o bairro necessitava do retorno da
marca.

- Essa é uma área promissora para a
nossa marca e nossa unidade poderá vir a
se tornar uma das grandes unidades do
Pello Menos. Estou feliz com a aceitação
do público e com a marca, que nos deu um
grande apoio para tornar realidade essa
instalação � diz Júlio Castro, responsável

pela Unidade.
Localizada no número 152 da rua

Humaitá, o Pello Menos está
estrategicamente posicionada em um
ponto que atende a quem vai para a
Zona Sul, via Copacabana ou Botafogo,
ou à Zona Norte, pelo Rebouças e, no
meio do caminho de quem vai para o
Jardim Botânico e Lagoa.

A eficiência no atendimento -
feito por empregadas treinadas em
Centro de Treinamento próprio, com
cabines climatizada, sem hora
marcada, cera de fabricação
exclusiva, derma-tològicamente
testada pelo Ministério da Saúde e,
material descartável de qualidade,
utilizado em toda a rede, são
aspectos que colocaram o Pello
Menos Instituto de Depilação como
a empresa líder mundial no ramo.

- No momento temos 12
funcionárias e vamos chegar a 18
em bem pouco tempo. Nossa loja é
ampla e vai crescer ainda mais �
avisa Julio Castro.

         Informe publicitário



Kriptum InfKriptum InfKriptum InfKriptum InfKriptum Infororororormática lança frmática lança frmática lança frmática lança frmática lança franquia e inauguranquia e inauguranquia e inauguranquia e inauguranquia e inaugura noa noa noa noa novvvvva sedea sedea sedea sedea sede

A Kriptum Informática acaba de inaugurar sua nova
sede, em Botafogo, localizada na Rua Arnaldo Quintela n°
15. São três andares de instalações completas com quatro
amplos laboratórios e um cybercafé aberto ao público.
Comemorando dez anos, a Kriptum Informática promete
apostar em cursos com aulas 100% práticas, voltadas para
o mercado de trabalho, com material didático especialmente
desenvolvido para agilizar e facilitar o aprendizado.

Em sua nova sede, a Kriptum montou quatro laboratórios
com equipamentos modernos, mantendo-os à disposição para
treinamento. Cada aluno pode escolher o melhor horário
para praticar e tirar dúvidas com o instrutor de plantão, e
assim, melhorar seu desempenho mais rapidamente.

Pensando nos segmentos terceira idade e alunos com necessidades especiais, a Kriptum desenvolveu um layout exclusivo para suas
novas instalações, facilitando o acesso a todos.

A Kriptum lança também seu sistema de Franquias, que transfere a experiência de dez anos de sucesso e metodologia diferenciada,
com qualidade reconhecida pelos seus usuários.

em Botafogoem Botafogoem Botafogoem Botafogoem Botafogo
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VISITE O SITE
DA AMAB
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Leitora assídua do Jornal O Manequinho manda fotos denunciando o lixo deixado pela própria COMLURB no
largo próximo a Rua Clarisse Índio do Brasil. Segundo ela, caixas de frutas são jogadas no chão. Olha os mosquitos!

Cia.Cia.Cia.Cia.Cia. de  de  de  de  de TTTTTeaeaeaeaeatrtrtrtrtro Contemporâneoo Contemporâneoo Contemporâneoo Contemporâneoo Contemporâneo:::::
BotafBotafBotafBotafBotafooooogggggo é sede de uma das mais conhecidas Companhias de o é sede de uma das mais conhecidas Companhias de o é sede de uma das mais conhecidas Companhias de o é sede de uma das mais conhecidas Companhias de o é sede de uma das mais conhecidas Companhias de TTTTTeaeaeaeaeatrtrtrtrtro do Rio de Jo do Rio de Jo do Rio de Jo do Rio de Jo do Rio de Janeiraneiraneiraneiraneirooooo

 O coordenador da Companhia, Dinho Valladares acredita no ideal da formação de atores profissionais
através da prática, da atuação e do aperfeiçoamento contínuo.Com essa idéia de aperfeiçoamento contínuo, a
Companhia busca oferecer uma grande variedade de cursos sem  duração específica, além de workshops
sobre assuntos relacionados ao teatro. Como o objetivo é formar atores através da prática, a Companhia
sempre monta espetáculos com suas turmas de teatro adultos e infantis.

Entre as peças montadas pela Companhia ganham destaque as três adaptações de Shakespeare: Adorável
Hamlet, Adoráveis Romeu e Julieta e Adorável Ricardo III. Além de peças de autoria da própria companhia
como: O Abobalhado e Quando a Libido Ataca! Através das montagens a Companhia tenta sempre dialogar
com a situação atual da sociedade, sensibilizando sua platéia para os problemas de hoje.

Essa preocupação social se mostra também na constante tentativa de integração da Companhia com a
vida do bairro, encenando anualmente a Via Sacra e abrindo a sua casa para outros grupos de teatro se
apresentarem, seja participando de concursos de esquetes ou de improvisação.

As turmas de 2006 se preparam para apresentar no final do ano, clássicos do teatro brasileiro como:  A
Ópera do Malandro de Chico Buarque, ou ainda, O Bem Amado de Dias Gomes. Um espetáculo infantil, A
Festa no Céu, de Solange Lima, está em cartaz desde o início do ano.

ConfirConfirConfirConfirConfir a aa aa aa aa a     prprprprprooooogggggrrrrr amação de julhoamação de julhoamação de julhoamação de julhoamação de julho

amabotafogo.org.br

A FESTA NO CÉU

Musical infantil
Texto de Solange Lima e Dinho Valladares
Direção de Dinho Valladares
Coreografias de Aline Bourseau
Sábados e domingos às 17:30h
Promoção de ingresso : R$ 15,00
Crianças � R$ 10,00

FESTIVAL DE INVERNO

Dia 15 às 21h �abertura - Cenas de Dias
Gomes  direção de Dinho Valladares
Campeonato de improvisação!

Dia 21 às 21h - Amor e Ciúme � adaptação
e direção de Regianna Antonini
Dia 22 às 19h - Adolescentes Radicais �
direção de Dinho Valladares
Às 21h � Cenas de Chico Buarque �

direção de Dinho Valladares
Dia 23 às 19h - Adolescentes Radicais �
direção de Dinho Valladares

Festival Nacional de Teatro de Grupos e
Cias - dias 28, 29 e 30
Dia 28 � Omame Teatro � direção de
Marilena Bibas (RJ)
Dia 29 - Voz Mercê � do Grupo República
Cênica � Campinas

TEATRO ADULTO

Segundas-feiras � das 17  ás 19:30h prof.
Regiana Antonini
Segundas-feiras - das 20 às 22h prof.
Dinho Valladares
Terças-feiras - das 19:30 às 22h prof.
Regiana Antonini
Quartas-feiras �  das 16 às 18h -
Técnica de Improvisação: Match de

improvisação � prof. Ana
Paula Novelino.

Quartas-feiras - das 18:30 às 22h Prof.
Rodrigo Rangel e preparação vocal com
Feliciano Vianna
Quartas-feiras - (teatro para especiais)
das 14 às 16h Prof. Humberto Torres
Quintas-feiras - (Teatro para não atores)
das 19:30 às 21:30h Prof. Humberto
Torres
Domingo (*)  - das 11 às 12:30h Prof.
Dinho Valladares (* esta turma terá aula
sempre no teatro Gláucio Gil � que fica
ao lado do Metrô da Praça Cardeal
Arcoverde, em Copacabana)

Técnica de improvisação - Teatro
esporte
Domingos - das 14 às 16h Prof. Cláudio
Amado

TEATRO PARA ADOLESCENTE
E CRIANÇAS

Terças e quintas-feiras - das 15 às 17h
Prof. Isabela Leal
Sextas-feiras - das 14 às 16 h Prof.
Isabela Leal
Sábados - (a partir de 11 anos) das 11:30
às 13h Prof. Dinho Valladares.

Tel: 25375204 e 92624972
www.ciadeteatrocontemporaneo.com.br
ciacontemporaneo@veloxmail.com.br

R. Conde de Irajá 253 � Botafogo

Fachada da Cia. de Teatro

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÔES
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Espaço Espaço Espaço Espaço Espaço AberAberAberAberAber tototototo por  Neuza Fraga

neufra@uol.com.br

 Este mês começarei a coluna com
uma antítese, isto é, duas notas
antagônicas e o faço consciente, com o
objetivo de chamar à atenção das nossas
autoridades para o Projeto Carioquinha
e para o nosso querido bairro de
Botafogo. Após lerem as duas notas
constatarão os fatos. De um lado,
mostrando as coisas boas para o povo
carioca, visitas a pontos turísticos com
descontos; por outro, um dos cartões
postais do Rio, representando a parte
negativa, que é o abandono da nossa
enseada de Botofogo.

 
Inscrições: Projeto Carioquinha

2006
Não importa em que bairro você

Foto Ana Cecília Duek

O Projeto �Bola na Cesta� de
Botafogo ainda não completou um ano,
mas tem motivos para comemorar. As
nove meninas da equipe do núcleo,
implantando em julho de 2005 pela
Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer, conquistaram a 2ª colocação no
campeonato sul-americano de
basquete da categoria mirim, realizado

Meninas mostrMeninas mostrMeninas mostrMeninas mostrMeninas mostram talento no basqueteam talento no basqueteam talento no basqueteam talento no basqueteam talento no basquete
na cidade gaúcha de Novo Hamburgo
e o 1º lugar na categoria pré-mirim do
Torneio Estadual.

Das 12 meninas que vão representar
o Botafogo no Torneio Mirim Feminino
de Basquete de 2006, nove são do Bola
na Cesta de Botafogo. Os 44 alunos têm
aulas às segundas e sextas-feiras, das
16h às 19h. O endereço do núcleo é Rua

Lauro Muller,79. Em cinco anos de
atividade, mais de 5.000 jovens passaram
pelo Bola na Cesta e 120 deles hoje
disputam campeonatos por clubes
cariocas. O projeto tem atualmente
1.200 alunos. Outras informações
podem ser obtidas através da Central
de Atendimento da SMEL, pelo telefone
2263-5507.

Botafogo: uma
              antítese visual         

Receba o Jornal

Ligue e faça a sua assinatura
2558 3751 ou 3473 1283

 em casa gratuitamente

more, vem aí a 8a. edição do Projeto
Carioquinha.

Terá início no dia 30 de julho e se
estenderá até o 3 de setembro, com o
apoio da Riotur e realização da ABIH/
RJ. O evento, que é sucesso há sete
anos, tem como objetivo oferecer
descontos aos moradores do Rio em
passeios tradicionalmente feitos pelos
visitantes, além de fomentar o setor de
turismo numa época de baixa temporada.

Para usufruir os descontos, basta ir
às bilheterias dos pontos turísticos e
serviços cadastrados com comprovante
de residência e carteira de identidade.
As promoções, que há três edições se
estendem para outras cidades do Estado,
são válidas para quem comprovar que é
nascido ou morador do Rio e do Grande
Rio.

Os pontos e estabelecimentos

interessados em se cadastrar deverão
obedecer as seguintes condições:
conceder desconto ou programação
especial (em caso de gratuidade na
bilheteria) ao carioca e morador da
cidade durante a vigência do projeto;
conceder cortesias ou brindes para ação
promocional e exposição na mídia;
divulgar a campanha com destaque no
seu estabelecimento; apoiar, por meio de
assessoria de imprensa, a divulgação na
mídia; enviar material promocional do
ponto; e acompanhar o retorno da
campanha para, ao final do projeto,
informar à organização os resultados
alcançados. Mais informações pelo
telefone (21) 2431-2612 ou no site
www.carioquinha.com.br.

 Botafogo: o nosso
querido bairro

Parece que o nosso bairro está
melhorando. O seu visual, as obras de
saneamento para evitar aquelas águas
fétidas, a recuperação das galerias de
águas pluviais, teatros, cinemas, novos
edifícios, casas comerciais, shoppings.
Toda esta infra-estrutura muitas vezes
positiva, será que agradará aos
saudosistas? Mas isto é uma realidade.
Temos que nos conformar, a população
cresce e com ela urge a necessidade de
fazer adaptações de acordo com a
época.

Tudo isto é muito bonito, ver
Botafogo tomar vida, não ser um �bairro
de passagem�, como um dia foi rotulado
mas, acima de tudo, há um fator que
supera qualquer toque positivo. De que
adianta ser um dos cartões postais mais
belo do Rio de Janeiro, se a nossa

enseada está poluída, e nós que
adoramos viver aqui neste cantinho da
Baía de Guanabara, estamos proibidos de
tomar um banho de sol  ou nos banhar
nas águas calientes  que aquecem a cada
dia o nosso amor pelo bairro de Botafogo.

 Deixo no ar uma pergunta: Aonde
andam as nossas autoridades que não
socorrem a nossa enseada prestes a se
transformar num lamaçal com urubus
sobrevoando a praia em busca de algo
para se alimentar....

Vinda da Família Real ao Brasil
Para comemorar o bicentenário da

chegada da Corte de Portugal ao Brasil,
o Município criou o Prêmio D. João VI,
a ser concedido em 2008. De acordo com
a Secretaria Municipal das Culturas, o
autor do melhor livro inédito que tenha
como tema o impacto da presença da
Família Real sobre a cidade do Rio de
Janeiro receberá R$ 50 mil. As inscrições
estarão abertas até 21 de dezembro de 2007
e os originais deverão ser apresentados na
sede no Palácio da Cidade, em Botafogo.

Tudo isto seria convincente se este
incentivo não estivesse limitando a criação
dos artistas, que perdem o seu direito de
apresentar qualquer outro produto de sua
criação. É como se o criador tivesse seus
direitos cerceados. O autor será obrigado a
sair da área na qual é especialista  para ter
direito ao patrocínio.

A obrigatoriedade do tema foi
contestada por muitos por ter sido
considerada como  cerceamento do
direito de criação.  Não sei se me fiz
entender, mas resta saber se todos
os patrocínios na área da Cultura estariam
voltados para essa publicação.
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Botafogo HistóricoBotafogo HistóricoBotafogo HistóricoBotafogo HistóricoBotafogo Histórico por  Milton Teixeira*

A viúvA viúvA viúvA viúvA viúva não tão alea não tão alea não tão alea não tão alea não tão alegggggrrrrreeeee

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

Essa história, desencavada do passado
do Rio de Janeiro, serve para mostrar que
�barracos� e escândalos na elite brasileira
não são assuntos tão recentes assim como
a maioria pensa.

No dia 30 de julho de 1868, pelas 20h,
a viúva Da. Cândida de Paiva e Oliveira,
ao sair da casa nº. 22 da rua dos Barbonos
(hoje Evaristo da Veiga, no Centro), em
direção à de nº. 24, onde residia, foi
inopinadamente segurada por um grupo de
indivíduos mascarados, que violentamente
a meteram num carro, conduzindo-a para
uma casa na rua Berquó (hoje General
Polidoro, em Botafogo), onde passou a
noite, transida de medo. Pela manhã,

adentrou em seu quarto o Bacharel
Raimundo Martiniano Alves de Souza, que,
levando-a para uma sala, lhe disse havê-la
raptado para com ela se casar. Lá estava
montado um altar. Daí a momentos, entrou
um padre coadjutor da Matriz de São João
Batista e que ia celebrar a cerimônia. A
viúva Cândida armou tal escândalo que logo
depois, de repente, entrou a polícia para
prender o fogoso Bacharel e as
testemunhas do casamento.

Espalhada a notícia pela cidade,
surgiram os comentários. Diziam uns que
o rapto não se tinha dado; que a viúva havia
seguido espontaneamente o Bacharel e que
todo aquele escândalo tinha sido arranjo dos
filhos da viúva, que se opunham ao
casamento. Diziam outros que houvera o
seqüestro e que o Bacharel queria casar-
se com a viúva, para com a sua fortuna se
locupletar.

Só que Da. Cândida não era herdeira
de vultosos bens e Raimundo Martiniano
não era tão pé-rapado assim...

Por sua vez, os galanteios do Bacharel
não eram lá tão estranhos à bela viúva.

Em verdade, a polícia apurou que
Raimundo Martiniano a cortejava há algum
tempo e, ao que consta, ela anteriormente
não o repelira tanto assim. Da. Cândida
freqüentava muito a casa de uma amiga,
esposa do Dr. José Mariano da Silva,
residente no citado nº. 22 da rua dos

Barbonos. O Bacharel morava ali perto e,
vigiando os passos da viúva, passou a
freqüentar a mesma casa 22, onde se
encontravam e, com o tempo, passaram a
manter um relacionamento que se queria
ocultar dos olhos dos filhos da matrona.

Quem não gostou nada da coisa foi o
Dr. José Mariano, o qual, suspeitando
erradamente que a esposa mantinha um

A viúva Cândida em 1870, após o escândalo.

caso com o Bacharel, assassinou-a com
um golpe de bisturi no dia 6 de novembro
de 1866. A falsa suspeita fora levantada
por alguns criados da casa, desafetos da
patroa, cujas mentiras acabaram por lhe
custar a vida. A única coisa que a polícia
apurou é que a Sra. Silva alcovitava em
sua residência os encontros furtivos da
viuvinha amiga e vizinha.

Depois desse escândalo,
Da. Cândida se apartou do
namorado, o qual, ressentido
e julgado injustiçado em seu
amor, praticou o seqüestro
dezoito meses depois.

Realizado o julgamento,
os dois amantes foram
absolvidos. Quem pagou o
pato foi o Dr. José Mariano,
que, pela morte da mulher
pegou prisão perpétua.

Mesmo assim, como o
Doutor era homem de
posses, depois de algum
tempo de cadeia, acabou
solto.

 O Bacharel Raimundo Martiniano



JUNHO/JULHO 2006 � 11

Nem mesmo após a frustração de ver
cancelada, em cima da hora, a audiência
marcada para o dia 16 de maio, um grupo
de moradores de Botafogo aposentou as
esperanças de se livrar dessa cobrança
abusiva.

Por não ter sido informado a tempo
sobre o cancelamento da audiência,
que ocorreu apenas no dia anterior, no fim
do expediente, um grupo de moradores,
dentre os quais a presidente da AMAB,
compareceu ao Tribunal de Justiça, para
acompanhar a tão aguardada audiência.

Ao ser informado, já no Tribunal,
sobre o cancelamento, o grupo decidiu
esperar para  ter um contato, mesmo que
breve, com a juíza responsável pela causa,
Daniela Brandão Kreil, para tomar
conhecimento do que havia acontecido.

Após realizar todas as audiências
marcadas para a tarde do dia 16 de maio,

PPPPPopulação de Botafopulação de Botafopulação de Botafopulação de Botafopulação de Botafooooogggggo espero espero espero espero espera decisão sobra decisão sobra decisão sobra decisão sobra decisão sobre o casoe o casoe o casoe o casoe o caso Silv Silv Silv Silv Silva Pa Pa Pa Pa Pororororor tototototo
a Dra. Daniela, gentilmente, recebeu o grupo
de moradores e, respondeu com muita
atenção e até mesmo de forma didática, a
todas as perguntas feitas por eles.

Mesmo não podendo responder sobre
questões que abordassem o mérito da
causa, a juíza esclareceu ao grupo o porquê
do cancelamento da audiência - segundo a
doutora, pela absoluta impossibilidade de se
chegar a qualquer acordo entre as partes -
e qual seria o próximo passo em relação
ao processo, que conforme a juíza, deverá
ser enviado ao Ministério Público para que
o mesmo produza as suas Considerações
Finais e, na volta do MP, ela prolatará a
sentença, após afirmar que o processo já
se encontra �maduro� para ser julgado.

Para todos que esperam há oitos anos
por essa sentença, saber que para a sua
publicação faltam apenas as Considerações
Finais do Ministério Público já é um grande
avanço.

Enfim, começou a contagem regressiva

para que a população do bairro de Botafogo,
envolvida nesse imbróglio, veja no Diário
Oficial, a publicação da prova da ilegalidade
dessa cobrança e a sua conseqüente
suspensão.

Fazemos votos que possamos abrir
o próximo número do Manequinho, com
a matéria de capa, falando sobre a nossa
vitória, mesmo que ainda seja no âmbito
apenas da 1ª instância.

Vista de Bota-
fogo abençoado
pelo Cristo Re-
dentor
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Regina Chiaradia

A moda como instrumento de cidadania. É com esse espírito que toda terça-feira
as sócias e voluntárias Natasha Medela e Laiza Dourado da Dondocas Acessórios
ensinam as mães de crianças atendidas pela ONG Refazer a transformar tecidos,
retalhos, borrachas, barbantes e qualquer outro material menos convencional em
bijuterias exclusivas.

- Nosso objetivo é que primeiro as pessoas escolham o acessório depois a roupa
� diz Natasha Medela.

Criando esse conceito na cabeça das mães as sócias ensinam com prazer um
novo oficio. Do vintage ao contemporâneo as peças são irreverentes e autorais.

- Esse dinheiro veio na hora certa. Além é claro de aprender a fazer um acessório
e poder combiná-lo com a roupa � relata Kely Cristina, 33 anos e mãe de Josy que
tem dermatite atópica.

A venda desses produtos gera renda às famílias e aumenta a rentabilidade da 
instituição.

Sobre a Refazer
 Localizado na Rua Hans Staden, 34, em Botafogo o  Refazer  presta  assistência  às  famílias  de  pacientes  infantis  e 
adolescentes  do  Instituto  Fernandes  Figueira  (IFF)  -  hospital  materno-infantil  da  FIOCRUZ-RJ.  As  famílias  atendidas 
vivem  com  renda  mensal  de  até  três  salários  mínimos  e  têm,  pelo  menos,  um  membro  portador  de  doença  crônica.
ONG Refazer
Rua Hans Staden, 34 - Botafogo
www.refazer.org.br   2527 3434

RRRRRefefefefefazazazazazendo a vida aendo a vida aendo a vida aendo a vida aendo a vida atrtrtrtrtraaaaavés da modavés da modavés da modavés da modavés da moda
Nasce em Botafogo a Grife Refazer: bijuterias feitas pelas mães com a parceria da Dondocas Acessórios

por  Aline Garcia
fotos Sérgio Caddah

Natasha acompanha todas as etapas da produção

Revelar a população de
Botafogo a cara da moda do bairro.
Dar dicas, mostrar talentos,
divulgar estilos e curiosidades... é
assim sem muita pretensão que
surge a coluna Manequim.

Como primeira dica você pode
ficar na moda e ainda fazer o bem.
Broches, brincos, colares,
braceletes, chaveiros e até porta-
celulares, tudo de extremo bom
gosto na grife Refazer.
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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

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

         Informe AsEB

al

Motivados por uma mesma paixão,
independente de idade ou classe social,
os corações patriotas se unem, de quatro
em quatro anos com uma vibração
coletiva pela vitória do nosso Brasil.

Em Botafogo não seria diferente.
Amigos, vizinhos e familiares se juntaram,
nos fins de semana, num mutirão para
enfeitar as ruas e praças do bairro.

Aproveitando a oportunidade para dar
o pontapé inicial, divulgar e aparecer no
bairro, o Bloco do Feijão Amigo, que fará
sua estréia no carnaval de 2007 pelas ruas
de Botafogo, marcou presença durante o
mundial. Na primeira fase da copa, três
eventos ocorreram em uma casa na
Voluntários da Pátria, com um mega telão,
caldinho de feijão e muita cerveja gelada

Verde e amarelo em Botafogo para torcer pelo Hexa!!!
para animar os torcedores; tudo a preço
campeão. O evento começava duas horas
antes do jogo e ia até às 22:00 horas, com
a presença do DJ Daniel SMK tocando
muito Funk, Hip Hop e House colocando
todos para dançar. Entre os trocedores,
estava o presidente da AsEB, Marcelo

Marianna Freitas

Joaquim Marques Baptista de Leão - Marquês dos Leões, comerciante português monarquista, 
abriu suas terras, e por conseguinte criou a Rua Voluntários da Pátria, onde teve inicio o primeiro núcleo
comercial e empresarial de Botafogo, esta rua foi aberta em 1826, na mesma ocasião, a Rua Real
Grandeza, Marques e o Largo dos Leões, onde residia o Marquês. O primitivo nome foi Rua de São
Joaquim da Lagoa, seu santo onomástico. Em sessão, porém, de 13 de maio de 1870 e proposta do Sr.
Presidente Barroso Pereira, deu-lhe a Ilustríssima Câmara Municipal a denominação de Rua dos
Voluntários da Pátria, em homenagem aos brasileiros que se alistaram voluntariamente na guerra de
1864/70 contra o governo do Paraguai.

Com essa visão futurista e de expansão, o Marquês dos Leões trouxe para as suas terras, nobres,
empresários e começou a formar o nosso bairro. Seu sobrinho o Ministro da Marinha - Joaquim
Marques Baptista de Leão, nascido em 6 de janeiro de 1847, Patrono do Centro de Adestramento
�Almirante Marques de Leão�, foi notável na sua carreira na força naval.

Por seus feitos, o Comendador Joaquim Marques Baptista de Leão  foi aclamado como Patrono
da Associação das Empresas de Botafogo, e criada a Comenda Marquês dos Leões que será
concedida no dia de sua fundação (15 de Julho de cada ano) a autoridades civis e militares, entidades,
empresários e a pessoas físicas e jurídicas que tenham prestados relevantes serviços à nossa AsEB, e
por conseguinte ao bairro de Botafogo.

AsEB cria comenda Marquês dos Leões

Atual presidente Marcelo Ferreira, ex-presidente João Quintanilha e a presidente do Clube Sírio e Libanês,
Thereza Richa   - recepcionados pelo Comandante do Centro - Capitão de Mar-e-Guerra Ilques Barbosa Júnior 

João Carlos Quintanilha se desligou
da presidência da AsEB . Sempre com
grande competência Quintanilha foi um
brilhante presidente. A AsEB continuará
na trilha do sucesso, com o respeito a
comunidade e bons projetos.   Marcelo
Ferreira é o novo presidente.

DestaqueDestaqueDestaqueDestaqueDestaque

 Projeto Vigia: segurança reforçada
�Estamos muitos satisfeitos com o Projeto Vigia e bastante atuantes. Recebemos elogios do Batalhão hoje, pois somos o único

estabelecimento participante que passa relatórios diários. Colaboramos com a vigilância externa diariamente.� Com essas palavras
o empresário da noite alternativa e morador de Botafogo Leo Feijó relata a importância que tem sido o Projeto Vigia para o bairro.

moradores, blocos, todos estiveram bem
animados e preparados para torcer pela
nossa seleção. Infelizmente, voltamos
para casa antes do esperado, mas a
torcida de Botafogo se manteve ativa
até os quarenta e nove do segundo
tempo.

Carla , Marcelo Ferreira e o Felipe FeijãoFerreira, que disse que
o bloco é uma ótima
oportunidade para
inserir os portadores de
deficiência nos eventos
do bairro e acabar com
a discriminação. Como
principal exemplo está o
nosso amigo Felipe
Feijão, portador de
deficiência e o paraninfo
do bloco.

Shopping, bares,




