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Confir a as fotos dos 198 anos de Botafo go
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Entr
Entree vista

Pr aça Nelson Mandela
Mandela::
constr
ução ainda não ffoi
oi definida
construção

Em entrevista ao Manequinho, o tenente-coronel
Albuquerque falou sobre a
atuação da polícia em Botafogo,
como entrou para a corporação
e sobre os planos para a sua
gestão no 2º BPM.
Gilande Albuquerque, 43
anos, tenente-coronel, assumiu
há dois meses o cargo de
comandante do batalhão.
Página 03

A Associação de Moradores e Amigos de Botafogo
lançou oficialmente, no dia 15 de maio, um abaixo-assinado
pela construção da praça na Rua Nelson Mandela. O
documento é mais uma dentre as inúmeras manifestações
dos moradores do bairro pela revitalização do local.
Mas as discussões sobre a reurbanização da área vêm
ganhando novos elementos, como a inauguração de salas de
cinema e a recente publicação de uma nota no jornal O Globo.
Eduardo Raia, síndico do Piazza Verde preocupado com
a segurança da Praça Nelson Mandela
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DEPOIS DE V OTAR É PRECISO COBRAR
É sempre bom lembrarmos que no
ano que vem haverá eleições para
prefeito e vereadores. A campanha já
inicia antes do final deste ano. Aí
iniciarão também as promessas
enganosas. Todos vão tirar as crianças,
das ruas; vão acabar com a violência
em nossa cidade; vão transformar
nossos matadouros em verdadeiros
hospitais de referencia e vão construir
milhares de salas de aulas com todos
os recursos tecnológicos necessários.
Ou seja, todos vão fazer de tudo para
conquistar o voto dos incautos.
Os portadores de títulos de eleitor
começarão a se tornar presas fáceis
dessas centenas de espertalhões que
invadirão novamente os nossos lares
com suas mentiras deslavadas.
A cara de pau dessa gente não tem
tamanho, mas nosso alerta máximo tem
que estar ligado desde já.
O problema é que os candidatos já
sabem que o pessoal vota, mas não
cobra. É por isso que eles têm a
coragem de aparecer novamente
contando a mesma lorota, pois sabem
que a grande maioria não acompanhou
o seu desempenho pífio enquanto

parlamentar e vai continuar ajudandoos a encher os seus corinhos enquanto
a nossa qualidade de vida definha a
cada dia.
Os nossos vereadores se
especializaram em conceder
medalhas Pedro Ernesto a pseuda-s
celebridades, pois essas “festinhas”
costumam atrair mídia espontânea.
Não é à toa, que eles só comparecem,
em massa, nas sessões das quintasfeiras, pois essa é transmitida pela TV
Câmara.
É muito triste saber que essa
Câmara, eleita no último pleito, teve o
pior desempenho dos últimos 10 anos,
no entanto, é muito mais triste ainda
saber que eles se candidataram e se
elegeram novamente porque nós que
deveríamos ter cobrado, não fizemos
a nossa parte.
Mais do nunca continua imperioso
relembrar o dito popular: “Não faça
de seu voto uma arma. A vítima pode
ser você.”.

Regina Chiaradia(presidente da AMAB)

Participe das reuniões da AMAB. Toda 1ª e 3ª terça-feira do
mês, às 20 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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Força de v ontade no Comando

Foto Mariana Tavares

Mariana Tavares
Em entrevista ao Manequinho, o tenente-coronel Albuquerque falou sobre a atuação da polícia
em Botafogo, como entrou para a corporação e sobre os planos para a sua gestão no 2º BPM.
Na primeira segunda-feira de cada mês, no 2º BPM de Botafogo, há um “Café da Manhã
Comunitário”, onde policiais, pessoas da comunidade, representantes do Corpo de Bombeiros, da
Polícia Civil e das Associações de Moradores se reúnem para discutirem sobre os problemas não
só de Botafogo, mas de todos os oito bairros, os quais o batalhão abrange.
Gilande Albuquerque, 43 anos, tenente-coronel, assumiu há dois meses o cargo de comandante
do batalhão. Entrou para a polícia há 23 anos e afirmou que o maior desafio de sua gestão será
“integrar os policiais, que estão desmotivados, com a comunidade”. Na oportunidade, prometeu
tentar solucionar problemas que estão acontecendo com os bares da rua Farani, que têm suas
calçadas todas ocupadas. O comandante acrescentou que está muito feliz com a quase total
erradicação dos delitos, que vinham ocorrendo no Largo do Machado.
Sobre o bairro de Botafogo, ele afirmou que o Projeto Vigia e os Pontos Eletrônicos estão
sendo revitalizados. “Eram projetos que estavam sendo esquecidos.” Comentou também que,
para motivar mais os policiais do batalhão, solenidades estão sendo realizadas para homenagear os
que mais se destacam.“ Isso para eles tem um valor imensurável”.
Como o senhor ingressou na
polícia?
Eu entrei para a polícia através do
vestibular da Cesgranrio. Já tinha servido
o Exército e não havia sido efetivado e
como sou virginiano, metódico, já estava
acostumado com a vida rígida e regrada
da carreira militar. Então, fiz a prova.
Depois fui passando por todos os
processos de promoções. Agora, eu
estou a uma promoção do último posto
da corporação, que é o posto de coronel.
Qual a primeira medida de
urgência que o senhor tomou ao
assumir o 2º BPM?
A primeira urgência que eu me
deparei aqui na unidade e que
necessitava de uma intervenção
imediata, era o resgate da motivação da
tropa, que estava desmotivada e fazendo
muitas reclamações. Havia excesso de
punições sem cabimento. Eu precisava
reestruturar tudo isso. A qualidade da
alimentação também precisava ser
revista. Hoje, em dia, a alimentação da
corporação é tida como uma das
melhores. Além disso, tive que reatar a
aproximação com as delegacias da área.
Hoje, nós temos um contato estreito com
eles e sabemos quase que em tempo
real dos problemas que estão ocorrendo
na área para poder adotar as medidas
preventivas ou repressivas necessárias.
Que problema de Botafogo, na
sua avaliação, mais precisava de
atenção?

Um problema macro que nós temos
aqui é o problema do menor de rua, dos
ociosos, que perambulam pelo nosso
bairro. Em um trabalho conjunto com a
subprefeitura, nós estamos conseguindo
retirar esses menores de rua. Eles são
levados para o centro de triagem que
temos na Praça da Bandeira e de lá,
são encaminhados para os abrigos que
o Estado possui.
O que o senhor acha do
Policiamento Comunitário?
O Policiamento Comunitário hoje é
de fundamental importância. Como o
próprio nome já diz, é um trabalho
comunitário. Eu ouço uma pessoa de
bem e passo a tomar conhecimento do
que está acontecendo na sua área de
atuação e aqui em Botafogo, esse tipo
de policiamento nos traz um retorno
excepcional. Nós temos aqui hoje
quinze policiais militares que trabalham
com Policiamento Comunitário e que
tratam de assuntos importantes
diretamente com determinadas
comunidades. Sabendo dos problemas,
nós podemos tomar as medidas
saneadoras necessárias.
E sobre as áreas de risco, quais
são os planos para instaurar a
segurança nessas áreas?
Nós temos algumas áreas carentes
onde o tráfico de entorpecentes milita e
temos procurado fazer com muita
informação dos nossos órgãos de
inteligência operações clínicas, ou seja,

nós só entramos em determinada
comunidade quando sabemos que um
delito está ocorrendo. Nesses dois
meses, apreendemos muitas armas e
entorpecentes e não tivemos notícia de
nenhum baleado.
E como é feito o policiamento
à noite no bairro?
À noite a unidade trabalha
essencialmente com policiamento
motorizado e procuramos atuar
direcionando esse policiamento para
os pontos que temos índices de
ocorrência de delitos, até porque não
temos efetivo suficiente para cobrir
todas as áreas como deveriam ser
cobertas. Então temos que trabalhar
em cima das estatísticas.
E como são feitas essas
estatísticas?
Essas estatísticas são feitas
semanalmente, de acordo com os
registros de delitos nas delegacias. Por
isso, que eu falo “é muito importante o
cidadão fazer o registro dos delitos.
Quando se é assaltado, é necessário ir
à delegacia e fazer a ocorrência para
que esse delito seja automaticamente
trabalhado. Com isso, dá para saber
qual é o tipo de delito que tem maior
incidência naquela área, o horário que
ele ocorre. Com isso, o policiamento
passa a ser mais efetivo e assim
podemos dar a pronta resposta”.
Há

necessidade

de

uma

mudança na postura da polícia
diante da atual crueldade nos
crimes urbanos. Qual a sua
opinião?
Nós trabalhamos dentro dos limites
da lei. O policial não pode ser
arbitrário e não pode haver abuso de
autoridade. Acho que o problema é
social. Hoje muitas famílias são
desestruturadas, a educação que
deveria ser passada ao filho já não
ocorre como deveria. Além disso, há
a problemática da impunidade. Quem
comete crime e não é punido, fica mais
motivado a os continuar cometendo.
Por isso eu repito: É muito importante
que os registros de delitos sejam feitos
pela população, para que possamos
contabilizar o delito e prender os
criminosos.
Quais são os seus planos
e principais desafios?
O nosso trabalho é árduo. Temos
que procurar nos aproximar
constantemente das comunidades que
residem no nosso bairro para que nos
auxiliem e essa aproximação acontece
em função dos cafés comunitários e
dos Conselhos Comunitários de
Segurança. Por intermédio dessa
troca de informações, nós
conseguimos maior efetividade. A
população deve estar sempre em
contato com a polícia. Ela é o nosso
termômetro e sabendo do que
acontece, podemos fazer melhor o
nosso trabalho.
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F lashes
Pela primeira vez, o bairro de
Botafogo comemorou o seu
aniversário. 198 anos de sua história.
Foram sete dias de comemorações,
onde todos os que puderam
comparecer
se
sentiram
recompensados e orgulhosos de seu
bairro. A AMAB já tem seus planos
para os 199 e também para os 200
anos.
Ainda em relação ao
aniversário de Botafogo, a
AMAB gostaria de agradecer aos
seus parceiros GPS e ASEB. Também
quer deixar registrado o seu
agradecimento aos que nos apoiaram:
Restaurante Pistache, Escola Dínamis,
Odebrechet, RJZ, Centro Empresarial
Rio, Pólo Gastronômico, Scalla
Comunicação, Colégio Santo Inácio,
Igreja da Matriz, Igreja da Imaculada
Conceição e Companhia de Teatro
Contemporâneo.
Sem esquecer daqueles que
trouxeram o seu brilho para
que a nossa festa tivesse o sucesso

por Regina Chiaradia
que alcançou; não podemos deixar de
agradecer aos componentes e
respectivos maestros dos corais: O
Encontro, da Petrobrás, Dannemann,
do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro e do Nova Iguaçu
Coutry Club, como também da Banda
Sinfônica do Corpo de Bombeiros. Um
agradecimento muito carinhoso ao
nosso parceiro e amigo professor
Milton Teixeira.
Infelizmente, o único evento
que dependia da Prefeitura,
acabou não acontecendo. Apesar
dos nossos esforços (e tenham
certeza que não foram poucos), o
Concerto Sinfônico na Praia de
Botafogo não pôde ser realizado.
Não houve divulgação prévia, não
havia luz nem cadeiras, e o que
deveria ser um palco, era algo que
nem de longe, poderia receber esse
nome. A total falta de organização e
infra-estrutura desanimou até um
pequeno público, que mesmo sem
divulgação, compareceu na Praia.
Quando a orquestra sinfônica da

Guarda Municipal chegou para se
apresentar, uma hora depois do
horário previsto, não havia mais
ninguém para assisti-los.
Em contraponto ao fracasso
do evento do último dia, o
“Encontro de Corais” foi um sucesso
tão grande, que o Centro Empresarial
Rio, onde ele teve lugar, está pensando
em reeditá-lo a cada semestre.
Um agradecimento especial
também ao fotógrafo
Ricardo Zerrenner, que gentilmente
cedeu a foto que serviu para a
ilustração de nosso convite.
O aniversário do bairro
motivou os moradores, que
na primeira reunião da AMAB após a
semana de festas, compareceram em
peso à reunião da associação. Foram
quase 100 pessoas apresentando as
suas reivindicações para o bairro. A
AMAB aproveitou para fazer um
mapeamento de todos os problemas
apresentados.

MOMENT
OS: ANIVERSÁRIO DE BO
MOMENTOS:
BOTTAFOGO

Encontro de Corais na área externa do Centro Empresarial Rio

Bruno do Pistache, Regina da AMAB e Fábio Amaral da Minas de Idéias

Milton Teixeira e Regina Chiaradia palestrando sobre
a história do bairro de Botafogo no Colégio Santo Inácio

Ricardo da AsEB, Tenente-coronel Albuquerque do 2º BPM e
Moisés da ACOA no coquetel de abertura dos 198 anos do bairro

A AMAB, através de seus
associados, está circulando
por todo o bairro, um abaixo-assinado
pela construção da nossa tal sonhada
área de lazer, que será a Praça Nelson
Mandela. Vamos exigir do Governador
Sérgio Cabral uma resposta para esse
imbróglio que se arrasta há quase 30
anos, ou seja, a cessão do terreno
para a Prefeitura, a fim de que a
mesma possa enfim, urbanizá-lo.
Solicitamos a todos os moradores que
assinem, pois a nossa pressão será
decisiva para resolver essa questão.
Um aviso importante: para que o
abaixo-assinado tenha validade é
imprescindível que o morador que o
assine coloque o seu RG.
Infelizmente, apesar de toda
a festa do aniversário de
Botafogo, a AMAB ficou mais triste,
pois perdemos um de nossos mais
queridos e alegres associados.
Henrique Rodrigues Alves nos deixou.
Se depender de seu engajamento, vai
surgir uma Associação de Moradores
no céu.
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Par ceria que deu cer to
Mariana Tavares

Doze aviões no ar, mais segurança no
subsolo. Pode parecer estranho, mas é
verdade. A empresa patrocinadora do
evento a Red Bull Air Race realizou
melhorias nas duas passagens subterrâneas
do bairro de Botafogo, solicitadas pela
AMAB. O acordo, viabilizado pela Rio 360,
empresa organizadora do evento, colocou
segurança 24 horas no túnel de pedestres
próximo ao Mourisco, que servia de abrigo
para mendigos e menores de rua, grafite nas
paredes internas e externas, limpeza geral e
reparo na iluminação interna em ambas as
passagens e no lado do Mourisco reparo na
bomba para retirada das águas pluviais.
Maria Sílvia, 58 anos, leva seu cachorro
todos os dias para passear e utiliza a passarela.
Moradora de Botafogo há 30 anos, a donade-casa ficou feliz quando soube da
existência do patrocínio. “Isso é importante,
pois agora teremos mais segurança. Há
muitos assaltos aqui.”
Apesar de as paredes das passarelas
estarem pintadas com aviões, lembrando o
evento que ocorreu em abril no bairro, algumas
pessoas que passam diariamente no local não
tem conhecimento das mudanças que
ocorreram devido a esse patrocínio.
José Felix de Lima, 73 anos é uma

José Felix de Lima
morador do bairro
há muitos anos e
associado da AMAB

dessas pessoas. Morador do bairro há muitos
anos e associado da Associação de Amigos
e Moradores de Botafogo, ele disse não ter
conhecimento. “ Isso é muito importante, pois
a passarela era perigosa”.
Edith Lage, 83 anos, também caminha
na praia todas as manhãs. Moradora do
bairro, ela também considera o projeto
importante e necessário. “Aqui é muito
movimentado e há muitos moradores de rua.
Dá medo”. A aposentada ainda acha que a
Praça Pimentel Duarte junto à passagem
subterrânea, também merecia atenção. “É
uma pena que esteja tão abandonada.”

Entrevista com Gaetano Lops,
Dir
etor Ger
al da Agência Rio 360
Diretor
Geral
Graças ao evento Red Bull Air Race
que ocorreu na Praia de Botafogo, as duas
passagens subterrâneas do bairro foram
adotadas pela empresa Red Bull. Como
seu deu essa melhoria?
Na realidade, as passagens não foram
adotadas e sim, fizemos uma melhoria na
área. Uma das passagens já é adotada pelo
Centro Empresarial Rio. Reformamos e
iluminamos esses trechos da praia para que
o acesso dos moradores fosse mais seguro.
Apesar de ser uma responsabilidade do
município; a cidade precisa da ajuda de
empresas privadas, sempre, pois
infelizmente, a falta de cultura e educação
de grande parte da população impede um
desenvolvimento veloz.
O que prevê o acordo?
Grafite nas paredes internas e externas
das duas passagens subterrâneas - uma em
frente ao Mourisco e outra do Centro
Empresarial Rio. Limpeza geral e reparo na
iluminação interna em ambas passagens e
no lado do Mourisco reparo na bomba para
retirada das águas pluviais e segurança 24
horas, até final do mês.
Vocês pretendem realizar outras
ações no bairro de Botafogo?

Conforme falei anteriormente, apesar de
não ser uma responsabilidade direta do
evento e sim, do município, toda e qualquer
melhoria para o bairro que puder ser
viabilizada, não somente por este evento,
mas por qualquer ação da Rio 360 será feita.
Na sua opinião, qual a importância
desse tipo de responsabilidade social para
o bairro e para a cidade do Rio de
Janeiro?
Alertar ao município e aos moradores a
importância de preservar o seu patrimônio.
Se todos fossem responsáveis e fizessem
sua parte, não estaríamos vivendo nessas
condições. Todos somos culpados.
A Red Bull pretende realizar outras
ações desses tipos em Botafogo uma vez
que está sediada no bairro?
Acredito que o bairro é extremamente
propício para realização de eventos, pela sua
localização e simpatia. Essa afirmação é valida
para qualquer tipo de evento, principalmente
culturais. A intenção da Rio 360 é fazer
eventos corporativos e culturais que
agreguem valor as marcas e aos moradores,
não somente para a Red Bull, mas para os
demais clientes também. Espero podermos
fazer mais eventos no bairro, pois também
estamos sediados nele.

Informe Publicitário

O

Lei do gás traz prejuízos à Petrobrás e ao Brasil

Projeto de Lei do Gás que tramita
no Congresso Nacional pode, se aprovado, trazer grandes prejuízos ao país
e principalmente à Petrobrás. O Sindipetro-RJ
e a Associação dos Engenheiros da Petrobrás
(Aepet) têm participado das audiências públicas realizadas pela Comissão Especial da Lei
do Gás da Câmara dos Deputados. Diretores
do Sindipetro-RJ vêm alertando para os perigos dessa lei na forma como está sendo proposta, especialmente com relação aos
gasodutos.
Há três projetos em tramitação sobre o
tema. A proposta do Ministério das Minas e
Energia prevê que os gasodutos da Petrobrás
sejam entregues às empresas privadas após 15
anos de utilização. A do ex-senador Rodolpho
Tourinho determina oito anos. “Na verdade,
ambas significam confisco, porque todos os
gasodutos da Companhia foram construídos há
mais de 15 anos. Portanto, o livre acesso aos
gasodutos terá de ser compulsório”, afirma
Francisco Soriano, diretor do Sindipetro-RJ que
vem acompanhando as audiências públicas na
Câmara.
“Já o projeto de Luciano Zica (PT-SP),
discutido com os trabalhadores, defende os interesses do país e garante o patrimônio da Petrobrás”, afirma. Segundo Soriano, a direção

do Sindicato tem feito um trabalho de convencimento junto a parlamentares, independentemente de serem da Comissão Especial.

TOURINHO E O PL 6666/06 - De acordo com a proposta de Tourinho, as empresas
poderão escoar a produção, aproveitando toda a
infra-estrutura construída pela Petrobrás sem precisar fazer nenhum investimento. “O que a lei
prevê é o confisco dos gasodutos para enriquecimento da indústria privada. O que se deve
questionar é por que as multinacionais não construíram gasodutos”, afirma a direção do Sindicato.
Outra pergunta para avaliar os interesses
que se escondem por trás da proposta do
Tourinho é: existe alguma empresa nacional
ou internacional com projeto de construção
de gasoduto no Brasil? Se a resposta for negativa, pode-se acreditar que se trata de uma
lei criminosa contra os interesses da empresa
que mais investe em pesquisa e tecnologia no
setor petróleo aqui no Brasil.
QUESTÃO ESTRUTURANTE - Um
bom exemplo é o caso da energia elétrica. Em
situações em que o nível de água nas
hidrelétricas diminui em função de mudanças
climáticas (como ocorreu nos dois últimos anos

do governo FHC, em 2001 e 2002), as
hidrelétricas, que são abastecidas por gás natural, entram em ação. Numa situação como
esta, ter o transporte nas mãos de empresas
privadas é arriscado. Por se tratar de atividade
estratégica, o país ficaria vulnerável porque,
no momento em que estas quiserem interromper o fornecimento de gás, poderão fazê-lo sem
necessidade de dar justificativas ao governo e
à sociedade.
“As empresas privadas são predatórias,

só visam ao lucro e não tem compromisso
com os objetivos do país. Vide Repsol, que,
quando refinar petróleo deixou de ser um
negócio lucrativo, ela suspendeu as atividades
da Refinaria de Manguinhos e demitiu a maior
parte de seus empregados. Se uma empresa
interromper o fornecimento de gás, não
poderá ser feito nada, porque ela não terá de
prestar contas ao governo, nem ao Congresso,
nem ao Tribunal de Contas, nem à sociedade”,
afirma Abílio Tozini, diretor do Sindipetro-RJ.
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PSICANÁLISE
Atendimento crianças,
adolescentes e
adultos
Tel.: 2569 5360 / 9638 2023
Cleide Maschietto
Botafogo Medical Center
Rua Dona Mariana – nº 143
Sala E-38
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Psicóloga Clínica
Márcia Cristina A.Nascimento
CRP: 05/7654

Psicoterapia para crianças,
adolescentes e adultos

3473 1283
2558 3751

ATENDIMENTO COM HORA
MARCADA
Tel.: 2266-7616 . 2527-5110
9796-0051

Rua Dona Mariana nº 131
Sala 404
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Espaço Aber to
Mundial tumultua trânsito em
Botafogo
Como é que é senhor Gerente do
Mundial? Existe um horário de carga e
descarga de mercadorias. Segundo
informação de alguns moradores, a
norma não está sendo cumprida.
Resultado: o trânsito na Rua Voluntários
da Pátria fica congestionado e
tumultuado, em toda a sua extensão, seja
na parte da manhã, da tarde, ou da noite.
É hora de botar ordem na casa, ou
melhor, cumprir o horário para carga e
descarga. Com a palavra senhor
Gerente.
Cadê as autoridades?
A comunidade do Santa Marta
merece não só o nosso respeito como
de todas as autoridades. Há bem pouco
tempo, dei um passeio pela Rua
Marechal Francisco de Moura e fui até
a uma certa altura, o suficiente para
constatar algumas irregularidades.
Estou referindo-me ao mau cheiro do
esgoto a céu aberto, o “pseudo”
bicicletário e o tão almejado Plano
Inclinado. A antecessora do atual
governador, segundo informações dos
moradores, deixou quase tudo pronto.
Agora os moradores ficaram a ver
navios. Essa turma, tão sofrida, bem
que merecia fazer as suas refeições sem
esse cheiro que tira até o apetite;
também seria de bom alvitre, a

por Neuza Fraga

construção de um bicicletário coberto e
com divisões. Encontrei gente pacífica,
muitas donas de casa batendo o seu
papinho, trabalhadores chegando do
batente. Tudo nos conformes.
Entretanto, esses problemas, por conta
das autoridades governamentais, me
decepcionaram. É por isto que eu
pergunto: Cadê as autoridades? Manda
brasa Governador! A turma merece.
Metrô colocará ônibus para fazer
a ligação Botafogo /Gávea
O serviço de ônibus especiais
Metrô, criado com o objetivo de ligar a
estação metrô Siqueira Campos aos
bairros de Ipanema, Leblon e Gávea,
terá nova linha de Botafogo à Gávea.
Segundo a Secretaria Municipal de
Transportes, o serviço deverá começar
a funcionar em junho. A nova linha
funcionará nos dias úteis com intervalos
de até dez minutos, operando das 5h até
meia noite nos dias úteis e sábados, e
das 7h às 23h nos domingos e feriados.
A população agradece. Agora
chamar linha de ônibus de Metrô de
Superfície é muita forsação de barra.
Metrô de Superfície é a linha dois.
.Fiscalização eletrônica em
Botafogo
A CET-Rio (Companhia de
Engenharia de Tráfego) está operando
equipamentos de fiscalização eletrônica

em três cruzamentos nas principais vias
de Ipanema e Botafogo. A medida
pretende melhorar a segurança de
veículos e pedestres nos dois bairros, em
pontos considerados críticos em volume
de acidentes. Em Botafogo, os
equipamentos, ajustados para reprimir
avanços de sinal, parada sobre a faixa
de pedestre e excesso de velocidade,
entre outras infrações, estão instalados
na Voluntários da Pátria, esquina com a
Rua Real Grandeza.
Rua Sorocaba tem novo local de
carga e descarga
A Secretaria Municipal de
Transportes
implantou
novo
estacionamento na Rua Sorocaba, em
Botafogo, em frente aos números 693 e
695, para carga e descarga provisórias,
até 31 de janeiro de 2008. De acordo
com portaria publicada no Diário Oficial
do Município, o trecho autorizado fica
entre as ruas Mena Barreto e General
Polidoro. No mesmo ato, a
Coordenadoria proíbe o estacionamento
de veículos no lado esquerdo desse
trecho, também até 31 de janeiro de
2008, de segunda a sexta-feira das 7h
às 19h.
Carioquinha 2007 começa em
junho
O evento começa no dia 01 e vai
até o dia 30 de junho, envolvendo 113

EDIT
AL DE CONV
OCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL
CONVOCAÇÃO
A AMAB convoca seus associados efetivos e fundadores para Assembléia Geral Ordinária no Colégio Santo Inácio, Rua
São Clemente, 226 sala s/nº dia 19/06/07.
– 1ª convocação as 18h, com 1/4 de associados ou às 18:30h, em segunda e última convocação, com qualquer número,
com a seguinte pauta do dia:
1) De 18 às 19h, apresentação do Relatório Geral das atividades do Conselho Diretor e Parecer do Conselho Fiscal
sobre as contas da AMAB;
2) De 19:01 às 21h, eleições dos conselhos Diretor e Fiscal, para o biênio 2007/2009;
3) De 21:01 às 21:30h, apuração dos votos e posse da chapa vencedora;
4) O Regulamento do Processo Eleitoral estará à disposição dos candidatos à presidência da AMAB, no dia 06/06/
2007, no saguão do Colégio Santo Inácio, das 19 às 19:30h;
5) As inscrições das chapas serão feitas mediante requerimentos à Comissão Eleitoral, entregues em envelopes fechados
endereçados a mesma, no dia 13/06/07, das 19 às 19:30 h, no saguão do Colégio Santo Inácio.
Maria Soares de Faria (Presidente da Comissão Eleitoral)
Rio de Janeiro, 26/05/07

atrações com descontos diferenciados e
programações especiais para quem
nasceu ou mora no Rio de Janeiro e
Grande Rio. Para conferir as promoções,
o site www.carioquinha.com.br
apresenta a lista completa dos
participantes, seus pontos tradicionais
como o Pão de Açúcar e o Corcovado,
entre outras atrações menos conhecidas
do público em geral, mas nem por isso
menos interessantes, vão oferecer
descontos que variam de 10% a 50% e
até mesmo gratuidades durante a vigência
da promoção. Para ter acesso ao
benefício, o carioca precisa provar o seu
vínculo com o Rio de Janeiro,
apresentando a carteira de identidade, se
for natural da cidade, e comprovante de
residência, se for morador.
Prefeitura homologa adoção de
árvores em Botafogo
Dois termos de adoção de áreas
verdes homologados pela Prefeitura, por
intermédio da Fundação Parques e
Jardins, um deles para conservação de
14 ipês na Rua Paulino Fernandes, em
Botafogo. Pessoas físicas e jurídicas
foram os adotantes, pelo prazo de dois
anos, conforme comunicado do órgão
da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente no Diário Oficial desta sextafeira, 25 de maio.
neufra@uol.com.br
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Botafogo Histórico

por Milton Teixeira*

A c hácar a de Dona Car lota Joaquina em Botafo go
Logo após a chegada da Família
Real ao Rio de Janeiro em março de
1808 o Reposteiro-Mór do Príncipe
Regente, Francisco José Rufino de Sousa
Lobato, Visconde de Vila Nova da
Rainha, adquiriu um terreno na esquina
do Caminho Novo de Botafogo – hoje
rua Marquês de Abrantes – com a praia.
Mandou então ali erguer uma casa de
morada ampla, em meio sobrado sobre
porão alto, com oito janelas na fachada
do lado do mar e idêntico número da
interna do jardim, e cinco janelas nas
duas fachadas laterais, dando,
respectivamente, para o novo logradouro
e para um jardim interno. No segundo
pavimento, do lado do mar, possuía
apenas quatro janelas e idêntica
disposição nos fundos, e uma em cada
fachada lateral. No topo, um mirante
na cumeeira a guisa de lanternim. A
Princesa D. Carlota Joaquina
conheceu a propriedade por
intermédio de sua melhor amiga no Rio
de Janeiro, a Viscondessa de Vila
Nova da Rainha. Após rápida
negociação, na qual serviu como
intermediário o Camarista João
Valentim de Faria de Sousa Lobato,
ela adquiriu a propriedade em 1810 por
R$200$000, passando a usá-la como
casa de campo. O Visconde passou a
residir numa casa na rua da Guarda
Velha, esquina de Largo da Carioca.
Quando a Côrte retornou à Portugal,
Lobato estava erguendo outra casa
ainda maior na mesma Guarda Velha
– hoje rua Treze de Maio, - esquina
do Beco do Cayrú, que deixou
incompleta.
Em novembro de 1818, Dona
Carlota adquiriu de Venâncio José
Lisboa uma imensa chácara na rua
das Laranjeiras, esquina de rua do
Catete, no Largo do Machado, onde
passou a residir. A antiga residência
de Botafogo foi então alugada ao
Ministro Plenipotenciário da Inglaterra
Lord Strangford, que nela residiu
alguns anos. Após a partida da Côrte
para Portugal em abril de 1821, a casa
foi alugada para o agricultor francês
Louis François Lecesne, um dos

pioneiros do café no Rio de Janeiro,
ali residindo com sua família até 1823.
Após a morte de Lecesne, a chácara
passou, por aluguel, ao ContraAlmirante inglês Mr. George Eyre, que
nela deu muitos jantares e bailes. Em
1826, por sua vez, passou às mãos pelo
mesmo processo ao Ministro Sir
Robert Gordon, que ali residiu até
1828. Deste último ano até 1830, nela
morou o Cônsul Geral da Rússia e
exímio naturalista G. Langsdorf.
Posteriormente a propriedade foi
alugada ao Visconde de Barbacena.
Em 1830 a casa passou legalmente ao
Imperador D. Pedro I, deixada em
testamento por sua mãe, D. Carlota,
falecida em janeiro daquele ano. D.
Pedro, por sua vez, morreu em
Portugal aos 35 anos em setembro de
1835. Sete anos depois, a casa foi
posta em leilão público, sendo avaliada
com as casas contíguas em 40 contos,
e os terrenos da chácara em 7 contos,
tudo arrematado pelo ex-regente e
senador do Império Miguel Calmon du
Pin e Almeida, Marquês de Abrantes,
que nela residiu com a esposa, Maria
Carolina da Piedade Bahia, filha do
Visconde de Meriti. Ambos ali
promoveram faustosos e concorridos
bailes. A mansão passou então por
extensas reformas e teve seu segundo
andar completado à semelhança do
térreo. Em 1864 o velho Marquês
iniciou no Caminho Novo, próxima à
mansão, a construção de uma capela
dedicada a Nossa Senhora da
Piedade, projetada pelo arquiteto José
Maria Jacinto Rebêlo, e que foi
concluída apenas em 1869 pelo
Visconde de Silva.
Com o falecimento do Marquês de
Abrantes em 1865, a mansão passou
às mãos da viúva, D. Maria Carolina,
que logo depois contraiu segundas
núpcias com o médico português Dr.
Araújo e Silva, Visconde de Silva por
Portugal, que, se não tinha o relevo
do senador bahiano, era um
cavalheiro. Não tardou muito a filha
de Meriti em reabrir aquelas salas,
com prestígio e domínio iguais aos de

dantes. Em 1874, começou
a funcionar nos jardins, um
teatro de amadores. No
ano seguinte, houve a
última grande recepção
dada naqueles salões, haja
vista o estado precário de
saúde do Visconde de
Silva. Cinco anos depois,
mortos a Viscondessa de
Silva e seu marido, a
imensa herdade passou por
herança às mãos do
Comendador Carlos de Robert James Elliot - 1820
Araújo e Silva, irmão do
Visconde, que a submeteu
a obras de reforma e
embelezamento,
coordenadas pelo construtor italiano Antônio
Januzzi. A casa, uma das
mais luxuosas do Rio de
Janeiro, foi adaptada em
1906 para abrigar o
enviado especial dos
Estados
Unidos
à
Conferência
Pana- José de Cristo Moreira - 1810
mericana do Rio de Janeiro
Mr. Elihu Root, que nela se
hospedou por um mês.
Em 1918, após um
concorrido leilão que
dispersou suas muitas
obras de arte, a histórica
residência foi demolida,
sendo substituída pelos
edifícios Paraopeba e São
João Marcos, projetados
pelos arquitetos franceses
Pedro Latif e Joseph Gire Sebastien Auguste Sisson - 1848
e hoje ambos os prédios
tombados pela Municipalidade.

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

William Gore Ouseley - 181
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Constr
ução da pr
aça na Nelson Mandela ainda não ffoi
oi definida
Construção
praça
Marcella Vieira

A Associação de Moradores e
Amigos de Botafogo lançou
oficialmente, no dia 15 de maio, um
abaixo-assinado pela construção da
praça na Rua Nelson Mandela. O
documento é mais uma dentre as
inúmeras manifestações dos moradores
do bairro pela revitalização do local.
Mas as discussões sobre a
reurbanização da área vêm ganhando
novos elementos, como a inauguração
de salas de cinema e a recente
publicação de uma nota no jornal O
Globo.
Moradores do Piazza Verde e
CHL: negociações e acordo
Com a inauguração do condomínio
Piazza Verde, na Nelson Mandela, em
setembro de 2006, as solicitações por
melhorias na área aumentaram ainda
mais.
O
Manequinho
vem
acompanhando, desde então, as
discussões entre os moradores e a
construtora CHL, responsável pelo
empreendimento. Os primeiros
declararam, à época, que foram lesados
pela empresa, por ela ter apresentado
nos materiais promocionais uma área
revitalizada e que já incluía a praça. A
construtora, por sua vez, declarou-se
isenta da responsabilidade de
revitalização do local e disse que
sempre inclui em suas maquetes os
projetos urbanísticos da Prefeitura,
ainda que estes não estejam prontos.
O médico Eduardo Raia, síndico do
edifício desde janeiro deste ano, disse
que, desde a inauguração até os dias
de hoje, foram feitas diversas melhorias
no condomínio e que, após intensas
negociações, os moradores entraram
em acordo com a CHL.
– A informação que tenho hoje é
que, efetivamente, nenhum morador
entrou na justiça contra a CHL. Até
mesmo os lojistas que eram, a princípio,
os mais prejudicados chegaram a um
acordo com ela – afirma Raia. Ele
acredita que a parceria entre a empresa
e os condôminos será necessária caso
a construção da praça realmente saia
do papel:
– Hoje, temos um bom
relacionamento com a CHL. (...) Até
porque existe a possibilidade da praça

sair e acredito, a partir de algumas
informações que tenho, que a CHL vai
participar de alguma forma desse
processo e nós também queremos
participar porque somos diretamente
interessados – diz o síndico.
Praça: obras podem começar a
qualquer momento
Os boatos sobre a construção da
praça se intensificaram ainda mais com
a publicação de uma nota na coluna
“Gente Boa” do jornal O Globo, no dia
11 de maio, com a informação de que
Prefeitura e Metrô Rio já haviam
definido como seria a praça nos
terrenos da empresa. Ninguém, porém,
confirma a notícia e alguns até a
rebatem:
– Acho que não existe consistência
naquela informação. Um dos
conselheiros do condomínio conversou
com o Diretor Adjunto de Urbanismo
do Instituto Pereira Passos (IPP) e o
que nos foi informado é que, por
enquanto, não há absolutamente nada
definido. Por outro lado, sabemos,
através
de
comentários
de
“bastidores”, que está tudo acertado
verbalmente e que, a partir de agosto,
inicia-se a construção da praça. Falta
apenas uma decisão política para
colocar no papel e assinar – afirma
Eduardo Raia.
Sérgio Bello, o diretor do IPP
mencionado pelo síndico, também não
confirma a informação presente na
nota:
– Não posso afirmar que já houve
acordo com relação ao projeto da Rua
Nelson Mandela, pois não possuo esta
informação. No entanto, para que se
iniciem obras no local, é necessário,
preliminarmente, que o acordo não
fique restrito ao terreno da futura
praça.
Segundo Bello, a proposta do IPP
para a Nelson Mandela pretende
urbanizar os espaços e reorganizar a
via, aproveitando os terrenos da RioTrilhos (órgão do Governo do Estado)
para criação de áreas públicas de lazer
e centro gastronômico, dentre outras
obras.
– A área definida no projeto para a
praça interligada ao Pólo Gastronômico
se localiza entre as Ruas Voluntários
da Pátria e São Clemente. Neste local
está instalado, atualmente, o canteiro

de obras. Este projeto foi encaminhado
à Rio-Trilhos para análise na gestão
passada (governo Rosinha Matheus) e,
neste governo, o Estado iniciou
negociações com a Prefeitura (através
da Secretaria Municipal de Urbanismo)
buscando soluções para todos os
terrenos remanescentes da Linha 1 do
Metrô – explica o membro do IPP, que
destaca a importância da revitalização
da área:
– Quanto mais rápido se viabilizar
esta empreitada, melhor para a
população local e usuários.
Sindico do edifício reforça
preocupação com segurança
Em relação à abertura – prevista
para o segundo semestre – das novas
salas de cinema do Grupo Estação, na
Nelson Mandela, as opiniões são
diversificadas. O síndico do Piazza
Verde acredita que haverá vantagens
e desvantagens para os moradores.
– Em termos de estética, não
tenho dúvidas que os cinemas, a praça
e as novas lojas irão revitalizar a área.
Porém, sem a praça e com os cinemas,
não acho que será tão benéfico para
nós, moradores, já que vai haver muito
movimento de gente e teremos que
deixar nossos portões de pedestres
abertos. Acredito que vai ser

complicado do ponto de vista da
segurança – diz Raia.
O médico destaca também sua
apreensão em relação ao barulho e ao
trânsito, lembrando que não há
detalhamento sobre estacionamentos e
vagas no projeto do IPP. Mas ele
reforça que a preocupação principal
dos moradores é mesmo a segurança:
– Apesar de termos a Delegacia e
o Batalhão (2º Batalhão da Polícia
Militar, na Rua São Clemente) aqui
perto, essa é uma área que preocupa
muito, pois é mal iluminada e tem muito
assalto.
Já Sérgio Bello do IPP, destaca que
o empreendimento do Estação
impulsionará as melhorias pretendidas
para a rua.
– Qualquer movimento positivo da
iniciativa privada colabora no sentido
de impulsionar a tão desejada
revitalização do local. Portanto, a
inauguração de novas salas de cinema
do Grupo Estação é importante –
conclui Bello.
Procurados, novamente, para falar
sobre as novas salas e sobre quais
medidas serão tomadas em relação à
segurança e ao trânsito da área, os
representantes do Grupo Estação
preferiram, mais uma vez, não se
pronunciar.
Foto Marcella Vieira

Síndico do Piazza Verde: preocupação com a segurança da Nelson Mandela
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