
Lei poderá
preservar área de
confeitaria
O vereador Betinho apresentou em
audiência pública sua justificativa
para o projeto de lei que preserva a
fração urbana ocupada pela tradicio-
nal Confeitaria Beira Mar. Página 7

Homenagem aos
heróis da FEB e
do 21º GAC
A Câmara homenageou o 21º
Grupo de Artilharia de Campanha,
herdeiro das tradições do regi-
mento que deu o primeiro tiro na
campanha da FEB na Itália. Pág.4
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Câmara participa
da campanha
Outubro Rosa
Além da fachada iluminada com a
cor da campanha Outubro Rosa, a
Câmara promove palestra sobre pre-
venção do câncer de mama,com
Thereza Cypreste. Página 6

Reunidos pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio, mais de vinte repórteres, re-
datores e fotógrafos narraram em um DVD a saga de cada um nos anos que se seguiram ao golpe de
1964. O DVD foi exibido na Câmara de Vereadores e um relatório entregue à Comissão Nacional da
Verdade. Continentino Porto, presidente da entidade, disse que o Sindicato pretende levar esse levan-
tamento também às faculdades e a segmentos da sociedade civil organizada. Páginas 2 a 4

A Câmara de Vereadores de Niterói, dentro de seu
programa cultural aberto a toda a comunidade,
promoveu mais duas atividades: a exposição de
pinturas “Outras Paisagens”, do artista plástico
Paulo Bittencourt, e o lançamento do livro “César
de Araújo - memórias e poemas”,  feito pela poe-
tisa e atriz Eda Damásio no saguão do Legislativo
niteroiense. Páginas 5 e 15

Arte presente
em telas e poesias

Jornalistas com a verdade

Fazenda mostra
as contas da
Prefeitura
O secretário municipal de Fa-
zenda, Cesar Barbiero participou
de audiência pública legislativa
para prestação de contas da Pre-
feitura de Niterói. Página 6

Exposição de óleos sobre tela em que Paulo Bittencourt retrata paisagens
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Comissões Permanentes:

Meses de trabalho, muitas horas de depoimentos
gravados, mais de 20 jornalistas ouvidos e a his-
tória oficial sendo recontada. O resultado está re-
sumido em 1h30min de narrativas de violação aos
direitos humanos sofrida por jornalistas de Niterói.
O trabalho foi realizado pelo Sindicato dos Jorna-
listas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro
— primeira entidade de classe a criar sua própria
Comissão da Verdade. Um DVD e um relatório foi
entregue à Comissão Nacional da Verdade para
ajudar a desvendar os crimes cometidos pelo re-
gime militar brasileiro contra profissionais de Im-
prensa a partir do golpe de 1964.

Dezenas de jornalistas, advogados, estudantes de
comunicação, militantes da chamada resistência
e vereadores reuniram-se no Plenário Brígido Ti-
noco da Câmara para a exibição pública do DVD.
Segundo o presidente do Sindicato, Continentino
Porto, um dos objetivos é não deixar que a histó-
ria seja apagada.

— Vamos levar esse trabalho colhido pelo Sindicato
também às faculdades, escolas e demais segmentos
da sociedade civil organizada. São casos de abuso
de autoridade, violência física e psicológica, torturas,
perseguições políticas. Grande parte da geração de
hoje ainda desconhece o que aconteceu nos porões
da ditadura. Só conhecendo e entendendo o pas-
sado é que podemos evitar o mesmo erro no futuro.
Na abertura do nosso vídeo, tem uma expressão que
diz que a superação não se faz com o esquecimento.
Esse é o nosso papel histórico — disse Continentino.

Para o presidente da Comissão Municipal da Ver-
dade, o advogado Fernando Dias, da OAB-Niterói, o
resgate da história feito pelo Sindicato vai servir à Co-
missão Nacional da Verdade para entender o que
aconteceu em Niterói.

— A cidade foi vanguarda na luta pela redemocrati-
zação. Aqui existia um movimento operário-sindical
muito forte que atuava ao lado de ferroviários, marí-
timos e estivadores. A História é muito dinâmica. Os

Jornalist
histórias d
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listas recontam suas
as do período de ditadura

Continentino Porto, presidente do Sindicato dos Jornalistas, apresenta o trabalho de registro de depoimentos de colegas de prisão vítimas da ditadura militar

comunistas lutavam pela redemocratização e
pela reforma agrária, que era também uma
bandeira capitalista. Torturas, perseguições,
prisões arbitrárias e violação de direitos huma-
nos ainda acontecem a todo momento hoje em
dia, em pleno processo democrático. A luta não
terminou — ressalta Dias.

Na avaliação de Mario Augusto Jakobiskind a
revisão da Lei de Anistia é uma bandeira “que
não pode ser esquecida” e a democratização
dos meios de comunicação precisa “entrar na
pauta da campanha presidencial”. Com quase
90 anos o advogado Modesto da Silveira, fa-
moso por defender mais de 30 presos e per-
seguidos, emocionou a todos.

— Interrompi uma quimioterapia para estar
presente aqui hoje. Venci tantas batalhas e
espero vencer essa também. Agora em 2014
completamos 50 anos do golpe, que são

muito mais na verdade. As sequelas daquele
período vão durar muitos anos ainda, vão
atingir outras gerações. Só no Rio oito advo-
gados foram sequestrados naquela época
pelo crime de defender os direitos humanos
— contou o advogado.

Mario Sousa, da diretoria do Sindicato e um
dos responsáveis pela tomada de depoimen-
tos, lembrou a trajetória do baiano Zé Gamela.

— Adotou Niterói como sua terra, entrou para
o Partido Comunista, foi preso 13 vezes e fez
do cordel um instrumento para denunciar as ar-
bitrariedades do regime. Em nosso município,
alguns profissionais de imprensa foram leva-
dos à força para o Estádio Caio Martins, trans-
formado em campo de prisão pelos militares —
lembrou Mario.

Além dos advogados Modesto da Silveira e

Fernando Dias, também participaram repre-
sentando o Poder Legislativo os vereadores
Leonardo Giordano, autor da lei que instituiu a
Comissão Municipal da Verdade; Bruno Lessa;
e Paulo Eduardo Gomes. Ainda presentes es-
tavam o ex-deputado e advogado Silvio Lessa;
o ex-vereador Coimbra de Mello; e Marta Cioc-
cari, representando a Comissão Nacional da
Verdade.

A Comissão da Verdade do Sindicato é com-
posta pelos jornalistas Continentino Porto,
Mário Sousa, Rafael Oliveira, Mário Jacobins-
kind, Pinheiro Junior e Silvia Junqueira. A pri-
meira fase do relatório contou com a
colaboração do Programa de Extensão da Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF), sob coor-
denação de Sílvia Regina Queiroz Ferreira,
também dirigente do Sindicato dos Jornalistas.

Além dos advo

dos Modesto da

veira e Fernand

Dias, também p

ticiparam repre

tando o Poder

Legislativo os

vereadores...
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Vereador Leonardo Giordano apresenta primeiro relatório parcial da Comissão da Verdade de Niterói

Sessão solene na Câmara de Vereadores homenageou o 21º
Grupo de Artilharia de Campanha (21º GAC), atualmente sediado
em Jurujuba, Niterói. O grupo é subordinado à Artilharia Divisionária
da 1ª Divisão de Exército (Artilharia Divisionária Cordeiro de
Farias), sendo a unidade herdeira das tradições do II Grupo do 1º
Regimento de Obuses Auto-Rebocados, que deu o primeiro tiro
durante a campanha da Força Expedicionária Brasileira (FEB), na
Itália, durante a Segunda Guerra Mundial.

A sessão especial foi presidida pelo segundo secretário da Mesa
Diretora, vereador Emanuel Rocha, com a presença de oficiais
daquela unidade do Exército que, pelo feito histórico, recebeu a
denominação de Grupo Monte Bastione. Esse monte fica locali-
zado ao norte de Vecchiano e serviu de massa cobridora para a en-
trada em posição da artilharia brasileira. Esta elevação permitiu,
em 1944, o posicionamento do grupo de obuses a fim de apoiar a
manobra da Infantaria – 6º RI, conforme o contexto tático da 1ª Di-
visão de Infantaria Expedicionária.

Segundo o site Verde Oliva, que veicula informações sobre o Exér-
cito Brasileiro, a “história de glórias dessa unidade de Artilharia da
FEB tem sido relembrada anualmente pelo 21º GAC ao repetir,
simbolicamente, a realização do primeiro tiro de artilharia dispa-
rando um tiro de salva em formaturas solenes”. Durante muitos
anos, militares que integraram a guarnição da peça que disparou
o tiro inicial eram convidados a repetir o feito, de forma a marcar
para as gerações de novos oficiais, sargentos e soldados o histó-
rico momento em que uma unidade de artilharia brasileira realizou
a primeira missão real de tiro em um conflito bélico mundial.

Heróis da FEB são
lembrados pela Câmara

Comissão  
divulga seu
relatório
da Verdade

Documentos da Secretaria Estadual de Se-
gurança Pública do Rio de Janeiro, data-
dos de abril de 1964, comprovam que 356
presos e mais de mil pessoas passaram
pelo denominado “Presídio do Caio Mar-
tins”, o primeiro da América Latina a abrigar
presos políticos do período da ditadura mi-
litar. Estas informações são objeto de pes-
quisa da Comissão da Verdade em Niterói
(CVN), divulgada em seu primeiro relatório
parcial, na solenidade “Mães da Resistên-
cia”, promovida pelo vereador Leonardo
Giordano, no plenário da Câmara.

Um dos pesquisadores da Comissão, o es-
tudante de Ciências Sociais da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF), Eduardo

Beniacar, destaca que o trabalho está num
processo de aprofundamento da pesquisa
do Caio Martins. Segundo ele, há registros
resultantes da junção do Arquivo Público
do antigo Estado da Guanabara com o do
Estado do Rio de Janeiro, além de docu-
mentos do extinto Departamento de Ordem
e Política Social (DOPS), localizado na
Avenida Amaral Peixoto, no Centro da ci-
dade.

— Apesar dos arquivos do Estado já estarem
todos listados e abertos, a Comissão ainda
não teve acesso a informações que poderiam
vir do Exército e da Marinha. É como se eles
não existissem. Num proposital apagamento
da memória histórica da ditadura, nega-se

que o Caio Martins tenha sido utilizado como
presídio, quando, na verdade, há claras pro-
vas documentais de que, para fins de inqué-
rito policial, à época, os presidiários eram
para lá levados e ali ficavam presos. Ainda
faltam documentações daquelas forças ar-
madas, mas, com o que temos do DOPS,
conseguimos traçar um escopo significativo
— explica o pesquisador.

Responsável por estruturar a Comissão da
Verdade em Niterói, Renato Almada, subse-
cretário da Coordenadoria de Defesa dos Di-
reitos Difusos e Combate à Intolerância
Religiosa, ressalta que “o relatório é um bri-
lhante trabalho dos membros, pesquisadores
e estagiários da CVN”.

Vereador Emanuel Rocha e oficiais do 21º GAC na mesa da sessão solene
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Uma viagem pelas mais belas praias e lo-
cais de Niterói, do Estado do Rio e do Nor-
deste brasileiro é a sensação que fica ao
visitar a exposição “Outras paisagens”, do
artista plástico e pintor Paulo Bittencourt.
Vinte e seis telas a óleo produzidas por ele
trouxeram dezenas de pessoas ao salão
nobre da Câmara. 

Marinhas, prédios históricos e suas bele-
zas arquitetônicas, paisagens bucólicas e
demais aspectos do dia a dia de cidades
como Niterói, Cabo Frio, Maricá, Nova Fri-
burgo, São João da Barra e Teresópolis,
no Rio de Janeiro, e de cidades do Nor-
deste brasileiro fizeram parte da mostra
inédita.

Pintados entre fevereiro e agosto deste
ano especialmente para a mostra, desfila

cores e sentimento também por cidades
do Ceará, Maranhão e Piauí. Paulo Bi-
ttencourt — que desenha e pinta desde os
12 anos — hoje com 64 anos, fez sua pri-
meira exposição em Nova Friburgo (Re-
gião Serrana), em 1968.

— Pinto profissionalmente, mas não vivo
da pintura. Faço por prazer, desde os tem-
pos de escola. Aos 16 anos saí por aí, pelo
mundo, seguindo os traços de dois gran-
des mestres: Jair Picado e Hélio Juliano,
com ambos aprendi muito — diz ele.

Natural de Friburgo, veio para Niterói aos 11
anos estudar Química Industrial, mas sem
abandonar os pincéis e as espátulas. Já par-
ticipou de mais de uma centena de mostras
e mantém exposição e galerias permanen-
tes em Conservatória e Rio das Ostras.

Casado, pai de dois meninos e uma me-
nina, conta com o envolvimento de toda a
família em seu trabalho.

— Minha mulher é minha incentivadora
de todos os dias. Uma das minhas filhas,
que lida com moda, fica responsável pelo
design gráfico das mostras e a outra, que
também pinta, costuma fazer a organiza-
ção das obras — revela.

Ano passado, em julho, o pintor apresen-
tou na Câmara de Vereadores a exposi-
ção “Coralinas”, com ênfase para
quadros retratando Niterói e São Gon-
çalo. Na ocasião, uma das telas, medindo
73cm x 54cm e pintada um mês antes da
exposição, sobre a pequena torre do in-
terior do Campo de São Bento, em Ica-
raí, foi doada ao Legislativo.

Paisagens
do país nas
telas de
Bittencourt Paulo Bittencourt e um de seus quadros em exposição no salão nobre da Câmara de Vereadores

Nascido a 16 de fevereiro de 1950, Paulo Bittencourt participou,
em Conservatória, do Primeiro Salão de Artes Plásticas, no ano
de 1968, recebendo ali o seu primeiro prêmio em pintura.

Autodidata, captou conhecimentos, recebeu influências e desen-
volveu suas próprias técnicas. Frequentando o meio artístico de
Niterói, Rio de Janeiro e Valença, o qual sempre valorizou muito,
por ter sido sua escola, fez grandes amigos e homenageou estas
cidades com seu trabalho.

Já residindo e estudando em Niterói, ingressou definitivamente no
meio artístico, expondo em vários salões coletivos de arte, como
o Salão Fluminense, Salão Niteroiense de Artes Plásticas, Salão
da Academia Valenciana de Letras, Salão de Maio do Rio, Expo-
sição dos Artistas Nacionais, entre outros.

Sempre usando a técnica de óleo sobre tela ou sobre madeira,
têm como temas principais os casarios, o paisagismo e as mari-
nhas, humanizados com cenas da vida cotidiana.

Perfil do artista

Paulo Bittencourt em seu atelier  onde trabalha com óleo sobre tela ou madeira

ARQUIVO PESSOAL
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Com a presença do secretário municipal de Fazenda, César Augusto
Barbiero e de técnicos da Secretaria, foi realizada a segunda audiên-
cia pública legislativa para prestação de contas da Prefeitura de Nite-
rói. Os números e balanços financeiros, acompanhados de
demonstrativos das receitas e despesas municipais, são referentes ao
segundo quadrimestre do corrente ano.

Convocada pela Comissão Permanente de Fiscalização Financeira,
Controle e Orçamento da Câmara, foi presidida pelo vereador Bruno
Lessa, e aberta à participação popular. Além de Lessa, Milton Cal e
Paulo Eduardo Gomes, como membros da Comissão; tem ainda como
integrantes Vitor Júnior e Verônica Lima, na condição de presidente e
vice, respectivamente.

Exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, as três audiências anuais

sobre o tema têm como objetivo dar maior transparência à população
sobre a aplicação dos recursos públicos do município.No primeiro se-
mestre os vereadores aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para 2015 e, nos próximos dias, a Câmara estará recebendo a
Lei Orçamentária Anual (LOA) para ser debatida e votada, além de re-
ceber as emendas dos vereadores e de representantes da sociedade
civil, que se manifestam nas audiências públicas sobre o tema.

Contas da Prefeitura
debatidas em audiência

O chamado Outubro Rosa, mês dedicado à
saúde da mulher, será aberto no dia 6, às
13h30, na Câmara de Vereadores com pa-
lestra voltada às funcionárias do Legislativo
e à população de modo geral. Os debates
serão dirigidos por Thereza Cypreste de Mi-
randa, médica voluntária da Associação dos
Amigos da Mama (Adama) e da Sociedade
Brasileira de Mastologia. Como já é tradicio-
nal a fachada será iluminada na cor rosa.

Segundo dados divulgados por segmentos li-
gados a mulher, Niterói é o segundo municí-
pio com população mais idosa do Estado e o
primeiro em número de mulheres. Para cada
um menino que nasce, chegam mais seis
meninas. O já tradicional Outubro Rosa é o
mês usado para chamar atenção à preven-
ção ao câncer de mama, à saúde da mulher
em seus múltiplos aspectos.

Em 2013, Célia Bragança, diretora da Policlí-
nica de Especialidades Malu Sampaio; Mar-
cilene Souto, da Coordenação Municipal de
Políticas para as Mulheres; Ana Pimentel,
uma das coordenadoras da Marcha Mundial
das Mulheres; Adriana Cersózimo, diretora da
Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Fer-
reira; e Thereza Cypreste participaram dos
debates.

— O longo tempo em que Niterói ficou sem
representante feminina no Legislativo foi
muito ruim para as mulheres. Houve, por
exemplo, redução do número de vagas nas
creches municipais. Estamos reabrindo o pro-
cesso de escuta e de reivindicações a serem
encaminhadas à Prefeitura. A área de Aten-
ção Básica da Secretaria de Saúde é funda-
mental para o atendimento à mulher —
ressalta Verônica Lima, que, ao lado de Tânia

Rodrigues e Priscila Nocetti, é uma das três
vereadoras eleitas na atual legislatura.

Entre os temas que devem entrar na pauta
estão a construção de uma rede de amigas
da mulher para ajuda mútua e enfrenta-
mento das graves questões. Problemas
como obesidade, diabetes e alto índice de
abortos com mortes ou sequelas têm au-
mentado consideravelmente e a nova
orientação sobre o que é saúde sendo di-
tada pelo mercado da beleza também
devem ser discutidos.

Ana Pimentel, por exemplo, defende que o
uso de determinado cosmético não pode ser
definido como saúde ou imposto como novo
padrão. Para ela, os programas de saúde são
importantes, “mas não se pode resumir a
saúde da mulher a apenas esse ponto”.

Prevenção
do câncer 

de mama
terá debates Com a fachada iluminada em cor de rosa, a Câmara adere à campanha mundial

Secretário de Fazenda, César Barbiero, apresenta as contas
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Com 72 anos de história e fazendo parte do ro-
teiro gastronômico e sentimental de Niterói, a
Padaria Beira Mar, na também tradicional Rua
Moreira César, em Icaraí, foi tema de audiên-
cia pública. Solicitado pelo vereador Betinho, o
encontro serviu para discutir com a sociedade
o projeto de lei 31/2014 que visa preservar o
local. Apesar de a importância da Beira Mar ser
unanimidade entre todos os presentes, alguns
defendem que a lei proposta por Betinho seja
específica para a fração urbana da padaria, evi-
tando outras interpretações.

— O que proponho já foi feito no passado pelos
vereadores Paulo Eduardo Gomes e Fernando
de Oliveira Rodrigues para atender ao Mercado
Nando. Os técnicos da Secretaria Municipal de
Urbanismo ajudaram na formalização e quere-
mos preservar o emprego de centenas de tra-

balhadores — explica Betinho.

Paulo Eduardo Gomes lembrou que sua lei,
elaborada em 2008, visou proteger um mer-
cado autorizado a funcionar ali sem estaciona-
mento, instalado desde 1974 e que vinha
sofrendo pressões por parte da Prefeitura.

— A Beira Mar também merece o mesmo tra-
tamento e eles já têm estacionamento. Mas o
texto legal é muito abrangente quando fala em
12 frações urbanas espalhadas pelo bairro,
dando margem aos especuladores. Proponho
que seja definido de que ponto exato da Mo-
reira César — disse Paulo Eduardo.

Henrique Vieira destacou que o Plano Diretor
está defasado e que já deveria ter passado por
duas revisões.

Na avaliação de José Azevedo, presidente do
Conselho Comunitário da Orla da Baía, o Plano
Diretor deve ser revisado de forma democrá-
tica, considerando os impactos ambientais e
viários.

— Niterói tem sido loteada pelo setor imobiliá-
rio há décadas. Se ficarmos emendando o
Plano Diretor sem revisá-lo, se esta lei, com a
qual concordo, for aprovada sem a revisão
vamos entrar com mais uma ação no Ministé-
rio Público — adianta Azevedo, afirmando que
mudanças no Plano devem ter origem no Exe-
cutiva, e não de uma  proposta do Legislativo.

A vereadora Verônica Lima, integrante da Co-
missão de Urbanismo da Câmara, também de-
fendeu uma urgente revisão dos planos Diretor
e Urbanísticos Regionais.

7

Aqui chegando em 1951, o português Gentil
Moreira já encontrou a Beira Mar, inaugurada
em 1942. Dedicado ao ramo da música e da
alfaiataria, comprou um negócio que contava
com 14 funcionários.

— Passados tantos anos empregamos 320
pessoas. Entrei para o ramo da gastronomia e
não saí mais. É como a minha relação com o
Brasil. Posso afirmar que hoje gosto mais do
Brasil do que de Portugal. Tenho dois filhos,
netas e bisnetas; são elas que comandam o
empreendimento atualmente. Gosto das coi-
sas muito certas e quero, urbanisticamente, le-
galizar minha localização e atividade — relata

o emocionado e simpático Gentil.

Hoje a Beira Mar é marca familiar que atua
como padaria, confeitaria, restaurante, doce-
ria, bistrô, casa de chá e café e loja de pre-

sentes. Considerado um complexo gastronô-
mico de alto padrão, tem recebido diversos
prêmios e reconhecimento. Por mês são co-
mercializadas oito toneladas de alimentos,
numa média de cinco mil clientes atendidos.

Beira Mar
pode ter 

endereço
preservado

Da alfaiataria 
ao ramo do pão

Betinho preside a audiência pública ao lado de Verônica Lima e Paulo Eduardo Gomes

Gentil Moreira conta como começou a administrar a padaria da Rua Moreira César
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal,
apresentou o projeto de lei 50.045/2013,
que dispõe sobre a instalação de estações
públicas de reparo de bicicletas nas ciclo-
vias e ciclofaixas do município. Tais esta-
ções de reparo serão compostas por
bomba com manômetro, ferramentas e ou-
tros itens a serem definidos em regula-
mento. 

As despesas decorrentes à execução
desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário. O Executivo incluirá nas leis
de Diretrizes Orçamentárias e Orçamen-
tária Anual, do exercício civil subsequente
ao da data de publicação desta lei, as des-
pesas decorrentes ao da sua execução.

“Com a disponibilização de ciclovias e ci-
clofaixas aos cidadãos do município de Ni-
terói, faz-se necessário que sejam
instaladas estações públicas de reparo de
bicicletas, as quais deverão conter equi-
pamentos básicos para que o ciclista
possa reparar sua bicicleta caso surjam
avarias. Trata-se de medida complementar
ao trabalho que vem sendo feito no sen-
tido de dotar o município de ciclovias e bi-
cicletários favorecendo a mobilidade
urbana”, explica o autor.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho, segundo
dados da Secretaria da Mesa Diretora dis-
ponibilizados no site da Câmara de Ve-
readores, apresentou 818 indicações
legislativas sugerindo ao Executivo obras
e melhorias em diversos bairros de Nite-
rói. Andrigo também ofereceu 33 moções
de congratulação e aplauso a personali-
dades que se destacaram em suas ativi-
dades específicas. 

Os projetos de decreto legislativo conce-
dendo títulos de cidadão niteroiense e me-
dalhas somam quatro, assim como
projetos de emenda à Lei Orgânica Muni-
cipal. Quatro também é a quantidade de
projetos de lei apresentados pelo verea-
dor, o mesmo número de requerimentos
de informação. 

Por fim, os projetos de resolução foram dois.
Entre os projetos de lei apresentados está o
que cria paradas de ônibus alternativas,
apresentado em parceria com o vereador
Bruno Lessa. Protocolado sob o número
126/2013, prevê que as concessionárias de
transporte coletivo que operam na cidade
possam parar para embarcar e desembar-
car passageiros, fora dos pontos fixos deter-
minados pela Niterói, Trânsito e Transportes
(NitTrans), das 23h às 5h.

Alberto Luiz Guimarâes Iecin, o Betinho, é
autor do projeto 311/2007 pelo qual fica o
Executivo autorizado a incluir, no currículo
oficial da Rede Municipal de Ensino, a ob-
rigatoriedade da temática "História e Cul-
tura Afro-Brasileira". 

O conteúdo programático incluirá o estudo
da história da África e dos africanos, a luta
dos negros no Brasil, a cultura negra bra-
sileira e o negro na formação da socie-
dade nacional, resgatando a contribuição
nas áreas social, econômica e política,
pertinentes à História do Brasil. 

Os conteúdos referentes à história e cul-
tura afro-brasileira serão ministrados no
âmbito de todo o currículo escolar, em es-
pecial nas áreas de Educação Artística, Li-
teratura e História brasileira. “Este projeto
tem como objetivo orientar professores da
rede de educação a lidarem com a diver-
sidade étnico-cultural na sala de aula. Di-
versidade destacada até mesmo dentro de
casa. É necessário que as questões da
cultura, das heranças, da tradição africana
e afro-brasileira sejam contempladas para
cada sala de aula, enquanto conheci-
mento científico”, destaca Betinho. O ve-
reador reasume por conta da licença de
Tânia Rodrigues.

Andrigo (SDD) Bagueira (SDD) Betinho (SDD)

2613-5126
Gabinete 47

2613-6765 
Gabinete 82

2613-6782
Gabinete 51
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Bruno Bastos Lessa é autor do projeto de
lei 176/2014 que dispõe sobre o funciona-
mento de empresas do setor turístico em
Niterói. Pela proposta o Executivo so-
mente concederá alvará de funcionamento
para empresas do setor quando estas
comprovarem a perfeita observância da le-
gislação federal aplicável, em especial as
emanadas da Empresa Brasileira de Tu-
rismo (Embratur). 

As empresas do setor atualmente em fun-
cionamento terão que comprovar o en-
quadramento nas exigências da legislação
federal específica, dentro dos prazos e cri-
térios legalmente fixados pelos órgãos
competentes, sob pena de suspensão do
alvará de funcionamento, e consequente
paralisação das atividades, enquanto per-
durar tal irregularidade. 

O Executivo observará também, para fins
de concessão de alvará, se a empresa
está inscrita na entidade de classe corres-
pondente. “A proposição visa combater as
empresas turísticas de fachada, que se
apresentam como agências de turismo,
quando na verdade não têm essa finali-
dade, bem como proteger o consumidor,
moralizando o sistema de comercialização
de produtos turísticos”, diz Lessa.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
ao lado do presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação Final, ve-
reador Rodrigo Farah, é autor do projeto
de lei 56/2014. A iniciativa altera o Código
Tributário Municipal, a fim de reduzir a alí-
quota do Imposto Sobre Serviços (ISS)
das áreas de saúde, assistência médica e
demais serviços do gênero. 

Entre os serviços beneficiados estão me-
dicina e biomedicina, análises clínicas, pa-
tologia, eletricidade médica, radioterapia,
quimioterapia, ultrassonografia, ressonân-
cia magnética, radiologia e tomografia. 

Também são atingidos hospitais, clínicas, la-
boratórios, sanatórios, manicômios, ca sas de
saúde, prontos-socorros, ambulatórios,
casas de repouso e de re  cuperação, creches
e asilos. 

Entre outros prestadores de serviço abran-
gidos ainda estão planos de medicina de
grupo ou individual, convênios para presta-
ção de assistência médica, hospitalar, odon-
tológica, outros planos de saúde que se
cumpram através de serviços de terceiros
contratados, credenciados, cooperados ou
apenas pagos pelo operador do plano me-
diante indicação do beneficiário.

Beto da Pipa (PMDB) Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23

2620-3179
Gabinete 20

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, é
autor do projeto de lei 40/2014 pelo qual
fica instituído no município de Niterói a ob-
rigatoriedade dos funcionários das cre-
ches, UMEIS e outros espaços públicos
sob a responsabilidade da Fundação Mu-
nicipal de Educação, realizarem curso de
primeiros socorros para atender possíveis
emergências nas unidades. 

Idealizado em parceria com a vereadora
Verônica Lima, o projeto sugere que o
curso seja elaborado e executado por fun-
cionários capacitados da Fundação Muni-
cipal de Saúde. 

“Aprender primeiros socorros não tornará
os educadores aptos a realizarem proce-
dimentos técnicos feitos por médicos, ape-
nas possibilitará aos mesmos a
capacidade de agir na urgência para dimi-
nuir a possibilidade de danos e sequelas.
O presente projeto é apresentado de
forma a suplementar à legislação estadual
e federal, e não tem custos, uma vez que
o curso será ministrado por funcionários
da própria prefeitura, em espaços e horá-
rios compatíveis, conforme a regulamen-
tação do Executivo e poderá ter efeitos na
prática que poderão salvar vidas”, diz o ve-
reador Cal.

Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 41
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Henrique Vieira (PSOL)

Emanuel Jorge Mendes da Rocha é autor
do projeto de lei 172/2014 que dispõe
sobre a obrigatoriedade dos restaurantes,
padarias, lanchonetes, pizzarias e estabe-
lecimentos similares prepararem os ali-
mentos de forma pública e visível aos
consumidores, através de vidros transpa-
rentes e bancadas. 

O descumprimento da lei, caso aprovada,
sujeitará o infrator à multa conforme o Có-
digo Tributário Municipal na primeira au-
tuação, sendo que em caso de reincidência
a aplicação da multa será  em  dobro e a
feita a cassação do alvará de funciona-
mento após a instauração de processo ad-
ministrativo. 

O estabelecimento que tiver o alvará cas-
sado ficará proibido de obter nova autori-
zação para o mesmo ramo de atividade
pelo período de três meses, na primeira au-
tuação, sendo quatro meses no caso de
reincidência. “O projeto de lei destina-se a
conceder transparência aos serviços pres-
tados ao consumidor, bem como evitar e
coibir a higienização inadequada no pre-
paro dos alimentos ante à visibilidade
constante propiciada pelo procedimento
previsto neste conjunto de regras”, explica
Emanuel.

Luiz Carlos Gallo de Freitas, em parceria
com o vereador Leonardo Giordano, é
autor do projeto de lei 269/2013 que insti-
tui o Selo Amigo do Esporte em Niterói,
através do Programa de Incentivo e De-
senvolvimento do Esporte. 

O programa visa fomentar e identificar ini-
ciativas direcionadas ao esporte na ci-
dade. O Selo Amigo será concedido
anualmente e terá a validade de um ano,
podendo ser renovado. 

Será considerada Amiga do Esporte a em-
presa, organização do terceiro setor, pes-
soa física ou jurídica que, de fato, divulgar,
estimular, patrocinar, ajudar ou colaborar
de alguma forma no sentido de fortalecer
ou aprimorar o esporte e os atletas nite-
roienses. “Essa medida pode movimentar
os jovens da nossa cidade, tirando-os do
ócio para a prática de uma vida mais sau-
dável. A nossa capital está prestes a se-
diar os jogos olímpicos e devemos
aproveitar esse momento de grande difu-
são do esporte para dar o estímulo ne-
cessário que precisamos à uma prática
saudável que, se investida corretamente,
gera frutos ricos para nossa cultura es-
portiva, inclusive, em nível nacional”, diz
Gallo.

Henrique dos Santos Vieira Lima é autor
do projeto de lei 151/2014 que versa sobre
a gratuidade para idosos no transporte pú-
blico municipal. Caso seja aprovado, os
idosos com idade a partir de 65 anos, para
ter acesso à gratuidade no transporte pú-
blico, devem apresentar qualquer docu-
mento pessoal que faça prova de sua
idade, ficando proibida para o acesso ao
direito à gratuidade, qualquer outra exi-
gência diversa. 

O acesso dos idosos deve se dar através
da porta definida como sendo de entrada
em cada coletivo. O direito é válido para
todos os veículos utilizados no transporte
municipal. 

Caso o idoso apresente dificuldade para
passar pela catraca, a entrada poderá ser
feita através da porta definida como de
saída. 

Os arquivos mantidos pelas concessioná-
rias com os dados cadastrados pelos ido-
sos deverão ser destruídos no prazo
máximo de 30 dias após o início de vigên-
cia da lei. A iniciativa tem coautoria de
Bruno Lessa, do PSDB; e de Paulo
Eduardo Gomes e Renatinho, da bancada
do PSOL na Câmara de Vereadores.

Gallo (PROS)Emanuel Rocha (SDD)

NO PLENÁRIO

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

2620-0842
Gabinete 69

40_AGOSTO_Revista Camara_40 CAMARA AGOSTO 2014  8/10/2014  10:31  Page 10



11

Jayme Suzuki (PSC) José Vicente Filho (PROS)

Jayme Bittencourt Suzuki é autor do pro-
jeto de lei 106/2014 que dispõe sobre nor-
mas gerais para treinamento de
funcionários de casas de espetáculos e
similares para atuarem em casos de in-
cêndio ou catástrofes em casas de show. 

O treinamento deverá ser aplicado duas
vezes ao ano com o acompanhamento
feito por profissionais devidamente habili-
tados e com a presença de, pelo menos,
um integrante da Defesa Civil e do Corpo
de Bombeiros. 

Em caso de grandes espetáculos, os pro-
prietários dos estabelecimentos em que
eles estiverem programados deverão
apresentar documentação comprovando
que os seguranças e funcionários contra-
tados para a realização do evento rece-
beram orientação de prevenção contra
incêndio e catástrofes através de certifi-
cação devidamente assinada pelos ór-
gãos envolvidos. 

Considera-se grandes espetáculos aque-
les que mobilizem mais de mil pessoas
para o local do evento. A fiscalização do
cumprimento das disposições deste pro-
jeto será de responsabilidade da respec-
tiva Administração Municipal.

José Vicente Filho apresentou e aguarda o
trâmite do projeto de lei 50/2014 sobre as
condições para rebocar veículos que des-
cumprirem as normas de trânsito. 

De acordo com a proposta, sempre que
um carro estiver para ser guinchado por
estacionamento em local proibido, deverá
a autoridade do trânsito tentar contato com
o proprietário, através do telefone cons-
tante do cadastro do veículo, advertindo-o
para que proceda à remoção imediata do
veículo sob pena de ser levado para de-
pósito. 

O tempo máximo para retirada do veiculo
do local proibido será de dez minutos após
a comunicação. Na impossibilidade de
contato imediato com o proprietário, o re-
bocador ou autoridade do trânsito deverá
comunicar ao proprietário por telefonema
e, na impossibilidade desse contato, devi-
damente comprovada, por mensagem ele-
trônica (e-mail) que estiver no cadastro do
veículo. 

A contagem da diária do carro rebocado
começa a ser feita a partir da comunica-
ção ao proprietário, vedada a cobrança
nas primeiras 24 horas, a contar do rece-
bimento da comunicação.

2622-9742 
Gabinete 89

2613-6718
Gabinete 85

Leonardo Giordano (PT)

Leonardo Soares Giordano apresentou o
projeto de lei 177/2014, que trata da polí-
tica de fácil visibilidade dos números nas
residências e estabelecimentos comerciais
em Niterói. 

Isto deverá ser feito com a instalação, de
forma visível, da numeração da residência
ou do estabelecimento, para que possam
ser identificados sem dificuldade por visi-
tantes, funcionários dos Correios, ambu-
lâncias e bombeiros. 

O não cumprimento desta lei acarretará ao
infrator as seguintes sanções: Notificação
com prazo de 15 dias corridos para o en-
quadramento; decorrido o prazo e consta-
tando o não cumprimento será cobrada
multa constante no Código Tributário Mu-
nicipal; e em caso de reincidência, apli-
cada em dobro e assim sucessivamente. 

“Essa visualização é importante, principal-
mente, em momentos de emergência na
chegada de ambulâncias ou do Corpo de
Bombeiros ao seu objetivo, ou mesmo
para facilitar o trabalho do carteiro ou da
chegada de visitantes. Trata-se de uma
demanda simples e a instituição de uma
política que só tem a beneficiar a todos”,
destaca Giordano.

2620-6754
Gabinete 36
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NO PLENÁRIO

Paulo Henrique (PPS)

Ronaldo Oliveira da Silva, o Pastor Ro-
naldo, é autor do projeto de lei 156/2013.
A matéria dispõe sobre a obrigatoriedade
de ampla divulgação dos riscos na utiliza-
ção das escadas rolantes. 

Em seu artigo 1° fixa que os estabeleci-
mentos comerciais de Niterói que pos-
suam escadas rolantes, disponibilizem
placas ou painéis que alertem ampla-
mente sobre os riscos do uso indevido das
escadas. O projeto, se aprovado em ple-
nário, determina que os alertas não se res-
trinjam apenas aos adesivos colocados
pelas empresas de manutenção na parte
interior do equipamento. 

O não cumprimento desta lei acarretará em
advertência; multa de 30 Unidades Fiscais
de Niterói (Ufinits); e, em caso de reincidên-
cia, suspensão do alvará por até 60 dias. 

“Este projeto tem a finalidade de alertar os
usuários devido ao grande número de in-
cidentes, alguns podendo ser fatais, en-
volvendo principalmente crianças e
idosos. Observa-se a necessidade de uma
ampla divulgação pública dos sérios riscos
que os usuários correm ao, diariamente,
utilizarem este equipamento”, revela Pas-
tor Ronaldo.

Paulo Henrique da Silva Oliveira pretende
tornar obrigatória a utilização de tampas
do tipo FSB, que aumentam a vazão de
ralos e drenos, previnem o turbilhona-
mento, o enlace de cabelos e até mesmo
a sucção de membros do corpo humano
em piscinas de uso coletivo. 

Os proprietários ou responsáveis por
essas piscinas ficam obrigados a provi-
denciarem a instalação de tela de prote-
ção do tipo FSB, nos ralos e drenos. Para
efeito deste projeto de lei, o termo piscina
designa o conjunto de instalações desti-
nadas às atividades aquáticas, compreen-
dendo o tanque e demais componentes
relacionados com seu uso e funciona-
mento. Por sua vez, piscinas coletivas são
aquelas localizadas em clubes, hotéis, mo-
téis, academias, escolas, edifícios, condo-
mínios residenciais, hospitais, centros de
reabilitação ou outras entidades de natu-
reza privada ou pública em que haja uso
coletivo e seleção dos usuários por crité-
rios tais como de associação, matrícula,
hospedagem, moradia ou internação. 

A tampa FSB, criada a partir de normas de
segurança internacionais, torna a piscina
mais segura, aumentando a vazão do
dreno para 30m³/h.

Pastor Ronaldo (PROS)

2613-6814
Gabinete 50

2620-3732
Gabinete 87

Paulo Eduardo Gomes, em parceria com
os vereadores Henrique Vieira e Renati-
nho, apresentou o projeto de resolução
08/2014, que dispõe sobre a identificação
e uniformização dos funcionários da Câ-
mara Municipal que exerçam atividade de
segurança na Casa. 

Pela proposta, os funcionários no exercí-
cio de atividades de segurança no Legis-
lativo devem portar identificação visível,
contendo nome e matrícula, sob pena de
responsabilidade funcional. 

O uso de vestimenta padronizada ou uni-
forme, que identifique visualmente os fun-
cionários no exercício de suas funções
nas áreas comuns, nas reuniões de Co-
missões, no Plenário e nas audiências pú-
blicas, é obrigatório. 

O artigo 3º proíbe, ainda, a entrada de
pessoas armadas no prédio. Elas deverão
entregar a arma para ser guardada em
cofre ou armário com chaves, mediante a
apresentação de documento de identi-
dade, número do porte e órgão emitente.
Todos deverão informar profissão, nome
da empresa ou órgão público, e descrição
completa da arma com a numeração do
calibre e quantidade de munição.

Paulo Eduardo (PSOL)

2622-9760
Gabinete 72
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Priscila Nocetti (PSD) Renato Cariello (PDT)

Priscila Souza Nocetti Costa é autora do
projeto de lei 72/2014, que isenta do pa-
gamento da taxa de Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) os idosos acima de
65 anos que possuam um imóvel em Nite-
rói e recebam até dois salários mínimos. 

O benefício só poderá ser concedido aos
aqueles que comprovarem possuir apenas
um imóvel em seu nome, residirem no
mesmo e que tenham renda mínima exi-
gida. O carnê de cobrança da taxa de im-
posto será enviado com os valores
normais às residências, devendo o bene-
ficiado comparecer ao local indicado pelo
órgão competente e apresentar os com-
provantes necessários para a concessão
da isenção. 

“O presente projeto de visa beneficiar todo
idoso do município, que arca com muita di-
ficuldade com o pagamento anual da taxa
de IPTU, provido com sua aposentadoria
de baixo valor, comprometendo a renda de
todos aqueles que já trabalharam e contri-
buíram durante toda sua vida ativa e evi-
tando assim o constrangimento de terem
seu nome na Dívida Ativa, podendo até
perderem seu imóvel que foi adquirido
com sacrifício ao longo dos anos de tra-
balho”, revela Priscila.

Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas,
em coautoria com a bancada do PSOL na
Câmara, aguarda o trâmite legal do pro-
jeto de lei 129/2014. A iniciativa do verea-
dor torna proibida a entrada e
permanência de profissionais da área da
saúde fazendo uso de jalecos, aventais e
quaisquer outros equipamentos de prote-
ção individual, bem como de equipamen-
tos utilizados nos exames clínicos — como
o estetoscópio — nas áreas coletivas de
exposição, comercialização ou consumo
de alimentos. 

A proibição se estende a todos os docen-
tes e discentes de cursos profissionali-
zantes e técnicos superiores da área de
saúde, públicos ou privados. 

Esta proposta de lei, caso aprovada,
abrange todos os estabelecimentos desti-
nados a servir refeições, tais como canti-
nas, bares, restaurantes e similares
localizados em logradouros, galerias ou
áreas de alimentação de shoppings, in-
cluindo aqueles existentes no interior das
unidades de saúde pública ou privada. Ca-
berá aos estabelecimentos mencionados
fazer cumprir a lei em vigor, devendo con-
vocar força policial caso não consiga obter
o cumprimento por meios próprios.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello é autor
da Lei Ordinária 2.894/2012, oriunda do
projeto de lei 55/2011. Após a aprovação
ficou estabelecida a chamada Área Esco-
lar de Segurança (AES) como espaço de
prioridade especial no município de Niterói. 

A AES é aquela localizada em um raio cor-
respondente a cem metros, com centro nos
portões de entrada e saída das escolas, in-
dicada por placas a serem afixadas nas
proximidades. 

Com objetivo de proporcionar tranquili-
dade de alunos, professores e pais, deve
contar, entre outras ações, com fiscaliza-
ção do comércio existente, em especial o
de ambulantes, coibindo a comercializa-
ção de produtos ilícitos; iluminação pública
adequada nos acessos à instituição; pavi-
mentação de ruas e manutenção de cal-
çadas; poda de árvores e limpeza de
terrenos; controle e eliminação de terrenos
baldios e construções abandonadas; reti-
rada de entulhos; manutenção perma-
nente de faixas de travessia de pedestres,
semáforos e redutores de velocidade; e
coibir a distribuição ou exposição de es-
critos, desenhos, pinturas, estampas ou
qualquer objeto que demonstre algo obs-
ceno ou pornográfico.

Renatinho (PSOL)

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67
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NO PLENÁRIO

Vitor Junior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Júnior é autor
do projeto 135/2012 para que as manifes-
tações culturais de artistas de rua no es-
paço público aberto, tais como praças,
anfiteatros e largos, independam de pré-
via autorização dos órgãos públicos muni-
cipais. 

Para que isto ocorra devem ser observa-
dos alguns requisitos. Devem ser gratui-
tos para os espectadores, sendo
permitidas doações espontâneas; não im-
pedir a livre fluência do trânsito e a pas-
sagem e circulação de pedestres, bem
como o acesso a instalações públicas ou
privadas; e não necessitem de palco ou de
qualquer outra estrutura de prévia instala-
ção no local. 

Também não devem utilizar fonte de ener-
gia para alimentação de som com potência
máxima de 30 kVAs; ter duração máxima
de até 4h e estejam concluídas até as 22h;
e não tenham patrocínio privado que as
caracterize como um evento de marketing,
salvo projetos apoiados por leis municipal,
estadual ou federal de incentivo à cultura.
Compreende-se como atividades culturais
de artistas de rua, dentre outras, o teatro,
a dança, a capoeira, o circo, a música, o
folclore, a literatura e a poesia.

2621-0505
Gabinete 11

Rodrigo Farah (PMDB)

Rodrigo Flach Farah é o autor do projeto
de lei 324/2014 para que os estabeleci-
mentos comerciais do ramo de telefonia
fixa e móvel, que operam em Niterói,
sejam obrigados a atender aos usuários
dos seus serviços em tempo considerado
razoável. 

Para os efeitos deste projeto de lei, en-
tende-se como sendo o tempo razoável de
espera para o atendimento, até 20 minutos
em dias normais e até 30 minutos, em vés-
pera ou dia posterior a feriados prolonga-
dos. O tempo máximo de atendimento
somente poderá ser exigido se não hou-
ver interrupção no fornecimento de servi-
ços de telefonia, energia elétrica, ou
transmissão de dados. 

Para controle do prazo de atendimento de-
verá ser utilizada senha ou qualquer outro
documento, que possibilite a identificação
do dia e da hora da chegada do usuário
ao local. 

O estabelecimento deverá manter, em
local visível ao público, dois cartazes indi-
cativos do tempo máximo para atendi-
mento, seguido da indicação do número
desta lei, e a data de sua publicação, bem
como os telefones da Ouvidoria Municipal.

Verônica dos Santos Lima é autora do pro-
jeto de lei 145/2014 para que os bares,
restaurantes, hotéis e demais estabeleci-
mentos de Niterói, que sirvam no local be-
bidas com qualquer teor alcoólico
disponibilizem o bafômetro para utilização
gratuita e voluntária pelos seus clientes. 

O bafômetro deverá ser afixado em local
visível e de fácil acesso, dispondo de uma
sinalização indicativa da sua localização. 

O Poder Executivo terá que regulamentar
como deverão ser instalados os aparelhos,
além de definir tempo e forma de fiscali-
zação, por meios jurídicos adequados e
em tempo que lhe couber. 

“A ideia central é a possibilidade de os fre-
quentadores dos locais que comercializam
bebidas alcoólicas possam ter acesso ao
bafômetro. Essa possibilidade não irá in-
centivar desvios para que as pessoas não
cumpram a Lei Seca, ao contrário, é a
possibilidade delas poderem cumprir a le-
gislação e prevenir acidentes, tendo co-
nhecimento de seu teor alcoólico. A
proposta tem interesse e relevância para o
município, que tem uma frota de táxis e
outras iniciativas legislativas que incenti-
vam as pessoas a não beberem e dirigir”.

Verônica Lima (PT)

2613-6832
Gabinete 42

2613-0505
Gabinete 10

40_AGOSTO_Revista Camara_40 CAMARA AGOSTO 2014  8/10/2014  10:32  Page 14



1515

Uma partida de futebol na várzea quando Itaipu
ainda contava com campinhos de pelada; a
ponte ao estilo dos arcos da Lapa, que ligava
Pendotiba à Região Oceânica; o Campo de
Pouso de São Francisco e a gruta da igreja; a
Praia das Flechas com apenas um prédio e Ita-
coatiara intocável. Um passeio pela Niterói de
ontem, passando pelas orlas da baía com pou-
quíssimas construções. O Museu de Arte Con-
temporânea (MAC) ainda “não pousado” na
Boa Viagem e o navio que deu nome ao bairro
ainda não tinha encalhado em Camboinhas.

A exposição “Carlos Ruas: fotos & acervo” fez
o maior sucesso no hall de entrada da Câmara
oferecendo uma volta ao passado da cidade.
Na mostra puderam ser conferidas fotos ex-
clusivas do fotojornalista publicadas na Revista
Noite Ilustrada, retratando a primeira operação
de coração do Estado do Rio realizada no Hos-
pital Universitário Antônio Pedro.

_ Niterói era uma cidade provinciana típica,
onde todos se conheciam. Tudo era visto por
todos. Lembro-me que fui o primeiro a usar

uma gravata vermelha em evento social, foi um
escândalo. Era a época de misses e rainhas,
dos desfiles da Fábrica de Tecidos Bangu, do
concurso de miss Rio e Niterói, dos maiôs ca-
talina. Nessa época Ingrid Smidth, lindíssima,
mãe do atual vice-prefeito Axel Grael, foi eleita
miss Niterói – conta Ruas.

Visitas ilustres a Niterói também fazem parte
do acervo. O dramaturgo Nelson Rodrigues
“ancorava” por aqui para noites de autógrafos
na Rua da Conceição. A fadista Amália Rodri-
gues; a quase miss Universo Marta Rocha, no
Clube Central. O astronalta Yuri Gagarin che-
gou da lua e veio direto para “pouso por ins-
trumentos” no Clube Português. O cientista das
gotas milagrosas, Albert Sabin, e tantos outros
personagens.

_ Niterói já teve 15 escolas de samba no cha-
mado Grupo Especial e 11 blocos que desfila-
vam com pompa e tradição. Foi aqui que surgiu
a primeira passarela do samba fixa, construída
no Governo Moreira Franco próxima ao Termi-
nal Rodoviário João Goulart, que até então não

existia. Com a visita do escritor Jorge Amado,
enredo de uma das escolas da cidade, fomos
alçados ao título de segundo melhor carnaval
do Brasil, um exagero para muitos e verdade
absoluta para tantos outros _ diz Ruas.

O mundo da política não poderia ficar de
fora. Momentos marcantes do governador
Roberto Silveira, ex-deputados que ocupa-
vam a então Assembleia Legislativa do Es-
tado, o comandante Amaral Peixoto, o
jornalista Carlos Lacerda e seu discurso
afiado. A comunidade portuguesa. Empre-
sários como o comendador Fuscaldo, de A
Fuscaldeza; e Alberto Tauil, de A Simpatia.
Nada escapava aos flashs de Ruas.

A mostra de fotografias do jornalista retrata
as décadas de 50, 60 e 70 e faz parte das
comemorações pelos 195 anos do Legisla-
tivo niteroiense e marca os 60 anos de foto-
jornalismo do autor. De seu acervo de mais
de duas mil fotos, Ruas apresentou algumas
inéditas para o total de 200 trazidas à expo-
sição.

Memória
da cidade 

nas fotos
de Carlos Ruas O comandante Amaral Peixoto (ao centro de branco) participando de uma inauguração nos anos 50 em Niterói

Coube à poetisa e atriz Eda Damásio a honra do lançamento de “César
de Araújo – Memórias e Poemas” no saguão da Câmara de Vereado-
res. Perseguido e preso na época do período ditatorial, César de Araújo
teve 12 obras publicadas, organizou duas antologias, além de ter par-
ticipado de movimentos culturais. Recebeu o Título de Cidadão Nite-
roiense conferido pelo Legislativo. O poeta capixaba, que morreu em
2006,  morou muito anos e sempre se dedicou à cultura em Niterói.

— César de Araújo foi escolhido para representar o Estado do Rio no
1°Encontro Nacional de Poetas, em Fortaleza, onde foi preso ao ler
seu poema “Da Liberdade”, premiado no I° Festival de Poesia Falada
em Niterói. Num ato covarde, toda a edição do livro foi queimada. A
anistia só lhe foi concedida tardiamente, após sua morte — diz Eda.

César de Araújo ficou conhecido por sua arte de interpretar poesias.
Como estudante de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF),
foi atuante na luta contra a ditadura usando seus trabalhos  como arma
de protesto.

Poeta homenageado

Eda com o livro de memórias e poemas de Cesar Araújo
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Uma mudança radical da tranquilidade da enseada
de Jurujuba para o tradicional bairro boêmio do Es-
tácio pode ter sido determinante. Filho de um ope-
rário e de uma lavadeira, aos três anos, o
niteroiense Ismael da Silva mudou-se com a famí-
lia para um dos redutos do samba carioca. Nascido
em 14 de setembro, mais tarde fixou residência em
vários outros bairros do Rio de Janeiro.

Câmara em Revista revela nesta edição que foi
em 22 de setembro que um dos filhos mais signifi-
cativos da cidade foi imortalizado em forma de tro-
féu-medalha pela Câmara Municipal. Por iniciativa
do vereador Sergio Marcolini, através do projeto de
resolução 109/1987, os compositores de escolas
de samba do 1º Grupo de Niterói que apresentas-
sem o melhor samba enredo poderiam receber o
Troféu Ismael Silva. O melhor samba enredo era
definido pelos jurados da Empresa Niteroiense de
Turismo (Enitur), hoje transformada em Neltur (Ni-
terói Esporte, Lazer e Turismo). Prevê o projeto que,
“em caso de empate, o prêmio será oferecido aos
compositores da escola melhor colocada pelo jul-
gamento oficial”.

Ismael Silva frequentou escola primária no Rio Comprido e, aos 15 anos,
compôs “Já desisti”, seu primeiro samba, que ficaria inédito. Dois anos de-
pois, de volta ao Estácio, passou a frequentar o Bar e Café Apolo e outros
pontos de encontro de alguns dos grandes sambistas da época, como
Mano Edgar, Baiaco, Nilton Bastos, Brancura, Bide e seu irmão Rubem
Barcelos. Logo se tornou conhecido nessas rodas e, em 1925, a melodia
de seu samba “Me faz carinhos” foi gravada pelo pianista Cebola, em disco
da Casa Edison.

Segundo a Enciclopédia da Música Brasileira, dois anos mais tarde, doente
e internado em hospital da Gamboa, foi procurado por Bide, que lhe trazia
uma proposta de Francisco Alves. O cantor, à época, já famoso, queria
comprar um samba seu. Aceitou, e “Me faz carinhos” foi lançado em disco
pela Gravadora Odeon, trazendo no selo o nome de Francisco Alves como
intérprete e autor. Logo depois o samba “Amor de malandro” era lançado
nas mesmas condições, e o êxito alcançado pelos dois discos levou o in-

térprete a propor-lhe exclusividade na gravação de
toda a produção do sambista. Este aceitou o ar-
ranjo (mais tarde desfeito) com a condição de que
fosse também incluído seu parceiro Nilton Bastos.

Ainda conforme artigo da Enciclopédia, vários sam-
bas como “Não há”, “Nem é bom falar” e o grande
êxito “Se você jurar”, lançado em 1931 pela dupla
Francisco Alves e Mário Reis, tornaram-se conhe-
cidos pelo publico dos discos e do rádio, tendo par-
ticipado do coro na maioria dessas gravações. Em
1928, com os principais sambistas do Estácio, reu-
niu integrantes dos blocos de sujos existentes no
bairro, e fundou a Deixa Falar, a primeira escola de
samba do Rio de Janeiro.

Por ter nascido em Niterói e sido o fundador da pri-
meira escola de samba carioca, muitos dizem que
“o samba nasceu nas terras de Arariboia”. Ismael
Silva morreu na cidade do Rio de Janeiro, em 14 de
março de 1978. Na Câmara de Vereadores diver-
sas personalidades ligadas ao carnaval e ao
mundo do samba já receberam o troféu, entre eles

estão o poeta, compositor e letrista Paulo Cesar Pinheiro; o compositor, in-
térprete e sambista Nelson Mattos, conhecido popularmente como Nelson
Sargento; e o radialista e produtor musical Adelzon Alves. Também foram
agraciados o ilustre poeta, letrista, músico, compositor e pintor Guilherme
de Brito; e os sambistas Paulo Robert, Paulo César Portugal, Heraldo Fa-
rias e Luiz Antônio Borges Moreira. Entre as mulheres recebeu a honraria
a sambista Cristiane Alves.

Ismael Silva costumava dizer que seria de sua autoria a expressão “escola
de samba”, por analogia com a Escola Normal existente no Estácio, bairro
de onde saíram os “professores” de samba. Fundada a 12 de agosto de
1928, a primeira escola desfilou pela primeira vez no ano seguinte, can-
tando na Praça Onze os sambas do pessoal do Estácio, com ele do lado
de fora da corda, vestindo seu tradicional terno de linho branco. Nessa
época, como o samba carioca guardava ainda semelhanças com o maxixe,
esse grupo de sambistas foi responsável pela criação e fixação de um
novo tipo de samba, cuja batida marcada por instrumentos de percussão
era mais apropriada aos desfiles das escolas que surgiam.

Ismael Silva, de
Jurujuba ao samba carioca
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