
Para abrir as comemorações
natalinas na cidade, a Câ-
mara de Vereadores realizou
este ano o “Natal da Ado-
ção”, lembrando as crianças
que estão em abrigos à es-
pera de um lar. Antes da
chegada de Papai Noel, se
apresentaram no palco ar-
mado em frente ao Legisla-
tivo a cantora gospel Cristina
Mel e grupos de canto e
dança da cidade. Foram ofe-
recidos, também, serviços
de utilidade pública, como a
retirada de segunda via de
documentos. Páginas 2 e 3

A Associação dos Funcionários do
Legislativo Municipal de Niterói pro-
moveu animada festa de confrater-
nização de fim de ano em sua sede
campestre, em Maricá. O vice-pre-
feito José Vicente, e os vereadores
Paulo Bagueira, Beto da Pipa e Zaff
participaram do evento. Página 6

Natal da adoção 
emociona a cidade

Servidores
fazem festa de
fim de ano

Bagueira, Papai Noel e a cantora Cristina Mel durante o ponto alto da festa de Natal

LOA vai ser 
votada antes
do recesso
Após três audiências, que resultaram
em 114 emendas, a Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA), que diz como o mu-
nicípio deve aplicar a receita, será
votada antes do fim do ano. Pág. 7

Qualidade de
vida de doente
renal em debate 
A Divisão Médica da Câmara promo-
veu palestra da psicóloga Leila Tór-
tora em que ela destacou a
importância do apoio familiar para o
tratamento do paciente renal. Pág.14

Sessão especial
para os atletas
paraolímpicos
Os campeões niteroienses que con-
quistaram para o Brasil 14 meda-
lhas nos Jogos de Guadalajara, no
México, foram homenageados pela
Câmara de Vereadores   Página 5

Escolas de
samba querem
voltar à Avenida
Ao comemorarem na Câmara o Dia
Nacional do Samba, em 2 de de-
zembro, sambistas voltaram a de-
fender o retorno dos desfiles à
Avenida Amaral Peixoto. Página 4
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Emoção, solidariedade e serviços gratuitos durante
as comemorações de Natal na Câmara de Verea-
dores marcaram a festa que se repete há três anos
abrindo os festejos oficiais natalinos. Durante
todo o dia 12 a população dispôs de serviços de
utilidade pública, pode acompanhar apresenta-
ções artísticas e de dança e assistir um  espetá-
culo musical com a cantora gospel Cristina Mel. A
chegada do Papai Noel oficial, representado por So-
hail Saud, encantou crianças e adultos e encerrou
os festejos. Este ano, o tema foi “Natal da Adoção”,
que destacou também a questão da acessibilidade.

— Particularmente estou feliz de poder trazer essa
mensagem à população. Em parceria com a organi-
zação não-governamental Quintal da Casa de Ana,
com apoio da Secretaria Municipal de Acessibilidade,
da Prefeitura e de outros parceiros, deixamos um re-
cado e fizemos um apelo. Quem tiver condições
adote uma criança. Existem milhares em abrigos pú-
blicos e instituições privadas precisando de um lar. O
Natal é uma data que deixa nossa sensibilidade mais
aguçada e pode ser o momento ideal”, ressaltou o
presidente da Câmara, vereador Paulo Bagueira.

Entre os presentes estavam a secretária municipal
de Acessibilidade e Cidadania, ex-vereadora Tânia
Rodrigues; a ex-secretária municipal de Assistência
Social e fundadora da Ong Quintal da Casa de Ana,
Bárbara Toledo; e os vereadores Carlos Macedo e
João Gustavo. A Banda Municipal Santa Cecília,
sob a batuta do maestro Bernardo Guimarães, foi
a primeira a se apresentar. Em seguida subiu ao
palco, montado em frente à Câmara, o Coral do
Gugu. Criado em 2.000, o grupo já realizou mais
de 200 apresentações sob a regência do maestro
Paulo da Hora.

O poeta e escritor Roberto Maurício Miranda recitou
versos de sua autoria intitulados “Natal com Fome”
e os integrantes do Grupo Dança de Salão do Pro-
jeto Gugu deram um espetáculo à parte. Os compo-
nentes do Dança Sobre Rodas (Corpo em
Movimento) falaram sobre a importância da arte no
processo de reabilitação. O grupo é formado por bai-

Festa de
Natal da A
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larinos portadores de deficiência que se apre-
sentam em cadeiras de roda.

No início da noite, os 11 componentes do coral
evangélico Black Mazi fizeram com que a pla-
teia participasse cantando e dançando. Com a
iluminação especial de Natal acesa, descendo
em forma de cascata e emoldurando as colunas
do prédio histórico da Câmara, crianças da Casa
Maria de Magdala e da Associação Metodista de
Assistência Social (Amas) do Fonseca, sob o co-
mando do professor Luciano, fizeram o público
suspirar. O maestro João Marcos e seu coral re-
ligioso também se apresentaram. A cantora

evangélica Cristina Mel cantou com as crian-
ças do Amas. Emocionada, Cristina agradeceu
aos vereadores o convite para participar da
festa: “Obrigado ao presidente Paulo Bagueira
e a todos os vereadores, por manterem acessa
a chama do Natal e ter como tema uma coisa
tão nobre quanto a adoção de crianças sem
lar”. O vereador João Gustavo e Bagueira, en-
tregaram o título de Personalidade Gospel e
uma Moção de Aplausos à cantora evangélica.

Bárbara Toledo também agradeceu a oportuni-
dade de lembrar a importância da adoção. “O
presidente Bagueira e os demais vereadores

vestiram a camisa da adoçã. Desejo, reforçando
o que disse a Cristina Mel, um Ano Novo sem
crianças em abrigos”, destacou Bárbara. O
Quintal da Casa de Ana montou a exposição de
fotos “Mães do Coração” no hall da Câmara.

O ponto alto foi a chegada do Papai Noel. Sohail
Saud, como faz há muitos anos, trouxe alegria e
emocionou crianças e adultos, que fizeram fila
para tirar uma foto com ele. “É uma satisfação
participar das comemorações do Natal todos os
anos. Esse evento da Câmara já virou tradição
e, particularmente, fico muito emocionado. Um
bom Natal a todos”, disse Sohail Saud.

No sentido horário, a apresentação do Grupo de

Dança de Salão do Projeto Gugu; o professor Lu-

ciano e as crianças do Amas e da Casa Maria de

Magdala; os veredores João Gustavo e Paulo Ba-

gueira com Bárbara Toledo, da ong Quintal da

Casa de Ana e o show da cantora Cristina Mel

com as crianças do Amas

de solidariedade marca o
Adoção na Câmara
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Sambistas deram o tom na comemoração do
Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, can-
tando novos e velhos sucessos no plenário
da Câmara de Vereadores. A volta dos desfi-
les à Avenida Amaral Peixoto acabou domi-
nando os debates. Compositores,
carnavalescos, passistas e membros das ve-
lhas-guardas das escolas foram homena-
geados. O vereador Carlos Magaldi, autor da
lei que criou, em Niterói, a Semana Municipal
do Samba, entregou dezenas de moções de
aplauso e certificados de Personalidade do
Samba. “É uma pena que o poder público
não promova nenhuma atividade na semana
ou, pelo menos, neste dia. Esperei dez anos
e, como nada aconteceu, resolvemos trazer
as comemorações para o plenário da Casa”,
disse Magaldi.

Depois de um debate sobre desfiles e car-

naval, uma imensa roda de samba com o
grupo “Mistura da Toca” fez a festa. O can-
tor e compositor Paulinho Rezende, autor
de sucessos gravados por Zeca Pagodinho,
Alcione, Emílio Santiago, Beth Carvalho e
outros, cantou algumas de suas músicas. A
mesa de debates foi composta pelo carna-
valesco Max Lopes; pelo comunicador, ra-
dialista e pesquisador da Música Popular
Brasileira, Adelzon Alves;  jornalista, produ-
tor e escritor Mário Dias; e o presidente da
União das Escolas de Samba e Blocos de
Niterói, Ito Machado. 

“O samba é o que resiste, é a essência. Faço
um apelo ao prefeito e às demais autorida-
des para que valorizem o carnaval. Os desfi-
les precisam ter mais apoio. A construção de
um sambódromo poderia ser inserida no Ca-
minho Niemeyer”, disse Max Lopes, que

soma 33 anos de carnaval com passagens
pela Viradouro, Cubango, Sossego, Porto da
Pedra e várias outras agremiações do Rio.
Mário Dias também fez um discurso infla-
mado pedindo a volta dos desfiles “para onde
nunca deveriam ter saído”, referindo-se à
Amaral Peixoto.

As velhas guardas homenageadas foram as
das escolas de samba Unidos do Viradouro,
Acadêmicos do Cubango, Unidos do Porto
da Pedra, Souza Soares, Pingo D’Água, Sos-
sego, Cacique da São José e Sabiá; e tam-
bém do Bloco Carnavalesco Cacique de
Ramos. “O serviço pesado do samba é feito
nos barracões. Não fosse a velha guarda não
estaríamos aqui hoje. O negro brasileiro re-
cebeu três atabaques da mãe África e com
eles criou as escolas e seus 300 instrumen-
tos”, destacou Adelzon Alves. 

Magaldi, autor da lei da Semana do Samba, entrega Moção de Aplausos à velha guarda da Cubango

Como já fizera em outras ocasiões, Ito Machado foi firme ao apro-
veitar o Dia do Samba para pedir que os desfiles voltem à princi-
pal avenida da cidade. “Tivemos o segundo maior carnaval do
Brasil. Embora sendo desmontável, saiu daqui a ideia do sambó-
dromo, que era montado no Aterro da Praia Grande. A Associação
tem um projeto pronto, já entregue ao prefeito, para que o trecho
entre a Marquês do Paraná e a Visconde de Sepetiba seja reser-
vado ao carnaval. Além das arquibancadas teríamos camarotes,
espaço para os jurados, praça de alimentação, banheiros quími-
cos, toda a estrutura. Não há mais condição de manter os desfi-
les na Rua da Conceição”, desabafou Ito.

O presidente da Associação das Escolas e Blocos reconheceu
que o atual prefeito reajustou em mais de 500% os recursos des-

tinados ao carnaval. “Faço esse reconhecimento público, mas é
fundamental que as emendas propostas pelos vereadores Carlos
Magaldi e Paulo Bagueira sejam aprovadas. O Orçamento muni-
cipal (LOA) precisa carimbar a verba destinada ao carnaval. Caso
contrário, continuaremos na incerteza se a teremos ou não para
os desfiles”, disse o presidente. 

Sambistas:  Verba dos
desfiles ‘carimbada’

Samba
quer voltar
à Avenida
no carnaval

A roda de samba instalada no plenário da Câmara de Vereadores
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Campeões paraolímpicos desfilam em carro aberto recebendo homenagens nas ruas do Centro de Niterói

A Câmara de Vereadores recebeu os atletas
paraolímpicos que treinam na Associação Ni-
teroiense dos Deficientes Físicos (Andef) e
representaram o Brasil em Guadalajara, no
México. Depois de desfilarem pela cidade
em carro aberto do Corpo de Bombeiros,
participaram de sessão especial em que re-
ceberam moções de aplauso dos vereado-
res. Entre os presentes, um dos mais
festejados foi Clodoaldo da Silva, ganhador
de duas medalhas de ouro e quatro de prata
nas provas de natação dos Jogos de Gua-
dalajara. 

O presidente da Câmara, vereador Paulo
Bagueira, destacou as ações desenvolvidas
em prol da acessibilidade. “O conjunto de ve-
readores desta Casa tem tido uma preocu-
pação muito grande com a pessoa portadora
de deficiência. Precisamos avançar muito,
mas acredito que estamos no caminho certo.
São muitas as iniciativas aprovadas nesta
Casa. É um orgulho para Niterói ser sede da

Andef e receber aqui esses atletas vitorio-
sos”, disse Bagueira.

Além de Clodoaldo, os atletas homenagea-
dos foram Camile Rodrigues, da natação,
com três medalhas de prata e uma de
bronze; João Luís de Castro, duas de bronze
na natação; Wescley Conceição, ouro no
vôlei; e Alexandre Gouvea, medalha de
bronze no halterofilismo. Guilherme Faria,
ouro no vôlei, e Irio Francisco Nunes, da
equipe de basquete, não puderam compa-
recer e foram representados. Entre as auto-
ridades presentes estavam o secretário
estadual de Desenvolvimento Regional,
Abastecimento e Pesca, Felipe Peixoto; o
secretário municipal de Esportes, Eduardo
Caminha; o presidente da Andef, Guilherme
Ramalho; o subsecretário municipal de Aces-
sibilidade, Anderson Lopes; e o ex-vereador
Alaor Boschetti. 

Falando em nome dos vereadores, Waldeck

Carneiro lembrou que a homenagem consa-
gra o reconhecimento da importância do es-
porte na conquista da cidadania. “É uma
honra para a Câmara receber esses atletas.
Legislamos para que Niterói caminhe na
busca da inclusão. Os ex-vereadores Tânia
Rodrigues e Alaor Boschetti, e também Re-
natinho, representaram e representam muito
bem no Legislativo os portadores de defi-
ciência”, disse Waldeck. 

O presidente da Andef disse que os atletas
provaram que “os deficientes são capazes
de superar obstáculos e representar o país”.
A Andef é o principal centro de treinamento
nacional para atletas com deficiência. Tam-
bém participaram da sessão especial os ve-
readores Gezivaldo Ribeiro de Freitas, o
Renatinho, presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos e da Pessoa Portadora de
Deficiência; Beto da Pipa; Carlos Magaldi;
Emanuel Rocha; João Gustavo; Milton Car-
los Lopes, o CAL; e Padre Ricardo. 

Atletas
paraolímpicos
emfesta
na Câmara

A equipe brasileira conquistou 197 medalhas, sendo 81 de ouro, 61
de prata e 55 de bronze. Os atletas da Andef trouxeram para o Brasil
um total de 14 medalhas nas três modalidades que participaram: na-
tação, voleibol sentado e halterofilismo. A Andef é uma organização
não-governamental, fundada em 1981, com o propósito de desen-
volver ações de garantia e promoção de direitos das pessoas porta-
doras de deficiência física. Sem fins lucrativos, filiação religiosa ou
partidária, a Andef é reconhecida nacional e internacionalmente como
uma das maiores entidades de representação do segmento que atua.

Totalmente autossustentável desde 1989, a Andef gera recursos

necessários para a manutenção das suas atividades que, em
média, beneficiam mais de 600 portadores de deficiência ao mês.
A sede niteroiense é a maior da América Latina e uma das maio-
res do mundo.

Medalhistas de 
Niterói são da Andef

Campeões de Guadalajara recebem Moção de Aplausos dos vereadores
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Servidores filiados à Associação dos
Funcionários do Legislativo Municipal
de Niterói e seus familiares participa-
ram, no início de dezembro, de tradi-
cional festa de confraternização.
Realizada na sede campestre de Inoã,
em Maricá, todos ali desfrutaram de
um dia de lazer. Este ano, a novidade
ficou por conta de um delicioso café
da manhã. Os vereadores Paulo Ba-
gueira, presidente da Câmara, Ro-
berto Fernandes Jales, o Beto da
Pipa; e José Antônio Fernandez, o Zaff, prestigiaram o evento.
O vice-prefeito da cidade, José Vicente Filho (PPS), também
compareceu. Um show com o grupo Copacabana Beach fechou
o dia em alto astral.

Às 10 horas foi servido o café da manhã, seguido de um delicioso
caldo verde. No início da tarde foi a vez do churrasco acompa-
nhado de pratos diversos. A sobremesa foi servida às 17 horas.
Brincadeiras, shows, sorteio de brindes, presentes e vale compras

foram sorteados durante o dia. Crianças
e adultos brincaram na piscina, no salão
de jogos, nos campos de futebol e pu-
deram ter contato direto com a natu-
reza. “Foi um dia especial para todos
nós. Vereadores, funcionários e familia-
res puderam compartilhar momentos de
lazer e descontração. É saudável este
momento depois de um ano de traba-
lho. Aproveito para desejar a todos boas
festas e votos de um feliz 2012”, disse o
presidente Bagueira.

Fundada há 35 anos, a Associação dos Funcionários tem mais de
500 associados, entre servidores ativos e inativos, que pagam uma
mensalidade de R$ 30 com direito a descontos no comércio da ci-
dade. Entre eles estão restaurantes, salões de barbearia e de be-
leza, óticas, farmácias e a cantina da Câmara. “O associado
também tem direito à adesão a plano de saúde privado. Podem
fazer empréstimos com taxas reduzidas e fazer uso da sede cam-
pestre”, explica o presidente da Associação, Eugênio Fioravanti.

Arte
brilha

no hall da 
Câmara

Centenas de pessoas visitaram a Exposição
de Desenhos promovida pela professora Mar-
cela Salles, há 20 anos ensinando a arte da
pintura. Foi realizada no final de novembro, no
hall da Câmara de Vereadores, com 80 traba-
lhos de crianças, a partir de 7 anos de idade, e
adultos. As obras foram produzidas em pastel
seco, lápis de cor aquarelável e grafite. O
acervo pertence a alunos dos colégios Portal
do Saber, no Fonseca; Grupo Santa Bárbara,
no bairro de mesmo nome; e Colégio A e Rede
MV-1, ambos de São Gonçalo.

— Nosso objetivo foi mostrar a arte desenvol-
vida pelos alunos, promover este tipo de pin-

tura e divulgar o que está sendo feito. Muitos
desses artistas já ganham a vida com a arte. Ti-
vemos alunos premiados, como a Fernanda
Santana, de 10 anos, que ganhou um concurso
nacional em 2007 — disse Marcela Salles.

July Andrade, de 12 anos, era uma das artis-
tas presentes. “Sempre gostei de pintar e
meus familiares incentivaram. Aos quatro anos
meu avô emoldurou um desenho que fiz.
Minha bisavó também pintava”, contou a aluna
do Portal do Saber. Já Lucas Gonelli, também
de 12, estuda na Oficina há três anos. Mora-
dor de São Gonçalo, é aluno do MV-1 e parti-
cipou da mostra com dois quadros. “Já fiz

pinturas em tela e desde muito cedo gosto de
desenhar”, disse. Marina Macedo, moradora
de Santa Bárbara, estuda desenho há dois
anos. Aluna da 7ª série da Escola Municipal
Rachid da Glória Salim Saker, teve duas obras
expostas. “Um tio e um primo sempre dese-
nharam e eu ficava maravilhada. O desenho,
a pintura, o lápis de cor, sempre fizeram parte
da minha infância”, disse Marina. 

Exposição semelhante já foi realizada no
Terminal Rodoviário João Goulart e na bi-
blioteca da Universidade Federal Flumi-
nense, em Niterói; e na Casa de Cultura
Eloísa, em Itaboraí.

A professora

Marcela

Salles à

frente de

uma das

obras 

da mostra

na Câmara

O clima de confraternização na festa dos funcionários

Festa dos servidores fecha ano em alto astral
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Casacheia
na última

audiência
sobre a LOA Debate sobre a composição do orçamento municipal para 2012 atraiu muitos cidadãos à Câmara

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câ-
mara realizou, no final de novembro, a última
audiência pública sobre a Lei Orçamentária
Anual (LOA). Um plenário lotado discutiu os in-
vestimentos financeiros para o exercício de
2012, em que a arrecação deverá ser de R$
1,4 bilhão. Ao todo, 116 emendas foram apre-
sentadas à LOA. 

A audiência mediada pelo vereador Carlos
Macedo, líder do governo e presidente da
Comissão, contou com as presenças do pre-
sidente do Legislativo, Paulo Bagueira, do
vice-presidente, Carlos Magaldi, e de João
Gustavo e Waldeck Carneiro. Líderes co-
munitários, representantes de entidades da
sociedade civil e um grande número de diri-

gentes de agremiações carnavalescas fize-
ram sugestões ao Orçamento. 

Conselheiros tutelares cobraram do governo
maior atenção no tocante às crianças e ado-
lescentes. “Os conselhos precisam ser ope-
racionais. O fechamento da emergência do
Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, no
Fonseca, com o remanejamento de crianças
para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento),
onde ficam juntamente com adultos e idosos,
poderia ser evitado com mais recursos no Or-
çamento”, disse Manuel Amâncio dos Santos,
do Conselho Tutelar da Região Oceânica.

O prazo para apresentação de emendas ter-
minou dia 30 de novembro. O presidente Ba-

gueira disse que a mensagem será apro-
vada antes do recesso do fim de ano. Ou-
tros segmentos da sociedade também
propuseram recursos para os mais variados
fins, como a conclusão da malha viária, mais
creches, escolas, investimentos em segu-
rança, recursos para habitação e saúde. As
audiências anteriores foram realizadas nos
dias 25 de outubro e 7 de novembro. O texto
integral da LOA pode ser consultado, na ín-
tegra, no endereço eletrônico <www.cama-
raniteroi.rj.gov.br>. Além de Macedo,
também integram a Comissão de Orçamento
os vereadores Milton Carlos Lopes, o Cal,
na vice-presidência; e Emanuel Rocha, Sér-
gio Fernandes e Waldeck Carneiro como
membros efetivos. 

Criada em março deste ano pela Secretaria
Municipal de Acessibilidade (SMAC), a Rede
Acessível já é uma realidade como uma ferra-
menta virtual de comunicação e integração de
Niterói. Em novembro, a Câmara de Vereado-
res sediou o “Primeiro Encontro da Rede Aces-
sível: Oportunidades e desafios”. Durante todo
o dia o Plenário Brígido Tinoco foi palco de pa-
lestras, debates, exposição de trabalhos e
muita reflexão sobre o tema. Por estar inserido
no Encontro com a América do Sul, que acon-
teceu em toda a cidade durante o mês, o
evento foi aberto pelo secretário municipal de
Ações Estratégicas, Marcos Gomes.

Pela manhã, uma mesa redonda discutiu o
tema “Acessibilidade e adequação: oportuni-
dades e desafios”, tendo como mediadores
Beatriz Vasconcellos, especializada em Arqui-

tetura Acessível pela
UFF; Augusto César
Alves e Francisco
Meirelles, arquitetos
da SMAC. À tarde,
um painel temático
com Gildete Amorim,
presidente da Asso-
ciação dos Profissio-
nais Tradutores-Intérpretes da Língua Brasileira
de Sinais (Libras); Anderson Lopes, gerente de
Convênios da Associação Niteroiense dos De-
ficientes Físicos (Andef); Alessandro Câmara,
mestre em Ciências Políticas da UFF; e Martha
Fellows, ex-presidente da Apae, discutiu a “In-
clusão, empregabilidade e cidadania”. 

A pedagoga Ana Cristina Ferreira lançou seu
terceiro livro: “Lesão corporal: superando os

obstáculos”. Hoje com 50 anos, a escritora foi
vítima de problemas no parto que comprome-
teram toda a sua parte motora. Para digitar no
computador ela usa a língua. Os peruanos
Elmer Ernesto Rozas Pimentel, Francisco Mo-
rales Zapata e Márcia Telma Lima Leite, tam-
bém prestigiaram o evento. 

A Rede Acessível incentiva a troca de ser-
viços e ideias em <http://groups.google.
com/group/rede_acessivel>.

Rede Acessível faz
seu primeiro Encontro

Marcia Leite e Francisco Zapata falam da experiência do Peru sobre acessibilidade
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NO PLENÁRIO

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa, 
presidente da Comissão Permanente de
Urbanismo, Transportes, Obras e Servi-
ços Públicos da Câmara de Vereadores
de Niterói, participou ativamente do mo-
vimento pluripartidário que levou mais de
100 mil pessoas ao Centro do Rio de Ja-
neiro, em novembro. O vereador apoiou a
passeata em defesa da manutenção dos
royalties do petróleo, promovida pelo Go-
verno do Estado. 

Em outra frente, apresentou a indicação
2.575/2011, pedindo ao Poder Executivo
Municipal que fosse realizada a pavimen-
tação e drenagem da Rua Eraldo Soares,
antiga Rua B, no Sapê. “A falta de pavi-
mentação e drenagem está causando pro-
blemas de acesso ao local, com buracos e
alagamentos em dias de chuva”, destaca
Beto da Pipa. 

Ele também é autor da indicação
2.655/2011, sugerindo a pavimentação e
drenagem da Rua 418, no bairro do Ca-
fubá. “A proposição de meu mandato visa
atender à solicitação de moradores e co-
merciantes, que enfrentam muitos proble-
mas em decorrência da falta de
pavimentação, uma vez que o acesso ao
local é bastante precário”, explicou. 

2620-3179
Gabinete 87
betodapipa@yahoo.com.br

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal
teve sancionada pelo prefeito sua Lei 2.864,
que cria o Dia Municipal do Cristão, a ser
comemorado anualmente em 22 de outu-
bro. A data passa a integrar o calendário ofi-
cial de Niterói. 

“Essa lei é de suma importância para mos-
trar que todos somos filhos de Deus inde-
pendentemente de religião, podendo e
devendo conviver juntos em pura paz, har-
monia e amor”, disse Bagueira.

O vereador também acompanha a tramita-
ção do projeto 312/2011, que dispõe sobre
a exibição obrigatória, em postos revende-
dores de combustíveis, em local visível para
o consumidor, de cartaz informando o valor
percentual da diferença entre os preços da
gasolina e do etanol. 

“Conforme estudos, o uso do álcool é van-
tajoso se o litro custar até 70% do valor da
gasolina. A medida certamente evitará a
realização de cálculos na hora do abasteci-
mento, propiciando assim, a devida infor-
mação custo-benefício aos consumidores,
levando-se em conta o desempenho de
cada veículo. A informação é necessária,
visto que o número de veículos bicombus-
tíveis é cada vez maior”, diz o autor da lei.

2613-6765 
Gabinete 20
vereadorbagueira@gmail.com

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, em
parceria com o vereador Renato Cariello,
protocolou no Departamento Legislativo
da Câmara o projeto de lei 316/2011. A
proposta modifica a fração urbana da
sub-região Centro, prevista na Lei Muni-
cipal 1.967/2002. 

“As obras de melhoria no sistema viário
da cidade precisam caminhar. A cidade
cresceu e as intervenções propostas pelo
prefeito Jorge Roberto Silveira estão
sendo implementadas. O projeto de lei
visa beneficiar a construção do anel viá-
rio para o escoamento do trânsito, voca-
ção do trecho atingido, pois está contiguo
à Avenida Marques do Paraná. O mergu-
lhão vai facilitar a vida de motoristas, me-
lhorar o acesso ao hospitais Universitário
Antônio Pedro e Carlos Tortelly e diminuir
os constantes engarrafamentos naquele
trecho pela manhã e início da noite”, jus-
tifica o vereador Cal. 

A fração urbana em questão compreende
trechos das ruas e avenidas Marquês do
Paraná, Indígena, Arídio Martins, Coronel
Gomes Machado, Amaral Peixoto, Dou-
tor Celestino e Arthur Ferreira da Silva.
Cal preside a Comissão de Indústria
Naval e Desenvolvimento Econômico.

2622-2911
Gabinete 36
vereadorcalcamaradeniteroi@yahoo.com.br

Bagueira (PPS) Beto da Pipa (PMDB) Cal (PP)
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Carlos Alberto de Macedo, líder do Go-
verno na Câmara e presidente da Comis-
são Permanente de Finanças e
Orçamento, além de ter ficado à frente das
três audiências públicas obrigatórias que
discutiram a Lei Orçamentária Anual (LOA)
para o exercício financeiro de 2012, apre-
sentou diversas indicações legislativas. A
de número 2.599/2011, por exemplo, soli-
cita ao prefeito Jorge Roberto Silveira a
pavimentação e drenagem da Estrada da
Fazendinha, no trecho até a Rua Sem
Nome, no Badu. 

“É uma obra muito solicitada pela comuni-
dade local face ao precário estado em que
se encontra, sendo impossível a passa-
gem de veículos e moradores que transi-
tam no local em dias de chuva”, explica
Carlos Macedo. Já a indicação 2.598/2011
pede a pavimentação da Rua Sem Nome,
entrando pela Estrada da Fazendinha. 

O vereador acompanha, ainda, o trâmite
regimental do projeto de lei 305-2011 que
define novos parâmetros urbanísticos para
a edificação de instituições de ensino.
“Com o adensamento das cidades, é fun-
damental haver regras para regular o sur-
gimento de polos geradores de tráfego”,
diz Carlos Macedo.

2613-6814
Gabinete 50
carlosmacedo1@oi.com.br

Emanuel Jorge Mendes da Rocha, atra-
vés do projeto de lei 234/2011, pretende
que as escolas públicas municipais, a
partir de 2012, realizem o Teste de Ava-
liação Ortopédica da Coluna, o chamado
Teste do Minuto. Os testes serão realiza-
dos quando do ingresso da criança na
educação infantil e no início e término
dos ensinos fundamental e médio. Os re-
cursos necessários à implantação cons-
tarão do orçamento da Secretaria
Municipal de Educação. 

“O Teste de Adams, também conhecido
como Teste do Minuto, consiste numa
avaliação ortopédica da coluna dos alu-
nos, que dura não mais que um minuto,
pois o médico, através da observação de
simples movimentos da criança ou do
jovem, poderá identificar problemas de
má postura, que deverão ser tratados
através de orientação e exercícios pres-
critos e, em casos mais graves, do enca-
minhamento do aluno ao tratamento
adequado”, explica Emanuel. 

Atualmente, a grande incidência de pro-
blemas de desvio da coluna em alunos,
na maior parte diagnosticados como es-
coliose infantil ou juvenil, tem preocupado
o Ministério da Saúde e os ortopedistas. 

2620-7313
Gabinete 80
dremanuelrocha@predialnet.com.br

Luiz Carlos Gallo de Freitas acompanha
o trâmite do projeto de lei 317/2011, de
sua autoria, dispondo sobre a adequação
e fiscalização de brinquedos em casas de
eventos, parques de diversões e bufês in-
fantis. Se aprovada, a lei prevê que a con-
cessão do alvará de funcionamento
estará condicionada à apresentação de
laudo técnico de manutenção, emitido
anualmente, por profissional ou empresa
habilitada e idônea. 

O laudo técnico de manutenção deverá
ser assinado e fornecido por empresa ou
engenheiro com registro no Conselho Re-
gional de Engenharia e Arquitetura (Crea),
entidade gabaritada a certificar a segu-
rança e manutenção dos equipamentos.

“A falta de fiscalização representa uma
das maiores, senão a maior, causa de
acidentes; muitas vezes com vítimas fa-
tais. Por meio de medidas preventivas de
fiscalização, desestimularemos a irregu-
laridade no fornecimento de serviços de
diversão infantil em Niterói”, ressalta o
vereador. A concessão de alvará de fun-
cionamento desses estabelecimentos de-
verá vir acompanhada de laudo técnico e
anotação de responsabilidade técnica
(ART) dos brinquedos instalados.

2620-4729
Gabinete 47
vereadorgallo@euvotogallo.com.br

Emanuel Rocha (PDT) Gallo (PDT)Carlos Macedo (PRP)
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João Gustavo Braga Xavier Pereira proto-
colou o projeto de lei 292/2011, pelo qual fica
instituído no calendário de eventos, a Se-
mana da Diversidade Cultural Niteroiense”,
a ser realizada, anualmente, no período
compreendido entre 12 e 19 de agosto. 

A Semana começa no Dia Nacional das
Artes (12 de agosto) e termina próxima ao
Dia do Folclore (22 de agosto). A iniciativa
prevê que os eventos sejam promovidos, or-
ganizados e incentivados pela Secretaria
Municipal de Cultura. 

Dentre as atividades programadas estão
ciclo de debates, mostras, palestras e sa-
raus que expressem as suas diversas práti-
cas culturais na cidade. “A cultura define
padrões de conduta. A cultura ajuda no com-
portamento e nos diferentes lugares exis-
tentes. Em cada lugar nos comportamos de
modo diferente. Em nossa casa, por exem-
plo, podemos fazer muitas coisas extrava-
gantes, que não poderíamos fazer na escola
ou no trabalho”, diz João Gustavo. 

As atividades previstas na lei serão destina-
das à população em geral e, em especial,
aos alunos da rede municipal de ensino. De-
bates e palestras deverão ser ministrados
em recintos fechados.

2620-3732
Gabinete 58
gabinete@vereadorjoaogustavo.com.br

José Augusto Tavares Vicente requereu
informações da Prefeitura sobre a obra
que está sendo executada no Engenho
do Mato, na área denominada Parque
Rural. Através do requerimento 202/2011
o vereador pergunta se a obra é pública
ou particular. Caso seja feita pela inicia-
tiva privada, se houve procedimento lici-
tatório, quando foi feito, data da
publicação dos editais, extratos e termos
de adjudicação. 

José Augusto também pede detalhes
sobre modalidade, valores, cópia de con-
tratos e os eventuais vencedores. “A men-
cionada construção está sendo realizada
de forma estranha ao conhecimento da co-
munidade. As informações ora requeridas
servirão para esclarecer aos moradores da
região sobre a obra, já que a mesma não
tem placa indicativa e revela-se por esta
razão apócrifa”, justifica. 

Caso seja privada o requerimento pede o
nome de seus responsáveis, número de
processo, data do protocolo e liberação
pelo órgão competente, bem como o
nome do fiscal da obra, o nome do servi-
dor que autorizou a construção, o prazo
para execução da obra e se foi realizado
estudo de impacto ambiental.  

2613-6718
Gabinete 85
joseaugustovicente@hotmail.com

Leonardo Soares Giordano aguarda o trâ-
mite do projeto 330/2011 sobre a instala-
ção de um Sistema de Aproveitamento de
Energia Solar para aquecimento de água
na cobertura de novas edificações da ci-
dade. Para efeito da lei, entende-se que a
instalação obrigatória dar-se-á em prédios
que estão em fase de licitação da obra, a
contar da data da publicação desta lei. 

“O sol é a maior fonte de energia conhe-
cida, sendo esta inextinguível e limpa. No
contexto da energia solar, atualmente
muito utilizada, é a energia solar fototér-
mica, a canalização da energia vinda do
sol para o aquecimento. Hoje em dia, este
tipo de energia tem sido muito explorado
através da utilização de painéis coletores
para o aquecimento de água em residên-
cias, pois este é, ocasionalmente, o maior
consumo de energia em uma casa”, ex-
plica Giordano. 

O aquecimento se dá pela transformação
da energia solar recebida por uma chapa
de cobre plana em energia térmica, trans-
mitida para a água que circula pelos
canos postos dentro do painel e por con-
vecção, a água aquecida subirá até o re-
servatório termicamente isolado enquanto
a água ainda fria desce.

2620-6754
Gabinete 72
vereador@leonardogiordano.com.br

José Augusto Vicente (PPS)João Gustavo (PPS) Leonardo Giordano (PT)

NO PLENÁRIO
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Magaldi (PP) Padre Ricardo (PDT) Renatinho (PSOL)

Carlos Alberto Pinto Magaldi, aguarda pa-
recer das comissões para o projeto de lei
151/2011. A iniciativa isenta do paga-
mento de Imposto Predial e Territorial Ur-
bano os imóveis, ou partes de imóveis,
utilizados exclusivamente por livrarias
que reservem cinquenta por cento do es-
paço de exposição para obras de autores
nacionais. São considerados livros, para
efeitos da lei, a publicação de textos es-
critos, livros impressos, atlas geográficos,
históricos, anatômicos, mapas e carto-
gramas. 

A isenção também vale para livros em
meio digital, magnéticos ou impresso em
braille, para uso exclusivo de pessoas
com deficiência visual, fascículos ou pu-
blicações de qualquer natureza que re-
presentem parte de livro. 

“Meu objetivo com este projeto é estimular
a instalação e ampliação no município de
livrarias, além de fomentar a distribuição e
comercialização de livros, proporcionando
ao cidadão o pleno exercício do direito de
acesso à leitura”, ressalta Magaldi. Não se
beneficiam desta lei os estabelecimentos
que comercializarem outros produtos além
de livros, ou expuserem obras de caráter
pornográfico ou obsceno.

2622-9760 
Gabinete 44
vereadormagaldi@yahoo.com.br

Wilde Ricardo Rocha, o Padre Ricardo,
deu entrada no projeto de lei 335/2011
criando o programa de conscientização de
pessoas físicas e jurídicas, quanto à ne-
cessidade de economizar água, denomi-
nado “Consuma água com consciência”.

Esse programa tem por finalidade lembrar
a população que o consumo de água deve
ser feito sem desperdícios, para serem
evitados futuros racionamentos. Caberá à
Prefeitura a divulgação permanente deste
Projeto. 

“Torna-se imprescindível a conscientização
constante, através das propostas apresen-
tadas, a fim de que nossa população con-
tribua, de maneira prática, com a utilização
correta do consumo da água potável; bem
como não sofra com a falta da mesma.
Para tanto, a aplicabilidade do projeto em
nossas escolas, só irá contribuir para a for-
mação de um cidadão consciente das suas
ações no mundo”, destaca Padre Ricardo. 

O texto prevê que a Prefeitura de Niterói
poderá veicular o slogan “Seja um cidadão
consciente, economize água!” nos contra-
cheques dos funcionários públicos muni-
cipais e nos cartazes de atividades
apoiados pelo município.

2620-0196
Gabinete 35
vereador.padrericardo@gmail.com

Gezivaldo Ribeiro de Freitas, o Renatinho,
teve encaminhado às comissões o projeto
332/2011. A lei, se aprovada, cria o Pro-
grama de Atendimento Clínico e Psicoló-
gico destinado ao tratamento específico de
crianças e adolescentes usuárias e de-
pendentes de álcool, substâncias entor-
pecentes e de qualquer tipo de droga ilícita
em Niterói. O objetivo da proposta é tratar
dependentes químicos, informar, orientar,
prevenir, reabilitar e reintegrar crianças e
adolescentes à sociedade e à escola, in-
tegrando-os ao mercado de trabalho. 

“O projeto de lei prioriza investir na saúde
física e psíquica de nossas crianças e jo-
vens. Trata-se de um investimento nos di-
reitos humanos, protegendo e cuidando
da juventude de hoje, estaremos for-
mando os adultos de amanhã”, justifica o
vereador. 

O Programa criado por esta lei realizará
permanentemente atividades pedagógi-
cas, como aulas de pintura, desenho,
dança, música, lições de cidadania e ou-
tras a serem determinadas pelos profis-
sionais das áreas competentes. As
despesas decorrentes desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias
consignadas no orçamento.

2620-5074
Gabinete 68
mandatorenatinho@yahoo.com.br
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Renato Cariello (PDT) Sérgio Fernandes(PDT)

Renato Ferreira de Oliveira Cariello, pre-
sidente da Comissão de Segurança e
Controle Urbano da Câmara, espera ter
aprovado o projeto de lei 56/2011, que
assegura a concessão de licenças e au-
tonomias de táxis ao herdeiro de policiais
militares, civis, bombeiros, agentes peni-
tenciários e guardas municipais, con-
forme a ordem de vocação hereditária.

Essa lei só será aplicada para familiares
de agentes da lei mortos no cumprimento
do dever em Niterói, a fim de que possam
ser exploradas em complementação à
renda familiar, diretamente, ou através de
motorista auxiliar, na forma da legislação
vigente. 

“É com orgulho que apresento o presente
projeto que visa, mais uma vez, reconhe-
cer a importância do trabalho na área da
segurança pública. Se o policial enfrenta
a morte para nos proteger, a maneira mais
justa, se isso acontecer é, no mínimo, am-
parar aqueles entes queridos que perde-
ram seu protetor”, destaca Cariello. 

No caso de existir mais de um herdeiro
na mesma classe e grau, aquele que for
o mais velho terá preferência sobre o
mais novo.

2620-7935
Gabinete 67
renatocariello@oi.com.br

Rodrigo Flach Farah deseja que os esta-
belecimentos comerciais operadores de
telefonia fixa e móvel, que operam em Ni-
terói, sejam obrigados a atender os usuá-
rios dos seus serviços em tempo
razoável. 

A medida é fruto do projeto 324/2011 que
estipula como sendo o tempo razoável de
espera para o atendimento 20 minutos
em dias normais e até 30 minutos em
véspera ou dia posterior a feriados pro-
longados. O texto da lei prevê que o
tempo máximo de atendimento somente
poderá ser exigido se não houver inter-
rupção no fornecimento de serviços de
telefonia, energia elétrica ou transmissão
de dados. 

“A exemplo do que já foi normatizado, em
nível municipal, para as filas nas agências
de instituições financeiras, reconhecemos
que também se faz necessária uma nova
lei que venha impor limites de tempo para
o bom atendimento aos usuários dos ser-
viços de telefonia fixa e móvel. Tal medida
parece-nos condizente com o espírito do
Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor, respeitando seus princípios de as-
segurar os direitos básicos do consumidor
brasileiro”, justifica Rodrigo Farah.

2613-6832
Gabinete 42
vereadorrodrigofarah@gmail.com

Sérgio Fernando Damas Fernandes deu
entrada no Departamento Legislativo ao
projeto 328/2011, instituindo a Semana
Municipal de Prevenção a Acidentes com
Motociclistas na cidade. A data será co-
memorada, anualmente, de 27 de julho,
Dia do Motociclista, a 2 de agosto. 

Dentre as atividades previstas estão pa-
lestras sobre direção defensiva, equipa-
mentos de uso obrigatório, manutenção
preventiva e noções básicas de primeiros
socorros. Também serão realizadas cam-
panhas educativas voltadas à pilotagem
responsável e para redução de acidentes;
bem como blitz educativa para distribuição
de folders. 

“Acidentes com motociclistas puxaram o
aumento das mortes no trânsito brasileiro,
revela levantamento realizado com base
em certidões de óbito de todo o país. De
1998 à 2008, o total de vítimas fatais subiu
23,9%, e , entre os motociclistas o cresci-
mento foi de 753,8%. As estatísticas de
mortes nas ruas e estradas do Brasil re-
velam uma situação de guerra, nada
menos do que 369.016 pessoas perderam
a vida, na década analisada”, afirma  Sér-
gio Fernandes, baseado em dados da Or-
ganização Mundial de Saúde.

2613-6782
Gabinete 51
vereadorsergiofernandes@yahoo.com.br

Rodrigo Farah (PMDB)

NO PLENÁRIO
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Vitor Júnior (PT) Waldeck Carneiro (PT) Zaff (PDT)

José Vitor Vieira Bissonho Junior aguarda
tramitação legal para o projeto de lei
259/2011. Se aprovada, a iniciativa do ve-
reador transforma em ponto turístico do
município de Niterói a “Cervejaria NOI”,
localizada na Estrada Francisco da Cruz
Nunes, número 1964, em Itaipu, na Re-
gião Oceânica. 

“Estamos falando da única cervejaria da
cidade, com produção artesanal, fabri-
cando atualmente seis variedades de cer-
vejas, totalmente sem química. A
produção atual é de 15 mil litros por mês
e, junto à fábrica, é mantido um restau-
rante, onde a cerveja é servida em cho-
peira de gelo. A inauguração foi em abril
de 2011 e, brevemente, irão oferecer vi-
sitas guiadas e com degustação aos mo-
radores e àquelas pessoas que estiverem
visitando a cidade. Existe um criterioso
cuidado na produção, que leva cerca de
20 dias para ser concluída. A ideia de
produção própria surgiu em 2008 e, para
chegarem à fábrica hoje em funciona-
mento, levaram dois anos com testes e
degustações até obterem a fórmula ex-
clusiva dos tipos que hoje produzem. Daí
a importância de prestigiarmos a “Cerve-
jaria NOI” , transformando-a em ponto tu-
rístico”, afirma Vitor Junior.

2613-6797
Gabinete 21
vereadorvitorjunior@gmail.com

Waldeck Carneiro da Silva, que é vice-
presidente da Comissão de Educação da
Câmara, protocolou o projeto 319/2011
que obriga a instalação de câmeras fil-
madoras em todos os veículos de trans-
porte coletivo em circulação no
município de Niterói. A lei determina a
instalação de, pelo menos, uma câmera
em cada ônibus, micro-ônibus e micro-
master, que operam por concessão pú-
blica municipal. 

A instalação e manutenção, bem como a
estruturação de uma central responsável
pelo armazenamento das imagens cap-
tadas, serão de responsabilidade das
empresas concessionárias do serviço
público municipal. 

“O projeto de lei tem por objetivo garan-
tir a segurança dos cidadãos que, coti-
dianamente, utilizam o transporte
coletivo municipal, tendo em vista esta-
rem eles constantemente sujeitos à ocor-
rência de assaltos nesses veículos de
transporte coletivo. Com a instalação de
câmeras filmadoras em locais estratégi-
cos do veículo, pretende-se inibir a ação
de delinquentes, além de ajudar a polí-
cia na identificação desses indivíduos”,
explica Waldeck Carneiro.

2621-0505
Gabinete 11
vereadorwaldeck@gmail.com

José Antônio Toro Fernandez, o Zaff, tra-
balha para que o projeto 263/2011 seja
aprovado e crie o Plano de Governança
Sustentável nos órgãos e entidades da ad-
ministração direta e indireta de Niterói. 

O Plano será aplicado em todos os órgãos
e entidades da administração direta e indi-
reta. Para fins legais, são consideradas
abrangidas as licitações sustentáveis, o
uso racional dos recursos, a gestão inte-
grada de resíduos e a educação ambien-
tal. Fica também criado o Conselho de
Gestão Ambiental, formado por represen-
tantes dos órgãos e entidades da adminis-
tração direta, indireta e da sociedade civil.

“Acreditamos que com a governança sus-
tentável, que é um modo de gestão parti-
cipativa, todos os cidadãos desta cidade
podem evitar as contradições quando es-
timularmos a participação popular sem ter-
mos nos empenhado em mudar nossos
procedimentos internos. Para garantir a
dignidade de vida a toda humanidade,
todos os governos deveriam criar uma
seção de poder que se aplicasse aos
temas relacionados à sustentabilidade dos
povos”, diz Zaff, que preside a Comissão
de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Sustentabilidade.

2620-1321
Gabinete 89
zaff@zaff.com.br
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O comprometimento de familiares no trata-
mento de pacientes com doenças renais crôni-
cas foi o tema central da palestra “Qualidade
de vida dentro do processo de reconstrução”,
realizada no plenário da Câmara de Vereado-
res e coordenada pela psicóloga Leila Tórtora,
integrante da Divisão Médica da Casa. O
evento serviu para deixar claro que o apoio dos
familiares durante o tratamento é fundamental
para o sucesso e melhora da qualidade de vida
dos doentes e que, sem ajuda da família, é
quase impossível um bom resultado. 

Com larga experiência no acompanhamento
psicológico de renais crônicos, Leila procurou
mostrar a importância da hemodiálise levada a

sério. “Ela melhora os sintomas clínicos e evita
desordem emocional. O estresse durante o tra-
tamento pode desencadear depressão em di-
versos níveis. O suporte familiar é fundamental
neste momento”, explica Tórtora. Um dos su-
portes do tratamento é a visita domiciliar de psi-
cólogos, que pode ser solicitado pela equipe
médica.

“Um simples abraço de um familiar ou amigo
pode fazer muita diferença. O abraço transmite
segurança e bem-estar e traz energias positi-
vas”, ensina a psicóloga, lembrando que o pa-
ciente é obrigado a aprender novas formas de
levar o seu dia reconstruindo a rotina. “Novos
ritmos e limites se impõe”, diz Leila.

Segundo estudos psicológicos de pacientes re-
nais crônicos, 60% do sucesso do tratamento
depende do paciente, ficando a família com
40% da responsabilidade. Para Leila, o pa-
ciente ou familiar não pode ficar solitário em
suas funções. “A família deve buscar tempo
com qualidade ao lado do paciente, fazendo
coisas que deem prazer para ambos. É impor-
tante não sobrecarregar um só membro da fa-
mília, mas buscar comprometimento de outros”,
ensina a psicóloga. 

Para aproximar pacientes e familiares e incen-
tivar a troca de experiências, foi criado um blog.
Os interessados podem acessar em <aconse-
lhamentovirtuando.blogspot.com>.

A psicóloga Leila Tórtora, da Divisão Médica da Câmara, fala como a família é importante no tratamento

Lei incentiva a doação de sangue

Família
deve apoiar
doente renal

NA COMUNIDADE

No momento em que hemocentros de todo o
estado atravessam grave crise por conta do
baixo estoque de sangue, a Câmara de Ve-
readores aprovou projeto incentivando a doa-
ção, que foi sancionado pelo prefeito no Dia
do Doador de Sangue. O projeto de lei
03/2011, de autoria do vereador Rodrigo
Farah, instituiu meia entrada para doadores
regulares de sangue em todos os locais pú-
blicos de cultura, esporte e lazer mantidos
pelas entidades e órgãos das administrações
direta e indireta de Niterói, sem restrição de
data e horário. 

“A doação voluntária de sangue é, além de um
ato de solidariedade e de elevada relevância
social, uma necessidade sempre premente
dos serviços de hematologia e hemoterapia

de nosso país. A lei visa, não apenas, benefi-
ciar aquele que, naturalmente, busca dignificar
a vida humana doando seu sangue aos ne-
cessitados e, assim, passa a receber benefí-
cios em seu cotidiano. Ela também busca
suprir os bancos de sangue municipais”, jus-
tificou o vereador. 

Pela proposta sancionada pelo prefeito Jorge
Roberto Silveira, são considerados doadores
voluntários e regulares de sangue aqueles re-
gistrados nos bancos de sangue dos hospi-
tais do município ou outro credenciado pela
Fundação Municipal de Saúde de Niterói e
que façam doação pelo menos duas vezes
por ano. Para usufruir dos benefícios desta lei,
a pessoa deverá ter doado sangue nos ban-
cos de sangue municipais ou credenciados

por, pelo menos, quatro vezes nos 24 meses
que antecederem a concessão desse benefí-
cio. O documento comprobatório da condição
de doador regular de sangue será emitido
pelos hospitais, bancos de sangue e pela Se-
cretaria Municipal de Saúde. O texto integral
da Lei 2.871 pode ser consultado no site da
Câmara de Vereadores em <www.camarani-
teroi.rj.gov.br>. 

ALGUNS LOCAIS QUE DÃO 
DIREITO À MEIA ENTRADA
. Museus -  Pontos turísticos -  Feiras -  Zoo-
lógicos - Estádios esportivos isentos de im-
posto - Espetáculos circenses nacionais
isentos de ISS -  Concertos, recitais, shows,
festividades, exposições, quermesses e simi-
lares isentos de ISS.
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A Câmara de Vereadores aprovou projeto de
lei, de autoria de Leonardo Giordano, criando o
Programa de Prevenção, Redução e Com-
pensação de Emissões de Dióxido de Carbono
(CO2) e demais Gases Veiculares de Efeito Es-
tufa. “Tem sido consenso em todo mundo que
a solução para a redução do impacto do efeito
estufa deve partir de iniciativas locais. Dessa
forma, o Programa a ser estabelecido busca
atingir metas graduais de redução e compen-
sação da emissão de gases no município de
Niterói. Se todos fizermos nosso dever de casa
as consequências podem ser amenizadas”, ex-
plicou Giordano.

Segundo análise de ambientalistas, o clima de
nosso planeta vem sofrendo alterações por
conta de diversos fatores, sendo o efeito estufa
um dos principais responsáveis. A emissão de

dióxido de carbono, consequência da queima
de combustíveis fósseis como petróleo e car-
vão de queimadas e incêndios florestais; e a
alta concentração de gases como o CO2 pro-
voca a retenção atmosférica de calor que, nor-
malmente, se dissiparia no espaço, criando o
efeito estufa.

De acordo com Giordano, “os benefícios do
Programa deverão ser imediatos para a popu-
lação, uma vez que, além da prevenção e re-
dução da emissão de gases nocivos à camada
de ozônio _ com efeitos de ordem global _, o
município obterá uma melhor qualidade do ar,
impactando, também, na saúde pública”. Entre

as principais me-
didas, o pro-
grama também
prevê a criação

de fundo municipal para a redução de CO2 e
demais gases veiculares de efeito estufa.

Outras iniciativas do vereador voltadas para a
questão do meio ambiente e da sustentabili-
dade são a que dispõe sobre a substituição
progressiva da instalação e construção com
produtos que contenham amianto na cidade de
Niterói e a que adota a utilização de massa as-
fáltica composta por borracha proveniente de
pneus reciclados. Por proposta do vereador, o
plantio de árvores frutíferas deverá ser incenti-
vado nas escolas municipais e a instalação de
tubos coletores de lixo reciclável em edifícios
construídos em Niterói deverá ser obrigatória.

Poluição
na mira de
nova Lei

A formação dos jovens, a atenção à família e
aos preceitos religiosos têm sido a diretriz do
mandato do vereador Padre Ricardo. No to-
cante aos jovens, a educação nas escolas e os
programas de prevenção contra a violência e
contra o uso de drogas têm-se transformado
em propostas de lei. É de sua autoria, por
exemplo, o projeto de lei 59/2011 que institui a
Campanha Permanente de Educação nas es-
colas municipais. “A violência contra a mulher
é um fenômeno universal que atinge todas as
classes sociais, etnias, religiões e culturas,
ocorrendo em populações de diferentes níveis
de desenvolvimento econômico e social. Vá-
rios acordos internacionais manifestam clara-

mente que essa violência fere os direitos hu-
manos e, na maioria das vezes, ela começa na
infância”, afirma Padre Ricardo.

Outra preocupação do legislador diz repeito ao
uso de drogas. É de sua autoria a lei 157/2011
que incentiva as escolas públicas a realizarem
campanhas antidrogas, transmitindo ensina-

mentos sobre as consequências do
uso de entorpecentes. Essas campa-
nhas serão realizadas com debates,
palestras, seminários, encontros mu-
sicais, teatrais e atividades interdisci-
plinares. O projeto objetiva prevenir a
disseminação do vício e preservar a
saúde e a vida de crianças e jovens,
ao mesmo tempo que apoia pais e res-
ponsáveis na educação de seus filhos,
munindo-os com o máximo possível
de informações relativas ao assunto,
sem falso moralismo, impondo limites
com base em lógicas e não na simples
repressão”, destaca o vereador. 

Também é iniciativa de seu mandato a inclu-
são de medidas de conscientização, preven-
ção e combate ao bullying escolar no
planejamento pedagógico elaborado pelas es-
colas públicas de educação básica do municí-
pio, expressado pelo projeto de lei 212/1010. A
iniciativa já foi alvo de audiência pública presi-
dida pelo vereador.

Vereador Leonardo

Giordano quer criar

um programa de

prevenção à

poluição do ar

Jovens
precisam de
atenção

Vereador Padre Ricardo apresenta seu projeto de lei
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NA HISTÓRIANA HISTORIA

Em 17 de dezembro de 1961, há 50 anos, o in-
cêndio do Gran Circo Norte-Americano aba-
lava Niterói para sempre. A tragédia, que
repercutiu em todo o mundo, marcou a vida
de milhares de pessoas. Com números
ainda incertos, variando entre 400 e che-
gando a 1.500, a quantidade de vítimas
é ainda um mistério. Durante dois anos
o jornalista Mauro Ventura garimpou
informações sobre o incêndio e suas
consequências. Um dos locais que
serviu como fonte de pesquisa foi
o Arquivo de Documentação da
Câmara de Vereadores. 

Aqui, o jornalista encontrou re-
gistros da menção honrosa conferida à
equipe de jornalismo da extinta TV Continental, uma
das maiores emissoras de TV da época. Por iniciativa do vereador
Onacyr Pereira da Silva toda a equipe de profissionais envolvida na co-
bertura foi lembrada pela forma humana e correta com que trataram a tra-
gédia. No projeto de lei 48, de 1962, o legislador destaca que “a cobertura
foi fundamental para um melhor atendimento às vítimas”.

Por sua vez, o Arquivo registra a doação de catacumbas, carneiros e
covas nos cemitérios municipais de São Francisco e Maruí aos familia-
res. No projeto 52/1962, o vereador Jorge Cury liberava os parentes de
qualquer despesa com sepultamentos e assegurava que “qualquer quan-
tia que já tivesse sido paga seria devolvida integralmente no prazo de 30
dias. Depois de aprovado em plenário, foi encaminhado pelo presidente
José Paez para sanção do então prefeito Dalmo Américo Oberlaender.
Mas para surpresa de todos, o projeto foi vetado integralmente.

Em sua justificativa o prefeito destacou que “a brutal tragédia não com-
portaria outro sentimento senão o de auxiliar, tanto quanto possível, aos
familiares dos mortos”. Oberlaender lembrou “que as dificuldades com
que luta a administração” impediam a sanção. Em outro trecho, o prefeito
justificou que as vítimas hospitalizadas que enfrentavam dificuldades no
atendimento ficariam “ao desabrigo do atendimento”. Alegando também
dificuldades financeiras, o projeto 26/1962, do vereador Luiz Nascimento
Lopes, concedendo pensão de 15 mil cruzeiros à família do servidor Eu-

clides Sebastião Pereira, morto no in-
cêndio, foi rejeitado pelo Executivo.

A cidade atravessava um momento complicado a ponto de o Hospital
Antônio Pedro ter sido reaberto somente por conta do grande número
de vítimas. Médicos de toda parte, inclusive da Argentina, vieram em so-
corro às vítimas. O médico e ex-vereador Calixto Calil, os cirurgiões plás-
ticos Ivo Pitanguy, Liacyr Ribeiro (que mais tarde iria operar o ditador líbio
Muamar Kadafi) e Ramil Sinder, foram apenas alguns. A equipe argen-
tina foi comandada pelo doutor Fortunato Benaim, hoje com 92 anos. Em
maio deste ano ele voltou ao Antônio Pedro para receber diversas ho-
menagens.

O livro “O espetáculo mais triste da terra”, de Mauro Ventura, lançado no
início do mês pela Companhia das Letras, teve a colaboração de pes-
quisas da também jornalista Mariana Müller. O incêndio trouxe a Niterói
o então presidente da República João Goulart e o Vaticano, por ação di-
reta do papa, doou 500 milhões de cruzeiros à cidade. Pertencente à fa-
mília Stevanovich, o Gran Circo Americano existe até hoje com o nome
de Le Cirque.

Incêndio do circo, segundo
os registros da Câmara

O Gran Circo Norte-Americano destruído pelo fogo / Reprodução - O Fluminense
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