
Aprovado o
Plano de Cargos
da Guarda 
O conjunto de vereadores aprovou
em segunda e última discussão o
Plano de Cargos, Carreiras e Sa-
lários (PCCS) da Guarda Munici-
pal de Niterói. Página 7

Câmara volta a
lembrar vítimas
do holocausto
Pelo oitavo ano consecutivo as víti-
mas do holocausto serão lembra-
das em sessão solene na Câmara
de Niterói. O evento está marcado
para o dia 28 de abril. Página 7
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Incentivo para
hotéis em
audiência pública
O incentivo à construção de hotéis
foi discutido em audiência pública
na Câmara. A proposta do Execu-
tivo diz visar o reforço da hotelaria
para além das Olimpíadas. Pág. 5

A segunda etapa das obras de reforma do prédio da
Câmara de Vereadores de Niterói inclui a instalação
de equipamentos que permitirão acessibilidade total
às dependências do Legislativo. Já foi colocado o
piso tátil da porta de entrada até as salas que fun-
cionam nos fundos do terreno (foto acima). Também
estão sendo trocadas as caixas d’água de amianto
por outras atóxicas, de fibra de vidro. Página 4

Eleitores e candidatos devem ficar atentos às novas normas e ao calendário fixado para as eleições de 2014 pelo
Tribuna Superior Eleitoral (TSE). A transferência de título de eleitor poderá ser feita até 7 de maio e para os pos-
tulantes aos cargos eletivos, a propaganda eleitoral só estará liberada a paritr do dia 6 de julho. Páginas 2 e 3

TSE fixa calendário para eleições 2014

Acessibilidade total

Comissões já
têm reuniões
agendadas
As Comissões Permanentes da Câ-
mara de Vereadores já definiram seu
calendário de reuniões a serem rea-
lizadas até o fim do ano para exami-
nar novos projetos de lei. Página 6
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Comissões Permanentes:

O eleitor e os candidatos que vão participar das pró-
ximas eleições devem ficar atentos às novas normas,
determinações e prazos estipulados pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). A transferência de título elei-
toral deve ser feita até 7 de maio; já os que preten-
dem votar em trânsito devem ser cadastrados entre
15 de julho e 21 de agosto. Para os candidatos a pro-
paganda eleitoral pela Internet estará liberada a par-
tir do dia 6 de julho. Esse ano o uso do telemarketing
para pedir votos está proibido e o candidato não pode
unir seu nome ao órgão público em que trabalha.

Quem precisa tirar o título, transferir o domicílio elei-
toral ou revisar dados pessoais para votar nas próxi-
mas eleições gerais tem até 7 de maio para ficar em
dia com a Justiça Eleitoral. O eleitor que estiver com
o título cancelado ou suspenso também deve regu-
larizar sua situação, caso contrário, não poderá votar,
já que seu nome não irá constar da folha de votação
de sua seção. O prazo também vale para eleitores
com deficiência ou mobilidade reduzida que queiram
se transferir para seções eleitorais de fácil acesso.
Para evitar filas, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
recomenda que os interessados se dirijam aos car-
tórios o quanto antes.

O eleitor que estiver viajando no dia da eleição e qui-
ser votar para presidente deve se cadastrar entre 15
de julho e 21 de agosto em um cartório eleitoral. O
voto em trânsito será oferecido em todas a cidades
com mais de 200 mil eleitores. No Estado do Rio de
Janeiro dez municípios terão locais para esse tipo de
votação. Os que desejam atuar como mesários vo-
luntários nas eleições de 2014 podem procurar o car-
tório eleitoral em que estão inscritos ou se alistar pelo
link www.tre-rj.jus.br/mesario_voluntario/inscri-
coes.htm

Propaganda na Internet
Candidatos, partidos ou coligações poderão fazer
propaganda eleitoral a partir de 6 de julho em sites
próprios, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado em provedor de ser-
viço de Internet estabelecido no país, enviar men-

Eleiçõe
norma e 
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ões 2014 têm nova
e calendário do TSE

sagem eletrônica
para endereços cadastrados por
eles gratuitamente e fazer campanha em blogs,
redes sociais e sites de mensagens instantâ-
neas, com conteúdo do próprio candidato ou de
outra pessoa física. A campanha pela Internet
sofre, no entanto, restrições previstas na resolu-
ção do TSE sobre o tema, como a proibição de
exibir qualquer tipo de propaganda paga, em
sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lu-
crativos, e em páginas oficiais ou hospedadas
por órgãos ou entidades da Administração Pú-
blica. A íntegra das novas regras está na Reso-
lução 23.404/2014, do TSE.

Telemarketing na propaganda
Os candidatos estão proibidos de usar telemar-
keting, uma inovação incluída na resolução sobre
propaganda eleitoral e condutas ilícitas aprovada
pelo Tribunal Superior. De acordo com TSE, o Có-
digo Eleitoral proíbe campanhas que possam per-
turbar o sossego do eleitor. Outra novidade para
as Eleições 2014 é a obrigatoriedade da Lingua-

gem Brasileira de Sinais
(Libras) ou de legenda nos debates e na
propaganda gratuita na televisão, para permitir
maior acesso dos eleitores com deficiência audi-
tiva ao processo eleitoral. Já a impressão em
Braille do material de propaganda, como folhetos
e volantes, é facultativa dos candidatos, partidos
políticos e coligações.

Orgãos públicos
Os candidatos nestas eleições gerais não po-
derão se apresentar durante a campanha ou na
urna eletrônica com nome associado à adminis-
tração pública, como “João da UnB” ou “Mário
do INSS”. A novidade está prevista na resolução
sobre escolha e registro de candidatura.
O TSE também decidiu reduzir o prazo de subs-
tituição do candidato com pedido de registro in-
deferido, cancelado, cassado ou, ainda, que

renunciar ou morrer após o fim do prazo do re-
gistro, em 5 de julho. Agora, a coligação ou par-
tido político poderá substituí-lo até 20 dias antes
das eleições, ao contrário de 2012, quando a mu-

dança podia ocorrer até a véspera da vota-
ção. A alteração no prazo tem o
objetivo de dar tempo à Justiça Elei-
toral de substituir a foto e o nome
do candidato na urna eletrônica.

Segurança das urnas
Uma auditoria pública de verifica-
ção do funcionamento das urnas, a
votação paralela foi instituída pelo
TSE nas eleições gerais de 2002,

uma medida contra eventuais suspei-
tas em relação às urnas eletrônicas,

questionadas por não permitirem a con-
ferência dos votos. É uma auditoria por

amostragem, que se inicia na véspera da
eleição, com o sorteio de quatro urnas já ins-

taladas nas seções eleitorais da Região Me-
tropolitana e interior. O Ministério Público Eleitoral

e representantes de partidos e da sociedade civil
participam do sorteio das urnas, que são condu-
zidas então pela Polícia Federal à sede do TRE,
onde serão instaladas num ambiente equipado
com câmeras de vídeo.

Ao lado dessas urnas eletrônicas são colocadas
quatro urnas de lona, que recebem, cada uma,
500 cédulas de votação manual, preenchidas por
representantes dos partidos com nomes de can-
didatos oficiais. No dia da eleição, a partir das 8h,
o TRE simula a votação eletrônica, com a digita-
ção, na urna eletrônica, dos votos escritos nas cé-
dulas. A votação paralela é encerrada às 17h,
quando são comparadas a apuração dos votos
manuais e a totalização da urna eletrônica. Os re-
sultados devem ser iguais, para comprovar que
não há qualquer desvio do voto ou fraude eletrô-
nica nos programas usados nas 30 mil urnas do
Rio de Janeiro, que são idênticos aos das urnas
sorteadas para a auditoria.
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De forma silenciosa e seguindo um crono-
grama, a administração da Câmara de Ve-
readores prossegue com as obras de
manutenção preventiva, como distribuição
de energia, manutenção hidráulica, escoa-
mento de águas pluviais e de acessibili-
dade. Em breve um elevador vai levar ao
segundo andar e os portadores de neces-
sidades especiais vão ganhar um banheiro
adaptado.

— São intervenções de fundamental im-
portância para a conservação desse patri-
mônio histórico que é de todos. Na parte
elétrica encontramos fios revestidos com

pano, um risco em caso de curto circuito.
Fizemos a troca dos quadros de disjunto-
res, que operavam com chaves tipo faca,
para sistemas modernos e projetados para
serem mais seguros e eficientes. Nossa
subestação de energia também foi refor-
mada. Poucos têm acesso a esses locais,
mas estamos priorizando a funcionalidade
e a segurança — explica Mário Neves Cor-
rêa, diretor do Departamento de Adminis-
tração da Câmara.

Na parte hidráulica foram trocadas 12 cai-
xas de amianto com capacidade de mil li-
tros, cuja utilização continuada pode

provocar doenças, por outras seis de dois
mil litros em fibra de PVC. No telhado do
prédio, onde as telhas também já haviam
sido substituídas pelo tipo francesa, se-
guindo o projeto original de arquitetura his-
tórica, o guarda-corpo e as calhas estão
sendo recuperadas.

— As calhas estão sendo reformadas e lim-
pas. Para evitar o acúmulo de água da
chuva e evitar infiltrações estamos colo-
cando oito descidas de cem milímetros. Não
salta aos olhos, mas é vital para o bom fun-
cionamento do Legislativo e evitar danos ao
patrimônio — conta Mario Neves.

Mário Neves Corrêa explica que a subestação de energia da Câmara de Vereadores foi reformada

Também seguindo a meta de tornar a Casa mais acessível aos por-
tadores de necessidades especiais, principalmente visuais e de lo-
comoção, uma série de iniciativas estão em andamento. A mais visível
delas é a colocação de piso tátil desde o portão principal até o fundo
do prédio.

— O piso tátil vai até a Coordenadoria de Defesa do Consumidor, a
Codecon, e a Associação dos Funcionários da Câmara; sobe pela
rampa para cadeirantes e também vai chegar aos corredores de
acesso interno. Nos corredores, em particular, uma tinta especial em-
borrachada será aplicada — adianta o diretor de Administração.

A tão esperada instalação de um elevador de acesso ao segundo
andar também deve sair do papel ainda este ano. Deverá ser insta-
lado na área externa, conhecida como Praça João Batista da Costa
Sobrinho. De lá terá acesso também ao salão nobre. Para os defi-
cientes outra novidade será a transformação da antiga barbearia em
banheiro adaptado para cadeirantes. O portão de ferro que dá acesso
à rampa interna será substituído por um de correr.

Após o fim das obras emergenciais em andamento a parte externa

será pintada. Em breve, os 21 vereadores vão poder fazer reuniões
e atender representantes do Executivo e categorias profissionais para
debates numa sala bem mais ampla que a da Presidência, sendo
construída no espaço onde funcionava o restaurante. O mobiliário de
diversas salas administrativas também está sendo trocado. A Procu-
radoria-Geral do Município também passou por reformas. 

Acessibilidade é a meta principal

Reforma
do prédio 

da Câmara
prossegue

A reforma prevê a instalação de piso tátil desde a entrada até os fundos do prédio
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Uma nova legislação de incentivo à constru-
ção de hotéis em Niterói de olho nos gran-
des eventos que devem ser realizados no
Rio após a Copa do Mundo foi discutida em
audiência pública na Câmara de Vereado-
res. A mensagem-executiva 12/2014 cria a
Lei de Estímulo ao Desenvolvimento da In-
fraestrutura de Turismo. A secretária munici-
pal de Urbanismo e Mobilidade, Verena
Andreatta, disse que a Olimpíada de 2016
não é o foco principal do projeto.

— A vocação turística de Niterói é latente e a
carência de vagas na rede hoteleira é muito
grande. Turismo é uma indústria limpa e que
gera muitos empregos. A intenção da Prefei-
tura é formatar uma legislação que ultra-
passe a questão dos grandes eventos, que
seja duradoura — explica Verena.

Embora concordando com a necessidade de
o município ter uma lei específica que regule
a construção de hotéis, alguns vereadores
pedem que a revisão do Plano Diretor seja
feita antes de qualquer outra medida.

— A cidade precisa ser discutida no ata-
cado e não no varejo. A revisão do Plano
é que vai definir que áreas se encaixam
nesse ou naquele perfil, se ali cabe um
hotel de grande porte ou uma pousada,
por exemplo — diz o vereador Paulo
Eduardo Gomes.

Para o presidente da Niterói Esporte,
Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Freitas, o
acordo firmado com a Prefeitura do Rio
pelo Município trouxe um incremento
muito grande ao turismo da cidade.

— Desde que a atual administração assumiu
todo o material de divulgação dos pontos tu-
rísticos do Rio inclui Niterói. Os impressos da
Riotur sugerem que o visitante fique mais um
dia e visite Niterói. Firmamos agora uma par-
ceria com a Universidade Federal Flumi-
nense e vamos levantar o perfil do turista que
vem a Niterói — disse Paulo Freitas.

Conduzida pelo vereador Beto da Pipa,
que preside a Comissão de Urbanismo da
Câmara, participaram da audiência os se-
cretários de Desenvolvimento Econômico,
Fabiano Gonçalves, e de Meio Ambiente,
Daniel Marques; o procurador-geral Car-
los Raposo; e técnicos da Secretaria de
Urbanismo. Também compareceram os
vereadores Renatinho, Bruno Lessa, Hen-
rique Vieira e Milton Cal.

Executivo
propõe lei de
incentivo 
para hotéis

A secretária Verena Andreatta explica o objetivo da mensagem com incentivos à construção de hotéis

Nove mensagens-executivas encaminhadas pela Prefeitura chegaram
à Câmara desde o início do ano. Duas já foram aprovadas em segunda
discussão, uma em primeira e seis ainda tramitam pelas comissões. A
criação de cargos para convocação de concurso público e o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários da Guarda Municipal foram aprovadas e pu-
blicadas e o ordenamento da fiação aérea na cidade teve voto favorá-
vel da maioria dos vereadores em primeira votação. 

02/2014 - Estabelece a Lei de Estímulo ao Desenvolvimento da In-
fraestrutura de Turismo, visando atender à agenda de desenvolvimento
econômico do Município e do Estado.

03/2014 - Disciplina o acesso à informação no Município de Niterói, em
conformidade com a Lei Federal 12.527/11.

04/2014 - Institui as diretrizes de uso das vias públicas e espaço aéreo
pelas concessionárias de serviços públicos (aprovado em 1ª).

05/2014 - Institui o Plano de, Cargos e Remuneração da Guarda Mu-

nicipal (aprovado e publicado).

06/2014 - Altera o quantitativo de cargos da Guarda Municipal para re-
alização de concurso (aprovado e publicado).

07/2014 - Dispõe sobre a contratação de pessoal pela Administração
Pública Direta e Indireta de Niterói, por tempo determinado.

08/2014 - Cria fundação estatal de direito privado voltada à prestação de
serviços de saúde à população, em especial aqueles relativos ao Médico
de Família, denominada de Fundação Estatal de Saúde de Niterói.

09/2014 - Estabelece a possibilidade de a Companhia Municipal de
Limpeza Urbana de Niterói (Clin) desempenhar as ações de controle e
fiscalização de resíduos sólidos e da Fiscalização de Posturas exercer
as ações relativas à poluição sonora.

10/2014 - Altera a Lei 3.061, de 03 de dezembro de 2013, para autor-
izar o Poder Executivo a outorgar, de forma onerosa, potencial adicio-
nal de construção por meio de Cepacs até o limite de 3,321 milhões de
títulos.

Mensagens em trâmite
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Bambas
reverenciam

o samba 
no plenário

As comissões permanentes dos Direitos do Idoso, da Mulher e da
Pessoa com Deficiência; e de Direitos Humanos, da Criança e do
Adolescente definiram o calendário de reuniões até o fim do ano.
A Comissão do Idoso vai realizar suas reuniões no gabinete do ve-
reador Betinho para examinar matérias em tramitação na Câmara
e debater os pareceres relativos à comissão específica. Já a Co-
missão de Direitos Humanos fará suas reuniões no Auditório Cláu-
dio Moacyr, da Câmara, para discutir temas pertinentes a ela.

Presidida pela vereadora Tânia Rodrigues (PDT), licenciada por
ocupar a Coordenadoria Municipal de Acessibilidade e Cidadania,
tem o vereador Betinho no exercício da presidência. Integram a
comissão Renatinho, como vice-presidente; e Leonardo Giordano

como membro efetivo. Já a de Direitos Humanos é presidida por
Renatinho; com Priscila Nocetti como vice; e com Henrique Vieira,
Luiz Carlos Gallo e Vitor Junior como membros.

A Comissão do Idoso, da Mulher e da Pessoa com Deficiência vai
se reunir nos dias 11 de março, 15 de abril, 13 de maio, 10 de
junho, 12 de agosto, 9 de setembro, 14 de outubro, 11 de novem-
bro e 9 de dezembro, sempre às 15 horas.

Por sua vez, a Comissão de Direitos Humanos, da Criança e do
Adolescente vai se reunir nos dias 27 de março, 24 de abril, 29 de
maio, 26 de junho, 28 de agosto, 25 de setembro, 30 de outubro,
27 de novembro e 18 de dezembro; também às 15 horas.

Calendário das Comissões Permanentes

Um encontro de gente bamba, com a pre-
sença das rainhas das escolas de samba
Viradouro e Porto da Pedra, movimentou o
plenário da Câmara de Vereadores. Autori-
dades ligadas à Cultura, vereadores, compo-
sitores, sambistas, passistas, pes quisadores
e personalidades do mundo do samba com-
pareceram em massa. O encontro foi pro-
movido pelo suplente de vereador Carlos
Magaldi, autor da Lei 807/1990, que cria a
Semana Municipal do Samba em Niterói.

Em sua décima quinta edição o evento
contou na mesa de debates com a partici-
pação do secretário municipal de Cultura,
Arthur Maia; do presidente da Fundação de
Artes de Niterói (FAN), André Diniz; do pre-
sidente da União das Escolas de Samba e
B locos  Ca rnava lescos  de  N i t e ró i
(UESBCN), Ito Machado; do radialista e
pesquisador da Música Popular Brasileira
que integra o grupo de jurados do Prêmio

Estandarte de Ouro, criado pelo Jornal O
Globo, Adelzon Alves; e do jornalista espe-
cializado em carnaval Mário Dias.

— Ano que vem vamos lançar pela Niterói-
Discos o CD com os sambas de enredo das
escolas da cidade e começar a pensar como
vamos organizar a memória do carnaval —
anunciou o secretário Arthur Maia.

O vereador Magaldi aproveitou para propor
a cessão de um espaço para servir como
museu do samba e dos antigos carnavais.

— Já tivemos o segundo melhor carnaval
do Brasil e essa história está sendo per-
dida — disse Magaldi.

Em nome da Câmara de São Gonçalo, o
vereador José Carlos Vicente entregou
uma Moção de Aplausos ao colega Ma-
galdi “por tudo o que faz em favor do

samba”. Com o mesmo propósito, o presi-
dente da Câmara de Niterói, Paulo Ba-
gueira, também recebeu uma Moção de
Congratulação e o Troféu Ismael Silva das
mãos de Carlos Magaldi.

— Bagueira tem sido um lutador pela revi-
talização do carnaval e estamos juntos
para que possamos retornar os desfiles à
Avenida Amaral Peixoto — afirmou Carlos
Magaldi.

Raíssa Machado, rainha da Bateria da Vi-
radouro; e Bianca Leão, rainha da Porto da
Pedra, também foram agraciadas com mo-
ções de aplauso por conta “da visibilidade
que dão aos dois municípios na Marquês
de Sapucaí”. Ao final a roda de samba foi
formada por Jorginho do Império, Paulinho
Rezende, Inácio Rios, Gabrielzinho do Irajá
e Guilherme Kauã, que com apenas 11
anos, “canta feito gente grande”.

Jorginho do Império comandou uma roda de samba no plenário da Câmara de Vereadores
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Guarda
Municipal

tem PCCS
aprovado

Foi aprovado em segunda e última discus-
são, com seis emendas apresentadas pelos
vereadores, o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS) da Guarda Municipal de Ni-
terói. Dezessete vereadores entre os 18 pre-
sentes votaram favoravelmente a matéria.
Dezenas de guardas e o secretário de
Ordem Pública, Marcus Jardim, acompa-
nharam a votação. O vereador Paulo Ba-
gueira não fez uso do voto por estar
presidindo a sessão.

O PCCS está sendo pago retroativamente a
janeiro e, entre as emendas apresentadas,

estão a que modifica os critérios para a com-
posição da comissão de avaliação para atos
de promoção; a que passa ao Executivo a
tarefa de nomeá-la e definir os referidos cri-
térios; e a que fixa em 30 dias ao longo do
ano o número total de punições capazes de
impossibilitar a promoção de um guarda. 

O projeto original previa que, de forma sub-

jetiva, até mesmo um dia de punição pode-
ria ser fator de impedimento para promoções
futuras.

Ao final da sessão representantes do Sindi-
cato da Guarda Municipal entraram no ple-
nário e presentearam o presidente Bagueira
com uma camisa referente à luta do Sindi-
cato pela aprovação do PCCS.

Representantes da Guarda Municipal reunidos com vereadores antes da sessão que aprovou o plano

Pelo oitavo ano consecutivo as vítimas do holocausto serão lem-
bradas em sessão solene na Câmara de Niterói. Em 28 de abril, às
18h30m, a barbárie que tirou a vida de mais de seis milhões de ju-
deus durante a Segunda Guerra Mundial será o tema central do
evento. 

Após a solenidade será aberta uma exposição de fotos enfocando
este ano o tema “A participação dos judeus no desenvolvimento
brasileiro”. O evento é promovido pelo Memorial Judaico de Vas-
souras, Federação Israelita e demais entidades ligadas aos judeus.

Desde 2006, o holocausto é lembrado na Câmara de Vereadores de
Niterói por força de lei municipal. O presidente Paulo Bagueira, é
autor do projeto 49/2012, para que a Rede Municipal de Educação
inclua no currículo escolar noções sobre a tragédia vivida pelo povo
judeu.

— É importante que a população, crianças, jovens e adultos, te-
nham conhecimento dos horrores vividos pela comunidade judaica
durante o holocausto. Discriminação de qualquer tipo, seja racial,

econômica ou de opção sexual, não pode ser tolerada — ressalta
Bagueira.

A escolha da data em memória às vítimas do nazismo ocorre em
função do Levante do Gueto de Varsóvia, que aconteceu em 19 de
abril de 1943, quando os judeus e poloneses perseguidos pelo exér-
cito alemão, ficaram 40 dias combatendo, sendo o único foco de
resistência às tropas de Hitler. 

Vítimas do Holocausto
lembradas pela Câmara 

Representantes da comunidade judaica na sessão solene do ano passado
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NO PLENÁRIO

Paulo Roberto de Mattos Bagueira Leal é
autor do projeto de lei 50.054/13 que cria
em Niterói a Papelaria do Povo para for-
necer material escolar, livros didáticos e
jogos educativos a preço de custo à po-
pulação de baixa renda. O Executivo po-
derá celebrar convênios com entidades
privadas para a implantação do objetivo
desta lei, mediante o recebimento de
doações, apoio logístico e divulgação. 

As empresas que se conveniarem ao mu-
nicípio para fins desta lei, mediante pro-
jetos de suporte financeiro e técnico,
poderão divulgar seu nome, marca e lo-
gotipo, tanto nas dependências dos pon-
tos de distribuição da Papelaria do Povo,
quanto nos materiais escolares doados. 

“A educação engloba ensinar e aprender.
E também algo menos tangível, porém
mais profundo: passar o conhecimento,
bom julgamento e sabedoria. A educação
tem nos seus objetivos fundamentais a
passagem da cultura de geração para ge-
ração. É preciso preparar os indivíduos e
a sociedade para dominar recursos cien-
tíficos e tecnológicos que permitirão a uti-
lização das possibilidades existentes
para o bem-estar comum”, destaca Ba-
gueira.

Jorge Andrigo Dias de Carvalho realizou
sessão solene para homenagear diversas
personalidades da vida da cidade. Na
ocasião foram entregues moções de
aplausos a lideranças comunitárias e co-
merciantes do bairro de Jurujuba. 

Segundo Andrigo, comerciantes e líderes
locais têm ajuda muito no desenvolvi-
mento do potencial turístico da região.
“Recebemos mais visitantes do que o
Museu de Arte Contemporânea, o MAC,
projetado por Oscar Niemeyer. Começa-
mos um processo de retomada do desen-
volvimento e o papel de todos vocês é
fundamental”, disse o vereador, que é
nascido em Jurujuba. 

Entre os homenageados estavam Jorge
de Sá e Napoleão Oliveira, da Associação
de Moradores e Amigos de Jurujuba; País
José de Oliveira, jogador da equipe mas-
ter do Flamengo; e os comerciantes Car-
los Henrique da Silva Costa, Farid José
de Oliveira e Ubirajara Azevedo Ramos.
Uma das homenageadas da noite foi a
professora Renata Dreux, criadora da Es-
cola Especial Crescer, agraciada com a
Medalha Felisberto de Carvalho. “Todos
somos especiais, só que de maneiras di-
ferentes”, ensinou a professora.

Alberto Luiz Guimarães Iecin, o Betinho,
é autor da Lei 2.496/2007, oriunda do
projeto de lei 56/2007, que instituiu a Se-
mana de Conscientização sobre a Sín-
drome de Down e o Programa Municipal
de Orientação sobre Síndrome de Down
para profissionais das áreas de saúde,
educação e assistência social. 

A semana de conscientização será reali-
zada anualmente, entre 18 e 24 de
março. Por sua vez, o programa munici-
pal deverá ser constituído de orientação
técnica ao pessoal das áreas citadas; de
informações gerais à comunidade a res-
peito das principais questões envolvidas
na convivência e trato das pessoas com
Down; na interação entre os profissio-
nais, familiares e portadores da sín-
drome, visando à melhoria da qualidade
de vida destes últimos e ao aprimora-
mento de todos quanto à aplicação de
conceitos técnicos de convivência; e
ações de esclarecimento e coibição de
preconceitos relacionados à síndrome e
seus portadores. 

“A intenção é criar condições de orienta-
ção às famílias e profissionais envolvi-
dos, evitando-se o preconceito gerado
pela desinformação”, justifica Betinho.

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 aguarda o trâmite do
projeto que institui a Semana em Defesa
e Valorização da Vida e da Família em Ni-
terói. Em coautoria com o vereador Pastor
Ronaldo, pretende inserir a data no ca-
lendário oficial do município de Niterói,
sempre na primeira semana do mês de
junho.

O objetivo é promover palestras, exposi-
ções e eventos para a comunidade em
geral sobre o tema “Defesa da vida e da
família”; com ampla divulgação do tema
alusivo a semana. 

“Com isso, esperamos  fortalecer e reafir-
mar a fundamental importância na cons-
trução de uma sociedade organizada e
sadia, ressaltando o dever das instituições
em zelar pela família e a promoção do seu
fortalecimento solidificando esta importan-
tíssima instituição: Família Célula Mater da
sociedade. Diante de um feroz bombar-
deio contra a vida e a família, temos pre-
senciado um tenebroso desajuste social
em decorrência da ausência de políticas
que garantam a proteção e preservação
da base de uma sociedade mais justa e
equilibrada. O direito à vida é lei natural,
porque encontra fundamento na natureza
humana”, asseguram os autores.

Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa,
é autor da indicação 02/2014, sugerindo
ao Executivo, providências no sentido de
fazer o serviço de recapeamento asfáltico
da Rua Alcebíades Pinto, no Badu (Região
de Pendotiba). Segundo o vereador res-
saltou em sua justificativa, a via, impor-
tante ligação entre as regiões Oceânica e
de Pendotiba e de acesso ao Cemitério
Parque da Colina, encontra-se com o piso
asfáltico comprometido em vários trechos.

“A via é estreita, com pequena faixa de cal-
çada em muitos pontos e, quando os mo-
toristas desviam dos buracos, podem
colocar em risco outros motoristas e pe-
destres”, explica Beto. 

Também é do vereador o projeto 10/2010
determinando que consultas médicas e
exames sejam realizados no prazo má-
ximo de três dias para pacientes com
idade superior a 65 anos, portadores de
deficiência e gestantes. 

“O objetivo desta proposição é agilizar a
marcação de consultas médicas e exames
de saúde para os pacientes com idade
avançada, deficientes e grávidas que ne-
cessitam de urgência e a espera pode pre-
judicar o tratamento médico”, justifica.

Beto da Pipa (PMDB) Bruno Lessa (PSDB)

2620-1321
Gabinete 23

2620-3179
Gabinete 20

Milton Carlos da Silva Lopes, o Cal, líder
do Governo na Câmara, é autor do projeto
de lei 153/2012 estabelecendo estímulo
ao desenvolvimento da infraestrutura de
turismo, visando adequar a agenda de
crescimento econômico do Município e do
Estado, ao potencial turístico e aos me-
gaeventos, a exemplo da Copa do Mundo
e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de
2016. 

Conforme o projeto 153/2012, constitui ob-
jetivo específico desta medida o fomento à
implantação de estabelecimentos hotelei-
ros em Niterói. 

Para fins de aplicação legal, consideram-
se serviços de hospedagem aqueles pres-
tados por estabelecimentos empresariais
administrados ou explorados por presta-
dores de serviços turísticos, que ofertem
alojamento temporário para hóspedes,
mediante adoção de contrato de hospe-
dagem, tácito ou expresso, e cobrança de
diária pela ocupação da unidade hoteleira,
e que estejam cadastrados e habilitados
na Niterói Esporte, Lazer e Turismo (Nel-
tur) e na Empresa Brasileira de Turismo
(Embratur) para funcionar como meios de
hospedagem como hotel, resort, albergue,
pousada, pensão, cama e café e motel.

Cal (PP)

2622-2911
Gabinete 41
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Henrique Vieira (PSOL)

Emanuel Jorge Mendes da Rocha é autor do
projeto 332/2013 para que o comércio e a
doação de alimentos, em vias e áreas públi-
cas, atenda aos termos fixados nessa lei, ex-
cetuadas as feiras livres. 

Considera-se comércio ou doação de ali-
mentos na rua as atividades que compreen-
dem a venda direta ou a distribuição gratuita
ao consumidor, de caráter permanente ou
eventual e de modo estacionário. Este co-
mércio específico é feito em carros ou mon-
tados sobre eles; em carrinhos tracionados
pela força humana; ou em barracas des-
montáveis. 

Diz a proposta, em seu artigo 4°, que os gru-
pos de alimentos autorizados a serem ven-
didos por cada categoria serão definidos em
decreto regulamentador, ficando proibida a
comercialização de bebidas alcoólicas. 

“Cada vez mais, o comércio informal de ali-
mentos vem crescendo como uma alterna-
tiva ao emprego formal. Além de ser uma
fonte de renda alternativa e uma oportuni-
dade de emprego, é inegável que a comida
de rua, ao longo dos últimos anos, consoli-
dou-se como uma alternativa aos cidadãos
que fazem suas refeições fora de casa, pelos
mais variados motivos”, explica Emanuel.

Luiz Carlos Gallo de Freitas é autor do pro-
jeto de lei 14/2014 tornando obrigatória a
instalação de gerador de energia em todos
os edifícios do município de Niterói dota-
dos de elevadores para suprir eventuais
falhas no fornecimento de energia elétrica
pela concessionária deste serviço. 

A geração de energia elétrica, na falta de
abastecimento, deverá ser acionada me-
diante sistema de “no break” e deverá
atender a todas as áreas comuns dos pré-
dios e todos os elevadores. Se aprovada a
lei nenhum habite-se será concedido sem
o cumprimento da exigência, não havendo
distinção entre imóveis residenciais, co-
merciais ou industriais. 

Nos edifícios construídos e habitados
antes desta lei será concedido prazo de
um ano para a implantação do dispositivo.

“A ameaça de desabastecimento, as cons-
tantes interrupções de energia, por aci-
dentes diversos (queda de árvores,
destruição de transformadores, temporais)
estão a exigir dos governantes que ado-
tem medidas que assegurem aos habitan-
tes que não sofram tantos transtornos.
Mesmo edifícios de alto padrão não pos-
suem o equipamento”, diz Gallo.

Henrique dos Santos Vieira Lima é autor
do projeto de lei 12/2014 que determina
que, no contracheque dos profissionais de
Educação da Rede Municipal de Ensino
venha impressa a discriminação do valor
pago com os recursos oriundos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais de Educação (Fundeb), des-
tinados à remuneração dos profissionais
do magistério da educação básica em efe-
tivo exercício. 

A proposta de lei tem coautoria dos cole-
gas de bancada do PSOL, Paulo Eduardo
Gomes e Renatinho. 

“Trata-se de uma forma de facilitar o
acesso pelos profissionais da educação às
informações necessárias às suas justas
reivindicações salariais e possibilitar que o
conjunto da sociedade acompanhe os re-
sultados dos processos de negociação
entre os governos e os sindicatos da cate-
goria. A discriminação no contracheque
dos valores com os quais o Poder Público
processa o pagamento da remuneração
dos profissionais da educação básica será
de grande valia”, conta Vieira. O projeto é
baseado no artigo 60 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.

Gallo (PROS)Emanuel Rocha (SDD)

NO PLENÁRIO

2620-7313
Gabinete 80

2620-4729
Gabinete 21

2620-0842
Gabinete 69
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Jayme Suzuki (PSC) José Vicente Filho (PROS)

Jayme Bittencourt Suzuki utilizou a tribuna
da Casa em defesa da ação mais contun-
dente das polícias Civil e Militar no enfren-
tamento à criminalidade. Suzuki, que conta
com a experiência de 18 anos como poli-
cial civil, enfatizou que “a fraqueza e inse-
gurança dos policiais, motivada pela falta
de garantias das autoridades, faz com que
os marginais assumam o controle das
ações”. 

O vereador lembrou que existe carência de
recursos, equipamentos adequados e
pressão por parte das entidades que de-
fendem os direitos humanos. 

“Quando um policial morre em trabalho, em
troca de tiros com marginais, em embos-
cadas, nenhuma entidade sai em defesa
da vítima, em apoio à família. Mas, quando
um bandido é morto, chovem ações contra
a polícia”, diz Suzuki. 

O pronunciamento do vereador ocorreu em
função da ação planejada pela Coordena-
doria de Recursos Especiais (Core) que
terminou com a morte de seis traficantes
no bairro do Sapê. Para ele as polícias têm
que ser respeitadas, preservadas e incen-
tivadas a realizar seu trabalho sem medo
de represálias sem fundamento.

José Vicente Filho, em parceria com Luiz
Carlos Gallo, apresentou o projeto de lei
19/2014, para que o pagamento mensal
de aposentadorias e pensões pelo muni-
cípio de Niterói ocorra, obrigatoriamente,
sempre um dia antes do início do paga-
mento dos funcionários da ativa. Em pa-
rágrafo-único fica admitido que, por motivo
de força maior, o pagamento dos aposen-
tados e pensionistas ocorra na mesma
data do pessoal da ativa, jamais após. 

A Prefeitura de Niterói deverá adotar
ações no sentido de que o pagamento do
pessoal ativo, inativo e pensionistas seja
feito em, no máximo, dois dias e preferen-
cialmente no mesmo mês de referência.
Ainda conforme a proposta, é vedado que
o pagamento mensal a que se refere este
projeto ultrapasse o dia cinco do mês sub-
sequente, exceto em casos de calamidade
pública devidamente reconhecida. 

“Justamente quem mais necessita são os
últimos a receber seus proventos quando,
em outras épocas, tinham a primazia de
ser os primeiros a receber. Inúmeras pro-
postas já foram apresentadas sem êxito,
em especial pelo vereador Gallo, coautor
desta nova proposição”, revela José Vi-
cente.

2622-9742 
Gabinete 89

2613-6718
Gabinete 85

Leonardo Giordano (PT)

Leonardo Soares Giordano está à frente
de um grupo de trabalho para debater a
reabertura da emergência do Hospital Uni-
versitário Antônio Pedro (Huap). Em
março, entidades do movimento social, au-
toridades municipais, jurídicas e do meio
acadêmico farão, no plenário da Câmara
de Vereadores de Niterói, a primeira reu-
nião do grupo que vai discutir a viabilidade
de reabertura da emergência do Huap. 

A iniciativa do mandato do vereador Leo-
nardo Giordano é resultado da audiência
pública que debateu, em outubro de 2013,
a reabertura do pronto-socorro. 

Dentre os convidados estão o diretor-geral
da unidade federal, Tarcísio Rivello; o Con-
selho Comunitário da Orla da Baía de Ni-
terói; o Conselho Municipal de Saúde; o
promotor de Justiça de Tutela da Saúde,
Vinícius Leal; o Sindicato dos Trabalhado-
res em Educação da Universidade Federal
Fluminense (UFF); o diretório acadêmico
do curso de Medicina da UFF; o secretário
municipal de Saúde, Chico D`Ângelo; re-
presentantes do Diretório Central dos Es-
tudantes da UFF; e da Federação das
Associações de Moradores de Niterói;
além do reitor da universidade, Roberto de
Souza Salles.

2620-6754
Gabinete 36
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NO PLENÁRIO

Paulo Henrique (PPS)

Ronaldo Oliveira da Silva, o Pastor Ro-
naldo, pretende regulamentar a prestação
de assistência religiosa e espiritual, a cha-
mada capelania, nos estabelecimentos de
ensino, hospitais, instituições carcerárias,
sócio-educativas e quartéis situados em
Niterói. 

Protocolado com o número 291/2013, em
seu artigo 2°, garante a livre prática de
culto para todas as crenças religiosas, aos
assistidos e seus familiares, permitindo a
participação nos serviços religiosos orga-
nizados nos estabelecimentos de ensino,
penal e hospitalar, condicionadas aos di-
tames impostos pela presente lei, em favor
do interesse da coletividade. A assistência
religiosa só poderá ser ministrada se hou-
ver manifestação dos interessados nesse
sentido, uma vez que nenhum assistido
poderá ser obrigado a participar de ativi-
dades religiosas. 

“A capelania é um serviço de apoio espiri-
tual e emocional, centrado nos princípios
bíblicos e comprometida com a formação
integral do ser humano no resgate dos va-
lores construtivos, transmitindo palavra de
orientação e encorajamento às pessoas
em momentos especiais de crise”, explica
Pastor Ronaldo.

Paulo Henrique da Silva Oliveira encami-
nhou à Secretaria da Mesa Diretora da Câ-
mara de Vereadores o projeto de lei
17/2014, instituindo o Programa de Creches
Municipais para Idosos. 

Conforme o artigo 2º da proposta de lei,
ficam as creches municipais determinadas
a atender idosos, a partir de 65 anos de
idade, com atendimento em horário comer-
cial das 7h às 18h. O atendimento será feito
com acompanhamento de nutricionistas e
profissionais das áreas de assistência social
e pedagogia. 

As creches municipais para idosos atende-
rão, exclusivamente, aqueles cuja renda fa-
miliar não ultrapasse quatro salários mínimos
e ficarão vinculadas à Secretaria Municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos. 

“A concepção do envelhecimento ativo está
cada vez mais presente em nossos dias. Há
um movimento crescente na sociedade bra-
sileira de criação de creches municipais
para Idosos em observância com o artigo 9º
do Estatuto do Idoso que garante proteção
à vida e à saúde, mediante efetivação de po-
líticas públicas sociais”, justifica Paulo Hen-
rique, que preside a Comissão de
Educação.

Pastor Ronaldo (PROS)

2613-6814
Gabinete 50

2620-3732
Gabinete 87

Paulo Eduardo Gomes é autor do projeto
18/2014, em parceria com Renatinho e
Henrique Vieira. Se aprovado ficará insti-
tuída a campanha permanente de combate
ao machismo e de valorização das mulhe-
res nas escolas públicas municipais.

Para a implementação desta campanha,
cada unidade escolar criará uma equipe
multidisciplinar, com a participação de do-
centes, alunos, pais e voluntários, para a
promoção de atividades didáticas, informa-
tivas, de orientação e conscientização
sobre os direitos das mulheres e de com-
bate ao machismo. 

Entre outros pontos a campanha terá como
objetivo prevenir e combater a reprodução
do machismo nas escolas municipais e fora
delas; capacitar docentes e equipe peda-
gógica para a implementação das ações de
discussão e de combate ao machismo; e in-
cluir no Regimento Escolar, regras norma-
tivas que constranjam a prática do
machismo. 

“A escola é o primeiro lugar de socialização
das crianças, depois da família, portanto
local onde comumente são reforçados os
preconceitos historicamente constituídos na
sociedade”, diz Paulo Eduardo.

Paulo Eduardo (PSOL)

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

Priscila Souza Nocetti Costa espera disci-
plinar a questão do troco nas transações co-
merciais. A vereadora pretende que seja
obrigatória a devolução integral do troco ao
consumidor pelos comerciantes que atuam
no município de Niterói. 

Conforme o artigo 1° do projeto de lei
343/2013, os fornecedores de produtos e
serviços situados na cidade são obrigados a
devolver inteiramente em espécie o troco ao
consumidor. Na falta de cédulas ou moedas
para a devolução do troco, o fornecedor de-
verá arredondar o valor para baixo, em be-
nefício do consumidor. 

A substituição do troco em dinheiro por ou-
tros produtos ou serviços, dependerá de
prévia autorização do cliente-consumidor.
Se aprovada a lei, os fornecedores deverão
fixar placas informativas que reproduzam o
teor de seus artigos 1° a 3°, em local visível
ao consumidor, onde ocorram os recebi-
mentos ou pagamentos em dinheiro. 

“Atualmente é comum práticas de fornece-
dores de produtos e serviços que constran-
gem o consumidor no momento de
devolução do troco, desde a devolução não
integral, até a recusa em oferecer produtos
e serviços”, explica Priscila Nocetti.

Gezivaldo Ribeiro de Freitas, o Renatinho,
quer instituir no calendário oficial de Nite-
rói a Semana Municipal de Meio Ambiente
nas Escolas, a ser comemorada anual-
mente, no período em torno do dia 5 de
junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. 

O projeto, se aprovado, envolveria princi-
palmente escolas da rede municipal de en-
sino fundamental e médio. A Prefeitura de
Niterói, através de seus órgãos da admi-
nistração direta e indireta, promoverá cam-
panhas públicas dando a devida
publicidade nos veículos de comunicação,
bem como através da interlocução com
entidades que militam em prol da susten-
tabilidade, educação ambiental e o bem
viver na cidade. 

“Há muitos anos a consciência ambiental
deixou de ser uma pauta importante para
tornar-se uma agenda providencial ao fu-
turo da humanidade e, sendo assim, da
existência das cidades. O aquecimento
econômico não pode ser acompanhado
pelo aquecimento climático. O modelo ci-
tadino concentrado e sufocante deve ser
superado”, diz Renatinho. O projeto tem
coautoria dos vereadores Henrique Vieira
e Paulo Eduardo Gomes, tendo sido pro-
tocolado com o número 50.060/2013.

Renato Ferreira de Oliveira Cariello, em
companhia dos colegas Jayme Suzuki e
Leonardo Giordano, aguarda o parecer das
comissões para o projeto 64/2013, do qual
são coautores. 

Se aprovada, a lei dará isenção do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) da casa
própria pertencente aos integrantes do sis-
tema de segurança reformados por invali-
dez em serviço. Para fins de aplicação
deste projeto, se entende como integrantes
da segurança o Poder Judiciário, a Polícia
Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombei-
ros Militar e a Defesa Civil. 

O direito de isenção do IPTU se dá so-
mente a um imóvel, desde que este seja
próprio e onde o servidor reside. Em caso
de falecimento no desempenho de suas
funções, a isenção passa automaticamente
a contemplar o cônjuge do servidor ou ser-
vidora e, quando este não houver, os her-
deiros diretos do imóvel, desde que o
mesmo resida no local. “O projeto também
vem no auxílio dos dependentes destes
servidores em decorrência do falecimento
no exercício das suas funções. Sabemos
que há um baque, não só psicológico, mas
financeiro, quando essas famílias perdem
seus entes queridos”, relata Cariello.

Renatinho (PSOL)

2613-0196
Gabinete 34

2620-5074
Gabinete 68

2620-7935
Gabinete 67
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NO PLENÁRIO

Vitor Júnior (PT)

José Vitor Vieira Bissonho Júnior é autor
do projeto 135/2012 para que as mani-
festações culturais de artistas de rua no
espaço público aberto, tais como praças,
anfiteatros e largos, independam de pré-
via autorização dos órgãos públicos mu-
nicipais. 

Para que isto ocorra devem ser obser-
vados alguns requisitos. Devem ser gra-
tuitos para os espectadores, sendo
permitidas doações espontâneas; não
impedir a livre fluência do trânsito e a
passagem e circulação de pedestres,
bem como o acesso a instalações públi-
cas ou privadas; e não necessitem de
palco ou de qualquer outra estrutura de
prévia instalação no local. Também não
devem utilizar fonte de energia para ali-
mentação 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 marke-
ting, salvo projetos apoiados por leis mu-
nicipal, estadual ou federal de incentivo
à cultura. Compreende-se como ativida-
des 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 da Lei Mu-
nicipal 3.004/2013, promulgada pela Mesa
Diretora da Câmara de Vereadores e pu-
blicada em 11 de janeiro de 2013 no Diá-
rio Oficial. Em seu artigo primeiro
determina como sendo obrigatória a pre-
sença de profissionais de odontologia na
equipe multiprofissional de todos os hos-
pitais públicos ou privados do município de
Niterói, para os cuidados da saúde bucal
dos pacientes em regime de internação
hospitalar. 

A obrigatoriedade, entretanto, alcança ape-
nas os hospitais públicos ou privados de
médio ou grande porte. Nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) o profissional es-
pecializado em odontologia será um cirur-
gião-dentista e, nas demais unidades
profissionais de odontologia, outro com
qualificação para atuar nessa área. 

Protocolado inicialmente com o número
132/2012, recebeu parecer favorável da
Comissão Permanente de Saúde e De-
senvolvimento Social. Em seu artigo se-
gundo, informa que o descumprimento
implicará nas penalidades legais aplicáveis
pelos órgãos e entidades destas ativida-
des. Esta lei poderá ser regulamentada
para garantir sua fiel execução.

Verônica dos Santos Lima aguarda o trâ-
mite do projeto de lei 23/2014 instituindo
em Niterói o Programa Municipal de
Orientação e Prevenção de Acidentes
Domésticos. 

O programa será executado nas unidades
básicas de saúde, escolas, creches e de-
mais espaços de convivência comunitária
existentes no Município, em que são aten-
didas gestantes, mães e crianças. Entre
outras, são consideradas ações de orien-
tação e prevenção de acidentes, especial-
mente em relação às crianças, o cuidado
no uso de medicamentos, ressaltando-se
a necessidade de prescrição médica; na
guarda de substâncias químicas, que pos-
sam oferecer riscos à saúde, como subs-
tâncias tóxicas e produtos de limpeza; e
em relação ao contato com equipamentos
elétricos, ferramentas perfurocortantes e
instalações elétricas, principalmente to-
madas de energia que ficam ao alcance
das crianças. 

Dados do Sistema de Vigilância de Vio-
lência e Acidentes do Ministério da Saúde
(SIM – Sistema de Informação sobre Mor-
talidade) mostram que a principal causa
de mortes em crianças de até nove anos
são os acidentes domésticos.

Verônica Lima (PT)

2613-6832
Gabinete 42

2613-0505
Gabinete 10
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Mais uma etapa do Projeto Pedal Cultural,
que tem apoio da Câmara de Vereadores, foi
realizado com grande sucesso. Dezenas de
pessoas percorreram as ruas da Ponta da
Areia para conhecer um pouco da história de
locais como Portugal Pequeno, Vila Pereira
Carneiro, Portal da Igreja da Penha e a co-
munidade pesqueira local, com sua Vila Ope-
rária e a capela de Nossa Senhora de Fátima.

Rubens Carrilho, chefe do Arquivo da Câ-
mara, que participa como pesquisador e his-
toriador palestrante, falou sobre o
entusiasmo das pessoas.

— É uma surpresa diferente a cada edição.
As pessoas gostam de saber as coisas, as
curiosidades, os detalhes, a história da ci-
dade. São crianças, jovens, adultos, idosos,
alunos, professores, moradores do próprio
bairro, gente de fora, todos num só propó-
sito. Unimos o hábito saudável de andar de
bicicleta ao prazer de ver as belezas cultu-

rais da cidade — revela Rubens Carrilho.

O II Pedal Cultural de Niterói é um projeto
da Secretaria Estadual de Desenvolvimento,
Abastecimento e Pesca (Sedrap). Durante o
evento foi arrecadado leite em pó para as
crianças da Creche Comunitária Tia Luísa,
em Piratininga, na Região Oceânica da ci-
dade. O historiador Marcos Vinícius Varella
também participou ao lado de Rubens Car-
rilho. Os ciclistas percorreram parte do Cen-

tro, passando pela Caserna General Gas-
trioto, antiga sede do Comando de Policia-
mento do Interior (CPI), que reforça a
presença militar na região.

O bairro Ponta da Areia abrigou, em 1583, a
primeira armação (porto destinado à caça) e
processamento da produção das baleias da
Capitania. No século XX, a Ponta da Areia
foi ponto de embarque das tropas de Dom
João VI.

Passeio
de bicicleta
vira aula
de história

Em cada ponto do passeio, ciclistas conhecem um pouco da história e curiosidades daquele lugar

Chamar a atenção para o aquecimento global e demais temas
ligados ao meio ambiente. Com este objetivo o evento em es-
cala mundial “Hora do Planeta” será realizado pelo sexto ano
consecutivo na Câmara de Vereadores. Em 29 de março, entre
20h30m e 21h, o histórico prédio da Câmara, tombado pelo Ins-
tituto Estadual de Proteção ao Patrimônio Artístico e Cultural
(Inepac), terá a sua iluminação especial totalmente apagada. A
iniciativa faz parte da participação do Poder Legislativo de Ni-
terói na Ação Hora do Planeta, que em 2013 reuniu mais de uma
centena de cidades brasileiras e deverá atingir cerca de um bi-
lhão de pessoas este ano. O evento teve início em 2009 em
mais de mil cidades de todo o mundo.

_ Participamos do movimento desde o começo de minha le-
gislatura como presidente e temos a certeza de que, ao apagar
as luzes da fachada da Câmara, estaremos contribuindo para
que a população de Niterói se conscientize, ainda mais, sobre
as questões relativas ao meio ambiente e, em especial, ao
aquecimento global _ acredita o vereador Paulo Bagueira.

A “Hora do Planeta” é um ato simbólico para o qual todos são
convidados a mostrar sua preocupação com o aquecimento
global. É uma iniciativa mundial da Rede WWF para enfrentar
as mudanças climáticas. Pessoas, empresas, comunidades e
governo são convidados a participar.

Pela preservaçãodo planeta
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Albert Sabin nasceu em 1906, na cidade de Bialys-
tock, hoje pertencente a Polônia e, na época,
parte integrante da Russia. Em 1921 imi-
grou para os Estados Unidos com
toda a família. Aluno aplicado da
Universidade de Nova York de-
senvolveu intenso interesse
em pesquisa de doenças in-
fectocontagiosas. Foi tra-
balhar em Londres, em
1934, como represen-
tante do Conselho Ameri-
cano de Pesquisas.
Voltando aos Estados
Unidos, entrou para a
equipe do Instituto Rock-
feller de Pesquisas Médi-
cas, onde demonstrou o
crescimento do vírus da polio-
mielite em tecidos humanos.

Por iniciativa do vereador José Carlos
Gusmão de Castro, através do projeto de
lei 96/1994, foi aprovada a resolução
2.207, em 1995. Em sua sexta
edição, Câmara em Revista
aborda a criação da Meda-
lha Albert Sabin, confe-
rida aos médicos que se
destacam em seu
trabalho. Em seu ar-
tigo 3º, a lei sugere
que a entrega da medalha ocorra em sessão solene no Dia do Mé-
dico.

Sabin esteve várias vezes no Brasil, acompanhando pessoalmente o
combate à poliomielite, tendo se casado, em 1972, com a brasileira
Heloísa Sabin. Centenas de escolas, hospitais, clínicas e instituições
brasileiras levam o seu nome. O cientista recebeu do governo brasi-
leiro, em 1967, a Grã-Cruz do Mérito Nacional.

Com a ameaça da pólio crescendo, após s Segunda
Guerra Mundial, ele e outros pesquisadores

iniciaram a busca por uma vacina para
prevenir ou amenizar a doença. A

vacina de um dos colegas, de-
senvolvida com vírus “inati-

vado ou morto”, foi testada
e liberada para o uso em
1955. Ela era eficaz na
prevenção da maioria
das complicações da
pólio, mas não preve-
nia a infecção inicial de
acontecer.

A inovação de Sabin
aconteceu cerca de cinco

anos depois, quando o Ser-
viço Público de Saúde dos Es-

tados Unidos apoiou sua vacina
com vírus “vivo” para a pólio, em

1961. Seu produto, preparado com o
vírus atenuado da pólio, poderia ser tomada

oralmente, e prevenia a contração da moléstia. Esta
é a vacina que eliminou efetivamente a

pólio em quase todo o
mundo, exceto

em alguns
países da

Ásia e África.

Renunciando aos di-
reitos de patente da vacina que criou, facilitou a difusão da mesma
e permitiu que crianças de todo o mundo fossem imunizadas contra
a poliomielite, que é mais conhecida no Brasil como paralisia infan-
til. Albert Sabin morreu de ataque cardíaco, aos 86 anos, em sua
casa em Washington, em 1993. No mesmo ano, foi fundado naquela
cidade o Instituto Sabin de Vacinas, a fim de dar prosseguimento às
pesquisas sobre vacinas e perpetuar o legado construído por ele.
Foi sepultado em Arlington (EUA).

A medalha é conferida aos médicos que se  destacam por seu trabalho

Albert Sabin,patrono 
da classe médica
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