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Parte  de  nós:  
(esq.  p/  dir.):    
Fernanda  Costantino,  
Thamiris  Alves,    
Luiza  Barata,    
Gustavo  Cunha,  
Mariana  Pitasse,  
Elena  Wesley,  
Thaianne  Coelho,  
Jéssica  Alves,    
Gabriel  Vasconcelos    
e  Leonardo  Pimentel”
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CANDIDATOS À ARARIBÓIA

fora de mim não há salvação...
Por Gabriel Vasconcelos, Leonardo Pimentel, Fernanda Costantino e Filippe Irrazábal
Hoje com aproximadamente 490 mil habitantes (censo de 2010), Niterói tem um orçamento anual de R$ 1,4 bilhão, quantia alta
se comparada, por exemplo, com a dotação do
município vizinho. São Gonçalo conta com R$
786 milhões para cerca de um milhão de pessoas. Mesmo assim, a Cidade Sorriso enfrenta
problemas de toda ordem: caos no trânsito,
violência e nociva especulação imobiliária são
DOJXQVGRVGHVD¿RVSDUDRQRYR$UDULEyLD
$VFUtWLFDVDRGHVJRYHUQRGRV~OWLPRVTXDtro anos alavancam a campanha dos candidatos
)HOLSH3HL[RWR 3'7 )OiYLR6HUD¿QL 362/ 
Heitor Fernandes (PSTU), Rodrigo Neves (PT)
e Sérgio Zveiter (PSD). Mas se todos, inclusive
Peixoto, apontam a má gestão de Jorge Roberto Silveira, nenhum goza da popularidade que
o pedetista alcançou noutros tempos. Prova
disso foram as prévias renhidas. No PT, o deputado federal Chico D’Ângelo assombrou Rodrigo Neves e, na chapa governista, o deputado
estadual Comte Bittencourt (PPS) era mais coWDGRTXH)HOLSH3HL[RWR-iQR362/RQRPH
GH 6HUD¿QL WDPEpP QmR WHP R FDFLIH SROtWLFR
GH¿JXUDVFRPRRH[YHUHDGRU3DXOR(GXDUGR
Gomes e o vereador Renatinho. Tudo isso infere um pleito aberto e equilibrado, tese con¿UPDGDSHORVUHVXOWDGRVGDSHVTXLVDGR,ERSH
realizada em agosto: 25% dos votos são nulos
ou brancos e 18% indecisos. Também chama
atenção o empate técnico entre Felipe Peixoto
e Rodrigo Neves, ambos com aproximadamente 20% das intenções.
2 &DVDUmR RXYLX WRGRV RV FRQFRUUHQWHV
$SyV XP PrV GH WHOHIRQHPDV HPDLOV H WRGD
uma hierarquia de assessores e secretários,
conseguimos quatro entrevistas pessoais e
RXWUDSRUFRUUHLRHOHWU{QLFR$tQWHJUDGRVGHpoimentos em ocasaraouff.blogspot.com.br2
saldo foi extremamente positivo por se tratar
da primeira edição de um jornal de alcance
modesto e, logo, pouco atraente aos homens
S~EOLFRV3DUDRYRWRGRGLDGHRXWXEURSHVH
a viabilidade das promessas, o histórico dos
FDQGLGDWRVHDFRHUrQFLDGDVDOLDQoDV$FRPSDnhe também a prestação de contas ao Tribunal
6XSHULRU (OHLWRUDO QR OLQN divulgacand2012.
tse.jus.br . Boa urna!
FLÁVIO SERAFINI. Primeiro a conceder entrevista, o candidato da coligação “Mudança de
YHUGDGH´ 362/3&% IH]TXHVWmRGHYLUDRSUpGLRGR,QVWLWXWRGH$UWHVH&RPXQLFDomR6RFLDO
GD 8))  ,DFV *UDGXDGR HP &LrQFLDV 6RFLDLV
com especialização em História do Brasil pela
UFF, ele pretende extinguir as secretarias reJLRQDLVGRPXQLFtSLR³$VVHFUHWDULDVVyVHUYHP
como cabide de emprego. É preciso extinguir
70% dos cargos comissionados e acabar com as
terceirizações que hoje servem para a prática do

QHSRWLVPRGHXPDIRUPDGLVIDUoDGD(VVDPHGLda já libera um montante de pelo menos R$100
milhões anuais para outros investimentos”.
2XWUDSURSRVWDDWHQGHjPRELOLGDGHXUEDQD
GDFLGDGH6HJXQGR6HUD¿QLDVPHGLGDVWRPDdas pelo atual prefeito, como a construção da Via
2UODH9LDDOpPGHLQVX¿FLHQWHVSLRUDPD
VLWXDomRUHÀH[RGRFUHVFLPHQWRGHVRUGHQDGRGD
cidade, órfã de parâmetros urbanísticos rígidos
que evitem problemas como a falta d’água, já
SUHVHQWHHPDOJXQVEDLUURVGH1LWHUyL2FDQGLGDWRGR362/DFUHGLWDTXHpSUHFLVRLQYHVWLUHP
transporte sobre trilhos e, a nível estadual, dePDQGDUSRUPHOKRULDVQRVHUYLoRGHEDUFDV³$
%DUFDV6$QmRFXPSULXRSURMHWRGHH[SDQVmR
URPSHXRFRQWUDWRTXHGL]UHVSHLWRjJDUDQWLDGR
transporte noturno, não cumpriu o contrato que
SUHYLD R DXPHQWR GR Q~PHUR GH HPEDUFDo}HV
e tampouco garantiu a segurança dos usuários.
$FRLVDpWmRSURPtVFXDTXHKRMHRJUXSRTXH
controla o transporte é o mesmo que controla a
ponte e outras vias”, lembra.
SÉRGIO ZVEITER. 2 FDQGLGDWR RSWRX SRU
se posicionar via e-mail, o que afeta a esponWDQHLGDGHGDVUHVSRVWDV$GYRJDGRHGHSXWDGR
federal aos 56 anos, Zveiter integra a coligação
³&RPSURPLVVR GH PXGDQoD´ 37%  '(0 
357%37&36' $OpPGHFULWLFDUSURIXQGDmente a atual gestão, ele destacou quatro pontos do seu programa de governo.
$PDLRUSDUWHGDVSURSRVWDVGRFDQGLGDWRLQFLGHVREUHDSUREOHPiWLFDGRWUkQVLWR$SHVDUGH
IDODUHP9/7 9HtFXOR/HYHVREUH7ULOKRV HQD
implantação de ciclovias, as intenções se voltam
PXLWRSDUDRVDXWRPyYHLV$LGHLDpFRQVWUXLUR
W~QHO &KDULWDV&DIXEi SDUD FDUURV H FROHWLYRV
sem cobrança de pedágios, além de criar uma via
H[SUHVVDOLJDQGRD5HJLmR2FHkQLFDj3RQWH5LR
1LWHUyL2XWUDSUHWHQVmRpH[LJLUGD1LW3DUNFRQFHVVLRQiULDGHHVWDFLRQDPHQWRQDVYLDVS~EOLFDV
a construção de garagens subterrâneas para acoPRGDUYHtFXORVHPiUHDVGHJUDQGHÀX[R
1D 6D~GH =YHLWHU IDORX HP DPSOLDU R 3URMHWR
Médico de Família, além de plantão 24 horas
nas policlínicas. Completam o planejamento a
UHDEHUWXUDGDVHPHUJrQFLDVGRVKRVSLWDLV$QW{QLR3HGURH2UrQFLRGH)UHLWDVHDLQVWDODomRGH
PDLVWUrV83$VQDFLGDGH4XDQWRj(GXFDomR
ele pretende municipalizar os Cieps, instituir o
ensino integral nas escolas municipais, ampliar
RQ~PHURGHFUHFKHVHFULDUXPSURJUDPDGHELEOLRWHFDVHPSUDoDVS~EOLFDV
Já na área da segurança, Zveiter falou em dobrar
o efetivo da Guarda Municipal e dar um reajuste
jFODVVH$OpPGLVVRSUHWHQGHVHDSUR[LPDUGD
sociedade civil através de encontros e reformuODUD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH6HJXUDQoD³$VHJXUDQoDS~EOLFDVHUiXPSUREOHPDGRSUHIHLWR
2 6HFUHWiULR GH 6HJXUDQoD VHUi XP GHOHJDGR

da Polícia Federal e o subsecretário, um guarda
municipal. Tem guarda que recebe menos de um
VDOiULRPtQLPR,VVRQmRSRGHFRQWLQXDU´
AXEL GRAEL. (QYROYLGR FRP FRPSURPLVsos de campanha, Rodrigo Neves deu voz ao
YLFHGDFROLJDomR³9DPRV1LWHUyL´ 35%37
30'%36&36'&3+630136%393&
GR %  $[HOQRVUHFHEHXQRHVW~GLRRQGHJUDYDYD VHX SURJUDPD HOHLWRUDO $RV  DQRV R
(QJHQKHLURÀRUHVWDOGD6HFUHWDULDGH0HLR$Pbiente do Rio de Janeiro foi por duas vezes subsecretário da pasta, presidente da Feema, diretor executivo da Fundação Parques e Jardins e
SUHVLGHQWHGR,QVWLWXWR(VWDGXDOGH)ORUHVWDV
3DUD $[HO 1LWHUyL YLYH XPD UHDOLGDGH SDUHFLGD
FRPUHODomRjVD~GHHHGXFDomR³$TXLGD
SRSXODomRWHPSODQRGHVD~GHHGRVHVWXdantes vão para escolas particulares. Numa prefeitura que arrecada um bilhão e meio de reais
por ano, é impossível não conseguir fazer uma
SROtWLFD GH HGXFDomR H VD~GH ERD SDUD RV 
UHVWDQWHVGDSRSXODomR(QHVVDVGXDViUHDVYRFr
ainda tem repasse de recursos federais do SUS
6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH HGR)XQGR1DFLRQDO
GH(GXFDomR1LWHUyLQmRWHPGHVFXOSDSDUDQmR
WHUXPH[FHOHQWHSURJUDPDGH6D~GHHGH(GXFDomR´(OHSURPHWHXSULRUL]DUDSULPHLUDLQIkQcia ao reabrir creches fechadas e implantar 20
novas unidades, além de reativar as emergências
médicas do município e contratar 200 médicos.
$[HOJDUDQWLXSULRULGDGHSDUDRWUDQVSRUWHFROHtivo, a exemplo de cidades como Copenhagen,
$PVWHUGm %HUOLP H 0HOERXUQH ³+RMH VH ERbear tiram praças para fazer estacionamento.
É a ditadura do automóvel e a gente precisa reYHUWHULVVR´D¿UPRX$LGHLDpFRQVWUXLURW~QHO
Charitas-Cafubá sem pedágio e exclusivo para
coletivos BRT e bicicletas, integrando a cidade
com duas grandes malhas cicloviárias, uma na
5HJLmR2FHkQLFDHRXWUDTXHOLJXH-XUXMXEDDR
Barreto. Destaca-se também a proposta de uma
via expressa para automóveis e BRT entre o
/DUJRGD%DWDOKDHD3RQWHD¿PGHGHVDIRJDUR
WUkQVLWRGH6mR)UDQFLVFR,FDUDtH6DQWD5RVD-i
na Segurança, o programa “Todos pela Segurança” prevê dobra do efetivo da Guarda Municipal,
aumento de salários e instalação de 200 novas
câmeras de monitoramento.
FELIPE PEIXOTO.  $ HQWUHYLVWD DFRQWHFHX
QXPUHVWDXUDQWHFDURGH,FDUDtDSyVXPDOPRço de confraternização com diretoras da rede
municipal de educação. Deputado estadual aos
DQRVRSHGHWLVWDLQWHJUDDFROLJDomR³1LWHUyL
GR)XWXUR´ 333'736/371336353
36'%37GR%33/ ([YHUHDGRUGDFLGDGH
HPWUrVPDQGDWRVHH[6HFUHWiULRGH(VWDGRGH
Desenvolvimento e Pesca, Peixoto teve pressa
SDUD FKHJDU j $VVHPEOHLD /HJLVODWLYD GR 5LR H
limitou-se a respostas sucintas para a maioria

de nossos questionamentos.
Sobre o sistema de transportes, declarou: “É funGDPHQWDOWLUDUGRSDSHORSURMHWR-DLPH/HUQHU
que pretende fazer as vias seletivas de ônibus,
FRQVWUXLURVWHUPLQDLVGHLQWHJUDomRGR/DUJRGD
Batalha, Charitas, Piratininga e Caramujo. Mas o
deslocamento a pé na cidade também é importante. Também ampliarei a malha cicloviária da
cidade. Vamos criar um sistema de aluguel de
ELFLFOHWDVDPSOLDQGRRVNPGHFLFORYLDDWXDLV
SDUDNPDOpPGRQ~PHURGHHVWDFLRQDPHQtos de bicicletas de 400 para dois mil pontos”.
4XHVWLRQDGRVREUHDFRQVWUXomRGRW~QHO&KDULWDV&DIXEi)HOLSHFRQ¿UPRXTXHXPDYH]HOHLWR KDYHUi FREUDQoD GH SHGiJLR ³2 W~QHO Mi IRL
licitado. Para ganhar voto, seria muito simples
HXFKHJDUDTXLHIDODUYDPRVID]HURW~QHOVHP
pedágio. Mas é uma obra que não se viabiliza de
outra forma. Se o município tiver dinheiro para
indenizar a concessionária que ganhou a licitação, isso será feito, mas, dentro da nossa realidaGH¿QDQFHLUDHFRPDIDOWDGHDFHVVRDUHFXUVRV
federais que possam patrocinar uma obra viária,
precisamos respeitar o contrato licitado.”
Felipe Peixoto também falou sobre segurança
nos arredores da UFF, constante queixa de alunos e funcionários. “Vamos valorizar a Guarda,
DPSOLDU R HIHWLYR TXH KRMH p GH  KRPHQV
SDUDDWpQR¿QDOGHQRVVRPDQGDWR(QDquele trajeto da universidade, do Valonguinho
em direção ao Gragoatá, Faculdade de Direito,
(FRQRPLDH,$&6DJHQWHYDLFULDUXPFRUUHGRU
de calçada com arborização, iluminação própria, monitoramento por câmeras e com guardas municipais e policiais militares”.
HEITOR FERNANDES.6HUYLGRUS~EOLFRGRV
correios e dirigente sindical, o candidato de
49 anos representa o PSTU sem a esperada
FROLJDomR FRP R 362/ H 3&% HP VXDV SDODvras, pela ausência de uma plataforma programática e política comum.
Heitor apontou a Câmara de Vereadores como
um balcão de negócios para interesses dos
empresários dos transportes e da especulação
imobiliária e propôs como solução a criação de
conselhos populares em todos os bairros para
discussão dos temas de real interesse da socieGDGHFRPRHGXFDomRFXOWXUDKDELWDomRHVD~GH$&kPDUDGH9HUHDGRUHVHVWDULDVXEPHWLGD
a estes conselhos, onde seriam determinadas as
prioridades do governo.
$OpPGLVVRHOHGHVWDFRXRFRPEDWHjFRQFHQWUDção de renda para a diminuição da criminalidaGHHIDORXQDXQL¿FDomRHGHVPLOLWDUL]DomRGDV
SROtFLDVVREFRQWUROHGDSRSXODomR3RU~OWLPR
vale citar a promessa de criação de uma empresa
PXQLFLSDOGHWUDQVSRUWHS~EOLFRVRERFRPDQGR
dos usuários e dos trabalhadores do segmento,
e a redução das tarifas para um real.

