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Vereador contra ocupação 
predatória de Itaipu

O vereador emedeblsta Ri
cardo Oberlaender, de Niterói, 
disse da tribuna da Câmara 
Municipal qu econtinuará até 
o final de seu mandato, ou até 
que haja providências por par
te das autoridades, sua luta 
contra os abusos que a Veplan 
vem praticando com a destrui
ção das áreas verdes. Ricardo 
Oberlaender afirma que Itaipu 
está condenada, e até agora 
nenhuma providência foi toma
da no sentido de se impedir a 
destruição florestal, a desarbo- 
rização da região.

Ao apresentar uma ação po
pular, realizada no Rio de Ja
neiro pelo médico e professor 
universitário Gilberto de Frei
tas, contra a construção de edi
fícios vizinhosjao PãTgue Lage, 
•õlvéreador afirma que nesta 
ação popular a Veplan também 
está envolvida. Para ele, o ca
so de Niterói não é isolado, o 
que em muito o anima a con
tinuar sua luta. Também o ve
reador Donald Guimarães, líder 
da Arena na Câmara de Nite

rói, se manifestou sobre o as
sunto, hipotecando solidarie
dade ao vereador Ricardo 
Oberlaender, e afirmando que 
já encaminhou requerimento ao 
presidente da Câmara pedindo 
informações sobre a realização 
de obras em Itaipu. Com essas 
informações, Donald Guimarães 
pretende atacar o problema, 
com conhecimento de causa.

DIA DA CRIANÇA

O vereador Wolney Trinda
de, líder do MDB na Câmara 
Municipal de Niterói, apresen
tou moção de congratulações 
ao cidadão niteroiense Antônio 
Noronha, diretor presidente da 
“A Samaritana”, e vice-cônsul 
de Portugal em Niterói, por 
mais uma ação comunitária o 
humana da conceituada empre
sa, pela doação de diversos pa
res de tênis aos alunos da Es
cola Municipal Duque de Ca 
xlas.

A doação foi feita através 
da Sra. Jacira Rodrigues Me

deiros, que vai distribuir, Jun
tamente com camisetas e 
shorts, por ocasião do Dia da 
Criança, quando a Escola Mu
nicipal Duque de Caxias reali
zará festa alusiva à data.

CURSO

Para apresentar um relató
rio sobre o curso de adminis
tração urbana a que compare
ceu, junto com os vereadores 
Wolney Trindade e Alcione 
Jaegger, falou o vereador João 
Batista da Costa Sobrinho, da 
Arena de Niterói. João Batista 
informou sobre o curso, exal
tando seus professores e agra
decendo ao presidente da Ca
sa, vereador Ékeio José Alves, 
pela iniciativa de indicar sem
pre vereadores para particloar 
de eventos como o do curso de 
administração urbana.

O presidente Ékeio José 
Alves agradeceu, lamentando 
não poder indicar maior nume
ro de vereadores para a parti
cipação nesses cursos.


