


Homenagem 

O Colégio Nossa Senhora da Assunção, do alto de suas 

atribuições educativas e culturais, no ano em que celebra o 

Quadragésimo Quinto Aniversário de sua fundação, faz constar, 

nos anais desta Instituição Educativa, a homenagem a 

;CiJQ..W.UW j;)l'bW.O, Ai L}Yte,'Y\L~ ' 

destacado como protagonista da História e da Vida da Cidade de 

Niterói. Ao homenagear os filhos e filhas mais ilustres e os 

insignes cidadãos e cidadãs que escolheram Niterói como lugar 

ideal para viver, deseja expressar o seu sentimento de gratidão à 

Cidade que acolheu e testemunha o crescimento da Obra Cultural 

e Educacional Feliciana. 

O Colégio Nossa Senhora da Assunção, refletindo o 

sentimento de sua Comunidade Educativa, atesta a relevante 

contribuiçãode ~u.a.,W,o J~e.~w.o.. ;k -LIYL~ 
para que Niterói figure entre os municípios brasileiros que 

conquistam níveis elevados de qualidade de vida. 

Niterói, 02 de abril de 1997 

lrm ~ Maria Cândida Borges de Campos 
Diretora 
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EDITORIAL 

A gratidão ... Trata-se de uma das mais belas virtudes. O próprio 

Cristo destacou a necessidade _da gratidão (Lc 17, 18). Deus, a vida, 

as pessoas, o mundo que nos cerca são fonte de tantos benefícios 

colocados à nossa disposição. Apesar de nossos merecimentos -

direitos legítimos sobre o fruto conquistado pelo esforço do trabalho

a vida é mais generosa. Dá sempre além dos nossos méritos. É sábio, 

portanto, o homem e a mulher que, numa atitude de humildade, 

reconhecem o dom, a graça. Neste início de ano, o Colégio Nossa 

Senhora da Assunção partilha da alegria e da atitude de gratidão dos 

nossos alunos que chegam à Universidade. A eles, os nossos 

parabéns! 

Ao fazermos um retrospecto da nossa história, nós, os membros 

desta comunidade educativa, continuadores da missão, aqui semeada. 

há quarenta e cinco anos, sentimos a necessidade de expressar a 

nossa gratidão a todos os que contribuíram para, hoje, esta instituição 

educativa figurar entre as mais reconhecidas de nossa Cidade. Este 

desejo de expressar gratidão deu origem ao lançamento da Agenda 

Assunção I 1997, que fez de Niterói o seu tema central. Sem dúvida, 

foi a melhor maneira de homenagearmos a Cidade onde cresceu e se 

consolidou o projeto feliciano de educação. 

Olhar o passado, sem perder a perspectiva do futuro . Assim, o 

Assunção põe-se no Rumo do Novo Milênio, quando celebraremos, 

unidos a toda a Igreja, os 2000 anos da Encarnação do Filho de Deus. 

Neste primeiro semestre, estamos empenhados na preparação de dois 

grandes projetos: a XII FEIRA DA VIDA, com o tema: Dialogando 

com o nosso irmão encarcerado, trabalho assumido na dimensão 

do serviço à cidadania e aos direitos civis , e a IV CARAVANA 

MISSIONÁRIA, um dos mais significativos projetos missionários do 

Brasil , conduzido por um Colégio de 1 º e 2º Graus e seus alunos. 

Principalmente nesta Páscoa, quando Cristo Ressuscitado nos 

oferece a participação na vida nova, elevemos a Ele a nossa prece de 

louvor e gratidão. 

Prof. Luiz Fernando Conde Sangenis 

3a PEREGRINAÇAO 
ÀS TERRAS 

FRANCISCANAS 
DA ITÁLIA 

O Colégio Nossa Senhora da 

Assunção está com as inscrições 
abertas para a 33 Peregrinação às 
Terras Franciscanas da Itália. Trata
se de uma experiência singular, 
projetada especialmente para você, que 
faz parte da nossa comunidade 
educativa. Nosso desejo maior é o de 
reunir alunos, pais, professores, 
funcionários, familiares e amigos que 
desejam fazer uma viagem turística 
incomum · e especi~1íssima, com o 
objetivo de aprofundamento na 

espiritualidade franciscana. A 
peregrinação possui um roteiro muito 
completo, e não se descuida do 
importante aspecto cultural. Durante 
vinte dias de viagem (de 07 a 26 de 

julho de 1997), você poderá conhecer, 
in loco, a riqueza da espiritualidade 
franciscana e parte significativa do 
maravilhoso patrimônio artístico e 
cultural da humanidade. Maiores 
informações podem ser obtidas 
pessoalmente no Colégio Nossa 
Senhora da Assunção, ou pelo telefone 
711-1522. Não deixe sua inscrição 
para a última hora. Venha buscar o 
roteiro completo da viagem! 

EXPEDIENTE 

Voz Feliciana é uma publicação trimestral do 
Colégio Nossa Senhora da Assunção. 
Direção: Irmã Maria Cândida Borges de 
Campos 
Criação: Eduardo Tavares Alves 
Redação: Luiz Fernando Conde Sangenis 
Revisão: Ana Maria Blower 
Impressão: Gráfica La Salle 

O Prêmio Cidadão do Mundo Yázigi pode levar você para um super 
curso de idiomas em uma de nossas escolas internacionais lnternexus.! 
No Yázigi suas atividades na escola, suas notas, suas atitudes e sua 
participação na vida da sua cidade e do seu planeta valem muitos 
pontos! 

Matricule se 
agora 
~ra97 
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É só você mostrar que é o melhor cidadão do mundo do ano de 97. 
Conheça mais sobre o regulamento do prêmio na secretaria da escola 
Yázigi mais perto de você. Mas faça já sua matrícula e saia na frente ! 

ICARAÍ : Rua Bel isár i o A ugusto, 66 SL. 
Tel : 711 -51 71 I 714-4550 

SÃO FRANCISCO: Av. Pres. Roosevelt, 208 
Tel : 711-9301 
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V.z Feliciana entrevista a 
professora de Inglês, Ana Luiza Pereira 
Lemos, este ano conduzida à coordenação 
da recém-criada Área de Inglês, ao 
desmembrar-se da Área de Língua 
Portuguesa. Profissional reconhecida em 
Niterói, a Professora Ana Luiza mantém 
intensa atividade docente. Apesar de ter 
começado o estudo de Inglês aos sete anos 
de idade e ter conseguido se formar muito 
jovem, sentiu forte inclinação para a 
docência quando cursava o terceiro ano de 
Medicina. Abandonou a idéia de ser 
médica e deu continuidade ao curso de 
Letras, confirmando a sua verdadeira 
vocação e o seu maior prazer: dar aulas. 
Coin um brilho especial nos olhos, 
confessa que não se arrependeu da opção 
que fez, pois, como afirma, não há nada 
mais triste do que um profissional infeliz. 
Inteligente, inquieta e amando o que faz, 
Ana Luiza dignifica e toma mais rico o 
corpo docente do Assunção. 

VF. - A partir da sua experiência 
profissional em várias escolas de 
Niterói, como você avalia o trabalho 
que o Colégio Nossa Senhora da 
Assunção desenvolve ? 

Ana Luiza -Bem, primeiro preciso dizer 
que o Assunção foi o Colégio que escolhi 
para o meu filho. Fiz uma escolha 
consciente, afinal, tenho quase dez anos 
de casa. Vejo o crescimento do Colégio 
com alegria e orgulho, porque a qualidade 
que alcançamos é fruto do nosso trabalho. 
O Segundo Grau deu um salto quantitativo 
e qualitativo. Oferecemos, sem dúvida, um 
excelente Segundo Grau aos nossos 
alunos. Existem boas escolas em Niterói, 
mas digo que o Assunção está entre os 
grandes colégios da Cidade. Enfatizo 
qualidade. Por isso, meu filho não vai sair 
daqui, a não ser para a Universidade. 

ENTREVISTA 

VF.- Na sua opinião, qual é o grande 
diferencial do Assunção? 

Ana Luiza - Devo destacar a estrutura 
física do Colégio, que considero excelente. 
Mas não se pode realçar apenas o fato de 
termos sala de audiovisual, laboratórios, 
salas do Segundo Grau refrigeradas, 
quadras de esporte, porque, a isto, qualquer 
um pode alcançar com um pouco de 
investimento. O diferencial do Assunção 
começa pelo respeito ao aluno, ao nosso 
cliente. Não temos salas abarrotadas de 
alunos. Os profissionais da Casa também 
se sentem valorizados. Os professores 
amam o Colégio. Temos um ótimo 
material humano. Existe um clima de 
confiança, de seriedade profissional. Mas, 
aqui, compreende-se o lado humano dos 
profissionais e dos alunos. Esta é a marca 
preponderante: estou entre pessoas que me 
respeitam. Temos uma geração apaixonada 
pelo Colégio. 

VF. - Ao assumir a Coordenação de 
Inglês, quais os projetos para a Área? 

Ana Luiza -Nós, as professoras da Área, 
formamos um time. Estamos empenhadas 
em mudar a imagem da língua estrangeira. 

TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO 
Sergio e Rose 

Micro ônibus e Van Mitsubish 

-•.r-IY-.<1 SÃO FRANCISCO- SANTA 
ROSA- CHARITAS - ICARAÍ
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710-5541 
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Prol!!. Ana Luiza 

Ensinar Inglês não é apenas ensinar uma 
língua, mas conhecer outros universos 
culturais e sociais, onde vigoram valores 
diferentes dos nossos. Somos um povo 
com identidade, história e cultura próprias, 
assim como os povos que falam Inglês. 
Para conhecer a nossa história, é muito 
importante conhecer a história dos outros. 
O aprendizado de uma outra língua 
também contribui para que aprendamos 
melhor a nossa língua. Além de aprender 
a língua estrangeira, é preciso perceber o 
sentido de mundo que ela traz. Trata-se 
de uma nova abertura para o mundo. Desta 
forma, o aprendizado da língua inglesa 
pode contribuir para a integração entre os 
·povos. Por ser uma língua universal, o 
Inglês permite que conheçamos o mundo. 
Não podemos estar restritos às nossas 
fronteiras. Daí a idéia do projeto do 
caldeirão cultural que estamos 
desenvolvendo para a Feira da Vida. O 
essencial é que os alunos gostem de estudar 
a língua. Por isso, começamos o trabalho 
discutindo com eles o porquê, o para quê 
estudamos Inglês. 

VF. - Corno você visualiza o Assunção 
no futuro próximo ? 

Ana Luiza - Sinto que, cada vez mais, 
estamos caminhando com as nossas 
próprias pernas. No futuro , não muito 
distante, visualizo o Assunção como uma 
grande faculdade. Esse é o meu desejo: ver 
nascer a Universidade Nossa Senhora da 
Assunção, daqui a um tempo. Nossos 
alunos poderão dar prosseguimento aos 
seus estudos superiores, sem precisar nos 
deixar. Eu quero ver o meu filho se formar 
aqui dentro. 
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ASSUNÇAO: 
45 ANOS AMANDO NITERÓI 

LANÇAMENTO 
DA AGENDA 

"" ASSUNÇAO 
"" EDIÇA097 

om esta temática, o Colégio 
Nossa Senhora da Assunção produziu a 
concorridíssima edição de 1997, da sua 
Agenda Escolar. A idéia que motivou a 

homenagem à cidade de Niterói foi o 
reconhecimento das Irmãs Felicianas que, 

há quarenta e sete anos, foram acolhidas 

por Niterói, na ocasião em que chegavam 
dos Estados Unidos . Em Niterói , 
estabeleceu-se a primeira Casa Feliciana 

do Brasil e foi fundada a primeira obra da 
Congregação, o Colégio Nossa Senhora da 
Assunção que, este ano, completa quarenta 

e cinco anos de prestação dos mais 
qualificados serviços educacionais aos 

ni teroienses. 

Participar do crescimento de Niterói 
que, hoje, segundo dados do IDGE, tomou

se a primeira cidade do Estado do Rio de 
Janeiro e a quarta do Brasil em qualidade 
de vida, muito honra as religiosas 

franciscanas. Tomar Niterói como a grande 
temática da Agenda Assunção foi a melhor 

maneira de homenagear a Cidade que deu 
às Irmãs Felicianas a oportunidade de 

transformar tantos sonhos e utopias em 
realidade. 

Homenagear Niterói é homenagear 
os filhos da terra e todos aqueles que, ao 

escolherem Niterói como lugar ideal para 
viver, contribuíram e contribuem, segundo 
os seus talentos, no sentido de transformá

la em orgulho de nossa gente. A história 
multi-secular de Niterói vem sendo 

construída pelas micro-histórias de 
homens e mulheres que se entrecruzam, 

como se fossem os fios quase 
imperceptíveis de uma belíssima teia de 
relações que interagem misteriosamente. 
Desta forma, a Agenda Assunção 1997 
presta uma justa homenagem a diversas 

personalidades niteroienses . Como 
oportunamente diz a Agenda, "muitas 

personalidades poderiam compor esta 
lista que não tem a pretensão de estar 

completa. As maiores ausências são dos 
simples e humildes que trabalham dura e 
ocultamente, sem que, jamais, seus nomes 
sejam conhecidos do público. Sabemos, 

todavia, que todos, sem exceção, estão 
escritos no coração de Deus". 

A Agenda Assunção 1997 traz, 
ainda, muitas curiosidades , dados 

históricos e culturais, trovas e poesias que 
destacam as belezas da terra, fotos 
exclusivas que retratam os principais 
lugares turísticos da cidade, o que faz da 
Agenda uma grande fonte de pesquisa 

sobre Niterói. Fato é que a Agenda 
Assunção está atraindo a atenção do 

público em geral que tem desejado adquiri

la. Soubemos que vários exemplares foram 
também remetidos a pessoas no exterior. 

A empatia e a boa recepção da comunidade 
pelo nosso trabalho nos deixam muito 
felizes e motivados. 

No dia 02 de abril, às 20 horas, o 

Colégio abre o seu auditório para realizar 
o lançamento oficial da sua Agenda 

Assunção - Edição 97 -, homenageando 
personalidades niteroienses. A Niterói, o 
nosso amor e gratidão! 

Professor do Assunção na UFRJ 

O Colégio Nossa Senhora da Assunção 
partilha da alegria do Prof. Carlos 
Augusto Ribeiro Machado, da área de 
Estudos Sociais, que foi aprovado no 
concurso da UFRJ para lecionar 
História Antiga. 
Ao professor Carlos, nossos parabéns! 

Nossos parabéns para o 
Colégio N. Sra. da Assunção 

O IBDE, Instituto Brasileiro de Desen
volvimento Empresarial, presidido pelo 
prof. Othon César Barros Almeida, vem 
apresentando, há mais de 15 anos, às 
empresas, avançadas técnicas adap
tadas da Tecnologia da Administração 
Japonesa para a realidade brasileira, 
destinadas ao aprimoramento da 
qualidade pessoal cuja implementação; 
em centenas de Organizações, dos 
mais variados setores, resultou no 
aumento da produtividade e melhoria 
substancial de seus colaboradores. 
Dentro desse universo, destacamos o 
Colégio Nossa Senhora da Assunção 
que participou recentemente do curso 
"Motivação e Desenvolvimento Pessoal 
para a Qualidade Total", com mais de 
sessenta pessoas. Tendo a convicção 
de que, nesta atual fase educacional, 
onde os desafios exigem uma postura 
gerencial cada vez mais voltada para a 
excelência de seus serviços, bem como 
a plena satisfação de seus alunos e 
colaboradores e acreditando que a 
qualidade não começa com algo, 
começa com alguém, este Colégio está 
sempre na vanguarda da Educação em 
Niterói. 

Atenciosamente, 
Ronaldo Carvalho 
Diretor Regional 
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DIALOGANDO COM O NOSSO IRMÃO ENCARCERADO 

Desde o início das aulas, a XII Feira da Vida 
começou a ser preparada pelos alunos e professores do 
Colégio Assunção. Na semana interna de atualização 
pedagógica dos educadores, acontecida no mês de fevereiro, 
as áreas de estudo, os 
segmentos e os serviços do 
Colégio encadearam os 
seus projetos referentes a 
XII Feira da Vida , 
formando uma verdadeira 
rede pan-disciplinar de 
estudo e ação, tendo como 
temática central os direitos 
civis. AXDFeira da Vida 
foi escolhida como a 
principal ação concreta da 
nossa comunidade 
educativa que se mobiliza 
motivada pelo Projeto 
Rumo ao Novo Milênio. 
Trata-se de uma grande 
mobilização de toda a ,.,......-. •w 

Fraternidade. Por isso, a idéia de sempre mobilizar não apenas 
a nossa comunidade escolar interna, mas também as 
instituições, grupos e pessoas que desenvolvem ações no 
campo social, prestando os mais relevantes serviços de 
promoção humana. A Feira da Vida é um grande mutirão de 

conscientização e uma feliz 
oportunidade para que as 
crianças e os jovens atuem 
como autênticos agentes de 
mobilização e de transfor
mação da realidade. É 
animador verificar a 
criatividade e a capacidade 
dos alunos aplicadas no 
trabalho de discutir as 
graves questões da 
sociedade brasileira. Um 
futuro melhor apenas pode 
ser construído por quem, 
desde cedo, assume o 
compromisso 
solidariedade. 

com a 

Igreja do Brasil, tendo em 
vista a preparação do 
grande Jubileu da Encar
nação do Filho de Deus, 

Professores das áreas e segmentos apresentandos os 
projetos para a XII Feira da Vida. Encontro Pedagógico de 

Atualização dos Educadores do Assunção 

O título da XII 
Feira da Vida, se inspira 
na temática da Campanha 
da Fraternidade de 1997, a 

Jesus Cristo, que será celebrado, no ano 2000, em âmbito 
mundial. 

A Feira da Vida nasceu com o objetivo de levar à 
comunidade niteroiense a temática da Campanha da 

FRATERNIDADE E O ENCARCERADO. Assim, 
propusemos: DIALOGANDO COM O NOSSO IRMÃO 
ENCARCERADO. A XII Feira da Vida acontecerá no dia 27 
de maio de 1997, das 14h. às 18h. Venha estar conosco! 

o·l -E G I O A S S U N Ç Ã O P R E ~ 
I V C A R A V A N A M I S S I O N A R_l 

Prevista para o período de 26 de abril a 03 de maio, a IV Caravana Missionária partirá com destino ao município baiano de 
Serra Preta, com aproximadamente quarenta integrantes. Vinte e cinco deles serão alunos do lo e 2° Graus do Assunção. As demais vagas 
serão preenchidas por professores, funcionários, pais de alunos e membros da comunidade. 

Como no ano anterior, a equipe missionária do Assunção será dividida em quatro subgrupos que estarão fixados em quatro bases 
distintas, de onde partirão, com a finalidade de atender a um maior número de comunidades do Município. 

Além da programação religiosa e evangelizadora, o grupo missionário desenvolverá oficinas de artesanato, encontros de atualização 
pedagógica com os professores, encontros com agentes de saúde e fará doação de roupas, enxovais para bebês e gêneros alimentícios. 

Segundo o Prof. Leonardo Genaio e Ricardo Assumpção, coordenadores do evento, os que desejam contribuir com a IV Caravana 
Missionária, bem como dela participar, tomando-se um agente missionário, devem procurar, o quanto antes, o Serviço de Orientação 
Religiosa- SOR. Pedem também a todos que rezem pelo sucesso da IV Caravana. 

MICROS IMPRESSOW SUPRIMENTOS 

MR. Av. Quintino Bocaiúva, 325 

M I C R O 
Loja 10?- Lido Shopping 

Sao Franctsco 

~ 
NITEROI 

611·3531 
ENTREGAMOS A 

DOMICÍLO 

SOFTWARES MULTIMÍDIA PERIFÉRICOS 
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DEPÓS1TO DE PAPÉIS MARVIC LTDA. 
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ATACADO E VAREJO 
EMBALAGENS EM GERAL 

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
MATERIAL ESCOLAR 

RUA BARÃO DO AMAZONAS, 337 E 339 - NITERÓI - RJ 
TELS: (021) 717-8187/717-5754 



Leonardo Moreira de Oliveira 
Comunicação na escola Superior 

de Propaganda e Marketing 

Cristiano Holanda Travassos Correa 
Ciências Sociais - UFF 
Direito - Estácio de Sá 

Fábio da Fonseca Lopes 
Direito- Cândido Mendes e St" Úrsula 

Paula lsis de Moura Bragança 
Direito - Estácio de Sá 
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André Freire Antunes 
Engenharia- UFF, UFRJ, UERJ e 

CEFET 

Carla da Cunha Porto 
Filosofia - UERJ 

Letícia de Oliveira Veiga 
Letras - UERJ 

Eng. Industrial Mecânica - Gama Filho 

Pedro Carlos Taveira Guterres 
Medicina - Gama Filho 

Alessandra Samolão Durão 
Educação Física - UFRJ 

Daniel Abreu Rodiruges Polakiewicz 
Administração- Estácio de Sá e 

Gama Filho 

Gustavo de Moraes Sutter 
Direito- Cândido Mendes 

Erica Rocha de Barros 
Fisioterapia - Pestallozzi 

VES 
1 

Engenharia 
Engenharia I 

Engenhari 
E 

Renata Alves 
Direito- U 
Engenharia 
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Alessandra Samolão Durão 
Educação Física- UFRJ 

Daniel Abreu Rodiruges Polakiewicz 
Administração - Estácio de Sá e 

Gama Filho 

Gustavo de Moraes Sutter 
Direito- Cândido Mendes 

Erica Rocha de Barros 
Fisioterapia- Pestallozzi 

' PARABENS 
AOS NOSSOS 

ALUNOS 
APROVADOS 

NO 
VESTIBULAR 
1 9 9 7 

Erik Haier Maia 
Engenharia- UFF I Eng. Naval - UFRJ 

Engenharia Industrial Mecânica - CEFET 
Engenharia Mecânica- Gama Filho 

Engenharia - PUC 

Renata Alves de Souza Nunes Martins 
Direito- UFF e Cândido Mendes 
Engenharia - CEFET (17º lugar) 

Arnaldo Cotrin Barbosa 
Física - UFF 

Erick Chalhub Pone 
Engenharia- UFF e PUC 

Vitor Azevedo Rodrigues 
Arquitetura- UFF e UFRJ 

Maxnaun da Silveira Gutierrez 
Administração - PUC e Gama Filho 
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Arnaldo Cotrin Barbosa 
Física - UFF 

Erick Chalhub Pone 
Engenharia - UFF e PUC 

Vitor Azevedo Rodrigues 
Arquitetura- UFF e UFRJ 

Maxnaun da Silveira Gutierrez 
Administração - PUC e Gama Filho 
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Bruno Loureiro Bossi d'Oiiveira 
Direito - Cândido Mendes 

Gustavo Olivaes Velozo 
Direito- Gama Filho 

Flávia Pereira da Rocha 
Direito - Cândido Mendes 

Diogo Martins Rembold 
Física - UFRJ 

Caroline Rocha Maia 
Odontologia - Friburgo 

Gustavo Peçanha Moraes 
Engenharia Eletrônica- Santa Úrsula 

Engenharia Eletrônica - CEFET 

Michelle Aparecida Estruc V. dos Santos 
Fisioterapia - Pestallozzi 

Ruy Scultori da Silva Vianna 
Odontologia - Cesgranrio 
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Os alunos da turma de 32 Ano do 
22 Grau de 1996 e a equipe de 
professores do Colégio Nossa 
Senhora da Assunção estão de 
parabéns. O excelente índice de 
aprovação dos alunos, nos diversos 
concursos vestibulares a que se 
submeteram, confirmou as 
expectativas dos professores da 
turma. "Desde quando os alunos 
estavam no 2º Ano, já percebíamos 
que teriam um ótimo desempenho 
nos exames vestibulares", disse o 
professor José Vicente Sorrentino, 
Coordenador do 22 Grau e com mais 
de vinte anos de experiência na 
preparação de alunos para o 
Vestibular. 

Voz Feliciana entrevistou Ruy 
Scu ltori da Silva Viana, aluno do 
Assunção desde a 2ª série do 1 º Grau, 
aprovado em Odontologia na FONF, e 
Renata Alves de Souza Nunes Martins, 
aluna do Assunção desde a 5ª Série 
do 1 º Grau, aprovada em Direito na 
Cândido Mendes e Engenharia no 
CEFET, que, junto aos seus colegas, 
ainda comemora a vitória alcançada. 

RuyScultor 

VF. - Na posição de universitários e 
ex-alunos, como a educação que 
receberam no Assunção marcou a 
vida de vocês? 

Ruy - Passei a maior parte da minha 
infância e adolescência no Colégio 
Assunção. Agradeço ao Colégio 
porque, hoje, sei reconhecer a 
educação que recebi. Não apenas a 
educação intelectual, mas também a do 
caráter. Quando somos pequenos, nem 
sempre sabemos dar importância a 
essas coisas. Quando a gente vai 
atingindo a maturidade, aí damos valor 
a esta base que o Assunção procura 
nos oferecer. Tenho outros colegas 
que estudaram em Colégios que 
apenas se preocupavam 
com aulas. 
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NO 
VESTIBULAR 

Renata - Quando o Assunção surgiu 
na minha vida, estava vindo de Natal 
e fui muito bem acolhida. Neste 
Colégio, fiz grandes amizades. O 
Colégio e a minha família me 
mostraram como é importante o valor 
família na vida de uma pessoa. Meu 
pai também estudou aqui. Eu 
considero o Assunção a minha família . 
Hoje, venho aqui e continuo sendo 
bem recebida. 

VF. - Qual a avaliação que vocês 
fazem do 32 Ano do 22 Grau? 

Ruy - Acho o Pré- Vestibular do 
Assunção ótimo, por causa do nível 
dos professores e da carga horária 
que conseguiu suprir todo o conteúdo 
do ano. 

Renata - Destacaria, em primeiro 
lugar, o bom nível de ensino. Hoje, tive 
aula de Português na Faculdade e o 
que o professor estava ensinando eu 
já sabia. Depois, a sala de aula não é 
cheia e o desempenho do aluno 
melhora e os professores podem dar 
mais atenção. O bom é assim: menos 
alunos e mais qualidade. 

VF. - Qual a mensagem que você 
deixa aos seus colegas mais novos 
do Assunção? 

Ruy- Dêem valor à formação integral 
que o Colégio proporciona e estudem 
sempre com seriedade. 

Renata - Esforço e determinação 
porque nada na vida se consegue 
de graça. E aproveitem os bons 
momentos da vida , porque eles 
são únicos. 

PERFIL 
Renata Alves de Souza Nunes 
Martins 
Momento inesquecível-O dia em que 
voltei a morar em Niterói. 
Sucesso- É a felicidade pessoal aliada 
ao êxito profissional. 
Profissão- Advogada. 
Pessoa Inteligente - Mário Henrique 
Simonsen. 
Melhor amigo - Prefiro citar três: 
Beatriz Freire Antunes, Ruy Scultori e 
Gustavo Braga Mendonça. 
Lugar de Niterói -Sou apaixonada pela 
vista da Boa Viagem. 
Niterói 2000- É a cidade solucionando 
seus problemas de infraestrutura sem 
perder o seu ar provinciano. 
Experiência de Deus - Foi a que tive 
durante a Caravana Missionária do 
Colégio, em Serra Preta, sertão da 
Bahia. Desde lá, muita coisa mudou na 
minha vida. 
Personalidade de destaque no Brasil 
-Prefiro falar das pessoas que fazem o 
bem e permanecem no anonimato. 
Universidade - É como quebrar a casca 
e sair do ovo. 
Filme- A Cor Púrpura 
Professor - Ricardo Rubim 
Professora - Elaine Salomão Durão 
Funcionário -Jorge Moura 
O que dizer aos governantes - Ao 
invés de falar, que ajam ! 
Família- É a base de tudo, para a vida 
afetiva, para o estudo, para a vida 
profissional. 
Uma esperança - Ver a sociedade 
brasileira mais justa e igualitária, menos 
discriminatória e excludente. 

Renata Alves 

Na Home Page do Assunção, veja 
a galeria dos alunos aprovados no 
Vestibular I 97 para as melhores 
Universidades Públicas e Particulares 
do Estado do Rio. 

HOME PAGE: http://www.trip .eom.br/tau 
E-MAIL: assuncao@trip.com.br 
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"" 
EDUCAÇÃO ) UMA QUESTAO DE ORDEM 

Maria Helena Brito Izzo 

Todo mundo precisa de certa disciplina para viver. 

Ordem nas coisas e organização na vida são essenciais para 

que tudo não se transforme num caos. Assim é no universo, 

na natureza e também para o ser humano, que precisa da 

organização mental, emocional, comportamental e espiritual. 

Algumas pessoas são ordeiras por natureza e não 

sabem agir de outra forma. Outras aprenderam isso na vida. 

Depois de muito apanhar com a desorganização, viram que 

as coisas funcionam melhor quando existe planejamento, e 

disciplinaram-se. Esta disciplina interior e o gostar das coisas 

em ordem refletem o estado de espírito, a educação, o 

amadurecimento e a cultura de cada um. 

Estamos falando, porém, de um nível normal de 

organização, porque existem também os fanáticos pela ordem. 

Estes são obsessivos, incomodam Deus e o mundo, implicam 

com tudo e fazem da vida dos outros um inferno . 

Provavelmente, sentem-se inseguros no mundo e apegam-se 

à organização externa, porque, dentro deles, alguma coisa 

está confusa. Não estão em paz e querem mostrar -se diferentes 
do que realmente são. 

Existem ainda aquelas pessoas totalmente 

desorganizadas, por dentro e por fora, que também acabam 

infernizando a vida dos outros ao seu redor: estouram a conta 

bancária, nunca sabem onde deixaram as chaves, esquecem 

onde guardaram os documentos e vivem em tumultos e 

sobressaltos. 

A questão é encontrar o equilíbrio. É preciso saber 

ter jogo de cintura, não se desesperando quando alguma coisa 

sai fora de ordem, nem permitindo que o caos tome conta da 

existência. Imagine uma mãe de farru1ia que não tenha a 

mínima organização. Ela tomaria a vida familiar inviável. 

Agora, imagine outra que não permita a mais leve indisciplina 

ou improvisação. Causaria os mesmos transtornos na 

convivência da farru1ia. Quando arrumamos um armário, 

organizamos uma festa, iniciamos um trabalho ou um estudo, 

mesmo que não façamos o planejamento por escrito, 

JOLUKE 
CONFECÇÕES LTDA 

Uniformes Colegiais 

desenvolvemos uma organização mental. Quanto maior a 

harmonia entre o mundo interno e o externo, maior ordem e 

método teremos, naturalmente, em nossas vidas, sem cair em 

extremos ou fanatismos. 

Crescer com disciplina- Quem vi v e de forma ordeira 

não é aquele chato, incapaz de aproveitar a vida. Pelo 

contrário, ele a curte muito mais, porque tem a dimensão 

correta de todas as coisas que fazem parte da existência. Os 

que não desenvolveram o senso de disciplina, estão sempre 

enfadados, nunca sabem o que fazer, nada os satisfaz ou lhes 

basta, e tudo pode, porque não têm limites. 

Por isso, é necessário que as crianças cresçam num 

ambiente organizado. Ensiná-las o lugar certo de guardar os 

brinquedos, onde colocar a roupa suja, a não comer na sala 

de visitas, entre outras coisas, é ajudá-las a desenvolver 

responsabilidade, disciplina e respeito e a discernir as horas 

de recreio e as de trabalho. Se os pais incutirem nos filhos o 

senso de organização, disciplina e limites, eles serão mais 

felizes no futuro, conseguirão se adaptar satisfatoriamente 

às situações e enfrentarão melhor as oscilações da vida. 

Quantos adolescentes estão vivendo a fase de alterações 

horrnonais, são estabanados e têm tudo desorganizado em 

torno deles, independente de sua vontade! Entretanto, aqueles 

que aprenderam, na infância, a viver dentro da ordem e da 

disciplina, vão passar por esse maremoto com maiores 

chances de se controlar. É claro que vão deixar o quarto 

bagunçado e espalhar suas coisas por todo canto, porque isso 

faz parte do momento em que estão vivendo. Eles estão tão 

empolgados com suas descobertas, que o resto não tem 

importância nenhuma. 

É preciso ter paciência com eles. Um dia, aprenderão 

que, sem organização e disciplina, não se vive, mas que 

ninguém precisa ser um general nazista em função disso. 

*Maria Helena Brito Izzo é terapeuta clínica e familiar 

Extraído da Revista Família Cristã, no 735, março I 97. 
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O QUE SERIA DO MUNDO SEM AMOR 
Fabian Jasbick Tonack- turma 804 

O Amor 

Ah, o amor! O amor é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, a 
mais graciosa e pura sentida pelo homem, é essencial para a vida, ou melhor, 
é a sua própria essência. 

A Grandeza 

Amor, sentimento nobre e majestoso. 

Muitos acham que amar é uma perda de tempo. Essas pessoas 
desconhecem a grandeza do amor puro e bonito, tendo, então, uma vida 
infeliz. Mas, tenho certeza de que, se eles experimentassem um pouquinho, 
uma pequena dose, nunca mais iam querer parar de amar ou ser amado. 

O Amor Imperfeito 

Existem muitos amores; entre eles, o amor imperfeito. 
Esse é aquele amor cheio de exigência, com muitas 
cobranças dele, sem dá-lo em troca; pessoalmente, não 
consideraria esse jeito como amor. Eu o acho indigno. 

O Amor Perfeito 

É a mais bela forma de amar. O amor equilibrado, 
dando e recebendo. É a coisa mais linda e perfeita 
existente. 

A Vida e o Infemo 

A vida, o que seria dela sem o amor? Seria algo? Sim, 
seria um mundo cheio de arrogância, tristezas, guerras, 
dores e mortes. Se todas as pessoas, hoje, parassem de 
amar, aí, sim, iria confirmar a profecia sobre o Apocalipse, 
e o Inferno tomaria conta da terra. 

Nunca deixem de amar! 

MANDAMENTOS DO PLANETA ----==~=== 
• Respeitar a Terra e toda vida. A Terra, 
toda forma de vida e todos os seres vivos 
possuem um valor intrínseco e têm direito 
ao respeito, sem levar em conta seu valor 
utilitário para a humanidade. 

• Cuidar da Terra , protegendo e 
restaurando a diversidade, a integridade e a 
beleza dos ecossistemas do planeta. Onde 
houver risco de dano grave ou irreversível 
ao meio ambiente, uma ação preventiva deve 
ser adotada a fim de evitar prejuízo. 

• Viver de modo sustentável , promovendo 
e adotando formas de consumo, produção e 
reprodução que respeitem e salvaguardem 
os direitos humanos e a capacidade 
regeneradora da Terra. 

• Inst ituir j ustiça e defender, sem 
descriminação, o direito de todas as pessoas 
à vida, à liberdade e à segurança pessoal , 
dentro de um meio ambiente adequado para 
a saúde humana e o bem estar espiritual. As 
pessoas têm direito à água potável , ar puro, 
solo não contaminado e à segurança 
alimentar. 
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• Compartilhar eqüitativamente os 
benefícios do uso dos recursos naturais e 
de um meio ambiente saudável entre as 
nações, entre ricos e pobres, homens e 
mulheres, e gerações presentes e futuras, 
internalizando todos custos ambientais, 
sociais e econômicos. 

• Promover o desenvolvimento social e 
sistemas financeiros que criem e mantenham 
meios sustentáveis de subsistência , 
erradiquem a pobreza e fortaleçam as 
comunidades locais. 

• Fortalecer processos que capacitem as 
pessoas a participar efetivamente no 
processo decisório e que assegurem a 
transparência e o dever da prestação de 
contas no exercício do governo e na 
administração de todos os setores da 
sociedade. 

Reafirmar que às populações nativas e 
tribais cabe um papel vital no cuidado e 
proteção da mãe Terra. Elas têm o direito a 
preservar sua espiritualidade , seus 

Promover a participação dos jovens, nas 
qualidades de agentes responsáveis de 
mudança visando à sustentabilidade local, 
biorregional e global. 

• Fazer avançar e aplicar o conhecimento 
científico e de outras naturezas, bem como 
tecnologias, que promovam meios de vida 
sustentáveis e protejam o meio ambiente. 

• Assegurar que todas as pessoas 
tenham, ao longo de sua existência 
oportunidades de adquirir o conhecimento, 
os valores e as habilidades práticas 
necessários para criar comunidades 
sustentáveis. 

• Tratar todas as criaturas com bondade 
e protegê-las da crueldade e do 
aniquilamento arbitrário. 

Não fazer ao meio ambiente dos outros 
o que não queremos que façam ao nosso. 

• Proteger e restaurar áreas de 
extraordinário valor ecológico, cultural , 
estético, espiritual e científico. 

conhecimentos, terras, territórios e recursos. Fonte: Jornal do Brasil 
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UMA GRANDE 
OPORTUNIDADE 

ESCOLA DE PAfS E FfLHOS 
TRATARÁ SOBRE A 

fNTELfÇÊNCfA EMOCfONAL 
A Associação de Pais e Mestres- ASPAM - trará ao Colégio Nossa 

Senhora da Assunção o renomado psicólogo Luiz Machado, para tratar 
do tema " Inteligência Emocional na Relação Pais e Filhol'. O 
professor Luiz Machado, atualmente desenvolvendo suas pesquisas 
junto à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é o precursor dos 
conceitos de inteligência emocional no Brasil. A sua palestra irá abrir a 
primeira Escola de Pais e Filhos do ano de 1997. De forma simples e 
dinâmica, Luiz Machado deseja levar os participantes da noite a 
refletirem sobre os instrumentos essenciais para a vida, mostrando de 
que modo podemos nos tornar preparadores emocionais- alguém capaz 
de fazer, da criança e do jovem de hoje, o adulto emocionalmente 
inteligente do século XXI. 

A Escola de Pais e Filhos, do mês de abril, acontecerá no dia 07, 
segunda-feira, às 20 horas, no auditório do Colégio. O encontro é aberto 
à comunidade, de modo que todos os convidados serão bem-vindos. 
A entrada é franca. 

BRASILEIRO AFIRMA QUE A CHAVE DA 
INTELIGÊNCIA ESTÁ NO SISTEMA LÍMBICO 

LIVRO MOSTRA OS CAMINHOS PARA CÉREBRO PERFEITO 

"Muito antes que Daniel Goleman virasse best-seller, com o 
seu "Inteligência Emocional", o brasileiro Luiz Machado já tinha 
apresentado seus estudos sobre o tema em Estocolmo, na Suécia, 
em 1984. Chefe do Programa de Desenvolvimento da Inteligência e 
Criatividade da UER}, ele acaba de lançar ''0 Cérebro do Cérebro'~ 
No livro, Machado não usa o termo "inteligência emocional", 
preferindo "inteligência límbica ", pois acha que a chave para a 
inteligência está no sistema límbico, conjunto de estruturas do cérebro 
responsável pela autopreservação. 

O professor Machado afirma que, para preencher suas funções 
de maior responsável pela preservação da espécie e autopreservação, 
o sistema límbico tem poderes para tornar reais estruturas latentes, 
como as responsáveis por colher dados e informações, reter e 
recuperar na memória dados e informações, aprender, trabalhar dados 
e informações para atos de inteligência e criatividade. O autor, que 
teve o pioneirismo de seu trabalho reconhecido pelo próprio Daniel 
Goleman, explica que o título do livro se refere exatamente ao sistema 
límbico, pois é aí que está o hipotálamo, estrutura cerebral 
responsável por enviar as informações para processamento ao córtex 
dos hemisférios cerebrais." 

*Extraído do jornai"O Globo" de 15/03/97 

RETROSPECTIVA 
FEVEREIRO 
17 a 21 - Semana de Atualização Pedagógica dos Educadores do 
Assunção 
24 - Início das aulas da 5ª série ao 3º ano 2º Grau 
-Reunião de pais- 1ª à 4ª série 
- Reunião de pais da Educação Infantil 
- Reunião de Pais da Alfa 
- Reunião de Pais da 5ª série 
25 - Início das aulas da Educação Infantil à 4ª série 

MARÇO 
05 - Reunião de Coordenação Geral 
13 - Palestra para o 2º grau Sr. Robson Gonçalves de Marins {Abertura 
da Campanha da Fraternidade) 
31 - Celebração da Páscoa da Educação Infantil 

ABRIL 
02 - Noite das personalidades niteroienses 
01 a 09 - Celebração Pascal: 5ª ao 3º ano do 2º Grau 
02 - Reunião de Coordenação Geral 
04 - Celebração Pascal da alfa à 4ª série 
07 - Escola de Pais e Filhos -

Tema: Inteligência Emocional na Relação Pais e Filhos 
14 - Páscoa dos Educadores 
25 e 28 - Conselho de Classe da 5ª série ao 2º ano do 2º Grau 
28 a 30- Reunião de Pais da Educação Infantil 

saBtn 
.. Segurança 
.. Eficiência 
.. Alto Padrão Técnico 

Escolar 
o 

~~~ 
.. Tranqüilidade para todos 
.. A Mais ampla cobertura assistencial 
Rua M"iguel Couto, 475 

Santa Rosa- Niterói 
77~ 
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ProF-. Nilda Al ves da UFF- Encontro Pedagógico de 
Atualização dos Educadores do Assunção 
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Todo o material 
escolar do Colégio 

Assunção 

RUA GAVIÃO PEIXOTO, 47 -ICARAÍ- TEL: 717-2577 
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Num mundo de guerras e violência. acredite no PAZ! 

Num mundo de ódio e de injustiça, creio na força do AMOR! 

Num mundo de cercas e divisões, plante a semente da UNIDADE! 

Num mundo de armas e de mortes. aposte no vitória do VIDA! 

Num mundo de exclusões e de excluídos. abrace a todos como IRMÃOS! 

Num mundo sem perspectivas e sem sonhos. mostre que vale o pena lutar por um IDEAL! 

Num mundo sub-humano e decadente. dê o mão ao miserável e faça dele GENTE como você! 

Num mundo que idolatro a riqueza e o poder. testemunhe a PARTILHA e o SERVIÇO! 

Num mundo de grades e de prisões. anuncie o boa nova do PERDÃO e da JUSTIÇA! 

Num mundo de corrupções e de mentiras, proclame a supremacia da VERDADE! 

Num mundo que diz ter matado o próprio Deus. grite bem alto com a VIDA: 

CRISTO RESSUSCITOU, ELE ESTÁ VIVO NO MEIO DE NÓS! 

É Páscoa. meu irmão. minha irmã. 

Irmã Maria Cândida Borges de Campos 

O Colégio Nossa Senhora da Assunção 

deseja a to~os os seus alunos, professores, funcionários, 

amigos e as suas respectivas farm1ias, uma 

Feliz Páscoa do Senhor Jesus Cristo! 
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A história multi-secular de Niterói vem sendo 

construída pelas micro-histórias de homens e mulheres 

que se entrecruzam, como se fossem os fios quase 

imperceptíveis de uma belíssima teia de relações que 

interagem misteriosamente umas com as outras. 

Destacando da enorme gama de protagonistas 

da história e da vida niteroienses, apresentamos, a 

seguir, apenas aqueles que conseguimos alcançar com 

o nosso coração e com a nossa curta memória. 

Muitas personalidades poderiam ainda compor 

esta lista que não tem a pretensão de estar completa. 

As maiores ausências são dos simples e humildes que 

trabalham dura e ocultamente, sem que, jamais, seus 

nomes sejam conhecidos do público. Sabemos, 

todavia, que todos, sem exceção, estão escritos no 

coração de Deus. 



Irmã Maria Dulcília - Primeira Diretora 
do Colégio Nossa Senhora da 
Assunção, Cidadã Niteroiense 

Carlos Tolomioti de Oliveira- Autor 
do Hino do Colégio 

Irmã Maria Dolores - Diretora do 
Colégio N. S. da Assunção e Cidadã 
Niteroiense (Memória) 

Rute Franco - Educadora (Memória) 

Dom Carlos Alberto Navarro -
Arcebispo de Niterói 

Dom José Gonçalves da Costa -
Bispo Emérito de Niterói 

Adelaide Chiozzo - Cantora 

Adilio Silveira de Aquino -
Compositor, Arranjador, Baixista , 
Violonista 

Aída dos Santos - Recordista em 
Salto em Altura 

Alaôr Scizinio- Poeta 

Alberto Torres - Jornalista 

Alexandre e Francisca - 45 Anos de 
Assunção 

Alexandre Malheiros - Músico 

Almanir Grego - Professor e 
Compositor 

Álvaro Ferreira Pinto 
Desembargador (Memória) 

Alzira Bitencourt- Educadora 
(Memória) 

Amaro Martins de Almeida -
Desembargador 

Amilcar Gomes de Azevedo -
Professor do Instituto de Matemática -
UFF (Memória) 

Ana Maria Nunes - Teatróloga e 
Roteirista de TV 

André Marques - Ator 

Angela Carvalho - Jornalista 

Angelo Longo - Professor, Escritor e 
Poeta 

Anne Rose Amaral - Modelo 

Antonio Carlos Galvão - Médico e 
Professor, primeiro Cardiologista de 
Niterói 

Antonio João Batista - "Seu Batista" -
17 anos porteiro guardião do 
Assunção 

Antonio Parreiras -Artista Plástico 

Antonio Puhl - Educador 

Antonio Quintella- Cantor e Músico 

Arlete Braga - Especialista em 
Servirço Social de Grupo da UFF 

Armando Barcellos - Elite do Triatlo 
Brasileiro 

Aroeira - Chargista 

Arthur Maia - Baixista 

Áurea Hammerli - Diretora da 
Companhia de Ballet de Niterói 

Badger da Silveira - Ex-Governador 

Beatriz Escorcio Chacon - Poeta 

Berenice Bezerra de Menezes -
Jornalista do JB Niterói 

Bernard David Blower -Almirante de 
Esquadra 

Bia Bedran - Cantora, Compositora 

Bismarck - Jogador de Futebol 

Branca Eloysa - Escritora 

Bruno Murtinho - Ator 

Carla Marins -Atriz 

Carlos Alberto Laia Franco -
Engenheiro 

Carlos Alberto Nóbrega 
Apresentador de TV 

Carlos Campos - Artista Plástico I 
Gravura em Metal 

Carlos Couto - Escritor e Poeta 
(Memória) 

Carlos Fernando Correa Victer -
Cardiologista 

Carlos Fernando Gomes de Almeida 
- Cirurgião Plástico 

Carlos Mônaco - Livreiro, Presidente 
do Grupo Mônaco de Cultura 

Carlos Tortelli Costa - Obstetra 

Célio Lopes de Almeida- Procurador 
Gera/da UFF 

Claudete Machado Cerqueira -
Musico terapeuta 

Claudia Araújo - Bailarina 

Claudia Lage - Escritora e Poeta 

Cláudio Gomes de Almeida- Estilista 

Cláudio Paiva - Chargista 

Cláudio Tarquino - Presidente do 
Centro Comunitário de S. Francisco 

Cláudio Valério Teixeira - Diretor e 
Compositor do Teatro Municipal 

Cristiana Augustin- Especialista em 
Viola de Gamba 

Cristina e Cássio Tucunduva -
Cantores e Músicos 

Cristina Manoso Maia - Windsurfista 

Dalma Nascimento - Doutora em 
Teoria Literária , Conferencista 
Internacional 

Dalto - Músico, Compositor e Cantor. 

Dalton Gonçalves - Educador 
(Memória) 

Daniel Lobo - Ator 

Davi Telles - Pneumologista 

Dôra Silveira - Diretora do Museu 
Antonio Parreiras 

Doris Ferraz de Aragon - Presidente 
do Instituto de Lógica, Filosofia e 
Teoria da Ciência Matemática 

Edgard Alves Costa - Médico Buco
Facial 

Edgard de Campos Goes Pedreira 
Ferreira - Compositor e Músico 
(Memória) 

Eduardo Conde Sangenis - Coronel 
do Exército e Ex-Comandante do 3º Bl 

Eduardo lmbassay - (101 Anos) 
Médico Pediatra 

Eduardo Lages - Maestro ... 



Eduardo Roessler - Ator Pioneiro do 
Teatro Infantil 

Eduardo Travassos - Secretário 
Municipal de Educação 

Elanir da Silva Mendonça -
Comandante da FAB 

Eliane Carrapateira -Artista Plástica 

Elza Rodrigues - Escritora 

Emílio Maciel Eingenheen -
Professor de Filosofia da UFF 

Emmanuel de Bragança M. Soares 
- Historiador 

Ermano Soares - Maestro 

Ernani Pires de Mello - Um dos 
fundadores da Faculdade de Medicina 
- UFF 

Estela Prestes - Colunista 

Etienne Demonte- Pintor Naturalista 

Fabricio Miranda - Campeão 
Internacional em Handebol 

Fernanda Keller - Triatlo 

Fernando de Aviz - Educador e 
Jornalista 

Fernando Policarpo - Engenheiro e 
Empresário 

Francisca Nóbrega - Escritora 

Francisco Albuquerque- Arquiteto e 
Genealogista 

Francisco Castro - Guarda de 
Trânsito 

Francisco Pimentel - Médico 
(Memória) 

Franklin Dias - Modelo, Projeção 
Internacional 

Gabriel Francisco Pacheco Neves -
Médico 

Gabriela Bazin - Modelo 

Gastão Mariz Figueiredo - Campeão 
Master de Natação 

George Rabello - Campeão de 
Windsurf 

* Geraldo Bezerra de Menezes - Ex
Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho, Ex-Diretor da Faculdade de 
Direito da UFF 

Gerson Oliveira Nunes- Tricampeão 
Mundial de Futebol 

Gilberto Savério- Artista Plástico 

Gilson Monteiro - Jornalista 

Glória Latini - Compositora e Cantora 

Grupo Anonimus- Canções Barrocas 
e Renascentistas da América Latina, 
Portugal e Espanha 

Guaracy de Albuquerque Souto 
Maior - Desembargador, Cidadão 
Niteroiense (Memória) 

Guilherme Herdy- Surfista 

Heitor Tp - Guitarrista 

Helfany Peçanha - Bailarina 

Henrique Laia Franco - Médico 
Pediatra - Presidente da ASPAM do 
Colégio Assunção 

Heraldo Victer- Médico Cardiologista 

Hermes Santos - Jornalista 

Hilda Campofiorito - Artista Plástica 

Horácio Pacheco - Escritor e Poeta -
Presidente da Academia Niteroiense de 
Letras 

Irmã Catarina - Educadora, Diretora 
do Colégio São Vicente de Paulo 

Irmão Amadeu- Lassalista, Educador, 
Escritor, Diretor do Instituto Abel 

lsaac Bardavid -Ator 

Israel Pedrosa - Artista Plástico 

ítalo Campofiorito - Diretor do MAC 

ltamara Koorak - Cantora 

ltérbio Galiano - Jornalista e Escritor 

lvone Demonte - Pintora Naturalista 

Jacy Pacheco - Escritor e Poeta 
(Memória) 

Jair Marinho- Jogador de Futebol 

Jane Pinho - Jornalista 

Jayme Treiger- Médico Homeopata 

João Aylmer- Médico 

João Medeiros - Presidente da Neltur 

João Sampaio - Ex-Prefeito 

Jorge Fernando Loretti - Secretário 
de Estado de Justiça e Interior 

Jorge Roberto Silveira- Prefeito de 
Niterói 

Jorge Souza Viana- Pescador, salvou 
vidas durante o naufrágio do Bateau 
Mouche 

José Francisco Borges de Campos 
- Professor, Escritor, Membro da 
Consultoria Universitária Internacional 

José lgino da Cruz - Professor e 
Artista Plástico 

José Naegele - Poeta e Trovador 
(Memória) 

José Pereira Pantaleão - Médico 
Obstetra 

José Raimundo Martins Romeu -
Presidente do Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras, 
Membro do Conselho Diretor da 
Assoe. Internacional das Univer
sidades 

José Soares - Poeta 

Juliana Galvão - Modelo 

Ladyr Ribeiro - Médico Otorri
nolaringologista 

Lars Grael- Medalha de bronze nos 
Jogos Olímpicos de Atlanta 

Latour Arueira - Poeta 

Leonardo Nascimento Araujo -
Seleção Brasileira Tetra-Campeão 

Lincoln Nodari - Comendador 
(Memória) 

Lisaura Ruas - Presidente da 
Associação Fluminense de Rea-
bilitação · 

Lizardo Lima - Médico, ex-Diretor da 
Beneficência Portuguesa (Memória) 

Lou Pacheco - Jornalista 

Lucia Romeu - Poetisa 

Luciano Miranda Machado- Instrutor 
de Vôo Livre de Niterói 



Luiz Antonio Mello - Escritor e 
Jornalista 

Luiz Antonio Pimentel- Pesquisador 
e Historiador de Niterói 

Luiz Carlos Lessa - Escritor e 
Historiador 

Luiz Pedro Antunes - Reitor da 
Universidade Federal Fluminense 

Luiza Padrão - Educadora 

Luma de Oliveira - Atriz, Modelo e 
Empresária 

Lyad de Almeida - Escritor e Poeta 

Major Fróes - (Memória) 

Marcelo Ferreira - Iatismo, Medalha 
de Ouro em Atlanta 

Marcelo Weiss - Jornalista 

Márcia Haydée - Bailarina 

Mareio Proença - Compositor 

Marco Lucchesi - Escritor 

Marco Rasek - Ator 

Marcos França - Ator e Poeta 

Marcos Gomes - Secretário Municipal 
de Cultura 

Marcos Ornellas - Triatleta 

Marcos Sabino- Cantor e Compositor 

Maria da Conceição Pires de Mello 
(Manita) - Poetisa 

Maria Helena Esteban - Jornalista da 
TVE 

Maria Helena Latini- Poeta, Escritora 

Maria Jacintha Trovão de Campos
Professora, Tradutora, premiada na 
Academia Francesa de Letras 
(Memória) 

Maria Moura da Costa - Poeta 
(Memória) 

Maria Pereira das Neves- Educadora 
(Memória) 

Maria Regina Moura - Poeta, 
Escritora 

Marilena Gomes Ribeiro- Presidente 
da Associação Niteroiense de 
Escritores 

Marilia Medalha - Cantora 

Mário Barbosa Júnior - 19º 
Presidente do Lions Clube de Niterói 
São Francisco (Memória) 

Marli Medalha - Poeta, Escritora 

Márvio Ciribelli - Tecladista 

Matta Rique Reis - Fundadora da 
Associação Fluminense de 
Reabilitação e do Grupo Pela Vida 

Mestre Afonso dos Reis- Maestro da 
Banda do Colégio Salesiano Santa 
Rosa 

Michel Salim Saad - Advogado 

Miguel Coelho - Artista Plástico e 
Escritor 

Milton Nunes Loureiro - Trovador, 
Presidente da União Niteroiense de 
Trovadores 

Monsenhor Elídio Robaina - Poeta 

MPB 4 - Miltinho, Ruy, Magro e 
Aquiles 

r 

Murilo Benicio - Ator 

Myrthes Wenzel - Educadora, ex
Secretaria Estadual de Educação 

Natalia Lage - Atriz 

Nelson Falcão - latista 

Nelson Gomes de Almeida - Criador 
dos Condomínios de Niterói 

Nelson Pereira dos Santos -
Cineasta 

Neyde Barros Rego - Declamadora e 
Poeta, Cidadã Niteroiense 

Nicete Bruno - Atriz 

Nícia Menezes - Bailarina 

Otávio Catanhede - Fundador da 
Escola de Engenharia 

Patricia Blower- Professora e Poeta 

Paulete Cola - Fotógrafa 

Paulinho Sabiá - Capoeirista 

Paulo Esteves - Bi-campeão Body 
Board 

Paulo Henrique Borges -Engenheiro 
e Artista Plástico 

Paulo Milcent- Advogado, Jurista, Ex
Presidente da ASPAM - CNSA 
(Memória) 

Paulo Pimentel - Oftalmologista 
(Memória) 

Paulo Poli - Artista Plástico 

Paulo Roberto Souza Conceição -
Carteiro 

Pedro Motta - Maestro (Memória) 

Quirino Campofiorito - Artista 
Plástico (Memória) 

Raquel Pantaleão - Estilista 

Reginaldo de Barros Neto -
Empresário e Jornalista 

Renato Thadeu Mussi - Médico 

Renato Justo- Advogado 

René Pessa - Médico da Casa Maria 
de Magda/a (Memória) 

Ricardo Boechat- Colunista do Jornal 
O Globo 

Ricardo Braun - Designer 

Ricardo Campos - Designer 

Ricardo Clarkson Lebreiro -
Meteorologista, latista 

Ricardo Tatuí- Surfista 

Roberto Paragó - Artista Plástico 
(Memória) 

Roberto Silveira - Ex-Governador 
(Memória) 

Ronaldo Lomelino- Médico Obstetra 

Ronaldo Pontes - Cirurgião Plástfco 

Rosália Demonte - Pintora Naturalista 

Rosângela Bernabé - Bailarina 

Santo Quintiere- Poeta (Memória) 

Satie Mizubuti - Professora e 
Secretária Municipal de Ciência e 
Tecnologia 

Savio Marcolini- TreinadorMasterde 
Natação 

Savio Moll- Ator .. 



Sérgio Marcolini - Secretário 
Municipal Regional de S. Francisco 

Sérgio Mendes - Pianista, Músico 
Internacional 

Silvinha Chiozzo - Cantora 

Silvio Lago - Médico - Membro da 
Academia Niteroiense de Letras 

Sohail Saud- Diretor de Teatro e Ator 

Solange Vigo - Artista Plástica 

Tânia Rodrigues - Médica e 
Fundadora da ANDEF 

Togo de Barros - Ex-Governador 

Torbem Grael - latista - Medalha de 
Ouro em Atlanta 

Vasconcelos Torres - Senador 
(Memória) 

Vera de Vives - Jornalista 

Verônica Accetta -Artista Plástica 

Violeta Saldanha da Gama -
Assistente Social 

Waldenir Bragança - Ex-Prefeito, 
Fundador da Universidade da 3ª Idade 

Waldinir Pirró e Longo- Engenheiro, 
Professor, Coord. Nacional do 
PRODENGE 

Walter dos Santos Teixeira - Médico 
(Memória) 

Zalmir Gonçalves - Fotógrafo 

Zélia Duncan- Cantora 

Zizinho - Jogador de Futebol 

... 






