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PIRATARIA AÉREA
Impossível, em se tratando de

seres humanos normais, alguém di-
zer que não se emocionou com o
fato maior da semana passada en-
volvendo a delegação da Chapeco-
ense (SC) e outros profissionais que
morreram a caminho de Meddelín,
na Colômbia. Mas, agora, passada a
tragédia, na verdade, um assassina-
to em massa, é preciso que as auto-
ridades cobrem - e punam com exem-
plar rigor - explicações detalhadas e
convincentes de todos os envolvi-
dos (fabricante da aeronave , no caso
inglesa, a companhia fretada, a La-
Mia, a qual parece que permitia as
‘aventuras’ do comandante, aqueles
(ir)responsáveis técnicos (fiscais do
plano de voo, controle do tráfego
aéreo, etc) e, apesar da grande dor,
até dos diretores da Chape que teri-
am contratado o serviço de avião pi-
rata por ser mais barato. Que Deus
ampare e conforte as 71 famílias, cla-
ro, mas que todos cumpram o seu
dever para que não se tenha mais ca-
sos de pura negligência e soma de
tantos erros, com gananciosos, aven-
tureiros e levianos causando como-
ções mundiais como foi a do voo 2933.

ODEBRECHT
Demorou, mas 77 executivos

do Grupo Odebrecht parece que vão
‘abrir o bico’, isto é, acabam de assi-
nar acordos de delação premiada e
contar o que sabem (será, madame
Kissalah?) para os procuradores da
Lava Jato? O próximo passo será o
depoimento dos executivos (já em
andamento) e a ideia é que todos os
delatores sejam ouvidos em uma
semana para dar celeridade ao pro-
cesso de homologação, responsabi-
lidade do ministro do STF, Teori
Zavaski. Vamos aguardar pra ver se
o ‘velho’ Emílio Odebrecht, presi-
dente do Conselho Administrativo e
dono da empreiteira vai colaborar di-
reitinho na mesma linha de seu filho
Marcelo que afirmou que a gerento-
na Dilma conhecia todos os esque-
mas na Petrobras e Lula sabia de
tudo já que foi o responsável pelo
nascimento do Petrolão. Aliás, do
Mensalão e da podridão que ele e os
companheiros transformaram o País.

DECÁLOGO DE ALERTA
Homens e mulheres da vida

pública, da (vida) privada também,
eis uma dica, inteiramente gratuita,
principalmente, para quem vai co-
meçar a exercer mandatos (vereado-
res e prefeitos) a partir do dia 1°.
Trata-se de 10 mandamentos para
diminuir a corrupção, mal maior
numa nação que não aguenta mais
tanto desperdício, tanto desvio de
dinheiro público, tanta cara de pau:
1- Não roubar; 2- Não surrupiar; 3-
Não furtar; 4- Não despojar ; 5- Não
mentir; 6- Não empregar por empre-
gar; 7- Não desviar; 8- Não fraudar
(concursos, licitações, etc); 9- Não
praticar nepotismo; 10- Fazer cum-
prir os nove mandamentos acima.

POVO DIZ NÃO
Apesar da torcida daqueles que insistem em se posicionar contra o

País- cada vez menor, por sinal - domingo (4) foi mais um daqueles dias pra
entrar na história. Foi nele que milhares de pessoas, de norte a sul, disseram
um rotundo NÃO ao Congresso Nacional (não se esquecendo das assem-
bleias estaduais e câmaras municipais) pelo que a maioria de deputados e
senadores vem fazendo quando se trata de resguardar seus interesses, man-
ter o corporativismo e defender aquilo que chamam de ‘autonomia dos
poderes’. Até madrugada a dentro. Como na semana passada, coincidente-
mente, no dia da queda do avião na Colômbia. É bom a turma de aproveita-
dores, enganadores e ladrões de dinheiro público mudar de estratégia pois,
mais uma vez, os movimentos populares, auto organizados e sem bandeira
partidária, mostraram que não aceitarão mudanças no pacote de medidas de
combate à corrupção propostas pelo MPF, tampouco, que ela - a turma de
espertos e gatunos, lembra? - continue destruindo o país através do projeto
criminoso e corrupto implantado por partidos que, como se vê, não querem
que a Justiça os defenda como é sua obrigação. Tanto quanto deveria ser dos
que foram eleitos para fazer o mesmo.

REGABOFE
A Alerj, mesmo com a grande

crise que o Estado do Rio de Janeiro
vem atravessando - talvez a maior
de toda história -, com serviços pú-
blicos indo de mal a pior, sem falar
nos salários atrasados, falta de pers-
pectivas e, até, do décimo-terceiro
(uma conquista dos trabalhadores),
tem dado outros maus exemplos, já
que das mordomias e supersalários
de deputados e assessores ninguém
fala mais. Para se ter uma pequena
ideia da falta de sensibilidade dos
‘nobres parlamentares e agregados’,
pouco afeitos ao momento crucial
pelo qual passa a população, o pre-
sidente da Casa, Jorge Picciani, dias
atrás, abriu licitação para compra de
medicamentos, contratação de am-
bulâncias, UTIs 24 horas, cursos de
línguas (what?) e agendou 88 co-
queteis de fim de ano para ele e seus
69 companheiros. Pelo visto, mes-
mo com tudo que vem acontecendo
Brasil afora, ainda tem gente achan-
do que o roubo de dinheiro público e
o festival de desperdício e gastronô-
mico vão continuar, assim como a
capacidade que ela tem de manipular
a vontade popular através das urnas.

PARA REFLETIR
Com o fim de um ciclo, alguns

detentores de cargos e funções pú-
blicas terminam de desocupar mesas
e gavetas. Outros se preparam para
assumí-los. Como se diz na gíria, o
último a sair apague a luz (mesmo
porque economizar é preciso), mas
não se esqueça que tem gente de olho
em tudo e em todos. Nos que saem e
nos que entram. Até no escuro!

Boatos dão conta que as Lojas Leader foram vendidas
‘parece que para a Casa&Vídeo’, dizem os atendentes.

Eles balbuciam, também, que os novos donos mudaram algumas regras.
Para pior, pelo visto, uma vez que não aceitam, por exemplo, mais cheques,
uma afronta à legislação pois trata-se de uma ordem de pagamento à vista de
fundos na conta do emissor ainda válida em todo território nacional até que
deixe de ser aceita. Talvez este seja um dos motivos para as lojas viverem às
moscas e às traças, um perigo para quem trabalha com roupas.

LIDERANÇA

Rioprevidência fechado
A Agência do Rioprevidência em Niterói

está temporariamente fechada para obras du-
rante todo o mês de dezembro, com previsão
de reabertura em janeiro.

Os segurados que precisarem utilizar o ser-
viço poderão agendar seu atendimento em qual-
quer uma das outras unidades disponíveis es-
palhadas pelo Estado. Para agendar o atendi-
mento, tirar dúvidas ou conferir o endereço dos
outros postos e agências basta acessar o site
www.rioprevidencia.rj.gov.br

Morre fundador da Cubango
O samba de Niterói

está de luto. Faleceu no
início da tarde de quin-
ta-feira (1), aos 78 anos,
vítima de um AVC, o
fundador da escola de
samba Acadêmicos do
Cubango, Nei Ferreira.

Presidente da Cu-
bango por mais de 20
anos, foi na sua gestão
que a escola, depois de
ganhar seis campeona-
tos em Niterói, iniciou a
sua trajetória no Rio de
Janeiro, onde começou
no Grupo 4 e hoje des-
fila no Grupo de Aces-
so, na Marques de Sa-
pucaí. Nascido e cria-
do no Morro do Abaca-
xi, nos fundos da qua-
dra que leva o nome de
sua mãe, Sebastiana
Ferreira, Nei também
era autor de sambas-

enredos e exímio per-
cussionista. Mesmo
como presidente da es-
cola, gostava de desfi-
lar na bateria.

A Acadêmicos do
Cubango, cujo slogan foi
cunhado por Nei, “Nem
a melhor nem a maior,
é a do povo” prestará
homenagem durante o
desfile que contará a
história do sambista
João Nogueira.

Dia a dia

climatempo
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Pré-Vestibular Social
oferece mais de 11 mil vagas

Matrículas abertas para
escolas estaduais em Niterói

Cientistas estudam inativação do vírus da Zika

Alerj aprova Bilhete Único com
passagens a R$ 8 e restringe público

Palestra gratuita ensina
a traçar metas para 2017

O final do ano é uma
época inspiradora para
estabelecer metas. As
pessoas podem fazer um
planejamento incluindo
todas as áreas da sua vida
ao longo do ano: amoro-
sa, financeira, social, fa-
miliar, profissional, espiri-
tual, saúde e bem estar.

O Núcleo Ericksoni-
ano de Psicologia, Estu-
dos e Pesquisas, em Ica-
raí, promoverá  dia 17, de
15h às 17h, a palestra gra-
tuita ‘Transformando so-
nhos em resultados ex-
traordinários!’, com o
psicólogo e hipnotera-
peuta Emerson Pacheco.

De acordo com Pa-

checo as pessoas devem
tirar seus sonhos do pa-
pel e o primeiro passo é
não desistir deles. “Ne-
les reside o poder da
motivação e do acesso ao
inconsciente, que tem re-
cursos e poderes pouco
explorados para concre-
tizar estes sonhos” diz,
lembrando que a outra
parte é transformar o so-
nho em um plano bem
feito e se preparar para
os desafios e obstáculos.

Informação e inscri-
ções: (21) 2719-8187.
Vagas limitadas. Pede-se
doação de um pacote de
fraldas geriátricas para o
Abrigo Cristo Redentor.

Curso gratuito da
Fundação Cecierj já
beneficiou 150 mil
estudantes

O Pré-Vestibular Social
(PVS), da Fundação Cecierj
(Centro de Ciências e Educa-
ção Superior a Distância do
Estado do Rio de Janeiro),
voltado àqueles que não têm
condições de pagar por um
curso preparatório e que, em
2017, estarão no último ano
do Ensino Médio ou já o te-
nham concluído, está com
inscrições abertas até 16 de
janeiro. São oferecidas 11.310
vagas para os 52 polos de
estudo, localizados em 36
municípios, beneficiando to-

das as regiões do Estado do
Rio. As aulas acontecerão de
março a dezembro.

As inscrições serão rece-
bidas pelo site www.cederj.
edu.br/prevestibular. Após
se inscrever, o candidato de-
verá entregar pessoalmente,
em qualquer um dos polos ou
enviar pelos Correios para a
Caixa Postal referida no edital,
um envelope identificado com
o código gerado no ato da ins-
crição, contendo as cópias
dos documentos exigidos.

As matrículas para o
próximo ano letivo nas es-
colas públicas da Secreta-
ria de Estado de Educação
(Seeduc) vão até 22 de de-
zembro. Mais de 170 mil ins-
crições já foram feitas para
novos alunos que desejam
ingressar na rede estadual
de ensino. Ao todo, 143 uni-
dades estão localizadas nos
municípios de Niterói, São
Gonçalo, Itaboraí, Maricá,
Tanguá e Rio Bonito.

O aluno deve se inscre-
ver por meio do link na pági-
na da Seeduc no Facebook
(www.facebook.com/Seedu-
cRJ) ou diretamente pelo site
Matrícula Fácil (www.matri

culafacil.rj.gov.br). Em Niterói,
36 unidades estão com vagas
abertas, como o Liceu Nilo
Peçanha; os colégios estadu-
ais Aurelino Leal, Matemáti-
co Joaquim Gomes de Souza
– Intercultural Brasil-China,
Fernando Magalhães; Ciep
449 – Governador Leonel de
Moura Brizola – Intercultural
Brasil-França, entre outras.

A lista com os nomes dos
alocados será divulgada no
dia 10 de janeiro, no site do
Matrícula Fácil. Após a pu-
blicação da listagem, os in-
teressados terão de 12 a 18
do mesmo mês para confir-
mar a matrícula na unidade
em que foram selecionados.

Pesquisadores do
Instituto de Bioquími-
ca Médica Leopoldo
de Meis, da Universi-
dade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ),
estudam a inativação
do vírus da zika como
um possível caminho
para o desenvolvi-
mento de uma vacina
contra a doença. Ain-
da em fase inicial, a
pesquisa foi um dos
estudos sobre arbovi-
roses apresentados,
esta semana, durante
seminário que reuniu
a comunidade cientí-
fica para divulgar e
avaliar os resultados
da Rede Zika, progra-
ma criado pela Faperj
diante dos problemas
causados pela epide-
mia da doença.

Os pesquisadores do
IBqM/UFRJ observa-
ram que, por meio de
pressão hidrostática, a
estrutura do vírus pode
ser modificada. Geral-
mente, o vírus causa in-
fecção quando em con-
tato com uma célula hos-
pedeira modelo. Mas,
depois de submetido a
um sistema de alta pres-
são, ele se mostrou com-
pletamente inativado e,
portanto, incapaz de in-
fectar as células.

Por meio dessa técni-
ca, apesar da estrutura do
vírus ser alterada, impe-
dindo a infecção, ele não
perde a capacidade imu-
nogênica, ou seja, os ca-
mundongos vacinados
com essas partículas ina-
tivadas produzem anti-
corpos contra ele e, por-

tanto, não morrem quan-
do em contato com o ví-
rus infeccioso. “A técni-
ca de inativar vírus por
pressão é uma estratégia
de baixo custo”, disse
Fernando Bozza, pesqui-
sador da Fiocruz.

Segundo o estudo, ini-
bidores de desenvolvi-
mento poderiam impedir
a necessidade do inseto

de buscar sangue. “O
mosquito não precisa pi-
car seres humanos. Ele
pode ser modificado para
que mantenha a dieta
vegetal”, explicou o pes-
quisador Richard Ian Sa-
muels, do Laboratório de
Entomologia e Fitopato-
logia da Universidade
Estadual do Norte Flumi-
nense (Uenf).

O Bilhete Único In-
termunicipal do estado
do Rio de Janeiro subirá
para R$ 8,00 e será res-
trito a quem ganha até
R$ 3 mil. A decisão foi
tomada por maioria dos
deputados presentes à
sessão da Assembleia
Legislativa do Rio de Ja-
neiro (Alerj) e pretende
economizar cerca de R$
400 milhões, segundo
parlamentares da banca-
da governista.

O governo havia pro-
posto o aumento do bilhe-
te único de R$ 6,50 para
R$ 7,50, mas a Alerj de-
cidiu aumentar para R$

8,00 para garantir a con-
tinuidade de outros pro-
gramas sociais do gover-
no. O projeto agora se-
gue para sanção do go-
vernador Luiz Fernando
Pezão (PMDB). Caso
sejam aprovadas pelo

Executivo, as mudanças
entrarão em vigor no co-
meço de 2017.

Programas Sociais -
Na mesma sessão, os
parlamentares rejeitaram,
por unanimidade, o pro-
jeto que extinguiria os
projetos sociais Renda
Melhor e Renda Melhor
Jovem. Criados em 2011,
eles integram o plano de
superação da pobreza
extrema do estado, o Rio
Sem Miséria. A decisão
de não aprovar a propos-
ta foi acordada em reu-
nião de líderes como
compensação para a vo-
tação do Bilhete Único.

Orçamento
de Niterói

Balanço realizado
antes do início da ple-
nária de quinta-feira (8)
pela Secretaria da Mesa
Diretora da Câmara
Municipal de Niterói
contabilizava um total
de 310 emendas apre-
sentadas à Lei Orça-
mentária Anual (LOA)
para o exercício finan-
ceiro de 2017. A Comis-
são de Fiscalização Fi-
nanceira, Controle e
Orçamento, presidida
pelo vereador Bira Mar-
ques (PT), trabalha na
análise de todas as pro-
postas e selecionar
aquelas que poderão
ser levadas a plenário.

Reunião com Sepe
- Antes da plenária um
grupo de vereadores
esteve reunido com di-
rigentes do Sindicato
Estadual dos Profissi-
onais de Educação
(Sepe) para discutir a
mensagem 14/2016,
que pretende adiar por
três anos o prazo de in-
corporação de gratifi-
cações transitórias de
servidores da Funda-
ção Municipal de Edu-
cação. A Comissão de
Educação da Casa, em
conjunto com a Lide-
rança de Governo,
está propondo que a
incorporação seja adi-
ada para 2018, e não
2020 conforme preten-
de o Executivo. O Sepe
vai ouvir a categoria
para dizer se aceita ou
não a proposta.
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Evento gratuito de literatura no Ingá
Para aqueles que se interessam por literatu-

ra, especialmente pelas obras dos autores Ja-
mes Joyce (1882-1941) e Franz Kafka (1883-
1924), no dia 12, a partir das 18h, o projeto Li-
teratura na Varanda promove mais um encon-
tro no Curso Animator (Rua Visconde de Mo-
rais, 255). Entre as obras mais conhecidas des-
ses escritores do século XX estão: “O Proces-
so” e “A Metamorfose” (Franz Kafka) e “Ulis-
ses” e “Dublinenses” (James Joyce).

Será um mix de debate, recital de poesias e
música que vai celebrar a III edição do evento
com o tema “O homem moderno em James Joyce
e Franz Kafka”. Com entrada franca, Literatura
na Varanda traz três escritores convidados: Thia-
go David, Márwio Câmara e Winter Bastos.

A entrada é franca. Como sugestão, os orga-
nizadores pedem apenas um livro para doação.

Ação Social na
Praia de Icaraí

No domingo, dia 11,
o Point do Idoso estará
novamente na Praia de
Icaraí, na altura da Rua
Álvares de Azevedo,
de 9 às 12 horas, com
sua equipe de profissi-
onais e voluntários para
mais uma ação social,
com verificação de
pressão arterial e glico-
se, manicure, cabeleirei-
ro, sobrancelha, massa-
gem, dança, atividade
física, mesa de frutas,
e agora também com
apresentação de canto-
res e grupos de dança.

Doação de
brinquedos

O Spa das Sso-
brancelhas, unidade
Icaraí, estará reco-
lhendo brinquedos no-
vos e usados (desde
que em bom estado)
para doar as crianças
da instituição Reman-
so Fraterno, em Vár-
zea das Moças. Para
aderir à campanha,
basta levar a doação
ao posto de recolhi-
mento no Edifício Ti-
fanny, Rua Moreira
Cesar, 160, 1216, Ica-
raí. Informações sobre
retirada das doações:
(21) 3617-2517

Melhor restaurante português

Dona Henriqueta e
Alexandre Henriques

A premiadíssima Gru-
ta de Santo Antônio, loca-
lizada no bairro de Ponta
D’areia, foi eleita o melhor
restaurante português de
2016. O reconhecimento
pelas delícias da culinária
portuguesa aconteceu nes-
ta quinta-feira, no evento
de premiação, no Espaço
Furnas Cultural, em Bota-
fogo, onde a família Hen-
riques foi homenageada.

Inaugurado no fim dos
anos 70, pelo português
Agostinho, o restaurante
é conduzido hoje por Hen-
riqueta Henriques, viúva
do fundador, junto com
seus filhos Alexandre

Henriques, que se tornou
chef e sommelier, e Mar-
celo Henriques, que cui-
da da administração.

A casa conta com pra-
tos típicos e os mais tra-
dicionais doces portugue-
ses, verdadeiro sucesso
entre os clientes.

Caravana de Natal
A Coca-Cola deu início às tradicionais Caravanas Ilumi-

nadas, como parte de suas ações de Natal. Sábado, dia 10, a
Caravana estará no Plaza Shopping, em Niterói. Muita músi-
ca, histórias e alegria estão previstas para público, com a
presença de convidados especiais: o Urso Polar da Coca-
Cola e o Papai Noel, para fotos e interação com as famílias.

Fashion Bazar em Itacoatiara
Em clima natalino, a

praia de Itacoatiara recebe
nos dias 10 e 11 de dezem-
bro, das 15h às 22h a quinta
edição do Fashion Bazar
Dazuva Exchange. Moda,
gastronomia e cultura se
unem para envolver os visi-
tantes em um ambiente ins-
pirador e total multifuncio-
nal, localizado em frente a
uma das vistas mais lindas
da região oceânica: o cos-
tão de Itacoatiara.

Sucesso absoluto na úl-
tima edição que teve a pri-
mavera como tema, o Dazu-

va chega agora em clima
natalino. O projeto Circo a
Céu Aberto é a nova atra-
ção do bazar e será a gran-
de atração para as famílias
presentes, comemorando
também o Dia Internacional
do Palhaço.

Com a ideia de fazer mui-
to com pouco, a decoração
foi toda montada a partir do
reaproveitamento de mate-
riais já utilizados, incenti-
vando a redução de custos.

O Dazuva acontece no
Espaço Briza, Av. Beira Mar
nº 1123. A entrada é franca.

Festival Orla Gastronomia
movimenta São Francisco

A quarta edição do
Festival Orla Gastrono-
mia vai agitar o bairro de
São Francisco com mú-
sica, artesanato e o me-
lhor da gastronomia nite-
roiense no próximo fim
de semana, 10 e 11 de de-
zembro, sempre a partir
das 14h. Entrada franca.

O Festival vai contar
com a participação de 12
restaurantes, entre eles
NOI, Bar Itália, Paludo,
Sunsaki, À Mineira e o no-
víssimo Kimura, além de 80
barraquinhas com artesa-
nato local, trucks de cho-
pes exclusivos, estande de
vinhos e duas áreas recre-
ativas para a criançada.

Palcos serão monta-
dos na altura dos restau-
rantes BemDito, Informal

e Paludo e vão contar com
shows da Banda Santa
Cecília, do grupo Bom
Som Trio, do cantor Pe-
dro Zoli, do instrumentis-
ta Dino Rangel e do quar-
teto Funtastic Four.

Confira a programa-
ção completa em www.
facebook.com/PoloOrla-
Gastronomia

Dino Rangel
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TETAS VALIOSAS... A
modelo americana
Jasmine Tookes, 25
anos, encerra o ano
com o título de
“seios mais bem
guardados de 2016”. E
por guardados
entenda-se dezenas
de guarda-costas ou,
no caso, guarda-
seios; entenda-se
também por tamanha
segurança,
principalmente, o
sutiã “Fantasy Bra”,
com o qual ela
desfilou para a
Victoria’s Secret. A
peça contém mais de
nove mil pedras
preciosas e
diamantes
incrustados, e está
avaliada em US$ 3
mi lhões
(aproximadamente
R$ 9,4 milhões).
Dizem que uma ex-
primeira-dama pediu
este sutiã-joia de
presente de Natal
para o seu marido,
um ex-governador.

LIBERA GERAL/LIBERA GERAL/ENTÃO LIBERA... A história
de uma menina de sete anos parece ter sensibilizado
uma juíza no Rio de Janeiro. Ela sofre de um tipo raro
de epilepsia. A família tentou todos os tipos de
tratamento e remédios, mas somente um conseguiu
amenizar os sintomas da doença: o canabidiol,
substância extraída da maconha. A juíza Lídia Maria
Sodré de Moraes concedeu um habeas corpus
preventivo para que o casal não seja preso. Eles estão
autorizados a cultivar a planta em casa, na verdade, na
varanda do apartamento. Vários artistas brasileiros já
estão pensando em ter suas próprias plantações.

IEMANJÁ E NETUNO NAS TERRAS DE CABRAL, PEZÃO E
GAROTINHO... O Rio de Janeiro continua lindo. Famoso
por suas belezas naturais, continua produzindo
espetáculos inusitados em suas praias: em 1987, o
navio Solana Star despejou 18 latas de 1,5 kg de
maconha no litoral (foto abaixo). Eis que agora, no
pacato bairro da Urca, surgiram cédulas de dinheiro em
plena praia, para alegria dos pescadores. Desconfia-se
que algum ex-governador tentou se livrar de algum
flagrante, assim como ocorreu no navio emaconhado.

69+11... Na Bielorrússia,
um dado chamou
atenção: numa sala de
aula que cabem 40
alunos, nada mais, nada
menos do que mil jovens
se inscreveram para a
mesma turma. Todos
homens!!! O motivo é a
professora de
matemática Oksana
Neveselaya, que ostenta
o título de professora
mais sexy do mundo. Ela
costuma compartilhar
fotos ousadas nas redes
sociais. Ensina eu
também, Oksana!

A PONTE DO RIO KWAI...
Não vai ser fácil
desenvolver essa história,
mas vamos lá: Emma
Philips, 24 anos, e Lee
Miller, 29, são namorados.
Eles beberam demais e
resolveram transar. E
resolveram colocar um
vibrador entre eles.
Colocaram-no mais
precisamente no ânus
dela. E eis que o
brinquedinho sumiu. Em
dado momento, Emma se
agachou e sentiu uma
vibração; era ele. Em casa,
o casal não conseguiu
tirá-lo. Como estavam
bêbados, não tinham
condições de dirigir até o
hospital. Tiveram que ligar
para a Samu de lá
(Wallasey, Reino Unido).
No hospital, após o raio X,
os médicos observaram
que o vibrador tinha
entrado muito e não daria
para tirar manualmente.
Foi cogitada, inclusive,
uma operação no
intestino. Contudo, com
auxílio de uma câmera
introduzida pelo esôfago
e pressão em vários
pontos do estômago, os
médicos conseguiram,
enfim, tirar o vibrador de
40 cm para alívio da
professora inglesa. Se
Emma fosse brasileira já
estaria acostumada a ser
entubada com tantos
pacotes governamentais.

EDUCAÇÃO SENTIMENTAL... June Kendall, oriunda de Chicago (EUA), terra de Al
Capone (uma espécie de Temer dos anos 30), veio ao mundo para ensinar. Ela é
professora de Ciências na Urban Prep Academy. Mas, através do Snapchat
(aplicativo multimídia para troca de mensagens) passou a ter um contato maior
com dois alunos, ambos de 17 anos. E, esse contato passou a ser maior ainda
quando ela admitiu o que queria: dar aulas particulares sobre o corpo humano,
incluindo a reprodução. As relações, digo, as aulas ocorriam na própria sala de
aula. O único problema é que a história teve um outro aluno, que não gosta desse
tipo de aula, que botou a boca no trombone, e o caso foi parar na direção da
escola e, depois, na polícia. Algumas pessoas consideram que os dois alunos são
vítimas da professora de 29 anos, mas o próprio marido da sra. Kendall a defende.

D2... E a cannabis sativa quer realmente mudar a
imagem de erva do capeta. A mais nova área a ser
atacada é também a mais desejada pelos homens,
fazendo a famosa junção fome + vontade de comer. É um
supositório de maconha para ser colocado na vagina
com a finalidade de aliviar as cólicas menstruais. A
maconha diminui as contrações e aumenta o fluxo
sanguíneo, o que proporciona uma sensação de bem-
estar para as mulheres. Isto posto, consultem seus
ginecologistas antes de “dar uns tapinhas”.
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CRISTINA LEBRE é autora dos livros OLHOS DE LINCE e MARCA D’ÁGUA à venda nas Livrarias Gutenberg de Icaraí

e São Gonçalo, pelo portal da editora, www.biblioteca24horas.com, ou e-mail lebre.cristina@gmail.com

letras@gazetanit.com.br

O Ego e a Alma

Contato: tirolivre@gazetanit.com.br

Daniel Chutorianscy é médico psiquiatra e
psicoterapeuta e apresentador do programa de TV
“Pulando a Cerca” na Uniteve /UFF

Homenagem a Ferreira Gullar
A coluna desta semana não poderia deixar de homenagear  este fantástico

escritor brasileiro, com a transcrição, aqui, de dois dos seus mais geniais po-
emas.  A saudade dói o peito, poeta, mas seu legado permanece para sempre!

Traduzir-se
Uma parte de mim
é todo mundo:
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo.

Uma parte de mim
é multidão:
outra parte estranheza
e solidão.

Uma parte de mim
pesa, pondera:
outra parte
delira.

Uma parte de mim
almoça e janta:
outra parte
se espanta.

Uma parte de mim
é permanente:
outra parte
se sabe de repente.

Uma parte de mim
é só vertigem:
outra parte,
linguagem.

Traduzir-se uma parte
na outra parte
– que é uma questão
de vida ou morte –
será arte?

Meu povo, meu poema
Meu povo e meu poema crescem juntos
como cresce no fruto
a árvore nova.

No povo meu poema vai nascendo
como no canavial
nasce verde o açúcar.

No povo meu poema está maduro
como o sol
na garganta do futuro.

Meu povo em meu poema
se reflete
como a espiga se funde em terra fértil
Ao povo seu poema aqui devolvo
menos como quem canta
do que planta.

“Enquanto houver
um louco, um poeta,
e alguém que ama,
haverá sonho,  amor
e fantasia.

E enquanto houver,
amor e fantasia,
haverá esperança”.
 W. Shakespeare

‘Põe pra fora’ realiza confraternização
‘Natal: luz do afeto e saúde no SUS’

No próximo dia 12,
segunda feira, às 9h, no
Centro de Saúde Sergio
Arouca, em Santa Rosa,
o Grêmio Recreativo So-
cial e Comunitário “Põe
Prá Fora”, formado pe-
las pessoas-pacientes do
Ambulatório de Saúde
Mental, realizará uma
festa com um significa-
do maior de beleza e paz:
“Natal: luz e afeto e saú-
de no SUS”. O evento é
aberto ao público.

O médico psiquiatra
Daniel Chutoriancsy, co-
ordenador do projeto,
lembra que o Natal sig-
nifica nascer, ou seja, re-
nascer para a luz solar do
afeto e cidadania.  Pes-
soas que quase nunca ti-
veram a chance de exte-
riorizar suas mágoas,
suas tristezas, suas frus-
trações, escondidas há
muito tempo, agora o fa-
zem, através do “GRESC
Põe Pra Fora”. É tempo
de pôr para fora os
“porquês”, a marginali-
dade, o fato de se sentir
menor, infantilizado,

num espaço grupal e in-
dividual, onde os medi-
camentos são importan-
tes, mas secundários.
Então, o nascer e renas-
cer do eterno Natal
acontecem diariamente
com o “põe prá fora”...
pensar, falar e realizar.

“Com certeza, para a
maioria das pessoas-pa-
cientes, é a grande festa
de Natal que não tiveram
na infância, um Natal
musical, com o Coral
Experimental da UFF re-
gido pelo maestro Mar-
cio Selles. Convidamos
todos para trazer e rece-

ber de presente o grande
afeto daqueles que antes
eram impedidos de “por
prá fora”, com a luz mag-
nífica do que representa
o Natal”, comemora o
médico.

O Projeto - Através
do Projeto Ousadia Co-
munitária em Saúde
Mental, foi criado o
“GRESC Põe Prá Fora”,
coordenado pelo médico
psiquiatra Daniel Chuto-
rianscy, que relata: “ a
grande revolução é pen-
sar, e o pensamento traz
a mudança, traz o enten-
dimento, traz o afeto, mas
para isso tem que ter
tempo, não o tempo pe-
queno das consultas, não
o tempo exíguo das rela-
ções familiares, patro-
nais, institucionais, etc.

A cada dois meses, o
“Põe Prá Fora” realiza
uma festa coletiva, valo-
rizando cada um dos par-
ticipantes, construindo a
“República de Igualdades
Põe prá Fora”, cada qual
dando a sua contribuição,
do tamanho que puder.

Arquivo
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Se o Brasil tivesse enfrentado
guerras teria sido diferente?

Prólogo – “Minha
ideia sobre Deus está
formada pela profunda
convicção emocional da
presença de uma força
racional superior, que se
revela no incompreensí-
vel do universo” (Albert
Einstein); “Não posso
dizer “eu creio”. Eu sei!
Tive a experiência de ter
sido capturado por algo
mais forte do que eu,
algo a que as pessoas
chamam Deus” (Carl
Gustav Jung).

Até os livrotes vaga-
bundos tricotam frene-
ticamente sobre o re-
nascimento de nações
que foram dizimadas por
guerras. Inglaterra, Ale-
manha, Itália, China, Ja-
pão. A Coréia do Sul,
depois de ser destruída
nos anos 50/60, passou
todo mundo e hoje é o
país-modelo em educa-
ção. Isso sem falar em
tecnologia, distribuição
de renda, etc.

Após intensa guerra
civil provocada pela in-
vasão do narcotráfico,
a Colômbia renasceu
após a morte do capo
Pablo Escobar, em de-
zembro de 1994. Go-
vernos investiram e in-
vestem bilhões em edu-
cação. Fundações
como a de Bill Gates
está entre os que pa-
gam, investem e execu-
tam projetos fundamen-
tais como os da biblio-
tecas parques, reco-
nhecidas mundialmen-
te. Hoje, quem vai a Me-
dellín, cidade humana,
moderna, cheia de cri-
anças uniformizadas
indo e vindo das esco-
las e bibliotecas, não
acredita que já foi a ca-
pital mundial do narco-
tráfico e da violência.
Os comovidos e solidá-
rios colombianos que
vimos na TV semana
passada com a tragédia
do voo da Chapecoen-

se são fruto desse novo
país, magnânimo, gene-
roso, altruísta.

Brasil. Enquanto o
avião cheio de brasileiros
se espatifava na Colômbia,
a Câmara dos Deputados,
que nós elegemos, visan-
do aumentar o faturamen-
to e a impunidade de seus
hóspedes, na calada da
noite tentava enterrar a
Lava Jato. Querem man-
ter impunes a bocada, a
propina, a roubalheira.

Se o Brasil tivesse en-
carado guerras teria sido?
Sabem a antiga teoria psi-
canalítica de que o ser hu-
mano só cresce com dor,
sob tensa e intensa crise?
Ela se aplica a nações? O
Vietnã viveu em guerra
de 1910 a 1975. Japão
invadiu, França invadiu,
Estados Unidos invadi-
ram. Só na guerra con-
tra os Estados Unidos
morreram 1 milhão e 500
mil vietnamitas que, em
nenhum momento, lar-
garam o osso. Foram até
o fim e botaram os ame-
ricanos pra fora com me-
moráveis chutes na bun-
da. Hoje o Vietnã já é qua-
se um “tigre asiático”.

Parto de um princípio
de que a culpa não é de
quem faz, mas de quem
deixa fazer. Exemplo: se
puserem um caixa eletrô-
nico em cima da Pedra do
Arpoador a culpa será do
banco ou da prefeitura?  A
passividade popular ho-
mologa os desvios. As
eleições sacramentam. Em
outras palavras, qualquer
pau de enchente que es-
teja no poder num regime
democrático, o aval (cul-
pa) é nosso.

Não vou citar exem-
plos de outros países que
venceram o arbítrio/cor-
rupção/canalhice porque
todos (sem exceção) usa-
ram a truculência*. Mus-
solini foi pendurado num
poste, americanos joga-
ram coquetéis molotov em

postos de gasolina que au-
mentaram preços no crash
de 1929, enfim, não en-
contro um exemplo de vi-
tória popular que não pas-
se pela luta.

Não estou defendendo
ninguém e muito menos
atacando. Estou apenas re-
fratando diante do que
vejo, sinto. E o que a His-
tória me conta, sussurran-
do de madrugada, é que
por não coincidência os
povos regidos por fanatis-
mos religiosos são os mais
manipulados. Os povos da
Índia e África, em sua mai-
oria, são hordas de mor-
tos-vivos dopados por
crenças fanáticas que não
deixam enxergar que os
seus governos roubam,
matam, achacam, em
nome desse mesmo fana-
tismo. E Deus não tem
nada a ver com isso.

Para mim nada é pos-
sível sem Deus. Querem
saber? Para mim tudo é
impossível sem Deus. Não
tenho lastro teológico al-
gum para afirmar que Deus
discorda do fanatismo re-
ligioso, mas tenho o direi-
to de supor que Ele não
concorda. Fanatismo para-
lisa, enlouquece, dopa. Fa-
natismo quando decreta
que orelhão é sagrado os
seguidores batem palmas
quando o Estado não ins-
tala orelhão nenhum.

Fanatismo quando de-
termina que peixe é sagra-
do seus seguidores autori-
zam o Estado a não inves-
tir nada em indústria pes-
queira. Mao Tse Tung ra-
dicalizou quando senten-
ciou que “a religião é o ópio
do povo”. Em alguns ca-
sos, a religião manipulada,
mais do que o ópio, é pior
do que heroína.

Por que nós, brasilei-
ros, somos tão submissos
e cordatos? Faltou guerra?
Faltou o olhar do invasor
dentro da nossa casa citan-
do Renato Russo : “eu sou
a sua morte/ vim de fazer
companhia”? De vez em
quando vejo carros com
adesivos “Basta isso”,
“Basta aquilo”. Bastar
como? Como se “basta” a
lambança? Como se basta
o arbítrio, a corrupção, trá-
fico de vidas?

Fato é que a gemedeira
e a vitimologia continuam
por aí. Continuamos pa-
gando a tal taxa de “assi-
natura” dos telefones, en-
golindo o “matematicalo-
gismo” que aumenta pla-
nos de saúde, mais casa,
comida, roupa lavada e cor-
rupção de parlamentares.
Qual é o critério? A submis-
são? Qual é a saída?

Quem é o inimigo,
quem é você?

* Existe outro caminho?

Circuito das Artes Niterói
lança edição temática no Ingá

Arte & Espetáculo

A caminho de seu
terceiro ano, o Circuito
das Artes Niterói pousa-
rá na Praça Nilo Peça-
nha (ao lado do restau-
rante Solar do Jambei-
ro), situada na rua Pre-
sidente Domiciano, no
bairro da Boa Viagem.
A novidade é o lança-
mento da edição temáti-
ca ‘’Festival de Verão’’
aproveitando o clima de
final de ano.

Será uma grande fes-
ta ao ar livre que contará

com diversas atividades
e atrações culturais: sho-
ws, dança, sarau, ofici-
nas, brinquedos, exposi-
ções, teatro, além de um
cardápio amplo e varia-
do de cervejas artesa-
nais, gastronomia artesa-
nal e vegana, e claro, pro-
dutos exclusivos para
presentear a família.

Para saber mais e
acompanhar a programa-
ção completa, confira o
facebook/CircuitodasAr-
tesNiterói

Bay Market recebe sessão  de
cinema para crianças autistas

No dia 11 de dezem-
bro, às 10h30, o Shopping
Bay Market realiza a Ses-
são Azul no Kinoplex. A
iniciativa é fruto da par-
ceria com o grupo ‘Capa-
ciTEAutismo’. A Sessão
Azul de cinema é um pro-
jeto que realiza sessões
adaptadas para crianças
com distúrbios sensoriais
e seus familiares.

O objetivo desse pro-
jeto é que as sessões de
cinema funcionem como
uma extensão ao trabalho

terapêutico realizado com
a criança, e o engajamen-
to dos pais no processo de
tratamento. O volume do
som é regulado mais bai-
xo, a iluminação da sala
permanece parcial duran-
te todo o filme.

A sessão é acompa-
nhada por uma equipe de
terapeutas e voluntários,
e a lotação é reduzida
para que o público tenha
total liberdade para se lo-
comover e interagir.

Meia entrada à R$10

‘Minha casa para viagem’ no Ingá
A artista plástica

Cláudia Barcellos apre-
senta a exposição “Mi-
nha Casa para Viagem”
para a Sala José Cândi-
do de Carvalho, no Ingá,
onde fica em cartaz até
o dia 30 de janeiro.

Com curadoria de
Desiréé Monjardim, a
mostra traz assembla-
ges da artista, que co-
loca diversos objetos,
por ela recolhidos du-
rante sua trajetória de

vida, dispostos em cai-
xas de madeiras, orga-
nizando o seu mundo,
como se fosse a sua
casa, na qual ela pode
visitar e levar quando e
para onde quiser.

A Sala José Cândi-
do de Carvalho fica na
Rua Presidente Pedrei-
ra, 98 – Ingá. Telefone:
(21) 2621-5050. Visita-
ção de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 17h
. Entrada franca.
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Niteroiense conquista
título do 3º Copacabana
Open de Beach Tennis

As areias da
praia queridinha
dos cariocas re-
ceberam o 3º Co-
pacabana Open
de Beach Tennis,
penúltima etapa
do campeonato
estadual, no últi-
mo domingo.

Para os aman-
tes do esporte,
uma ótima notícia:
o campeão do
Pan-Americano
de Aruba 2016, o
niteroiense Ralff
Abreu, que trou-
xe recentemente
para o Brasil a
medalha de ouro,
título inédito em
sua carreira que conquistou ao lado de sua
dupla, o carioca Diogo Carneiro, conquistou
mais esse troféu, desta vez ao lado do cari-
oca Bruno Falcão.

Com o resultado, Ralff se classificou para
o Rei da Praia, evento que acontece entre os
dias 16 e 18 de dezembro, na Praia do Fla-
mengo, torneio que reúne os oito melhores atle-
tas do circuito estadual 2016.

4º Concurso de Decorações Natalinas de
Niterói anuncia vencedores dia 21

Rei e Rainha do
Carnaval 2017
já podem se
inscrever

A Neltur já está com 16
inscrições para a Corte Mo-
mesca de Niterói, composta
pelo Rei Momo, Rainha e
duas Princesas.  As inscri-
ções vão até 13 de janeiro. A
festa de escolha e coroação
será na quadra da Viradouro
no dia 26 de janeiro.

Os candidatos a Rei
Momo, Rainha e princesas
deverão apresentar-se na sede
da Neltur (Estrada Fróes , 773,
São Francisco),  de segunda a
sexta-feira, das 10h às 17h, le-
vando os originais e cópias
do RG, CPF e do comprovante
de residência, além de uma
foto 3X4 e outra foto de cor-
po inteiro medindo 10X15. No
site www.neltur.com.br os can-
didatos encontram a ficha de
inscrição e o regulamento.

Os candidatos à Corte
Momesca deverão ter muito
samba no pé, beleza e simpa-
tia, além de disposição para
representar a cidade nos seus
tradicionais eventos, ser mo-
rador do Estado do Rio de Ja-
neiro e ter no mínimo 18 anos
de idade. Cada eleito receberá
como premiação R$ 6.000, Rei
Momo e a Rainha e, R$ 3.500
para a 1ª e 2ª Princesas.

A comissão julga-
dora da Neltur já co-
meçou a avaliar as fa-
chadas de prédios, ca-
sas e lojas comerciais,
para escolher os me-
lhores do 4º Concurso
de Decoração Natali-
na. Este ano, o concur-
so abrange, além das
casas residenciais e
prédios, também lojas
comerciais e shoppin-
gs. O concurso con-
siste na seleção e pre-
miação das três me-
lhores decorações na-
talinas nas categorias:
imóveis residenciais

tipo casas; imóveis resi-
denciais tipo prédios e
imóveis tipo comerciais.
Os prêmios serão troféus
e certificados.

De acordo com José
Haddad, presidente da
Neltur, o concurso é um
evento que contribui para
que as famílias e os lojis-
tas entrem mais nesta
festa de amor, generosi-
dade e irmandade, atra-
vés da criatividade e ori-
ginalidade de seus proje-
tos de decoração. “Além
de contribuir para que a
cidade viva mais este cli-
ma de Natal, também

passa a ser um apelo tu-
rístico, como já se tornou
uma atração o prédio da
Rua Presidente Backer
com Mem de Sá, em Ica-
raí, que após ganhar qua-
se todos os concursos,
hoje concorre hous con-
curs”, destaca.

A comissão julgadora
visitará os locais decora-
dos até 19 de dezembro,
após às 19h, para análise
e julgamento dos quesitos:
apresentação, criatividade
e originalidade, beleza e
iluminação. O resultado
sairá dia 21 e a entrega
dos troféus será no dia 22.

Prédio da Rua Presidente Backer com Mem de Sá: hous concours
pela série de prêmios conquistados / Foto: André Ribeiro


