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EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Simone Ramalho Novaes - Juiz Titular do
Cartório da 2ª Vara Civel da Regional da Região Oceânica, RJ, FAZ SABER aos que o presente
edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por este Juízo, que funciona a Estrada Caetano Monteiro, S/Nº CEP: 24320-570 - Pendotiba -
Niterói - RJ e-mail: roc02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Usucapião -
Usucapião Extraordinária - Art. 1.238 Código Civil, de nº 0014176-71.2013.8.19.0212, movi-
da por JULIANA RANGEL FARIA LOBO FÉO em face de MARIA DE LOURDES RAMOS; LUCIANA VALEN-
TE DA SILVA; LEANDRO VIDEIRA SOARES DE SÁ; CARLOS FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS; LILIA
MARIA DE PAULA VASCONCELOS, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA a ré
MARIA DE LOURDES RAMOS; os confrontantes LUCIANA VALENTE DA SILVA; LEANDRO VIDEIRA
SOARES DE SÁ; CARLOS FERNANDO PEREIRA VASCONCELOS; LILIA MARIA DE PAULA VASCONCELOS,
bem como os demais eventuais interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, nos ter-
mos do art. 942, do CPC que se encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de
quinze dias oferecerem contestação ao pedido inicial, querendo, ficando cientes de que pre-
sumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereçam contestação.
Dado e passado nesta cidade de Niterói, 18 de março de 2.016. Eu, ___________ Fernao Mas-
carenhas Monteiro - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29104, digitei. E eu, ____________
Patricia de Castro Rocha - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/22646, o subscrevo.

De grão em grão

Professor Barragan é Advogado, Contador, Professor de
Direito Tributário e Financeiro, Mestre em Direito Econômico

e Desenvolvimento e Coordenador de Projetos Sociais
• Facebook: Professor Barragan • Twitter: @profbarragan

• Instagram e Periscope: @professorbarragan
• Site: www.portaldoprofessorbarragan.com.br

Lembrei-me da frase
“de grão em grão a galinha
enche o papo" quando olha-
va para um grupo de jo-
vens, que aparentavam ter
entre 18 e 22 anos de ida-
de, e conversavam sobre a
situação política e financei-
ra do país. Logo explicarei
o porquê de me recordar
daquele ditado popular. Os
aludidos jovens se manifes-
tavam em sua conversa
com posições um tanto ex-
tremistas, radicais e perigo-
sas para a sociedade. Ouvi
frases como “Tem que ani-
quilar todo mundo e come-
çar de novo!”, “Poderia cair
um míssil no Congresso!”,
“Deveriam torturar até a
morte!”. Fique um tanto
estupefato, mas vamos por
partes para compreender a
desnecessária fúria interior.

Aniquilar todos e come-
çar de novo não adiantará,
porque se a conotação da
frase foi em relação a todos,
literalmente, eles também se-
riam aniquilados. Neste con-
texto, não haveria como co-
meçar tudo de novo porque
não haveria ninguém para
começar. Por outro lado, se
a menção era à classe políti-
ca, há um equívoco na ori-
gem daquela ira, afinal, so-
mos aqueles que elegem os
que irão nos representar e

governar. Se há uma mácu-
la em alguém no exercício
da função eletiva na políti-
ca, os que votam são res-
ponsáveis por isso. Quan-
do você elege uma pessoa
para realizar algo, seja no
setor público ou privado,
você acredita que ela fará da
melhor forma possível. En-
tretanto, se ela falhar, você
que a escolheu também terá
relevante parcela naquele
erro. Chama-se, no mundo
jurídico, de culpa in eligen-
do (culpa por ter escolhido).
Portanto, aqueles jovens,
que já aparentavam ter ida-
de para serem eleitores, pos-
suem parcela de culpa em
relação ao rumo político que
o país tomou.

Cair um míssil no Con-
gresso, na ideia exposta por
um deles, seria uma forma
de eliminar os políticos que
lá exercem a função de le-
gisladores (Deputados Fe-
derais e Senadores). Isso
também não soluciona o
problema, até porque tam-
bém há bons políticos no
Congresso Nacional, que
mereciam ser apoiados para
o combate aos que não nos
servem de representantes.
Por outro lado, precisaría-
mos eleger novamente todos
os que ocupariam as cadei-
ras, e não haveria garantia

alguma de que a qualidade
legislativa aumentaria. Nou-
tro giro, além de ser uma
matança generalizada – ca-
racterizando um pensamen-
to extremamente perigoso
(de resolver os problemas
com a morte alheia) – de-
monstra a falta de compro-
metimento do eleitor com a
fiscalização dos atos políti-
cos que o representante, que
ele escolheu, vem pratican-
do. Qual daqueles jovens
acompanha diariamente os
atos praticados pelos políti-
cos que elegeu? Qual deles
se lembrará em quem vo-
tou para ocupar os cargos
políticos nas duas últimas
eleições? Por isso, a violên-
cia e a morte não ajudam a
resolver o problema já que
ele é cultural. É preciso
mudar a cultura do povo e
conscientizar o eleitor.

Por fim, talvez o mais
aterrorizador comentário,
seja o que se refere à práti-
ca da tortura. “Deveriam
torturar até a morte”. Em
nosso país, gerações ante-
riores lutaram bravamente
contra uma das práticas
mais nefastas realizadas
pelo ser humano: a tortura.
Um pensamento daqueles,
vindo de um jovem que não
vivenciou aquela época de
barbárie iniciada em 1964

em nosso país, retrata um
resquício de ditadura sobre
uma mente que desconhe-
ce o significado daquela
forma de governar. A nos-
sa Constituição da Repúbli-
ca vigente (de 1988) não
permite a prática da tortu-
ra, exatamente por preco-
nizar os pilares da democra-
cia para exigir o bom anda-
mento das condutas em
nossa sociedade e o respei-
to à vida e à integridade fí-
sica alheia. Muitos morre-
ram e foram torturados so-
frendo em demasia em nos-
so país. O jovem se mani-
festou de maneira inadequa-
da por desconhecer a tor-
tura, pois, caso já tivesse
sido torturado, jamais iria
se expor daquela forma.

Não é pela violência, pela
morte ou por atos de barba-
ridade que iremos resolver
os problemas de um povo.
É pela educação adequada
e eficiente, que permita aos
cidadãos, de grão em grão,
encherem o seu papo de co-
nhecimento, informação ve-
rídica, sabedoria e consci-
ência para a tomada de de-
cisões, tanto políticas (na
qualidade de eleitores ou de
políticos eleitos) quanto pes-
soais, que começaremos a
solucionar o nosso problema.
Por isso, não canso de res-
saltar que somos um país
pobre porque não investimos
em educação, e, em razão
disso, por vezes erramos na
escolha de nossos governan-
tes e representantes.

Precisamos de educa-
ção e não de violência! E
viva a cidadania!

Quem matou Teori?
Agatha Christie, em seus muitos romances policiais, cos-

tumava jogar a culpa no mordomo. Isto porque não haviam
o maior projeto criminoso de poder alimentado por um pre-
sidente populista, corrupto e líder de um partido, igualmen-
te, populista e corrupto; figuras tanto o quanto suspeitas e
dispostas a roubar, falsificar e, até, matar; deputados e sena-
dores capazes de fazer o mesmo; empresários dispostos a
tudo para continuar mamando nas tetas de uma máquina de
fazer dinheiro e ceifar vidas, matando, corrompendo e pre-
judicando, de todas as maneiras, milhões e milhões de brasi-
leiras e brasileiros e, claro, a Lava Jato, cujos mais de 120
inquéritos e ações penais envolvendo parlamentares e mi-
nistros estavam nas mãos do relator do STF, Teori Zavaski,
morto, em queda de avião, há duas semanas.

Teorias (sem o trocadilho que o ministro e  caso requerem)
da Conspiração à parte, num momento de extrema turbulência
econômica e política que o País atravessa, já que envolvem
tantos suspeitos importantes e naturais, achar que o ministro
pode ter sido vítima de alguma estratégia para ganhar tempo ou
mesmo intimidar outros juízes de tribunais de várias instâncias,
não é nenhum devaneio, delírio ou linha que não possa ser
investigada por tantos membros de uma Justiça que, tudo indi-
ca, ainda conta com pessoas dispostas a elucidar crimes, caso
existam, e continuar trabalhando por um Brasil melhor. E mais
sério e justo para todos. Mesmo não se podendo admitir - e
concluir - que sua morte não foi uma ‘simples’ fatalidade, com
todo conjunto que o acidente aéreo pressupõe, é relevante sua
seriedade durante toda vida profissional (erros acontecem até
quando se defende ideologias políticas equivocadas) e, mais,
tudo que ele tinha nas mãos, como, por exemplo, as oitivas dos
depoimentos dos delatores da Odebrecht;  vistas de ações como
a descriminalização das drogas, a validade das decisões que deter-
minam o fornecimento de medicamentos de alto custo da rede
pública de saúde, além de casos penais envolvendo o governador
de Minas Gerais, Fernando Pimentel, o senador Ivo Cassol,
ambos com foro privilegiado, entre tantas outras, como o pedido
de habeas corpus de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara,
preso em Curitiba e que também poderia ter interesse em troca
de relator e pareceres favoráveis, possivelmente, diferentes da
intenção do ministro vítima de uma provável sabotagem.

Mas, como brasileiros, vamos continuar acreditando - e
pedindo a proteção divina - para ver a Polícia Federal, a minis-
tra Carmem Lúcia, presidente do STF e o Senado - a quem cabe
aprovar o substituto do ministro Teori feita pelo presidente
Michel Temer, fazendo seu trabalho de maneira isenta e à altura
para que os malfeitores da República paguem por seus crimes
e a população não seja intimidada por alguém que possa se
achar acima da lei e da ordem.

* João Direnna é jornalista, psicólogo e ainda
acredita que mortes não significam fim de tudo.
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Personalidades do samba
recebem homenagem da
Câmara de Niterói

Feira de Adoção de Animais
no Horto do Barreto

A Comissão de Proteção e Defesa dos Ani-
mais da OAB Niterói promove a “Feira de
Adoção – Adote um amigo” neste domingo
(29), das 9h às 14 horas, no Horto Florestal
do Barreto.  O evento conta com o apoio de
protetores parceiros.

A presidente da Comissão, Carla Alessan-
dra Sharon de Morais, lembra que a ativida-
de também inclui bazar beneficente e brinca-
deiras. O Horto Florestal do Barreto  fica na
Rua Palmier Silva, s/nº.

A Câmara de Verea-
dores de Niterói realiza
no dia 6 de fevereiro (se-
gunda-feira), às 17h, uma
homenagem às persona-
lidades do mundo do
samba. O evento, que
será presidido pelo vere-
ador Paulo Bagueira, é
em comemoração aos
100 anos do ritmo genui-
namente brasileiro e que
ganhou o mundo. Sam-
bistas, compositores, es-
tudiosos e intérpretes do
samba estarão no plená-
rio Brígido Tinoco para a
entrega do troféu Ismael
Silva e do diploma Vere-
ador Carlos Alberto Pin-
to Magaldi.

“Esse evento era or-
ganizado anualmente pelo
saudoso Magaldi. Acha-
mos por bem continuar
essa tradição que ele ini-
ciou e tão bem organiza-
va. Queríamos ter feito
em dezembro, quando se
comemora o Dia Nacio-
nal do Samba, mas uma
série de imprevistos nos
impossibilitou. Transferi-
mos para fevereiro. A
comemoração acontece-
rá, esse ano, às vésperas

do carnaval”, explica
Paulo Bagueira.

Entre os homenagea-
dos, estarão na Câmara
de Niterói a cantora Tâ-
nia Malheiros, Marqui-
nhos Diniz da família
Monarco e os irmãos
Flávio e Marcelo Pizzot,
que irão receber a home-
nagem destinada ao seu
pai o compositor de sam-
ba Buquinha, falecido re-
centemente.  Também
serão homenageados os
mestres de bateria das
escolas de samba do car-
naval de Niterói, além do
Trio Pandeiro de Ouro e
a sambista Mônica Mac.

A solenidade, aberta
ao público, também pres-
tará uma homenagem à
professora Lygia Santos,
filha do compositor Ernes-
to dos Santos, o Donga,
autor do primeiro samba
gravado em 1917 “Pelo
Telefone”. Dona Lygia
será representada pela
sua filha, Marcia Zaíra
dos Santos Maciel. Have-
rá roda de samba, com o
Grupo Linha de Frente,
para marcar a entrega dos
troféus e diplomas.

Prefeitura de Niterói aumenta tarifa dos ônibus
A Prefeitura de Ni-

terói reajusta a tarifa
única dos ônibus mu-
nicipais a partir da
zero hora do dia 29 de
janeiro (domingo). A
passagem terá corre-
ção de 5,40%. O va-
lor passará de R$ 3,70
para R$3,90.

Segundo o informe,
esse reajuste vem para
garantir o equilíbrio
econômico e financei-
ro previsto no contrato
de concessão com as
empresas de transpor-
te público de forma que
até o final deste ano a

frota atinja a meta de
90% dos ônibus equipa-
dos com com sistema de
ar condicionado.

Em junho de 2013, a
Prefeitura promoveu a
unificação das tarifas da
Região Oceânica e dos
ônibus com sistema de
ar-condicionado para a
tarifa mais baixa então
praticada. Na época, a
cidade tinha três preços
de passagens: R$ 3,10
para a Região Oceâni-
ca e Pendotiba, R$ 2,95
a tarifa com ar-condici-
onado e R$ 2,75 para
ônibus regulares.

Vacina contra HPV para
meninos está disponível
na rede municipal
Jovens entre 12 e 13
anos devem receber
duas doses da
imunização

As Unidades Bási-
cas de Saúde de Nite-
rói agora oferecem a
vacina contra o Papi-
loma Vírus Humano
(HPV) também para
meninos entre 12 e 13
anos. A vacinação
acontece nesta faixa
etária para proteger as
crianças antes do início
da vida sexual e, por-
tanto, antes do contato
com o vírus. O objeti-
vo da imunização é pro-
teger contra os cânce-
res de pênis, garganta
e ânus, doenças que
estão diretamente rela-
cionadas ao HPV. O
público-alvo é em tor-
no de 6.500 meninos.

Também deverão
receber a vacina mu-
lheres e homens viven-
do com HIV, com ida-

de entre 9 e 26 anos.
Esse grupo específico
deverá procurar o ser-
viço de saúde onde rea-
liza o acompanhamento
médico para buscar as
orientações necessárias
para se vacinar. O es-
quema é de três doses
com intervalo de dois e
seis meses após a pri-
meira dose.

As vacinas estão dis-
poníveis em todas as
Unidades Básicas de
Saúde, Policlínicas Re-
gionais e Comunitárias,
e Módulos do Programa
Médico de Família de 2ª
a 6ª feira, no horário de
8 às 17 horas.

Túnel pode ligar
Itaipu a Itaipuaçu

A elaboração de es-
tudos para a construção
de um túnel ligando Itai-
pu, em Niterói, a Itai-
puaçu, em Maricá, foi
anunciada pelos prefei-
tos das duas cidades em
encontro no último dia
17. Rodrigo Neves re-
cebeu Fabiano Horta
em seu gabinete e de-
pois levou o colega para
conhecer o túnel Chari-

tas-Cafubá, o Centro de
Operações do túnel, o
Centro Integrado de Se-
gurança Pública (Cisp)
e o CCO Mobilidade.

O prefeito Rodrigo
Neves informou que
equipes das duas prefei-
turas irão fazer os estu-
dos ao longo de 2017, e
que a construção do tú-
nel é um projeto de mé-
dio a longo prazo.

Bandeira tarifária verde
será mantida em fevereiro

Com a melhoria das
condições dos reservató-
rios do país devido às
chuvas que vem ocorren-
do desde o inicio de 2017,
a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
anunciou que em feverei-
ro será mantida a ban-
deira tarifária verde, ou
seja, sem cobrança extra
dos consumidores.

Em nota, a Aneel in-

formou que “a condição
hidrológica favorável”,
que consta do Programa
Mensal de Operação
(PMO) do Operador Na-
cional do Sistema (ONS),
possibilitou o acionamen-
to de térmicas com custo
operacional reduzido, cha-
madas de Custo Variável
Unitário (CVU), abaixo
de R$ 211,28 por mega-
watt-hora (R$/MWh).
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Niterói elege sua Rainha do Carnaval e
Rei Momo neste sábado na Viradouro

Ary Toledo estreia
temporada em Niterói

Celebração
A Academia Fluminense de Letras pro-

moveu painel sobre a vida e a obra de José
de Anchieta na Igreja de São Lourenço dos
Índios, dando início às celebrações do seu
centenário. Expuseram sobre o patrono da
Literatura e do Teatro brasileiros o padre
Cássio Moreira, o monsenhor Elídio Robai-
na e os professores Eneida Fortuna Barros,
Márcia Pessanha e Maximiano de Carvalho
e Silva. Quarteto do programa Aprendiz / Mú-
sica na Escola apresentou-se na ocasião.

Padre Cássio Moreira e os acadêmicos Waldenir de Bragança,
Maximiano de Carvalho e Silva e Elídio Robaina (Divulgação)

A festa de escolha e
coroação da Rainha, prin-
cesas e Rei Momo do
Carnaval 2017 de Nite-
rói, será neste sábado
(28), a partir das 20h, na
quadra da Unidos do Vi-
radouro, no Barreto. A
festa começa com apre-
sentação do grupo musi-
cal de mulheres “Só
Amô”. Em seguida, as
candidatas e os candida-
tos se apresentam em rit-
mo de samba. Nos inter-
valos, haverá apresenta-
ção da Bateria da Vira-

douro, com o mestre
Maurão. A entrada é
franca, mas será muito
bem recebido um quilo de
alimento não perecível
para atender o Banco de
Alimento Municipal “Her-
bet Souza”, o Betinho.

No total de 19 con-
correntes, entre candida-
tos a Rei Momo e Rai-
nha, um júri vai escolher
os vencedores, que se
destacarem com samba
no pé, beleza e simpatia.
A Rainha e o Rei Momo
eleitos receberão R$

6.000 cada um; já a 1ª e
2ª princesa receberão R$
3.500 cada.

Para José Haddad,
presidente da Neltur, a
escolha da Rainha e do
Rei Momo já é uma tra-
dição no carnaval niteroi-
ense. A representativida-
de da Corte Momesca
está na participação e no
prestígio que dá a todos
os eventos carnavales-
cos. “A Corte sintetiza a
importância da festa e é
a grande anfitriã da folia
na cidade”, destaca

Ary Christoni de To-
ledo Piza é o nome com-
pleto do humorista, can-
tor, compositor, teatró-
logo, ator e dublador
Ary Toledo. Considera-
do um ícone do humor
brasileiro, que aos 75
anos está em plena ati-
vidade, cheio de força
e é claro sempre acom-
panhado de muito bom
humor e alegria.

“É com muita ale-
gria que comemoro 52
anos de carreira, e ao
longo da estrada fiz
shows por todo o Bra-
sil e até no Japão, fo-
ram mais de 7 milhões
de espectadores e um
acervo com mais de
60 mil piadas. É mui-
ta história para con-

tar. O show é dividido
em quatro etapas: po-
lítica, sogra, crianças
e raças e claro as pi-
adas de português
que não podem faltar”,
explica Ary.

A temporada do es-
petáculo “Ary Toledo O
Mestre do Humor -
Novos Causos” no Te-
atro Eduardo Kraiche-
te/AMF (Av. Roberto
Silveira, 123, Icaraí)
fica em cartaz de 3 a
12 de fevereiro com
apresentações sextas e
sábados às 21h e do-
mingos às 20h.

Ingresso R$70 (Doe
Uma Lata de Leite em
Pó e ganhe 50% de des-
conto na Inteira). Vendas
ingressorapido.com.br

Wedisson no
Bar do Canto

O cantor e com-
positor Wedisson
Ferreira faz mais
uma apresentação
com o melhor da
música brasileira na
próxima quinta-feira
no Bar do Canto
(anexo ao clube Can-
to do Rio) a partir das
19h. Couvert R$5.

Wedisson Ferrei-
ra começou sua car-
reira em Muqui, ES,
onde aos 10 anos
descobriu o dom de
compor. Depois de
alguns anos perce-
beu que o canto era
sua maior paixão.
Com uma voz suave
e aveludada, encan-
ta, emociona e faz
dançar aqueles que
tem o prazer de ou-
vir os maiores suces-
sos da música atual.
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TIO$ PATINHA$... Bill, Amancio, Warren, Carlos, Jeff,
Mark, Larry e Michael. Aparentemente, uma escalação
de um time qualquer, de um esporte qualquer. Mas
tudo o que esses oito nomes representam passa
longe do “qualquer”. Segundo a ONG Oxfam, eles são
os homens mais ricos do mundo. O patrimônio deles
é igual ao da metade mais pobre do mundo (3,6
bilhões de pessoas).

DORMINDO COM O INIMIGO... A Universidade Johns Hopkins (Estados Unidos) veio dar
uma força aos trabalhadores: um estudo revelou que uma hora de cochilo após o
almoço traz muito mais benefícios para a empresa do que se possa imaginar. Após a
chamada “siesta”, o funcionário tem mais clareza nos pensamentos, a memória fica
melhor e as funções cognitivas do cérebro têm um melhor desenvolvimento.
Rodriguinho: é dormir uma hora e trabalhar o restante, não é ao contrário, hein!

BOLSA-SEXO… O Partido
Verde deixou a ecologia
um pouquinho de lado e
resolveu vir com uma
proposta que promete
balançar o coreto: os
médicos passariam a dar
atestados para pessoas
que não conseguem fazer
sexo por ter alguma
deficiência. Com esse
atestado médico, essas
pessoas teriam direito a
receber caridade das
“primas”, que seriam
pagas pelo governo.
Ah, o Partido Verde é
o da Alemanha… No
prédio da Caixa
Econômica na Amaral
Peixoto ainda é pago.

ÁGUA QUE NASCE
NA FONTE SERENA
DO MUNDO... Uma
ideia a ser
seguida: a
empresa de água
mineral Crystal
instalou num
ponto de ônibus,
em Curitiba, um
captador de água
de chuva, que
funciona também
como um
purificador,
tornando a água
própria para
consumo. O
equipamento
funciona como um
bebedouro. A
qualidade da
água era testada
diariamente.
Imita eles,
Rodriguinho!
Água de chuva é o
que não falta em
Niterói.

Aí está a turma com as credenciais: Bill Gates (US$ 75
bilhões/Microsoft), Amancio Ortega (US$ 67 bilhões/
Inditex-Zara), Warren Buffett (US$ 60,8 bilhões/
Berkshire Hathaway), Carlos Slim (US$ 50 bilhões/
Carso), Jeff Bezos (US$ 45,2 bilhões/Amazon), Mark
Zuckerberg (US$ 44,6 milhões/Facebook), Larry Elisson
(US$ 43,6 milhões/Oracle) e Michael Bloomberg (US$
40 milhões/Bloomberg). Só nos resta cantar: “Não é
nossa culpa/Nascemos já com uma bênção/Mas isso
não é desculpa pela má distribuição/Com tanta
riqueza por aí/Onde é que está/Cadê sua fração?/Até
quando esperar?/E cadê a esmola que nós damos/
Sem perceber?/Que aquele abençoado/Poderia ter
sido você/Até quando esperar a plebe ajoelhar/
Esperando a ajuda de Deus”.

2016, O ANO QUE NÃO
TERMINOU... A tragédia
de São Januário está
anunciada. Calma,
vascaínos... Nada a ver
com uma possível nova
queda para a Série B. O
caso remete ao santo
que dá nome ao estádio
do Vasco: São Januário.
Desde 1389, o sangue
seco do santo se liquefaz
em três datas do ano. A
última de 2016 seria em
16 de dezembro; o que
acabou não ocorrendo. E,
quando não ocorre, algo
de muito ruim está para
acontecer. A Igreja
Católica pede que se
continue rezando, sem
pensar no pior.
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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.comletras@gazetanit.com.br

Um dia (nada) ameno
Ela acorda, levanta, sai

do quarto fresco, entra em
uma sala abafada. Ato con-
tínuo adentra a cozinha e
liga o ventilador. Deita duas
rodelas de limão em um
copo d’água, bebe e se di-
rige à varanda para molhar
suas plantinhas, coitadas,
às 8:30 h sedentas sob o sol
já quente da manhã de um
causticante verão carioca.
A vista percorre os peque-
nos vasos de cerâmica, a
terra, as folhas. Considera
o tom do verde, satisfaz-
se com o viço que lhe salta
aos olhos e diz consigo mes-
ma: “o hortelã está bom para
colher e colocar no suco de
abacaxi.” E, delicadamen-
te, tira algumas cheirosas
folhinhas.

Tenta sentir paz. Mas
não consegue ouvir os pás-
saros que ainda passam
cantando por sua rua nem
tão barulhenta. A mente se
volta para as notícias da
cidade, ao ligar o rádio, en-
quanto prepara um prato
de frutas e cereais: “Cri-
ança é atingida por bala
perdida no parque onde
brincava, e morre”. O co-
ração dispara. Adrenalina
corre pelo corpo, provoca
um nó no peito. Quem res-
ponde por tudo isso?
Como assim, pessoas são
mortas nas ruas e ninguém
assume a responsabilida-
de? O que o Estado tem a
dizer aos cidadãos que sus-
tentam este país?

A adrenalina continua
percorrendo os vasos san-
guíneos. “Enfermeira é
morta na Av. Brasil, ao ser
assaltada depois sair de seu
plantão em um hospital do
subúrbio”. Casada, 31
anos, três filhos pequenos.
O tio, em uma entrevista,
pergunta como ele vai di-
zer a duas menininhas, de

três e dois anos, que a mãe
delas não está mais aqui?

O dia avança, o calor
aumenta e os raios do sol
queimam cabeças desco-
bertas na rua. Ela ainda es-
pera, mas ninguém do po-
der público acena com
uma resposta, uma medi-
da, uma providência a ser
tomada em favor dessas
famílias, nem o que está
sendo feito, com urgência
máxima, para proteger a
população da violência que
ronda a cidade, a estrada,
todo e qualquer caminho.
A vida humana parece não
valer mais nada por aqui.
Ela lembra Renato Russo
e sua famosa indagação,
“que país é este?”.

O liquidificador mistu-
ra o detox, cuja receita ela
pegou na revista sobre saú-
de e boa forma, enquanto
o cérebro se indaga, "po-
demos mesmo ainda ter al-
guma qualidade de vida?"

Tenta pensar que está
segura, que Deus está na
frente, e então o melhor é
se arrumar, passar um ba-
tom na boca e fingir que é
feliz. Ou melhor, se sentir
feliz mesmo, ainda que seja
um desafio. “O pensamen-
to determina a emoção”,
lembra a frase de sua tera-
peuta. Decide seguir este
mote até que outra notícia
ruim chegue aos seus ou-

vidos. Meu Deus, quanto
susto se leva, basta acor-
dar. Aliás nem precisa, até
mesmo dormindo a gente
já sonha desgraça. Violên-
cia, tiros, balas perdidas e
mortes precoces fazem
parte de nossa rotina. O que
se vive, no Brasil, é uma
guerra que teima em se tra-
vestir de “casos pontuais”.
“Não”, ela conclui, “pon-
tual hoje é sair e chegar em
casa inteiro.”

Escolhe um vestido flo-
rido pra combinar com o
sol que frita ovos no asfal-
to lá fora. Sem manga, cla-
ro, e é com os braços de
fora que ela caminha em
direção ao ponto do ônibus,
cuja passagem não demo-
ra a aumentar, visto que ano
novo é tempo de reajustes
de tarifas e pagamentos de
impostos. Mesmo assim
olha a criança no colo de
sua mãe e sorri pra ela, e
ela sorri de volta, e a espe-
rança perpassa o bafo da
fervente atmosfera. O ôni-
bus chega, ela encontra lu-
gar ao lado de um rapaz jo-
vem e moreno. Tenta olhar
seu rosto disfarçadamente,
mas não consegue e é me-
lhor não insistir, o cara pode
ser um tarado.

Salta no Centro e pega
as barcas para o Rio. Au-
mento brutal da passagem,
quase 30%. Não, não se

revolte, é preciso contribuir
para a recuperação do nos-
so estado. Vamos lá, cada
dia é um presente divino,
não esqueça. Gratidão e fé.
O homem é mau, mas Deus
existe. E assim é que se
continua a jornada.

Depois de um dia
exaustivo no escritório de
advocacia que mais parece
um gabinete de juiz, tantos
são os processos empilha-
dos em cima das mesas,
nos armários de aço, no
chão, no meio do caminho,
volta para casa desejando
um banho, um chá e mais
um capítulo da série que
está acompanhando. O sol
se põe atrás das montanhas
cariocas, e o crepúsculo é
lindo visto da praia. De den-
tro do ônibus se atreve a
pegar o celular e capturar
um instante desse momen-
to diário que nos é oferta-
do com tanta generosidade
pelo pai que jamais desiste
de seus filhos. Ela se sente
grata e recompensada pelo
esforço para permanecer
fiel à crença de que no fim
tudo dá certo.

Chega em casa, um
cãozinho parte pro seu colo,
agitado de tanta felicidade.
Ela cai no chão e os dois
rolam pela sala em meio a
abraços, amassos e beijos.
Toma um banho tentado
cantar louvores e esquecer
tragédias, faz uma tapioca
e se enfia na cama. Lem-
bra as famílias enlutadas de
hoje em suas orações. Pede
paz e justiça. A noite avan-
ça e é hora de dormir. Ama-
nhã haverá outros mortos
para chorar. Quem sabe
não será ela mesma? Só
Deus sabe. O estado não
tem nada a dizer além de
que “está investigando”.
Uma viatura foi enviada para
reforço naquela área. Fim.

Nikiti Bierfest
retorna ao Teatro
Popular de Niterói

A segunda edição do
Nikiti Bierfest - O Fes-
tival Oficial das Cerve-
jas de Niterói será rea-
lizada nos dias 3, 4 e 5
de fevereiro, no Teatro
Popular de Niterói, com
a presença de exposi-
tores de cervejas arte-
sanais, gastronomia e
música ao vivo. Até o
momento, já são mais
de 20 participantes con-
firmados, entre micro-
cervejarias e alimentos
dos tipos mais variados.
O evento, com entrada
franca, é uma oportuni-
dade para empreende-
dores apresentarem
novas marcas e esta-
rem ao lado de rótulos
já consagrados, propor-
cionando uma diversi-
dade de sabores que
atrai todos os públicos.

Na primeira realiza-
ção do evento, em ou-
tubro de 2016, cerca de
3 mil pessoas compare-
ceram, consumindo
mais de 10 mil litros de
chopp. Resultado da
busca por novos sabo-
res que promove o
crescimento constante
do segmento de cerve-
jas especiais, que repre-
senta atualmente 5%
do mercado cervejeiro
no Brasil e, segundo a
Associação Brasileira
da Indústria de Cerve-
jas, deve dobrar nos
próximos cinco anos.

Além das bebidas
diferenciadas, o Nikiti
Bierfest conta com gê-
neros alimentícios que
vão desde hambúrgue-
res e tapiocas, passan-
do pelas comidas japo-
nesa e mexicana e che-
gando a deliciosas so-
bremesas que desper-

tam curiosidade e o de-
sejo de quem se aproxi-
ma. Tudo isso reunido em
um local amplo e com o
bom gosto arquitetônico
de ninguém menos que
Oscar Niemeyer.

E como não basta
beber e se alimentar
bem, a diversão também
estará presente através
de uma Área Kids, com
pula-pula e outros brin-
quedos para a criança-
da. Enquanto isso, os
marmanjos vão poder
aproveitar o jogo de Tiro
ao Alvo com airsoft e
arco e flecha. E até os
pets serão bem-vindos.

Em cada um dos três
dias de festival, o clima
vai ficar ainda mais ani-
mado com as atrações
musicais já confirmadas.
Na sexta-feira, o cantor
Viny Spindolla traz o
melhor do Sertanejo Uni-
versitário. Já no sábado
a festa vai ser embala-
da pelo Movimento Pop
Brasil e Guilherme San-
tos. No domingo, as ban-
das Outubro 69 e Cama-
cho encerram o evento
com muito alto astral.
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Nossos chatos de cada dia
A voz das ruas sussur-

ra que 90% dos chatos
não sabem que são cha-
tos. Já os 10% tem certe-
za absoluta de que são
pessoas sensacionais, ra-
ras, indispensáveis e, cla-
ro, pouco modestas.

Tempos atrás encon-
trei com um chato que
não sabe que é chato e
conversei sobre um ou-
tro chato que se julga o
belo, o tesouro, o gara-
nhão, mas que não passa
de um larápio mal suce-
dido (se fosse um bom
larápio ninguém saberia),
metido a tradição, famí-
lia e propriedade mas que
pouca gente atura.

Já ouvi dizer que
ele  é  uma espécie
Amaury Junior  dos
submergentes sociais.
Não é raro vê-lo “cho-
rando” em ocasiões de
seu interesse. Não é
raro ouvirmos que ele
é usuário de “cristal
japonês”, substância
utlizada por atores e que
faz os olhos lacrimeja-
rem abundantemente. É
derivado do mentol e no
Google há boas defini-
ções para o produto.

O chato que não sabe
que é chato que encontrei
é uma pessoa extrema-
mente bem intencionada.
Só que quando chega per-
to, sempre falando muito
e alto, eu rosno, xingo em
pensamento, mas, since-
ramente, me sinto contra

a parede. Por que? O cara
é gente boa, se dedica as
pessoas, torce por um
mundo melhor, mas, coi-
tado, é chato pra cacete.

Ao contrário do mo-
lambão do Amaury Juni-
or paraguaio (também
conhecido como G.B.O. –
Grande, Bobo e Otário),
o chato do bem não tira
onda, não se acha, nem se
coloca acima do bem e do
mal. Já me disseram que
ele divide tudo o que tem
com todo mundo, não to-
lera a pobreza de espírito
e nem a material, é um
democrata, mas, coitado,
é chato pra caramba.

O que fazer? Afinal
todos nós temos pelo me-
nos um chato em nosso pé.
Quem teria a coragem de
chegar para o sujeito, pe-
gar carinhosamente pelo

braço, levar para um can-
to e, com a voz baixa, di-
zer “desculpe a minha fran-
queza, meu caro. Mas
você está se excedendo...
com o passar do tempo
tornou-se quase inconve-
niente, provavelmente um
pouco chato”.

Eu não tenho cora-
gem. Para mim, deixem o
chato chatear, finjam que
não ouviram e toquem a
vida porque em algum
momento de sua existên-
cia ele saberá que é cha-
to. Através de terceiros
ou, o que é raro, graças a
um insight, um mergulho
interior, sonhos, sei lá.

Chato. Definição que
nasceu (des) graças
aquele primo do piolho
que habita os pelos pubi-
anos de quem é fraco no
quesito higiene. O chato,

inseto, é chato, porque
coça, coça, coça, coça e
a aflição é tamanha que
há relatos de pessoas que
chegaram a jogar álcool
para arder bem. Por isso,
o chato é chato.

Matá-los é constrange-
dor já que a substância mais
eficiente é o Neocid em pó.
Aquele que vem numa la-
tinha que faz “plém, plém,
plém” quando o usuário
aperta para o pó sair. Logo,
quando se houve “plém,
plém plém” nas imediações
de algum banheiro o grito
anônimo do tipo “eita, cha-
toooo!” é comum.

Mas e o chato huma-
no? O que fazer? Não há
Neocid em pó para ele.
Fugir, fingir que não viu,
abrir o verbo? Pois é,
está aí uma questão que
parece não ter solução.

Jornalismo, cultura
pop e música

colunadolam.blogspot.com.br

Rock, blues e bloco na
Praça Nilo Peçanha

Para comemorar a
chegada do verão, o
Circuito das Artes de
Niterói apresenta um
grande Festival de Ve-
rão Cervejeiro, repleto
de moda, gastronomia,
música, sarau e inter-
venções artísticas, tudo
isso nos dias 4 e 5 de
fevereiro, das 12h às 22h
com entrada franca.

No clima esquentan-
do os tamborins, o pro-
jeto que já tem dois anos
em solo fluminense de-
sembarca em novo en-
dereço: Praça Nilo Pe-
çanha – ao lado do res-
taurante Jambeiro, na
Boa Viagem. Será a pri-

meira edição de 2017 e
a primeira edição no
bairro da Boa Viagem.

Na programação,
shows de MPB, Rock,
Blues e um super bloco
carnavalesco com o gru-
po Olodum Maré para
fechar com chave de
ouro e muito axé. Além
da movimentação artís-
tica, o circuito recebe a
feira de produtos artesa-
nais e para esta edição
traz como ponto alto di-
versos produtores de
cervejas artesanais.

Para conferir a pro-
gramação completa
acesse no Facebook cir-
cuitodasartesniteroi

Daniel Cahon

Bay Market apresenta happy
hour com a cantora Carol Farias

Neste sábado (28),
o Shopping Bay Market
apresenta happy hour
com a cantora Carol
Farias, a partir das 19h.
No repertório, a artista
apresenta canções de
músicos consagrados
como Djavan, Lulu
Santos, Vanessa da
Mata, Marisa Monte,
entre outros. O evento
é gratuito e será reali-
zado na Praça de Ali-
mentação.

Carol Farias lançou

seu primeiro disco, inti-
tulado ’Agora’, em to-
das as plataformas di-
gitais. O EP ‘Agora’ é
composto por seis can-
ções da própria canto-
ra, junto de algumas
parcerias. As músicas
retratam um pouco de
suas experiências re-
centes como composi-
tora. A canção que dá
nome ao disco também
é de sua autoria, onde é
possível identificar um
pouco da influência pop.

'Minha casa para viagem'
A artista plástica Cláudia Barcellos está em car-

taz com a exposição “Minha Casa para Viagem”
na Sala José Cândido de Carvalho (Rua Presiden-
te Pedreira, 98, Ingá), onde fica até o dia 28 de
fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Com curadoria de Desiréé Monjardim, a mostra
traz diversos objetos recolhidos pela artista du-
rante sua trajetória, dispostos em caixas de ma-
deiras, organizando o seu mundo, como se fosse
a sua casa, na qual ela pode visitar e levar quando
e para onde quiser. Entrada Franca.
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Niteroiense traz ‘ouros’ da 1ª edição dos Jogos Paralímpicos Universitários
Promessa no
tênis de mesa,
Gabriel é aluno
do Unilasalle

nos ares são apenas um
traço da história que o
aluno do 3º período de
Direito vem trilhando no
esporte.

“Em 2015 conheci o
tênis em cadeira de ro-
das e passei a disputar
competições. Quando
soube do primeiro torneio
paralímpico de Jogos
Universitários a nível na-
cional, organizado pelo
Comitê Olímpico Brasi-
leiro, decidi participar
mesmo não tendo a mi-
nha modalidade. Antes
do acidente já tinha tido
experiência com o tênis
de mesa, inclusive sen-
do campeão em jogos
estudantis em Maricá.
Vi ali um caminho”,
conta Gabriel.

Para voltar com for-
ça total foi necessário
treinar duas horas a cada
dia durante dois meses.

Com o apoio da Atlética
de Direito do Unilasalle-
RJ, Mataruna conseguiu
raquete e camisa, indis-
pensáveis aos jogos, re-
alizados em dezembro de
2016. Depois dos cinco
dias de páreo em São
Paulo, o futuro advoga-
do saiu vencedor geral,
levando em consideração
todos os competidores, e
da Classe III, definida
pelo Comitê como sendo
composta por “atleta pa-
raplégico, com equilíbrio
insuficiente quando sen-
tado ereto numa cadeira
de rodas sem suporte de
um encosto. Músculos
abdominais e das costas
não são funcionais para
controlar a parte superi-
or do tronco e fixar a po-
sição lombar”.

Pouco a pouco, Ga-

briel quebra paradigmas.
Apesar de ter ficado aba-
lado ao receber do médi-
co a notícia da lesão me-
dular nas vértebras T3,
hoje é vida normal. Ele
concilia o trabalho no se-

tor de investimento da
Ampla com a faculdade
no turno da noite e ainda
arranja tempo para o es-
porte, o namoro, e até a
direção em carro adap-
tado. Em relação aos es-

tudos, toca seu ensino
superior após diploma em
Ciência Aeronáutica, ní-
vel técnico.

“Acredito que minha
missão seja mostrar que
o cadeirante tem uma
vida como a de qualquer
outra pessoa, só vejo o
mundo de uma posição
diferente, sentado e não
em pé como você”, afir-
ma, “Já me perguntaram
‘O que você faz em casa
para passar o tempo?’
Durmo apenas, porque
saio às 8h e só volto
22h30". A garra chamou
atenção do reitor do Uni-
lasalle-RJ. Em encontro
com o campeão, o Irmão
Jardelino Menegat con-
cedeu ao universitário a
gratuidade até o fim do
curso. “Queremos ser
uma referência de qua-
lidade, mas também de
assistência social, aju-
damos muitas pessoas e
o Gabriel será uma de-
las, sua coragem é um
orgulho para nós”, con-
clui Menegat.

Era por volta das 12h
do dia 12 de janeiro de
2014, quando a queda do
helicóptero em que esta-
va fez o instrutor Gabriel
Silva Mataruna Assump-
ção, na época com 23
anos, ficar sem o movi-
mento das pernas. O lead
poderia ser esse, mas,
neste caso, o mais impor-
tante não é o acidente, e
sim o que vem depois
dele: Lassalista conquis-
ta ouros no tênis de mesa
durante a primeira edição
dos Jogos Paralímpicos
Universitários. Duas me-
dalhas vindas apenas três
anos depois da fatalidade

Divulgação


