
#g
az

et
an

it

1 |
Edição de 18 a 24 de fevereiro de 2017
contato@gazetanit.com.br  |  Whatsapp (21) 9 9590-5340



#g
az

et
an

it

2 | Edição de 18 a 24 de fevereiro de 2017
Anuncie (21) 2625-4907 | Acesse anuncie.gazetanit.com.br

      Participe!
(21) 9 9590-5340

EXPEDIENTE  |  Jornal Gazeta Niteroiense
Fundador e Diretor Responsável: Nilson Ricardo.

E-mail: contato@gazetanit.com.br. Tel: (21) 2625-4907 / 98876-0120
Na Internet em www.gazetanit.com.br. No Twitter @gazetanit.
No Facebook www.facebook.com/gazetaniteroiense.
Colaboradores: Os artigos, crônicas e colunas assinadas são de total
responsabilidade de seus autores e não traduzem a opinião do jornal.

         A Gazeta Niteroiense é uma publicação da Editora X Niteroiense Ltda. ME.   |   Distribuição gratuita.

www.gazetanit.com.br
contato@gazetanit.com.br

COMERCIAL (21) 2625-4907
comercial@gazetanit.com.br

O jornal GAZETA NITEROIENSE conta com distribuição gratuita e ênfase de circulação
nos locais mais frequentados de Niterói em mais 200 pontos de distribuição na cidade.
Possuímos mala direta online com mais de 15 mil e-mails cadastrados ativos,
estimando-se que, em média, o periódico venha atingir até 50 mil leitores por edição. ANUNCIE: comercial@gazetanit.com.br ou ligue (21) 2625-4907

Política

ANTICORRUPÇÃO
Será que alguém ainda duvida que a maioria esmagadora

de deputados e senadores não quer a aprovação do pacote
anticorrupção (as 10 e tantas medidas propostas pelo Mi-
nistério Público Federal para diminuir a roubalheira pratica-
da, principalmente, por ela)? A atitude recente do presiden-
tes da Câmara, Rodrigo Maia, que vem afirmando não saber
o que fazer e do Senado, Eunício de Oliveira, ao devolvê-lo
por determinação do ministro Luiz Fux, deixa cada vez mais
clara a intenção de impedir o que exige a população brasilei-
ra, isto é, prevenção à corrupção, criminalização do enrique-
cimento ilícito de agentes públicos, aumento das penas e
crime hediondo para a corrupção de altos valores, celerida-
de nas ações de improbidade, responsabilização dos parti-
dos políticos e criminalização do Caixa 2, prisão preventiva
para assegurar a devolução do dinheiro desviado, aliás, al-
gumas das 10 medidas que poderão fazer o País deixar de ser
um dos mais corruptos do planeta.

CARA DE
BOLACHA

E por falar em Bolinha,
ou Cara de Bolacha com vem
sendo chamado o presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia,
a cada dia fica mais evidente
que o Planalto queria alguém
disposto a ser marionete e
aceitar fazer o jogo sujo de
blindar os envolvidos na
Lava Jato - inclusive ele pró-
prio - desmoralizar petições
públicas que exigem atitudes
duras contra os corruptos,
empurrar com a barriga pro-
jetos de interesse público,
agilizando os de interesse
privado e tantas outras ati-
tudes abomináveis e despre-
zíveis como só alguém des-
provido de caráter pode se
sujeitar. Mas o troco
virá,mais cedo ou mais tar-
de, em 2018 quando o de-
putado carioca, filho do ve-
rerador, ex-prefeito César
Maia, certamente, no alto da
vaidade e da soberba (sem
falar na gula) vai querer al-
çar voos maiores e aí...

BOM COMEÇO
Prefeitos, neófitos ou

não, estão nos 'cargos' há
menos de dois meses, é ver-
dade. Além das arrumações -
relativas às nomeações, é cla-
ro -, as célebres frases de efei-
to como 'meu governo não
tem fantasma', 'estou enxu-
gando a máquina', 'há uma
grave crise mas vamos ven-
cer barreiras', 'contratar só
com concurso público( ah,
têm os benditos processos
eletivos) , etc, os alcaides
continuam tentando engre-
nar alguma coisa para come-
çar depois da festa de Momo.
Mas, aí, vêm a Semana San-
ta, os feriados de maio, o re-
cesso de julho... Depois, num
breve espaço de tempo, de-
verá ser hora para dar início
ao cumprimento das muitas
promessas feitas em palan-
que. O famoso clichê: "dar
melhores condições de vida
ao meu povo e minha pova"...
E por falar em promessas, já
que está em voga a rediscus-
são sobre as medidas anti-
corrupção, bem que poderi-
am incluir penas severas para
quem prometeu e não fez.
Mas isto depois de dois
anos, pra não dizerem que so-
mos radicais demais.

REFORMA DO ENSINO
O presidente Michel Temer - aquele que não vem

usando a força que tem no Congresso para aprovar
projetos que combatam, por exemplo, a criminalidade ,
através de um Código Penal mais atual e dentro de
nossa realidade -  acaba e sancionar a lei que estabele-
ce a Reforma do Ensino Médio. No entanto, ainda não
vai ser colocada em prática porque a aplicação do novo
modelo depende da definição da Base Comum Curricu-
lar (BNCC) que ainda está endo elaborada. As mudan-
ças, como em tudo na vida, vêm despertando paixões e
emoções outras como a de desconfiança e, até, raiva.
Alguns aspectos são bastante curiosos, fazendo lem-
brar um casal que não tem emprego, qualquer tipo de
renda ou casa para morar. Nada. Mesmo assim, resolve
casar e ter filhos. Não tem sentido, mas estão forçando
a barra achando que vão resolver os problemas da Edu-
cação que, aliás, ficou em último lugar numa avaliação
mundial. Enquanto o País não resolver questões fun-
damentais como o problema da falta de vagas nas es-
colas, falta de segurança, falta de professores, princi-
palmente, motivados, bem pagos e preparados e a vol-
ta do modelo tradicional de família, integrada com o
verdadeiro ensino dos dois lados (aprender e ensinar
de verdade), ter-se-á estruturas físicas e humanas ina-
dequadas e uma educação em caixa baixa.

REFORMA DO FIM DO MUNDO
Dia desses recebi mais um e-mail do deputado Arnaldo Faria de Sá, considerado,

há décadas, um dos mais ferrenhos defensores do trabalhador e pela não aprova-
ção da maioria das propostas do governo Temer para a Reforma da Previdência.
Nele, o deputado elogiou recente carta publicada no Estadão onde chamo de trai-
dores e assassinos todos os congressistas que apoiam mais este crime contra quem
produz e alimenta toda a Nação, fazendo coro à tese de que a Previdência não está
quebrada e que deveriam correr atrás dos ladrões da Nuclebras, Petrobras, Eletro-
bras, BNDES e dos fundos de pensão, pois 'este dinheiro é que faz falta'. Chamada
de Reforma do Fim do Mundo (morte dos segurados) ela vem endossada pela DRU
(Desvinculação de Receitas da União) que só este ano vai retirar R$120 bilhões da
Previdência. Aí, vem a pergunta que não quer calar: a reforma vai afetar a todos,
indistintamente, ou a conta vai ser paga pelos mesmos de sempre?

MAMATAS
Enquanto a CCJ discute

a Reforma da Previdência e o
presidente da Câmara pensa
no que fazer em relação às
Medidas contra Corrupção
(se manda verificar a autenti-
cidade das 2 milhões e duzen-
tas mil assinaturas na petição
pública encaminhada ao
MPF, provavelmente, para
não fugir à regra, com direito
à recontagem), o Senado
continua se preparando para
mais um ato cínico (e não cí-
vico como deveria): fingir que
sabatina o ministro da Justi-
ça licenciado, Alexandre de
Moraes, indicado para ocu-
par a vaga de Teori Zavascki,
no STF. Além do festival de
bobagens e elogios, como es-
tamos na semana do Carna-
val e tudo na Praça dos Três
Poderes sempre é uma festa,
deverá haver uma grande ba-
talha de confetes e Alexan-
dre Moraes, além da chance-
la, vai sair de lá com a boca
cheia de papeizinhos e ser-
pentinas enroladas.

SEM FORO (E COM MORO)
O ministro Edson Fachin (foto), novo relator da Ope-

ração Lava Jato (aquela que pra ser completa tem de Le-
var Junto Renan, Moreira, Sarney, Jucá, Padilha e Cia) no
Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou ter uma posição
'crítica' em relação ao foro privilegiado - o direito de auto-
ridades e políticos serem julgados em instâncias superio-
res. Para ele, tal privilégio (aberração para mim) é incom-
patível com o princípio republicano e, se tudo der certo -
para o País - e não houver o trabalho de 'forças ocultas', o
STF poderá discutir se restringe o direito para casos ocor-
ridos durante mandato. Aleluia, Oxalá, mas muita força
nas manifestações marcadas para o mês que vem.

FORTUNA DO LULA
Descoberta mais uma das fontes

da riqueza do ex-presidente Lula da
Silva. Quem achava que vinha das
palestras, errou. Quem achava que vi-
nha dos amigos, acertou em parte ( e
que parte, digamos, a tríplex parte).
Mas o que ninguém desconfiava era
que boa (bota boa nisso) parte vinha
do Congresso Nacional, mais preci-
samente de sua esposa, Marisa Letí-
cia - morta recentemente e que, re-
centemente também, mandou os ma-
nifestantes enfiarem as panelas na-
quele lugar - que, mesmo sem prestar
concurso e, talvez, pisado em algu-
mas de suas dependências para exe-
cutar alguma tarefa, recebia, como
Assessora Parlamentar Nível 90 IV,
um salário de R$68.945,45, o qual Lu-
linha Paz e Amor requer por 'direito'.
E ainda tem petista de carteirinha
(vale para os enrustidos camuflados
em partidos puxadinhos) que defen-
de o homem pra presidente...

Rodrigo Maia,
presidente da Câmara
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PREÇOS VÁLIDOS ATÉ 28/02

Rio Imagem retoma
serviços nesta segunda

Câmara aprova em primeira discussão
gratificação para policiais de Niterói

Sessão extraordinária
realizada sexta-feira (17)
aprovou, em primeira dis-
cussão, a mensagem-execu-
tiva 02/2017, celebrando
convênio entre a Prefeitura
e o Governo do Estado para
pagamento de gratificação
aos policiais civis e milita-
res lotados nas delegacias
de Niterói e no 12º Batalhão
da PM. A gratificação prevê
o pagamento em parcela
única no mês de fevereiro
no valor de R$ 3.5 mil. A
mensagem foi aprovada
com 17 votos favoráveis. Os
vereadores Paulo Eduardo
Gomes e Talíria Petrone,
ambos do Psol, se abstive-
ram de votar.

Antes da votação, o
vereador Paulo Eduardo
Gomes tentou postergar a
votação sugerindo a con-

vocação de uma audiência
pública para debater o
tema. A proposta só rece-
beu dois votos da banca-
da do Psol e foi derrotada
por ampla maioria. A maté-
ria volta à pauta na sessão
extraordinária da próxima
segunda-feira, dia 20, às 17
horas. “Entendemos a re-
levância da ajuda que Ni-
terói presta ao Governo do
Estado nesse momento de
dificuldade financeira e,
em regime de urgência, es-
tamos discutindo a maté-
ria. A presença dos polici-
ais na rua é fundamental
para a sensação de segu-
rança”, ressalta o presi-
dente Paulo Bagueira
(SDD).  O vereador Renato
Cariello (PDT), presidente
da Comissão de Segurança
e Controle Urbano da Câ-

mara e responsável pela tra-
mitação do projeto na Casa,
agradeceu aos vereadores
pela acolhida do projeto em
regime de urgência.

Na sessão desta sexta-
feira, também foram aprova-

dos 12 projetos de lei de
autoria de vereadores e que
estavam tramitando na Casa
desde a legislatura passada.
Confira a relação dos Proje-
tos de Lei aprovados em
www.gazetanit.com.br

A Secretaria de Estado
de Saúde retoma parcial-
mente, nesta segunda-fei-
ra (20), os serviços do
Centro Estadual de Diag-
nósticos por Imagem Rio
Imagem. Neste primeiro
momento serão realizados
exclusivamente exames de
radiologia e tomografia,
sem contraste, de pacien-
tes agendados previa-
mente pela unidade. “De-
cidimos retomar o serviço
de forma gradual porque

atender a população é nos-
sa prioridade. Iniciamos
com os exames de raio x e
tomografia e aos poucos
os serviços serão retoma-
dos”, enfatizou o secretá-
rio de Estado de Saúde,
Luiz Antônio Teixeira Jr.

Para a população escla-
recer dúvidas sobre entre-
ga e agendamento de exa-
mes a secretaria disponibi-
lizou o telefone 2212-7400,
que funciona de segunda
à sexta-feira das 9h às 17h.

Saque do FGTS

Caixa Econômica funcionará
em quatro sábados até julho

Depois de registrar 356
mil pessoas para tirar dú-
vidas sobre o saque de
contas inativas do Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) em todo o
país, as agências da Caixa
Econômica Federal voltam
abrir suas portas novamen-
te em um sábado no dia 14
de março. Conforme calen-
dário, as agências do ban-
co abrirão em todo o país
das 9h às 15h durante qua-
tro sábados, sendo um por
mês. Depois de dia 14 de
março, as próximas datas
serão 13 de maio, 17 de ju-
nho e 15 de julho.

Desde a divulgação
do calendário de paga-
mento, no último dia 14,

1,4 milhão de trabalhadores
interessados em obter in-
formações sobre o saque
de contas inativas do FGTS
foram atendidos nas agên-
cias, de acordo com a Caixa
Econômica.

Os trabalhadores tam-
bém podem tirar dúvidas

pelo telefone 0800 726 2017
e no site (www.caixa.gov.br/
contasinativas) das contas
inativas criado pela Caixa.
Para ter acesso às opções da
página, o trabalhador deve
informar o número de inscri-
ção do PIS e o CPF – Cadas-
tro de Pessoas Físicas.

Fazenda orienta
contribuintes que
pagaram o IPTU

O contribuinte que
não pagou IPTU 2017 em
cota única e ainda não
aderiu ao parcelamento
deve regularizar o paga-
mento assim que possí-
vel. O alerta é da Secreta-
ria Municipal de Fazenda
que informa que os 65.796
contribuintes que não
pagaram o tributo inte-
gralmente ou ainda não
aderiam ao pagamento
por cotas – cerca de 31%
dos proprietários de imó-
veis – poderão ter seus
imóveis inscritos na Dí-
vida Ativa do Município
ou os bens leiloados.

Para esclarecimen-
tos, a Central de Atendi-
mento ao Contribuinte
fica Rua da Conceição,
100. E-mail cac@fazenda.
niteroi.rj.gov.br ou ligar
para (21) 2621-2400.

Bloco Pauta Quente faz
homenagem a Gentil Lima

Os jornalistas vão
desfilar no Bloco Pauta
Quente, no dia 25, sába-
do, com  concentração, às
16h, na Rua José Clemen-
te (ao lado do prédio dos
Correios), passando pelas
ruas Visconde do Uru-
guai, Rua da Conceição
até a Praça Arariboia. Re-
alizado pelo Sindicato dos
Jornalistas Profissionais
do Estado do Rio de Ja-
neiro, o bloco traz este
ano o enredo “Muito Pra-
zer, eu sou Gentil, 85 anos
de Gentileza”, é uma justa
homenagem a Gentil Cos-
ta Lima, jornalista, poeta
e trovador.

A Liga de Blocos In-
dependentes de Niterói –

Sambaquis, acertou  de
desfiles dos blocos da ci-
dade, no sábado. Já de
manhã, a tradicional Ban-
da do Cantusca deverá fa-
zer sua dispersão no local.
A partir das 14h, desfila o
Unidos de Niterói. Em se-
guida, vem o SambaAfoxé.
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O QUE VOCÊ FARIA SE SÓ
TE RESTASSE UM DIA...
Doomsday Clock. Para
quem não conhece é o
relógio do Dia do Juízo
Final, que foi criado em
1947 pelos cientistas da
Universidade de Chicago,
cuja origem é o Boletim
dos Cientistas Atômicos,
da onde surgiu a bomba
atômica. O objetivo já é
bem claro no nome: é um
alerta sobre o tempo que
falta para o fim do
mundo. E, se por caso o
mundo acabar, você já
sabe com quem reclamar:
Donald Trump. A eleição
dele fez com que o
“relógio do fim do
mundo” fosse adiantado
em dois minutos e meio.
O mundo também
acabaria no último dia
16, quando o asteroide
2016WF9 cairia no
estádio do Flamengo. Por
sorte, o rubro-negro
carioca não tem estádio.

Mundo

FEBRE AMARELA... Apesar da crise, a cidade do
Rio terá 235 equipes de manja-rolas no Carnaval.
O trabalho será feito em dupla (um fiscal com a
mão limpa + um guarda municipal veloz). Eles
vão acompanhar de perto os 451 blocos e
deverão proibir que os foliões urinem fora do
penico ou fora dos 31.800 banheiros públicos.
Quem fizer o número 1 ou o número 2 na rua
pagará multa de R$ 548,00. Se não pagar a multa,
o mijão vai ter o nome sujo na praça.

NÃO É SÓ FUTEBOL... No que seria tão somente mais
um jogo da Libertadores, o duelo entre o El Nacional

(Equador) e o Atlético Tucumán (Argentina) entrou
para a história do bom e velho esporte bretão. O

time da Argentina optou por viajar para Quito, local
do jogo, horas antes da partida. A intenção era

diminuir os efeitos da altitude. Logicamente, com o
tempo curto, tudo começa a dar errado. Ou, quase

tudo. O voo fretado pelo Atlético não pode decolar
por problemas na documentação. A equipe teve que

pegar um voo comercial. Veio o atraso. E veio,
também, o susto: no melhor estilo do filme

“Velocidade máxima”, o ônibus cata-corno que levou
a delegação do aeroporto ao estádio chegou a

atingir 130 km/h. Nessa altura do campeonato, o El
Nacional já poderia ter sido declarado vencedor por

W.O. devido ao limite de atraso de 45 minutos de
espera, que chegaria a 1h30. Quando os jogadores
entraram no vestiário, mais uma surpresa: cadê o
material esportivo? Por sorte, a seleção Sub-20 da

Argentina estava em Quito. Os jogadores do Atlético
usaram os uniformes, incluindo as chuteiras, dos

jovens e entraram em campo. E ganharam por 1 a 0.
Contudo isso, tem gente que prefere a violência...

GAZETA EM
FESTA... Dois
aniversários
ocorridos no
final de
semana não
poderiam
passar em
branco: Nilson
Ricardo,
responsável
pelo Gazeta
Niteroiense, e Luiz Antonio Mello, colunista do
jornal, atualizaram as idades na sexta (17) e neste
sábado (18), respectivamente. Parabéns a ambos!
No mais, bom Carnaval para todos. Não deixe o
samba morrer, não deixe o samba acabar...

GOSTO MUITO DE TE VER,
LEÃOZINHO/DE TE VER
ENTRAR NO MAR... A partir
de 28 de fevereiro, o
programa gerador do
imposto de renda estará
disponível para
download, e a partir de 2
de março começa a
correria para prestar
contas ao leão do fisco. A
principal novidade será a
exigência de CPF para
maiores de 12 anos que
estejam declarados como
dependentes. A intenção
é evitar fraudes ou que o
mesmo erê seja incluído
em mais de uma
declaração. Como tem
menos de 12 anos, Michel
Miguel Elias Temer Lulia
Filho, o Michelzinho (filho
do presidente Temer),
poderá continuar
tranquilo com seu
patrimônio, fruto de
herança antecipada,
superior a R$ 2 milhões.

CABEÇA ANTENADA... Red
Bull, maconha, coca, MC
G15, crack, sofrência... Não
faltam coisas para criar
um barato na sua cabeça.
Só que uma moradora de
Chennai (Índia) não
precisou de nada disso; o
barato dela era, na
verdade, uma barata. A
mulher de 42 anos
reclamava de dores de
cabeça constantes e
sentia algo se mexer
dentro do seu nariz. Após
exames, constatou-se que
ela tinha uma barata viva
alojada no crânio, entre
os olhos. Depois dessa,
surge uma curiosidade: o
que será que o Pezão tem
na cabeça?

ROCK STORY... Em meio à
tanta sofrência, um senhor
de 72 anos e outro de 71
prometem trazer música
para o Brasil durante o Rock
in Rio 2017. Eles são nada
mais, nada menos, que
integrantes do lendário
grupo de rock The Who.
Roger Daltrey (72 anos) e
Peter Townshend (71) trazem
a banda inglesa pela
primeira vez ao país de
Simone e Simaria, Maiara e
Maraísa, Marília Mendonça,
Naiara Azevedo, MC G15,
Jorge e Mateus, Marcos e
Belutti, Bruno e Marrone...

Nilson Ricardo e Luiz Antonio Mello
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Professor Barragan  advogado, contador, professor de Direito
Tributário e Financeiro e de Perícia Contábil, Pós-graduado em
Direito Público e Mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento
• Facebook: Professor Barragan • Twitter: @profbarragan
• Instagram e Periscope: @professorbarragan
• Site: www.portaldoprofessorbarragan.com.br

Pagar tributo e morrer
No atual contexto educa-

cional brasileiro, que trans-
cende gerações, percebemos
uma gigantesca lacuna na for-
mação de novos cidadãos,
representada pela ausência da
discussão tributária entre os
jovens, especialmente nas ca-
sas e escolas. O tributo, en-
quanto elemento garantidor
de nossa democracia, tem se
revelado como uma das temá-
ticas mais relevantes para o
Brasil, sendo capaz de resol-
ver com prudência e coerên-
cia muitos problemas na ges-
tão pública. Contudo, situa-
ções há em que o gestor pú-
blico se olvida da figura do
tributo para a melhor ade-
quação dos resultados de
eficiência na sociedade bra-
sileira moderna, no mais das
vezes em razão da falta de
conhecimento técnico sobre
aquela temática, o que tem
prejudicado em demasia o
desenvolvimento sólido e
sadio de nossa nação.

Em decorrência da ausên-

cia de ensinamento tributário
nas escolas, temos a popula-
ção brasileira, sempre afeta às
questões mais cotidianas
como o futebol, os preços das
mercadorias nas prateleiras, as
atividades de lazer, etc., e,
concomitantemente, tão dis-
tante da realidade tributária
que lhe é tão cotidiana quan-
to os demais temas mencio-
nados. Neste cenário, é de se
concluir que a lacuna existen-
te em nosso sistema educa-
cional, há décadas promove
prejuízos financeiros ao país,
tanto pela falta de conheci-
mento de muitos governan-
tes quanto dos governados
no que se refere à tributação.

Há muito que já não se
pode deixar de conhecer a fi-
gura do tributo. Desvendar
quem é o tributo e suas fun-
ções, no contexto brasileiro,
tornou-se um dever de cida-
dania para todos, sejam cida-
dãos ou não, pois que, no fi-
nal, todos pagam tributos to-
dos os dias. Parafraseando o

renomado tributarista Geraldo
Ataliba, na vida temos duas
certezas: a de que vamos mor-
rer e a de que vamos pagar
tributo. Todos morrem e todos
pagam tributo algum dia. No
entanto, pagamos tributo com
mais frequência que morre-
mos. Portanto, ao se manter
no plano do desconhecimen-
to tributário, o indivíduo se
perde na estrutura social, sem
que concretize, em sua pleni-
tude, a sua função de ator so-
cial apto a exigir e apurar a efi-
ciência da Administração Pú-
blica a que se submete.

Por isso, deve ser manti-
da a relação imprescindível
entre o tributo e a educação,
dentro do universo educacio-
nal brasileiro de jovens que
ainda não se tornaram, tecni-
camente, indivíduos habilita-
dos a exercer os seus direitos
políticos. A inserir o tributo no
plano educacional do país no
nível médio de ensino, prova-
velmente, teremos um resul-
tado mais eficaz e salutar no
desenvolvimento e emprego
das futuras políticas públicas
e no ajuste das falhas das atu-

almente adotadas.
Assim, a manter a correla-

ção da cidadania com a edu-
cação de modo evidente,
deve-se destacar que a cida-
dania é um elemento intrínse-
co à educação e que dela vem
a surgir. Sem educação não há
que se sustentar a existência
do exercício da cidadania.
Quem educação e preparo não
recebeu, tem conhecimento
empírico, mas não o suficien-
te para desenvolver as reais
questões de cidadania. En-
tender a figura do tributo em
todo aquele contexto, por
meio da educação, prepara
melhor o indivíduo para a ci-
dadania, a qual será um fun-
damento garantidor da exis-
tência da democracia, pelo
que, sem educação não temos
democracia. Portanto, a edu-
cação que prepara os seus
educandos para a sociedade,
e a educação tributária aper-
feiçoa aquele preparo tornan-
do-o mais completo para o
exercício da cidadania.

Que seja transmitido todo
o conhecimento e viva a cida-
dania!

Pedacinho de Minas inaugura quiosque
A Pedacinho de Minas, empresa especializada em

produtos gastronômicos das Minas Gerais (presente
em vários shoppings cariocas) vai inaugurar, no próxi-
mo dia 2 de março, no 2º piso Shopping Pátio Alcântara,
em São Gonçalo, mais um quiosque da marca.

Além dos já tradicionais queijos da região da Ca-
nastra, os consumidores poderão encontrar delícias
como pão de queijo recheado, pamonha, cachaças, ros-
quinhas, doces, pimentas, geleias, entre outros, vindos
diretamente das Gerais.

CERVEJAS e petiscos especiais na Mem de Sá
O endereço da Mem de Sá, 111 (onde funcionava o

conhecido “Emporio”) ganhou mais uma opção para os
apreciadores dessa moda que veio para ficar que são as
cervejas especiais. A D-BEER, Bar e Delicatessen che-
ga com vasto portfolio de cervejas nacionais, importa-
das e artesanais, sempre na companhia de petiscos como
Tabua de Frios e Queijos, Linguiça Calabresa Recheada
com Queijo e a Provoleta Picante (queijo provolone tem-
perado coberta com salame) que já começam a ficar fa-
mosas entre os clientes.  Na loja também encontramos
kits com taças e garrafas das mais famosas cervejas que
são ótimas sugestões para presentes. O D-Beer funcio-
na de terça a sábado a partir das 13h. Tel. 3620-4235.

Toques
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Cuidado com o
peso das mochilas

Filhos, patrimônio eterno
Muita gente hoje dia

acha que é melhor não tê-
los.  Por que? Porque a
vida está muito cara, é
vero.  Mas também porque
o mundo vende essa ideia.
E vende como?  Em forma
de anúncios de carros in-
críveis, celulares de última
geração, viagens deslum-
brantes, apartamentos de
frente para o mar, e até lan-
chas e jatos particulares
para os mais abastados.  No
meio de tantos prazeres, pra
quê se aventurar na mater-
nidade/paternidade, se esta
é uma opção que "só dá
despesas", e enormes, du-
rante ao menos vinte anos,
além de exigir sacrifícios
desmedidos?

Verdade seja dita: filho
é, no mínimo, um investi-
mento a longo prazo, e com
uma taxa de administração
altíssima. Mas não esque-
çam que a rentabilidade
pode ser mais alta ainda.  E
é evidente que não estou
falando de cifras.

Desde o resultado posi-
tivo da gravidez, nunca mais
a vida é a mesma.  A partir
deste momento, de emoção
única, tudo passa a girar em
função da tal pessoa que
está sendo formada. E isso
não é lindo, gente? Eu per-
gunto: o que seria mesmo
mais importante do que cri-
ar alguém que venha a con-
tribuir para um mundo me-
lhor? Ou qual ilha, por mais
paradisíaca que seja, pode
ofertar êxtase maior do que
ver seus próprios olhos,
seus cabelos e até seu com-
portamento, reproduzidos,
de uma forma tão aperfeiço-
ada, no seu adorável bebê?
E que sensação pode ser
mais retumbante do que
acompanhar o desenvolvi-
mento de uma criança, seus
primeiros passos, suas pa-
lavras iniciais e sua apresen-
tação na cantata de Natal da
escola? E ainda, o que pode

ser mais gratificante do que
ver seu filho se formar, tra-
balhar, casar e, principal-
mente, te dar um NETO???

Ahhh, gente, do alto de
minha posição de vovó de
uma delícia de criança eu
digo: filho dá trabalho, sim,
mas também comove a gen-
te como mais nada nesta
vida! Dá despesa, sim, mas
é melhor investir do que
não aplicar seu tempo, seu
dinheiro e todo o seu cora-
ção neste que é o mais fas-
cinante projeto de vida de
alguém, qual seja, criar um
ser humano!

Respeito quem não
quer ter filhos, assim como
aqueles que admitem ter, no
máximo, um (outro engano
que a sociedade moderna
quer imputar aos casais, as-
sunto para uma próxima co-
luna).  Tenho vários ami-
gos, até mais velhos do que
eu, que ainda não conse-
guiram ser avós, simples-
mente porque os filhos es-
tão evitando ao máximo
uma gravidez.  Como os
tempos mudam!

A dualidade da vida é,
sem dúvida, uma de suas
facetas mais incríveis.  Nada
é somente bom, ou pura-
mente ruim.  Nada é perfei-
to, nossas escolhas se ba-
seiam no que avaliamos
como o melhor pra nós, e o
belo pra um não é necessa-
riamente lindo pra todos.
Isso é irresistível! E é justa-
mente essa dualidade o que
torna a espécie humana
mais pensante, complexa,
rica, opinativa, cultural.  É o
seu caráter multifacetado
que faz a vida mais atraen-
te.  E ter filhos está entre as
escolhas mais importantes
que alguém pode fazer.

Neste aspecto podem
dizer que sou conservado-
ra.  Tive duas filhas admirá-
veis, sendo que a mais nova
ainda está comigo, cursan-
do faculdade.  A mais velha

é casada, psicóloga, fotó-
grafa e, junto com meu gen-
ro lindo, gerou  um bebê
cuja beleza e encantamento
jamais poderíamos imaginar,
por mais planilhas no Excel
que fizéssemos. No momen-
to eles estão cansados,
dormem mal, não podem ir
a qualquer lugar, à qual-
quer hora, por conta do
bem estar da criança.  Mas
estão felizes como nunca
sonharam em ser.  O sorri-
so banguelinha do menino
é, definitivamente, um pre-
sente divino.  E o cansaço
se esvai a cada nova des-
coberta dele.  E a vida se
renova no meio de uma
madrugada insone.

Mas se tudo fosse não
dormir estaria muito bom!  É
quando chegam os pais há
mais tempo e dizem, "não
reclamem, vocês vão ver
quando eles ficarem adoles-
centes, pelo menos agora
estão com vocês."

Parece desanimador.
Mas nunca vi, por mais ár-
dua que pode ser a trajetó-
ria, nenhum verdadeiro pai

ou mãe se arrepender de ter
tido um filho, porque ele não
é um filho apenas, é uma
pessoa única no planeta.
Ter sido agraciado com o
dom de criar um novo ser
pode ser extremamente tra-
balhoso, e efetivamente o é,
mas a recompensa se sobre-
põe infinitamente ao tama-
nho do sacrifício.

Por isso me arvoro a di-
zer aos jovens casais: pla-
nejem tornarem-se família.
Quando puderem, tudo
bem, mas não esperem ter
uma fortuna pra isso.  Tra-
balhem, sim, mas vocês não
precisam dar a ele a melhor
casa, nem muito menos o
melhor smartphone.  Ele vai
precisar de uma boa escola,
e de amor.  Vocês serão tri-
pulantes e, ao mesmo tem-
po, passageiros, do voo
mais maravilhoso da vida: a
viagem pelo universo da
descendência.

Nada mais marcante
para quem morre (todos,
sem uma única exceção) do
que deixar descendência.
São seus passos cravados
no caminho, são a colheita
de uma semeadura forte, vi-
ril, resistente a qualquer tem-
pestade. Filho é trunfo.  E
jamais deixará de ser.  Por
isso não deem ouvidos a
essas falsas campanhas de
que a vida é só pra se ter
prazer.  Prazeres fúteis se
pulverizam no ar, no tempo,
na memória.  A família, po-
rém, é rocha eterna.

Juntem dinheiro, sim, e
tenham filhos.  Viajem com
eles, em casa ou do outro
lado do mundo.  E experi-
mentem a mais deslumbran-
te peculiaridade da condi-
ção humana: a de ascen-
dente, cujo genes estarão,
definitivamente, implanta-
dos nos que forem gerados
após vocês.  Porque a vida
é curta demais pra não re-
gistramos nela nossa mais
concreta marca.

Com a volta às au-
las, além de toda a pre-
ocupação com o mate-
rial escolar, outra ques-
tão que aflige é o peso
da mochila. A Associa-
ção Brasileira de Rea-
bilitação de Coluna
(ABR Coluna) acredi-
ta que entre 60% e
70% dos problemas de
coluna na fase adulta
são causados por so-
brecarga de peso e es-
forços repetitivos na
infância e adolescência.

Para minimizar os
efeitos, o fisioterapeuta
Helder Montenegro,
presidente da Associa-
ção Brasileira de Rea-
bilitação de Coluna
(ABR Coluna) e do Ins-
tituto de Tratamento da
Coluna Vertebral (ITC
Vertebral) defende que
a mochila não deve ul-
trapassar 10% do peso
da criança. Ou seja,
uma criança com 30 kg
deve levar uma mochi-
la de, no máximo, 3,0
kg. “O excesso de peso
pode gerar lesões mus-
culares e articulares,
atingindo até mesmo os
pés, joelhos e quadris,
assim como os ombros

e pescoço”, explica.
“O peso faz que

com a criança projete o
tronco para frente, com
isso os músculos das
costas passam a traba-
lhar em excesso para
suportar o peso da bol-
sa e, dessa forma, essa
sobrecarga provoca
uma fadiga dos múscu-
los lombares acarretan-
do em dores na região”,
afirma o fisioterapeuta.

O especialista ainda
dá algumas dicas para
prevenir: os objetos
mais pesados devem
estar no espaço princi-
pal e os pequenos, dis-
tribuídos no bolso exter-
no; a mochila deve ter
duas alças, para que o
peso seja distribuído
igualmente; a melhor
opção na hora da com-
pra é dar preferência
para alças largas e acol-
choadas, ou melhor ain-
da, as de rodinhas.
“Além disso, é impor-
tante atentar-se à pos-
tura na sala de aula, ori-
entando as crianças
para que sentem sem-
pre com a coluna ere-
ta”, complementa Hel-
der Montenegro.

Saúde
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Um país à Bangu com 37 graus à sombraAntes de escrever
acessei a web para ver
como está o tempo em
Dakar, capital do Sene-
gal. Afinal, é comum ou-
virmos “está um calor
senegalês” quando dizem
que o maçarico anda in-
suportável. Pois bem, sai-
bam que hoje o céu está
claro e a temperatura é
de 25 graus em Dakar.
Suíça, totalmente Suíça.
Ao longo dos próximos
dias, temperatura média
de 21 graus, céu claro.

Fui ao Hortifruti com-
prar água de coco engar-
rafada (pura, 100% pura)
e encontrei um sujeito
chato pra cacete. Chato,
mas uma ótima fonte de
notícias. Sempre foi, des-
de a adolescência. Lê
tudo, conhece muita gen-
te e apesar de ser médi-
co diz que adoraria ser,
também, jornalista.

Ele me contou que
empresas distribuidoras
de energia elétrica estão
festejando loucamente a
facada que já estão dan-
do em nossas costas. Por
conta do calorão, faturam
alto. E, em Niterói, a pre-
feitura dá uma chupada
extra chamada de Taxa
de Iluminação Pública.

 “Um cliente meu é
alto executivo de uma dis-
tribuidora e eu o atendo
em meu consultório, em
Brasília. Estava radiante,
parecia uma criança. Ele
me disse que a estimativa
de lucros das distribuido-
ras e concessionárias está
na casa dos 20%. Isso
mesmo, 20% limpinhos

nos bolsos. Alegria geral”.
Enfurecido, mas cala-

do, quase arremessei a
garrafa de água de coco
no teto do Hortifruti, não
porque a festa dos uru-
bus fosse uma novidade
mas pela confirmação do
que eu já suspeitava. É
lógico que tem muita gen-
te deitando e rolando na
“falta de energia”. Afinal,
no Brasil de hoje a podri-
dão é o espelho da nação.

Um pouquinho mais
de Brasil. Ontem fui a
uma agência bancária
sacar 60 reais. Das cin-
co máquinas, três esta-
vam quebradas, ou “em
manutenção” como diz o
“tecnologismo” de praxe.
Fila, é lógico. Calor, idem
porque o ar condiciona-
do não dava vazão.

Vinte minutos depois,
com os 60 reais no bolso,
vi uma confusão na es-
quina. Uma van fez a
curva de mal jeito e a
roda de trás passou em
cima do pé esquerdo de
uma senhora que, graças
a seus ululantes atributos
físicos, ganhou a ajuda de
uma dezena de homens
e, evidentemente, do mo-
torista da van que quase
apanhou. Ele levou a ví-
tima para um hospital.
Movido por péssimas (?)
intenções, me ofereci
para conduzir a deliciosa
iguaria, aliás, a recatada
senhora, mas fui voto
vencido. A fila não andou.

Voltei para a minha
oca de trabalho e pros-
segui escrevendo um tra-
balho apaixonante, ouvin-
do os novos discos do
Beck (“Morning Phase”)
e o de Jack White (“La-
zaretto”). Quando che-
guei na página 39 fiz uma
pausa para aporrinhação.
Lembrei que precisava
comprar um chip para um
celular que jazia adorme-
cido numa gaveta.

Deixei o cursor do
computador piscando e
fui para a rua. Entrei na
revenda de uma opera-
dora, tudo moderninho,
atendentes com note-
books HP zerados e mu-
nidos de total boçalidade
e mau humor. O assunto
(não aguento mais) era o
calor e o ar condiciona-

do que “não está aguen-
tando”, dizia uma carran-
cuda mocinha, que em
TPM poderia trabalhar
como touro castrado em
Sevilha. O cidadão que
me vendia o chip queria
empurrar uma linha pós-
paga de qualquer manei-
ra, apesar de, calmo,
muito calmo, explicar a
ele que eu queria um chip
pré-pago e ponto final.

Pediu meu CPF. Di-
gitou não sei o que. Não
sei porque o antílope es-
tava com a tampa do no-
tebook virada para ele.
De repente, testa suan-
do, pediu que fôssemos
para uma outra mesa.
Percebi que algo errado
havia acontecido naque-
la aflita “tecladagem”
dele. Fomos.

Plec, plec, plec, digi-
tava o rapaz. Pediu a
identidade de novo, em
seguida meu endereço
com CEP, mais uma vez.
Tudo em capítulos, como
Albertinho Limonta
numa novela chamada
“O Direito de Nascer”
que assisti quando era
pequeno. A novela durou
mais de um ano e quem
não assistiu ou não ou-
viu falar pode confirmar
no Yahoo, Bing, Google
e similares.

Tudo certo. Veio o
chip num pacotinho mui-
to parecido com aque-
les que guardam lenci-
nhos úmidos de avião
europeu. Estava lá o
número do meu telefo-
ne. Ele pediu que eu
pegasse o celular e di-
gitasse asterisco e um
número. Foi o que fiz.
Uma voz gravada infor-
mou que em duas horas
meu telefone estaria
funcionando. Paguei e
fui embora. O sinal che-
gou e, para testar, liguei
de um telefone fixo para
o de chip novo. Não to-
cou. Em menos de cin-
co minutos, o telefone
de onde liguei chamou e
era um senhor pergun-
tando quem havia ligado
para ele. Resumindo:
meu chip estava com o
número clonado! Voltei a
loja. Cafezinho, descul-
pas (“está muito calor”)
e peguei o chip certo.

Antes de retomar o
trabalho, verifiquei os e-
mails. Um press release
estava cheio de erros de
concordância. Mandei
uma mensagem confi-
dencial e elegante para a
colega alertando sobre as
calamidades. Ela gostou
porque respondeu com
um “valeu, LAM!”.

Mais e-mails, uns 30,
informando que recebe-
ram mensagens dizendo
que meu endereço ele-
trônico havia mudado.
Mentira! Comuniquei a
lista toda que não mudei
de e-mail e quase postei
uma nota no Facebook, o
que acabei não fazendo
para não amplificar ain-
da mais o problema.

Da cozinha de meu
lar ouvi um estrondo. O
sujeito que veio trocar o
reator da lâmpada fluo-
rescente caiu da escada.
Na verdade a escada
(que não era minha), va-
gabunda, abriu no meio.
O cara não se machu-
cou, mas, ainda assim,
pedi desculpas.

E assim cavalga esse
alegre Brasil, que na tar-
de de ontem fez 34 graus
em Teresópolis e 35 em
Petrópolis. Brasil de or-
gias de empresários ca-
nalhas, que alaga até
com sereno, não adia o
carnaval nem com cala-
midade pública e fez
Olimpíadas no auge da
recessão, sem chip de
telefone, van passando
em cima dos outros, e
por aí vai. Ou ia.

Sôda-se, diria Fócrates.
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Viradouro, Cubango e
Sossego disputam uma vaga
no Grupo Especial do Rio

Desfiles de Niterói serão realizados em dois dias

Confira a ordem dos desfiles de Niterói
SEGUNDA-FEIRA – DIA 27

Grupo de Avaliação
Grilo da Fonte – 18h

Tá Rindo Por quê? – 18h25
Unidos do Castro – 18h50

Grupo B (antigo Grupo
Especial de Enredo)

União do Maruí – 19h15
Mocidade Independente do

Boaçu – 19h40
Banda Batistão – 20h05

União da Engenhoca – 20h30
Amigos da Ciclovia – 20h55

U. do Barro Vermelho – 21h20
Fora de Casa – 21h45
Bem Amado – 22h10

Grupo A (antigo Gr. Acesso)

Garra de Ouro – 22h35
Galo de Ouro – 23h05

Balanço do Fonseca – 23h35
Mocidade Independente de

Icaraí – 00h05
Bafo do Tigre – 00h35

TERÇA-FEIRA – DIA 28

Grupo A (antigo Gr. Acesso)

Unidos do Sacramento – 18h
Cacique da São José – 18h30

Magnólia Brasil – 19h
Experimentada Ilha da

Conceição – 19h30
Tá Mole Mas é Meu: 20h

Grupo Principal

Combinado do Amor – 20h30
Sabiá – 21h10

Souza Soares – 21h50
Grupo dos XV – 22h30

U. da R. Oceânica – 23h10
Alegria da Zona Norte – 23h50
Império de Arariboia – 00h30
Folia do Viradouro – 2h10

Agremiações de quatro
grupos distintos, desfilarão
na Rua da Conceição em
apenas dois dias, segunda-
feira e terça-feira, 27 e 28/2.
A decisão foi anunciada pela
Neltur (Niterói Empresa de
Turismo) no dia 3 de feverei-
ro, menos de um mês antes
do Carnaval. Além da dimi-
nuição dos dias de desfiles
a subvenção destinada às
escolas de samba também
foi reduzida.  Os dirigentes
das agremiações precisaram
se reorganizar para honrar
seus compromissos com
apenas metade da verba
prometida pela prefeitura. O
novo formato de disputa
aglutina três grupos diferen-
tes  na segunda-feira e dois
na terça. O Grupo A, por
exemplo, terá escolas desfi-
lando nos dois dias.

Mesmo diante da redu-
ção, a Neltur parceira da
União das Escolas de Sam-
ba e Blocos Carnavalescos
de Niterói (UESBCN) na or-
ganização do carnaval, acre-
dita que a festa atrairá turis-
tas para a cidade. “Máximo
de segurança, muita anima-
ção e o resgate do carnaval
de raiz, do carnaval autênti-
co, do carnaval família, será
este o espírito da festa mo-
mesca em Niterói, com obje-
tivo de reunir os niteroien-
ses e atrair turistas para a ci-
dade”, declarou José Had-
dad, presidente da Neltur, em
nota enviada à imprensa.

Fechado e amarrado
Circula pelas redes so-

ciais da internet uma grava-
ção onde o atual prefeito de
Niterói, Rodrigo Neves,
numa reunião com dirigen-
tes de escolas de samba,

uma semana antes da Elei-
ção, prometeu o “melhor
carnaval da história”. O pre-
feito iniciou seu discurso de
pouco mais de seis minutos
pedindo a confiança dos
sambistas. “Podem confiar
que o próximo governo vai
ser ainda melhor para o car-
naval”. E continuou prome-
tendo que logo no dia 3 de
outubro (um dia após a elei-
ção), disponibilizaria um
galpão para a construção
das alegorias. Muito aplau-
dido, emendou assumindo
um compromisso de liberar
parte da verba já em outu-
bro. “Vou antecipar as recei-
tas do carnaval das escolas
agora no final de outubro
para vocês se planejarem”.
Entre muitos aplausos ain-
da prometeu a volta dos
desfiles para a Amaral Pei-
xoto. “Eu tenho um sonho
para este Carnaval 2017, que
é de tentar fazer um esfor-
ço, se vocês toparem esse
desafio comigo, de levar o
carnaval para Amaral Peixo-
to”. Mais uma vez entre
muitos aplausos, Rodrigo
Neves ainda propôs um
pacto com os sambistas.
“Tá fechado? Tá Amarra-
do? A gravação prosseguiu,
mas a nossa paciência em
continuar ouvindo esgotou.

Promessas
Em 2012, durante campa-

nha à prefeitura de Niterói,
Rodrigo Neves, se reuniu na
quadra do Acadêmicos do
Cubango, com dirigentes da
Uesbcn (União das Escolas
de Samba e Blocos Carnava-
lescos de Niterói) e repre-
sentantes das agremiações
filiadas para traçar as diretri-
zes do carnaval da cidade,
caso fosse eleito.

Na época reconheceu
que o Carnaval de 2013 não
evoluiria em relação ao de
2012, devido ao curto tem-
po da posse até o carnaval,
que naquele ano foi no iní-

cio fevereiro, mas prometeu
investir nos desfiles. “Vou
manter para o próximo car-
naval o mesmo valor desti-
nado em 2012, mas em 2014
a verba será triplicada”, dis-
se Rodrigo à época.

O prefeito prometeu ain-
da que iria destinar verbas
para as agremiações durante
todo o ano. “Não vou limitar
os recursos apenas para os
desfiles. Quero transformar
as quadras das escolas em
verdadeiras usinas culturais
e profissionais. Para isso vou
criar um plano estratégico em
conjunto com a Secretaria de
Cultura e a Neltur”, disse
Rodrigo em 2012.

Carnaval de Niterói
cada vez menor

As três escolas de sam-
ba de Niterói que participam
dos desfiles da Capital, pela
primeira vez integram o mes-
mo Grupo na Marquês de
Sapucaí. Cubango e Viradou-
ro já haviam desfilado juntas
no fim da década de 1980,
após a saída do Carnaval de
Niterói. Em 2002, Sossego e
Cubango travaram disputa
no Grupo B. A Cubango sa-
grou-se campeã e a Sossego
foi rebaixada voltando a des-
filar na Intendente Maga-
lhães. A última vez que as três
escolas desfilaram no mesmo
grupo foi em 1985, na Aveni-
da Amaral Peixoto.

Em 2017, Viradouro, Cu-
bango e Sossego fizeram
grandes apresentações du-
rante a temporada de ensai-
os técnicos e prometem dis-
putar a vaga no Grupo Es-
pecial de igual para igual com
outras potências do Grupo,
Império Serrano, Estácio de
Sá, a vizinha Porto da Pedra
e a sempre surpreendente
Unidos de Padre Miguel.

Sossego mandou me cha-
mar, eu vou - A azul e branco
do Largo da Batalha abre os
desfiles da Série A, na próxi-
ma sexta-feira, apresentando
o enredo “ Zezé Motta – A
deusa de Ébano”, que esta
sendo desenvolvido pelo

carnavalesco Marcio Puluker.
O samba é de autoria dos
compositores Felipe Filóso-
fo, Ademir Ribeiro, Sérgio
Joca, Marcelo do Rap, Fabio
Borges, João Perigo, Pauli-
nho Ju e Bertolo

Viradouro, foi nesse chão
que me criei - Ainda na sex-
ta-feira de carnaval, a Unidos
do Viradouro, 18 vezes cam-
peã do carnaval de Niterói e
grande vencedora do Grupo
Especial da Capital em 1997,
será a terceira escola a desfi-
lar. “... e todo menino é um
Rei”, é o enredo da vermelho
e branco do Barreto. Felipe
Filósofo, Renan Gêmeo, Ma-
nolo, Fabio Borges e Claudio
Mattos assinam o samba.

Cubango é nó na ma-
deira - No sábado é a vez
da “mais querida de Nite-
rói” se apresentar na Mar-
quês de Sapucaí. Segunda
escola da noite, a verde e
branco vai homenagear o
cantor e compositor João
Nogueira com o enredo “
Versando Nogueira nos
Cem Anos do Ritmo que é
Nó na Madeira. O samba é
dos compositores Gabriel
Martins, Belo, Rafael Cou-
tinho, Robson Ramos, Ser-
gio Careca, Dema Chagas,
Tricolor, Vinicius Xavier,
Thiago Farias e Duda.


