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Caos em Niterói

Farra no Senado
Tudo indica que neste
domingo (26), certamente, de
muito sol, seis dias após as
águas de março fecharem o
verão (como na música de
Tom Jobim), as ruas de norte
a sul estarão repletas de patriotas que não aguentam
mais tanto roubo, tanta desfaçatez, tantos desvios de várias naturezas praticados por
maus brasileiros, além dos
muitos excessos cometidos
pelos representantes dos
poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário), cujas benesses, vantagens, adicionais - ou qualquer outro nome que se queira dar às aberrações - a maioria não deseja mais. Estão
sendo marcadas várias manifestações que, a exemplo de
anos anteriores, deverão bradar “Fora Lula”, “Fora Temer”, Pelo Fim da Corrupção”,
“Moro, o Brasil Está Com
Você” e tantas outras a favor
da classe trabalhadora, dos
estudantes, dos aposentados, dos idosos, das crianças, dos enfermos, enfim, dos
205 milhões de brasileiros e
brasileiras verdadeiros ‘donos’ de tudo. Mas uma outra
palavra de ordem, um outro
tema deverá prevalecer no
movimento: o fim das mordomias dos políticos, (ir) responsáveis por um gasto que ninguém suporta mais (exceção
dos corruptos, ativos e passivos), sempre ancorado pelos governos que precisam
aprovar projetos, muitos deles pessoais, protegendo,
sempre, seu quinhão na rou-

balheira institucionalizada em
que transformaram o País. E
no turbilhão de emoções e
atos cívicos visando medidas
concretas para se interromper
um ciclo e um círculo vicioso
que vêm destruindo o Brasil,
deverão estar os muitos privilégios recebidos pelos 81
senadores, como o salário
mensal de, aproximadamente,
R$34 mil até os vários e vastíssimos, além de vergonhosos e desproporcionais,
“penduricalhos, adicionais
ou qualquer outro nome que
queiram dar às aberrações de
quem é eleito para um mandato de oito anos, tem foro
privilegiado e ainda carrega,
desde o ventre das campanhas eleitorais, um suplente
que, se assumir pelo menos
durante seis meses, fica com
todos os benefícios do ‘patrão’ (o verdadeiro dono do
mandato), que muitas vezes
sai para ocupar outro cargo
na administração pública - devidamente negociado, como
tudo na política brasileira - e
deixa seu ‘pupilo’ esquentando lugar ou para entrar nas
demais mamatas. Entre as outras ‘safadezas’, os maus
exemplos, muitos dos quais
seguidos por deputados federais, estaduais e, até, vereadores, pode-se destacar
R$ 4 mil mensais de auxíliomoradia; R$ 15 mil para despesas diversas; até R$ 6 mil
de verba para correio (talvez sejam um dos poucos
que ainda usem tanto tal recurso em plena era da informática como instrumento

de comunicação): R$ 24 mil
para passagens aéreas;
5- 25 litros de gasolina grátis por dia; plano de saúde ilimitado e vitalício, isto é, para
o resto da vida para ele, cônjuge e filhos (certamente, os
fora do casamento também, né
Renan?), seja quando for,
seja quanto for; Indicação de
até 52 assessores que não
precisam ter experiência nem
qualificação alguma, bastando ser indicado e aposentadoria integral (é bom lembrar
que para o senador e seu suplente após os 180 dias de
exercício parlamentar).
Finalmente (se é que para
ardilosos haja fim), para se ter
uma ideia do injustificável
gasto, o Senado gera um custo anual de R$ 30 milhões com
copeiros, massagistas, médicos, nutricionistas, produto de
limpeza, viagens extras, etc.
Por senador. Isto mesmo, dinheiro mais do que suficiente
para pagar, por exemplo, 550
policiais, 250 médicos, 650
professores o ano inteiro.
Como se vê, a farra com o dinheiro público em boa parte
do Congresso e do Judiciário
é um dos principais motivos
de o País estar vivendo uma
de suas maiores crises, a qual
querem fazer com que os trabalhadores arquem com todos
os ônus através de novos impostos (a volta da CPMF),
Reforma da Previdência e tantas outras formas de extorsão.
E um dos principais incentivos para a população ir pra
rua, no dia 26 de março, mostrar que não quer mais isto.

Perigo nos ônibus
É bem verdade que a ‘poliçada’ que trabalha em Niterói e nos municípios vizinhos de São
Gonçalo e Maricá - apesar dos problemas como baixos salários e alguns advindos da falta de
infraestrutura e até mais apoio da Justiça, que muitas vezes dá vantagem aos fora-da-lei - não
vem brincando em serviço quando trata-se de impedir o aumento dos índices de criminalidade na
região. Só que isto não vem acontecendo em relação aos assaltos a coletivos que, segundo o
Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj),
cresceram 33,33% em comparação ao mesmo período do ano passado. É preciso que hajam outros
métodos como, por exemplo, blitze diárias e em pontos sempre diferentes e não conhecidos, maior
integração entre o Sistema de Acompanhamento de Frota (câmeras) e os responsáveis em enviar
apoio e outros que consigam estancar a crise de insegurança que vem deixando os passageiros e
seus familiares em pânico quando trata-se de exercer seu direito de ir e vir. Em paz.

Tudo bem que as pessoas continuem optando por Niterói
para morar e ser felizes, já que é um direito de todos fazer tal
escolha e o município é, mesmo, atraente por várias razões que
vão das belezas naturais, custo de vida menor se comparado
ao Rio, por exemplo, à população altamente receptiva. Só que o
poder público, em todas as esferas, já que temos a BR-101 e a
Ponte Costa e Silva, têm de planejar melhor e mais rápido soluções para problemas advindos, principalmente, do caos que
vem se instalando - não apenas em horários de rush - em suas
principais ruas e avenidas ‘entupidas’ de carros e ônibus durante quase o dia todo. De um tempo pra cá, sair e chegar em
Niterói tem sido um martírio digno das cidades mais agitadas e
confusas do mundo. E das mais desorganizadas, também, no
que se refere a um trânsito que não acompanhou o aumento
populacional, se mantendo quase o mesmo de décadas atrás e
o fato de ser atingido pelos reflexos diretos de milhares de
veículos que vão e vêm para e de todas as direções.

Abuso de Renan

Carne Fraca

O Congresso Nacional,
o mesmo que quer votar a
toque de caixa a Reforma da
Previdência e outras que
visam tapar o sol - e os rombos praticados recentemente - com a peneira e proteger os seus através do corporativismo por lá reinante,
agora partiu pro tudo ou
nada para impedir investigações da Justiça e o consequente fim da Operação
Lava Jato que investiga um
grande esquema de corrupção envolvendo a Petrobras (maior empresa pública do País), vários políticos
(principalmente do PP, PT e
PMDB), as maiores empreiteiras brasileiras e diversas
empresas de outros ramos.
Preocupados com suas cabeças, já que são investigados por supostas (supostas, por enquanto e para não
comprometer ninguém) participações com a maior roubalheira de todos os tempos, alguns senadores não
medem esforços para aprovar o projeto do Abuso de
Autoridade, bem como o
foro privilegiado e o da lista
fechada nas eleições. Indiscutivelmente, o maior deles
é Renan Calheiros, autor da
proposta, que não vê a hora
de aprovar o projeto, revogando a legislação vigente
e estabelecendo novas punições a juízes e desembargadores, entre outras autoridades. Ou seja, imaginando intimidar uma Lava Jato
mesmo sabendo que ela ganhou as ruas e será impossível conter a fúria dos que
querem ver os culpados
condenados e presos.

Na onda de corrupção
que campeia e prospera agora, nem tanto por causa
do trabalho da Justiça -,
principalmente, no serviço
público, onde muitos cedem
às tentações alegando que
a ‘carne é fraca’, a Polícia
Federal acaba de revelar ao
mundo um suposto esquema de pagamento de propina a fiscais agropecuários
para liberar carnes adulteradas sem fiscalização. Segundo a PF, as empresas
teriam usado substâncias
para ‘mascarar’ a aparência
de carnes podres, utilizando carne estragada e papelão na composição se salsichas e linguiças, cometido
irregularidades na rotulagem e na refrigeração das
peças e usado em frangos
mais água que o permitido.
Entre as envolvidas estão
as gigantes BRF (marcas
Sadia, Perdigão e Chester)
e a JBS (Friboi, Seara, Big
Frango, Swift e Maturatta),
cujo prejuízo maior será
acentuada queda nas vendas pelo menos nos próximos
meses. Tanto aqui quanto lá
fora. Muito mais por aqui,
porque as empresas deverão
gastar muita grana com publicidade e o brasileiro é muito bonzinho, esquece tudo
com facilidade e adora uma
promoçãozinha. Já na maioria dos países que importam
nossas carnes ‘fracas’, com
exceção da China que come
até ‘cacholo’, a chama tende
a se manter acesa, pelo menos até que outro escândalo
surja para manchar a imagem
do Brasil e de seus produtos
comestíveis.
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Geral

Ato na RO
Neste sábado, dia 25,
às 9h, acontece ato público na Região Oceânica contra o impacto negativo das obras da
TransOceânica vivido
diariamente pelos moradores, seja no trânsito,
no comércio e até mesmo na possível desapropriação de casas. A população quer ser ouvida
e reivindica explicações.
O ponto de encontro é
no Trevo de Piratininga,
em frente ao Itaipu Multicenter.

Febre amarela:

31 municípios
já têm vacinas
A Secretaria de Estado de Saúde já encaminhou a 31 municípios do
Rio de Janeiro doses de
vacina contra febre amarela em quantidade suficiente para vacinar seu público-alvo (toda a população, exceto as contraindicações) contra a doença.
Segundo o secretário Luiz
Antônio Teixeira Jr., a estratégia a partir deste ponto é complementar o total
de doses de outros 33 municípios, atingindo todos
as 64 cidades prioritárias,
que foram definidas em
função do risco de circulação do vírus e que já estão promovendo a imunização de seus habitantes.
(www.saude.rj.gov.br)

Simpósio de
Direito Digital
A ser realizado na
OAB Niterói dia 28, às
18h, enfocará três temas:
“Cidades Digitais”, “Marcas na Internet” e “Marco Civil da Internet - Lei
12.965/14”. Coordenado
pela Comissão de Direito
Eletrônico, Perícia Criminal Digital e Segurança da
Informação, presidida por
Luiz Roberto Barreto da
Silva Filho, acontece no
auditório da entidade.

Participe!
(21) 9 9590-5340
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Sérgio Gomes

‘Niterói Down Click na Beleza!’ promove
evento neste domingo no Campo de São Bento
Câmara de Niterói debate
reforma da Previdência
Sindicalistas, representantes de classe, servidores,
trabalhadores em geral, vereadores e demais segmentos da sociedade civil organizada, participaram da audiência pública sobre a reforma da Previdência, acontecida na tarde de quintafeira (23), no plenário Brígido Tinoco da Câmara de
Niterói. A proposta de modificar as regras de aposentadoria, encaminhada pelo
Projeto de Emenda Constitucional (PEC-287), foi o
tema central do encontro
presidido pelo vereador
João Gustavo (PHS). Para o
vereador, a Previdência Social pode reforçar seu caixa
cobrando, por exemplo, dos
bancos estatais e dos clubes de futebol, que não recolhem sua contribuição
para o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS).
“O Agronegócio, as empresas estatais, os grandes
conglomerados bancários,
estão em dívida com a Previdência. No segmento que
represento nenhum trabalhador vai conseguir dirigir
um ônibus com 50 anos de
idade com o nível de estres-

se do nosso trânsito. É um
crime o que se pretende fazer com o trabalhador brasileiro”, diz João Gustavo.
Para a doutora Cláudia
Magelli, da Comissão de
Direitos Previdenciários da
OAB-Niterói, a reforma da
Previdência é necessária,
mas pode ser debatida com
calma e profundidade.
“Pouquíssimas empresas
conseguem sobreviver
durante 50 anos, o tempo
que estão pedindo para o
trabalhador se aposentar.
Quem recebe aposentadoria e pensão, por exemplo,
terá que optar por uma ou
outra. Precisamos estar
unidos e atentos”, destaca a advogada.
Além de João Gustavo
participaram os vereadores
Paulo Bagueira (SDD), Paulo Velasco (PTdoB), Paulo
Eduardo Gomes (Psol) e Talíria Petrone (PSOL). Entre
os representantes sindicais
destacamos o presidente
do Sindicato dos Rodoviários de Niterói, Rubens Oliveira e a presidente da
União dos Professores Públicos Estaduais (UPPE),
Therezinha Machado.

Cem anos da AFL
O vereador Paulo Bagueira recebeu esta tarde em seu
gabinete a diretoria da Academia Fluminense de Letras
(AFL). O presidente da entidade, o ex-prefeito Waldenir
Bragança, veio apresentar os detalhes das comemorações
pelo centenário da instituição. Como parte da programação a Câmara de Vereadores vai realizar uma sessão solene
em 19 de junho, às 18 horas, em homenagem a Academia.
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Em sua terceira edição, o projeto “Niterói
Down Click na Beleza!”,
promove, neste domingo (26), no Campo de São
Bento, das 9 às 12h30,
uma ação com atividades como rodas de conversa, contação de histórias, apresentação musical do Grupo Lekolé e
um show de talentos
com pessoas com e sem
Síndrome de Down. Também haverá um espaço
dedicado a informações
sobre serviços prestados pelas instituições filantrópicas e governamentais que atuam neste segmento.
O evento tem como
objetivo promover ações
que aumentem a autoestima das pessoas com
Síndrome de Down, promover debates sobre a
inclusão da pessoa com
deficiência, informar sobre os tratamentos e estí-

mulos necessários, formar
uma grande rede de apoio
sobre esta temática e destacar a rotina e autonomia das
pessoas adultas com Síndrome de Down, mostrando que
elas podem estar incluídas em
atividades cotidianas, no
mercado de trabalho, universo acadêmico, no mundo dos
esportes, das artes e desenvolver suas potencialidades.
O Solar do Jambeiro ainda está apresentando, até o
próximo dia 31, a exposição
fotográfica “Niterói DOWN
Click na Beleza”, que foi
aberta no dia 21. A mostra
foi produzida pelo fotógrafo niteroiense, Renato Moreth, e pela fotógrafa Claudia Perpétuo, do Coletivo
de Artistas Independentes.
Pestalozzi- A Associação Pestalozzi de Niterói
também participa do evento
levando para os visitantes
artesanatos produzidos pelos seus alunos do programa de Vida Independente e

Iniciação ao Trabalho, formado por jovens com deficiência intelectual que fazem
tratamento multidisciplinar
na unidade. Haverá um estande com informações sobre a sua Oficina de Órtese e
Prótese que oferece gratuitamente, através de convênio com o Ministério da Saúde, cadeiras de rodas, andadores, prótese de membros inferiores e órteses como pal-

Bicicletário da Praça Araribóia
será inaugurado dia 27
Espaço terá capacidade
para receber 416 bicicletas
Será inaugurado, no próximo
dia 27, o bicicletário da Praça Arariboia. Os usuários poderão deixar
a bicicleta no local gratuitamente
e com segurança.
O espaço terá 416 vagas e irá
atender usuários das barcas, do
Terminal Rodoviário João Goulart
e pessoas que trabalham ou visitam o centro da cidade. O local terá
segurança 24 horas, recepção, bebedouro, área de descanso, espaço para manutenção básica e bombas de ar. Para usar o estacionamento, será necessário fazer um ca-

dastro com foto do ciclista e da
bicicleta. O investimento na obra
foi de R$ 852.598,79.

milhas e calhas ortopédica.
Os visitantes poderão fazer
o “Teste da Pisada”, onde
através do aparelho Barapodômetro é indicado qual o
melhor equipamento a ser
usado para correção de possíveis desvios de coluna.
Quem quiser obter mais
informações sobre a iniciativa pode acessar https:/
/www.facebook.com/NiteroiMaisHumana.

Parceria vai reabrir
Biblioteca Parque
A Biblioteca Parque de Niterói retomará suas atividades nos próximos
dias. A informação foi divulgada pelo
secretário de estado de Cultura, André
Lazaroni e pelo prefeito Rodrigo Neves no dia (23) em reunião para firmar
uma parceria entre Estado e Município
na área cultural. Também participaram
do encontro o deputado estadual,
Comte Bittencourt, e o secretário municipal de Cultura, Marcos Gomes.
O acordo inclui a revitalização de
espaços culturais, a cooperação entre a Companhia de Ballet de Niterói
e o Corpo de Baile do Theatro Municipal do Rio, a divulgação dos equipamentos culturais de Niterói em outras cidades, e a organização de eventos, atividades e ações culturais, buscando apoio junto ao setor privado,
de maneira coordenada.
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Barcas: nova concessionária,
velhos problemas
Esta semana, o secretário de Estado de Transportes, Rodrigo Oliveira, apresentou, na Associação Comercial e Industrial, no Centro, o modelo de licitação
para nova concessão das
barcas, uma vez que a atual
concessionária, a CCR, entrou com ação para rescisão
do contrato, alegando problemas financeiros. É fato
que o transporte por barcas
sempre foi a melhor opção
para quem precisa transitar
entre Rio e Niterói. Mas, até
certo ponto, as dificuldades
encontradas - filas intermináveis, atrasos e superlotação
- superam os benefícios.
A empresa que assumir
a administração do sistema
aquaviário terá desafios pela
frente. Sobretudo, lidar com
a insatisfação dos passageiros, uma vez que foi anunciado pelo Governo do Estado o fim da tarifa social das
barcas. O desconto do Bilhete Único gera um abatimento em duas passagens por
dia para os usuários. Que faz
muita diferença no bolso.
Mas, bem verdade, é que
esse benefício vem sendo
reduzido ano a ano: caiu de
R$ 1,70, em 2014, para atuais
R$ 0,90 sobre o valor da passagem, que custa R$ 5,90.
Outro ponto abordado
foi a negativa da implantação do catamarã social em
Charitas. A justificativa é a
demanda mínima de usuários. Seriam necessários 40 mil
passageiros para justificar a
implantação da tarifa social
nesta linha, segundo estudos da Fundação Getulio
Vargas (FGV). Hoje, o bilhe-

te Charitas-Praça XV custa
R$ 16,50 (sem regulamentação) e as embarcações não
operam das 12h às 16h.
Entre as minhas reivindicações, está justamente a
importância de termos este
período de tempo também
operante. Assim como o retorno dos horários noturnos
na linha Arariboia-Praça XV.
Sem esquecer, claro, da necessidade de um estudo de
viabilidade para implantação
de uma linha ligando Niterói
à Zona Sul do Rio.
Vale destacar que empréstimo de R$ 330 milhões
do Governo do Estado com
o Banco do Brasil para a
aquisição de nove novas
embarcações e a ampliação
das estações da Praça XV e
Arariboia também foi alvo
de questionamentos. Essas
obras não foram realizadas
e somente quatro dessas
barcas chegaram ao Rio.
Que, ainda assim, operam
com tempo de viagem aumentado e com custo operacional maior do que as
embarcações antigas.
Durante o encontro, falou-se também das exigências que deverão ser cum-

pridas pela nova concessionária. O período de operação da empresa vencedora
deverá ser de 20 anos. E, de
acordo com a Secretaria de
Estado de Transportes (Setrans), no prazo de um ano,
deverão ser apresentados
estudos de viabilidade para
implantação da tão esperada linha Praça XV-São Gonçalo, e outra ligando os aeroportos Santos Dumont e
Galeão. Certamente serão
cobrados pela população.
Quem acompanha minha
trajetória sabe que defendo
melhorias no funcionamento das barcas, principalmente, por também ser usuário
do sistema. E, mais do que
isso, luto por melhorias na
mobilidade urbana, tema recorrente em minhas discussões. Até que a licitação esteja concluída e a nova empresa assuma a gestão das
barcas, ficará a expectativa
por um serviço operacional
prestado com mais fluidez e
conforto para seus passageiros, apesar das mudanças
anunciadas. Ficarei atento e
vou acompanhar de perto
todo o processo, cumprindo
meu papel de cidadão.

Circuito das Artes leva festival
cervejeiro e cultura para Boa Viagem
Para comemorar a
chegada da nova estação, o Circuito das Artes
de Niterói apresenta o
Festival de Outono Cervejeiro nos dias 31 de
março, das 17h às 22h,
1º e 2 de abril, de 12h às
22h, na Praça Nilo Peçanha na Boa Viagem, com
entrada franca.
Após o sucesso da
última edição, o evento
retorna com a programação que vai agitar o final
de semana da cidade. De
sexta até domingo, diferentes expositores de
cervejarias artesanais,
food trucks e food bikes
estarão instalados na praça oferecendo ao público suas especialidades.
Preparem-se para se deliciar com a cervejaria Da
Corte, direto de Petrópolis, a Quality Beer com
seus chopps verdes, a
recém lançada Old
School e vindo das areias cariocas, a cervejaria Irada. Já no quesito
iguarias gourmet estão
confirmadas opções da
alta gastronomia a preços acessíveis. Tem

Leila Pinheiro

desde hambúrgueres a
comida japonesa e doces artesanais.
Com acesso gratuito
e ampla programação
cultural, o festival também apresenta uma ala
com expositores super
bacanas para quem curte uma boa feira de
moda. Para Mariana Tauil, idealizadora do evento, “a iniciativa de unir
gastronomia, moda e
cultura é um atrativo
para fomentar a economia criativa da cidade”.
A festa a céu aberto
destaca na programa-

ção uma homenagem a
diferentes estilos musicais: sexta-feira será o
Dia do Blues, sábado o
Dia do Jazz e para fechar
o evento, o domingo será
o Dia de Rock, bebê! Outro atrativo para curtir
com toda a família é o
“espaço kids” com brinquedos para a criançada.
Em caso de chuva o
evento será remarcado.
Para mais informações fb/Circuito das Artes Niterói, @Circuitodasartesniteroi e por e-mail
circuitodasartesniteroi
@gmail.com

Happy hour com

no Teatro da UFF

Belliza Luar

Sozinha ao piano, Leila canta e toca músicas escolhidas do cancioneiro
brasileiro e de sua discografia, que inclui 18 álbuns
de carreira, três DVDs e incontáveis participações
em coletâneas, discos de
amigos e de jovens artistas. Dias 4 e 5 de abril, às
20h no Teatro da UFF Rua Miguel de Frias 9.
Ingressos R$50

Neste sábado, 25 de
março, o Shopping Bay
Market apresenta happy
hour com a cantora niteroiense Belliza Luar
(foto), a partir das 19h. O
show traz estilos musicais
diversos, dentro e fora do
vasto mundo da música
brasileira, como samba,
bossa nova, baião, pop,
jazz, choro, entre outros.
Entrada franca.
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EMPRESA BOA PRA
CACHORRO... Nada
melhor do que beber
com seu melhor amigo.
Aí, você vai dizer que o
seu melhor amigo é o
seu cachorro. Pois bem, é
dele mesmo que
estamos falando. Se ele
vai beber é outra
história, mas você
poderá adotar um
cachorro e levá-lo para o
seu trabalho. E ainda
ganhar uma licençacachorro de uma
semana, que seria o
período para adaptação
do bicho. Quem está
oferecendo isso tudo
para seus funcionários é
uma cervejaria chamada
BrewDog, localizada na
Escócia. Mais uma boa
ideia para ser copiada.

#gazetanit

CHEIRINHO DE... Se
Marilyn Monroe dormia
apenas com duas gotas
do perfume Chanel #5
(nada de roupas)... A
escritora Allison Ramirez
tenta ir além. No lugar
do clássico perfume
francês, entra o aroma
da “perseguida”. Isso
mesmo, Allison está
experimentando sua
criação: um perfume cuja
essência é o aroma de
vagina. Segundo ela, os
homens estão mais
simpáticos, inclusive,
um não se segurou e
disse para ela: “seu
cheiro me deixa louco!”.
A escritora mistura a
fragrância (cedro, rosa e
almíscar) com um
cotonete, que é
umedecido na “zona do
agrião”. Depois, ela passa
o cotonete nos pulsos.

O SUBURBANO QUANDO CHEGA ATRASADO/O PATRÃO
MAL-HUMORADO/DIZ QUE MORA LOGO ALI/MAS É
PORQUE NÃO ANDA NESSE TREM LOTADO/COM O PEITO
AMARGURADO/BALDEANDO POR AÍ... Se alguém ainda
achava que o trânsito em São Paulo era pior do que
o do Rio de Janeiro, está redondamente enganado.
De acordo como os estudos da TomTom Traffic, o Rio
de Janeiro está na 8ª colocação das cidades mais
engarrafadas do mundo. Em média, o carioca fica
por dia 43 minutos a mais no trânsito, além do
tempo aceitável. São Paulo ficou na 71ª posição. A
Cidade do México ficou em primeiro. Eles não
conhecem a cidade do Rodriguinho...
PASSAGEM SÓ DE IDA... Alexander
Ivanov é o nome que pode
ajudar, e muito, o Brasil. Ele é o
vice-diretor-geral da Space
Corporation Roscosmos. A
estatal russa pretende colocar
pelo menos seis pessoas dentro
da nave Federatsiya, cujo destino
é a Lua. Já foram previamente
inscritos: Primeiramente, Temer; depois, Renan
Calheiros, Romero Jucá, Eliseu Padilha, Paulo Maluf,
José Sarney, Luiz Fernando Pezão... Aécio Neves até foi
indicado (Calma, Aécio! É indicado e não, indiciado)
mas não irá a lugar nenhum para variar. Se
Rodriguinho quiser se candidatar...
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ANAIS DA MÍDIA... Sexta, 24
de fevereiro. Um dia
histórico para a TV
brasileira. Esqueça o
primeiro beijo na boca
entre um homem e uma
mulher, esqueça o
primeiro beijo entre dois
homens, esqueça o
primeiro beijo entre duas
mulheres... Esqueça tudo!
Durante a transmissão do
programa “Bastidores do
Carnaval” (RedeTV),
ancorado pelo
interminável Ok Ok Nelson Rubens e por Flavia Noronha, a subcelebridade Ju Isen
mostrou nada mais, nada menos, que o ânus! Em close! Algo considerado ainda
inimaginável de se ver na TV... E quando menos se esperava, a parte mais utilizada
pelos brasileiros voltou a ser assunto: na previsão do tempo do Jornal Extra, o c*
apareceu, dessa vez, nublado.
SIF(UDEMOS)... Reavaliação de um erro histórico. Só assim para
explicar o motivo de se passar mal após um churrasco. A culpa
normalmente recai sobre as bebidas. A operação “Carne Fraca”
da Polícia Federal descobriu que frigoríficos e grandes empresas
do ramo alimentício pagavam propinas aos fiscais do Ministério
da Agricultura para que eles facilitassem as seguintes
irregularidades: aproveitamento de carne estragada e cabeças de
porco para produção de linguiças e salsichas, reembalagem de
produtos vencidos, carne moída misturada com papelão e frango,
uso do ácido ascórbico para dar a impressão de que os produtos
vencidos eram frescos, uso de água para aumentar o peso dos
produtos... Nessa altura do campeonato, o brasileiro está
torcendo para ter uma febre fraca e comer uma carne amarela...
Até porque febre amarela e carne fraca é o ó do borogodó!

letras@gazetanit.com.br
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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

Meu nome é indignação
Está cada dia mais difícil
viver no Brasil. E isso não é
um chavão, é a mais sórdida
realidade. Sobreviver por
aqui é para os alienados, os
frios, os muito otimistas e/
ou os que continuam a viver
sob o bordão “cerveja, mulher e futebol.” Em se tratando de povo, seja de que nível intelectual e social for, o
monstro é aterrorizante. O
único consolo é saber que lá,
nos confins do planalto central, poderosos engravatados
e togados estão acabando
com o estoque de Rivotril
das proximidades. Melhor
pra quem é dono de farmácia,
pros laboratórios, pros hospitais. Quem rir por último vai
gargalhar até passar mal.
Aqui, no andar de baixo
da pirâmide, o pânico se dissipa a cada dia. Consultórios de médicos e psicólogos
estão apinhados de gente
completamente surtada pelas condições em que estamos vivendo. E com isso
não estou me referindo apenas à classe média, mas também à população carente
que dispõe de serviços gratuitos de psicologia oferecidos, principalmente, pelas
universidades públicas, faculdades particulares, igrejas e organizações não governamentais (ONGs).
As redes sociais viralizam posts de revolta e indignação, desde o despertar até
o adormecer inquieto dos internautas. E ainda bem que
o brasileiro tem essa capacidade absurda de criar tantos
memes engraçadíssimos
para quaisquer circunstâncias adversas que vivemos, do
contrário já estaríamos todos fritos, como aliás desejam os atuais caciques impolutos da capital federal.
Minha revolta hoje tem
dois principais alvos, esses
que eu escolhi de uma farta
mesa de escândalos, exploração e violência. No que
se refere ao nosso “querido” governo federal, uma
das mais desgraçadas sagas é a de um jovem tentando tirar sua CTPS. Minha
filha caçula, de 19 anos, entrou para o rol desses pobres infelizes. Há três meses ela tenta agendar - notem bem, não é dar entrada,
mas somente agendar - no
site do Ministério do Trabalho um horário para ir a
um posto de Niterói, de São
Gonçalo ou do Rio para protocolar sua requisição da

CTPS. O mapa dos horários
seria cômico se não fosse
trágico. No calendário de
cada mês os dias estão em
azul - indisponível - ou em
amarelo - agendamento
suspenso - ou em vermelho
- aguardando liberação para
agendamento. É uma piada
do maior mau gosto: o recém-empossado adulto já
chega a este universo
desiludido. Quer procurar
emprego, mas não tem a
documentação necessária.
Quer trabalhar, mas o governo, que anuncia aos quatro
ventos sua preocupação
com o crescimento e a redução do desemprego , não
lhe oferece o mínimo de
condições para dar o primeiro passo em direção à carteira assinada: dispor da
própria carteira!
O segundo motivo da
minha repulsa é municipal,
e tem relação com as ruas
de Icaraí e redondezas. É
um festival de buracos tão
fundos quanto insolentes,
que desafiam a agilidade de
qualquer motorista. No cruzamento da Rua Dom Bosco com a Av. Ary Parreiras
há duas crateras pequenas
em extensão, mas enormes
em profundidade. E não adianta dizer que a Dom Bosco
está com pavimento novo,
todos sabem disso. A questão é nos cruzamentos. Na
esquina de Mariz e Barros
com Geraldo Martins a turma da buraqueira se reúne
novamente. E a Av. Almte
Ary Parreiras, na direção da
Mário Vianna, mostra uma
sucessão de orifícios no asfalto todo remendado que se
sucede por todas as ruas
paralelas de Santa Rosa e
Vital Brasil. A minha pergunta é: o que fazem com o
IPTU escorchante que a
gente paga, anualmente, e
cujo carnêzinho chega pontualmente ainda em dezembro, para nos lembrar que

início de ano significa bolso furado, tal qual as ruas
de Niterói? Em Charitas,
bairro tão sofrido pelas
obras do Túnel CharitasCafubá, a atenção às ruas
transversais à praia é zero.
Uma mãe de bebê não consegue chegar à principal
com um carrinho para passear, é buraco e lama em
todo o percurso.
A Secretaria de Conservação e Serviços – SECONSER – da Prefeitura pede aos
cidadãos que registrem suas
queixas no aplicativo
Colab.re , inaugurado há mais
de dois anos com o objetivo
de estreitar o contato entre a
sociedade e o governo municipal. Já registrei todas
essas queixas lá há algum
tempo, e até agora a única
coisa que vi foi um remendo
muito mal feito ali no cruzamento da Dom Bosco com a
Ary Parreiras: em vez de orifício agora temos um sulco!
Com relação às calçadas
o quadro não é diferente:
além de rachaduras enormes
provocadas por raízes de árvores, buracos e desníves,
ainda temos direito a montes de poças e fios desencapados caídos pelo chão. A
Prefeitura diz que a responsabilidade pelas calçadas é
dos donos dos imóveis, exceto aquelas circundadas
pelo patrimônio público. O
famoso “jogo de empurra” é
uma praga que assola o já
combalido país e seus cidadãos - em sua maioria, graças a Deus - honestos. Não
é da conta do contribuinte
quem é o pai do filho bastardo, mas sim o seu direito a
ter o problema resolvido
tempestivamente.
Para terminar, por hoje,
o prato mais amargo de se
engolir: o famigerado Nitpark. Este sim consegue ser
praga maior do que o jogo
de empurra característico de
nossos serviços. É impres-

sionante a quantidade de
“flanelinhas” com aquela
roupa amarela e azul atrás
dos motoristas desta cidade que um dia foi sorriso.
Parecem gigantescas moscas coloridas, hordas em
volta do desavisado que se
atreve a parar em qualquer
ruazinha residencial de Icaraí, São Francisco, Jardim
Icaraí, Santa Rosa. A impressão que eu tenho é que,
dia desses, eles vão surgir
na minha garagem. Não é
possível! A prefeitura conseguiu instalar o Nitpark no
fundo do fundo de um logradouro por onde nem barata passa, mas eles estão
lá. E o preço é absolutamente exploratório: R$ 3,50 por
duas horas. A gente nem
parou ainda e o papagaio
já vem chegando com
aquela maldita pergunta,
“é um período, madame?”
Fico matutando sobre
quantos milhões a prefeitura não arrecada com essa
epidemia urbana? E o quê
desse dinheiro todo se reverte para o benefício da
população? Eu gostaria de
andar de bicicleta em todos os meus caminhos
mas, com o exíguo número
de ciclovias, as ruas esburacadas e as calçadas idem
os ciclistas que mais vejo
são entregadores de farmácia, gente jovem, com
muita coragem e ousadia.
Enfim, queixa é o que
não falta. Porém, como diz
uma amiga minha, “a vida
não é pra se levar muito a
sério.” E então a gente vai
levando, tentando ser feliz
de algum jeito, dando risada dos memes pelo Whatsapp e tendo fé. Na próxima coluna mais um capítulo da saga de um contribuinte que paga impostos absurdos e recebe quase nada
em troca, ou seja, eu e milhões de brasileiros. Como
você, leitor.

Sala Carlos Couto tem
programação para
celebrar a Mulher
A Sala Carlos Couto
está preparando uma programação especial entre
28 e 30 de março para celebrar a Mulher, com música, poesia e exposição.
No dia 28/03, a Sala
Carlos Couto recebe a exposição “Inspirações”,
em homenagem a algumas das mais importantes
mulheres brasileiras,
como Chiquinha Gonzaga, Ruth de Souza, Ismênia Martins, Maria da Penha, Leila Diniz entre outras. A mostra, com curadoria de Teca Nicolau, vai
reunir fotografias e informações sobre 13 mulheres fundamentais para a
sociedade brasileira, que
deixaram grande contribuição para a cultura e
tem seus nomes gravados na história do país.
Também no dia 28, às
19h, o Coral Flor do Canto, formado por Maria
Cristina Borges Ayres,
Marcia Malta, Marcia
Bessa (Sopranos), Marcia Pantaleão, Viviane
Campos, Maria Isabel
Rubio Carrasco (Mezzos), Lidia Botteon,
Márcia Rocha e Valéria
Menezes (Contraltos) e
Direção Musical: Cacala
Carvalho se apresenta no
espaço e comemoram 10
anos de carreira.
O grupo já se apresentou em importantes festivais de corais e espaços
de cultura, como o Museu de Arte do Rio, a Sala
Baden Powell, a Sala Funarte Sidney Miller, além

do Salão Nobre do Teatro
Municipal de Niterói.
No dia 29, às 19h, será
a vez da cantora e poeta
Verônica Albuquerque
mostrar ao público o show
“Tecendo Mulheres”,
enaltecendo várias faces
femininas. Numa proposta intimista, acompanhada
em violão solo, a apresentação se propõe a homenagear MULHERES, traduzindo em poesias e canções os amores, conquistas, dores e paixões, contidas nas diversas faces de
SER MULHER.
Integram o repertório
cuidadosamente selecionado musicas de Ivan Lins,
Vinícius de Moraes, Tom
Jobim, João Donato, e das
Divas: Joyce Moreno, Ana
Terra, Marisa Monte, entre outras(os). Em performance, a artista promete
encantar, dando seu toque
especial às poesias de Elisa Lucinda, Adélia Prado
e Clarice Linspector, além
de suas inéditas autorais.
Já no dia 30, também
às 19h, e encerrando as
festividades, haverá a performance cênico-musical
“Domínio da Palavra”.
No elenco, Jacqueline
Durans, Julhia Quadros,
Micheli Laviola e as musicistas do Programa Aprendiz, as violinistas Clariana
Mattos, Suelana Mattos, a
violista Camila Costa. A
direção é de Jean Cândido
Brasileiro, com preparação
musical do Maestro Evandro Rodtiguese e produção de Teca Nicolau.
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O Homem só atingirá a plena maturidade quando aprender a conviver
com a incoerência. A incoerência, ao
contrário do que se imagina, é gol a
favor e não contra. Cobrar coerência radical do ser humano é o mesmo
que tentar convencer cobra a mugir.
Há tempos, numa farmácia, encontrei um cara que me disse, 10
anos atrás, que nunca usaria camisinha. Mas estava lá, escolhendo,
na dúvida entre lubrificadas, perfumadas, coloridas. Disse a ele que o
problema da camisinha não está em
quem fabrica, mas em quem coloca. O tal conhecido veio cheio de
explicações, como se tivesse cometido um crime ao praticar a incoerência, comprando camisinha depois de anos pregando que jamais
iria vestir uma. Tolice.
Quando James Bond disse “nunca diga nunca mais” caminhava mais
ou menos pela mesma picada. Eu disse que jamais faria um monte de coisas que acabei fazendo e, recentemente, descobri que sou uma das figuras mais incoerentes que conheço.
E daí? Qual é o problema? Incoerência talvez seja até virtude. Quem
sabe? Não significa voltar atrás. Representa reavaliação, revisão, enfim,
algo ligado ao prefixo re e não ré.
Um dia desses achei que estava
grelhando o saco da humanidade. Andava meio tórrido, meio lancinante e
áspero. Fiz vítimas preciosas e quando caíram aquelas poucas gotas de
chuva, numa segunda-feira, comecei
a trabalhar as 7 da manhã e só parei
as 2 da madrugada. Dormi, acordei e
fiquei na toca. Em seguida cometi outra incoerência: fui ao supermercado
fazer compras. Eu que já tinha jurado que nunca mais pisaria naquela
masmorra de soja, fubá e cebola, mas
estava lá, carrinho na fila da caixa 5.

Crônica |

Necessária incoerência

Apesar de tudo notamos que o
povo, mesmo incoerente, cobra coerência. Exemplo: certa vez peguei um
táxi. O taxista disse, logo que entrei,
que estava louco para trocar de carro, que estava achando aquele uma
porcaria. Elogiei o conforto, a economia, a resistência do modelo. No

final da corrida, o taxista não só havia desistido detonar o carro como começou a fazer declarações de amor
a ele. E finalizou: “hoje estou de cabeça quente”. Incoerência? Sim, mas
qual é o problema?
Na área afetiva as joaninhas e
suas sirenes fazem ronda, marcam
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em cima. O que mais se ouve é “mas
você não disse que o sujeito era um
animal, minha filha? Como é que voltou para ele?” Não existe oceano de
incoerências mais profundo do que o
coração, essa coisa linda que carregamos na carcaça que é um verdadeiro porrete na face estranha e esverdeada da lógica. É o tal ditado:
penso, logo pisso, ou penso. Aí alguém
diz que não devemos satisfações a
ninguém.
Mentira. A incoerência, por mais
sutil que seja, provoca um mal estar
porque, queiramos ou não, vivemos
numa tribo. E a tribo cobra satisfações que, mesmo inconscientemente, nos sentimos na obrigação de dar.
Alceu Valença gravou um clássico da música brasileira lá atrás, nos
anos 70, onde logo na abertura escancara: “pois eu sou o porta-voz da
incoerência”. Desde que ouvi essa
canção pela primeira vez achei incrível a coragem dessa confissão.
Será que a dinâmica existencial
passa pela incoerência? Caso contrário como é ser dinâmico e coerente
ao mesmo tempo? A coerência seria,
em muitos casos, sinônimo de petrificação, de estagnação, de atraso de
vida? Picasso era coerente? Não!
Jimi Hendrix era coerente? Não!
Einstein, Da Vinci, Vinicius de Moraes, Sartre, Mané Garrincha? Não!
A incoerência, a incômoda e perturbadora incoerência foi a mais fiel escudeira desses gênios.
Não é pecado ir e depois dizer que
vai voltar. Não é pecado voltar para
quem juramos nunca mais ver pintada. Não é pecado desfazer e refazer. Não é pecado praticar, lucidamente ou não, esse bicho estranho e
maravilhoso chamado incoerência.
Por mais coerente que esse finado
texto possa ter parecido.
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Blogueiras lançam o Liga Materna neste sábado

Homenagens
na Câmara

sos filhos, resolvemos ampliar nossa rede e oferecer
não somente anúncios de
produtos e serviços para
gestantes e mães, mas relatórios e faturamento unificados para empresas, projetos
especiais, ações e campanhas coletivas como forma
de agregar mais valor aos
blogs e consequentemente,
ao Liga", explica a editora do
Aprendizados de Mãe, Gabriela, confiante no projeto.
A comemoração do Liga
Materna será iniciada com um
almoço no Restaurante Gatto
Pardo, para as oito blogueiras
que se reunirão para se preparar para os brindes efetivos
que acontecerão às 17 horas.
"Muitos brindes ao projeto
que mais entende de mães e
filhos", exclama Thaís, editora do Mamãe Tagarela.
Os oito blogs, que compõem o Liga, já realizaram
(individualmente) ações
para clientes como Santa
Clara Eco Resort, Pousada
Pedra da Ilha, Ninho, Americanas, HP Impressoras,
Baby Dove, Staedtler, Laboratórios Fleury e Gambo. Os
blogs são Babydicas, Jeitinho de Mãe, Mágicas de
Mãe, Materniarte e Os Trigêmeos da Michele.

A Câmara de Niterói realiza nesta segunda-feira (27) às 13h
sessão solene para homenagear um grupo de
mulheres que se destaca em suas áreas de
atuação. A solenidade
será presidida pelo vereador Paulo Bagueira. Serão entregues
medalhas em reconhecimento ao trabalho
desenvolvido pelas
homenageadas.
O evento contará
com a presença da cantora Magda Belotti,
que fará a abertura da
sessão cantando à capela o Hino Nacional e
integrantes da Escola
de Música Romeu Savastano, especializada
em canto lírico. Entre
as homenageadas estará a primeira-dama do
município, Fernanda
Sixel, que receberá a
medalha Felisberto de
Carvalho, a médica e
fundadora da Adama,
Thereza Cypreste,
com a medalha Albert
Sabin e a escritora de
livros infantis, Danielle Fritzen com a medalha Leila Diniz.

Elas engajam as
mamães e chegam a
mais de 1 milhão de
likes no Facebook
Um grupo de mães blogueiras se inspirou nos filhos para mudar suas carreiras e tomar um novo
rumo. Uma direção que as
levou a criar o Liga Materna (www.ligamaterna.
com.br), que será lançado
neste sábado (25), no Vizinho Gastro Bar, localizado no
Vogue Square (Av. das Américas, 8.585, Barra da Tijuca),
a partir das 17 horas, e aberto às mamães seguidoras.
Este time, formado por
oito mulheres, joga com palavras, sentimentos, conteúdos e informações que
norteiam o mundo maternoinfantil, e com muito drible
entre sua criançada e seus
blogs consegue marcar o
gol nas redes sociais com o
número de curtidas que só
aumenta. É o primeiro canal
de informação que reúne
mães blogueiras para abordar o assunto.
Juntas, estas influenciadoras, que têm muita identificação e proximidade com seu

Fernanda, Gabriela e Thaís criadoras do Liga Materna (www.ligamaterna.com.br)

público, possuem mais de 1
milhão de likes no Facebook,
630 mil visitantes únicos por
mês, cerca de um milhão de
pageviews e 272.316 seguidores pelo Instagram, conforme relatório do Google
Analytics (fevereiro 2017).
Com conteúdo de qualidade e fidelidade das suas
leitoras, elas abordam assuntos do universo materno-infantil, que vão desde a maternidade (gestação e puerpério,
cuidado com os pequenos),
passam pela saúde e desenvolvimento da criança, vida
em família, criação de filhos
múltiplos, atividades, brincadeiras para eles, e chegam às
dicas para as mães.
A proposta do Liga Materna é ser um canal que reú-

ne um time de blogs de maternidade que atua em parceria e cooperação, ressaltando o melhor de cada um,
respeitando suas características, compartilhando experiências e aprendizados.
O canal foi criado pelas
editoras de conteúdo do
Que mãe sou eu, a biomédica por formação e coordenadora de eventos por experiência a carioca Fernanda
Curado Reale; Aprendizados
de Mãe, a publicitária catarinense embaixadora do Todos
pela Educação, Gabriela
Gama; e do Mamãe Tagarela, a paranaense fisioterapeuta que vive na República de Malta atualmente,
Thaís Cardoso.
Cada uma desempenha

uma posição importante no
time para alavancar este novo
projeto. Fernanda, por exemplo, é responsável pela Comunicação e Relações Institucionais, Gabriela pelo Planejamento e Estratégias de
Negócios e Thaís, pela área
Administrativa-Financeira e
Análise de Desempenho dos
blogs. "As áreas assim como
as mães e os blogs interagem entre si e atuam de forma equilibrada para facilitar
o desenvolvimento das
ações", aponta Fernanda,
editora do Que mãe sou eu.
"Criamos o canal para
oferecer conteúdos importantes para o dia-a-dia das
mães e, como todas nós deixamos de trabalhar fora para
ter mais tempo com os nos-
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