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FIM DE LULA

MUDANÇAS À VISTA?
Tendo como certa uma
derrota no Congresso, - e
uma grande possibilidade
de revoltas populares e, até,
motim -, caso insistisse em
colocar em votação a Reforma da Previdência, o governo Temer resolveu dar uma
de ‘bonzinho’ e rever alguns
dos pontos relacionados ao
polêmico tema.
Mesmo sem ter muito
efeito prático na lambança
proposta, um deles diz respeito à diferenciação no
tempo de contribuição entre homens e mulheres. Em
um dos últimos encontros
no Palácio do Planalto, cada
vez mais frequentes em tempos de crise e de votações
onde há forte tendência de
os deputados fazerem o que
mais gostam, isto é, trair
acordos - e claro, ganhar dinheiro fácil - ficou determinado que, para se aposentar com 70 % do benefício,
homens devem ter pelo menos 25 anos de contribuição. Para mulheres, o período mínimo exigido será de

REFORMAS

23 anos. A idade mínima
para aposentadoria também
foi alterada, ficando em 65
anos para homens e 62 para
mulheres.
Pelo visto, há poucos
dias de uma nova tentativa
de greve geral, marcada para
o dia 28 (o que dificilmente
acontecerá e a ‘cambada’ há
muito sabe disso) e da votação na Comissão Especial da
Reforma da Previdência na
Câmara dos Deputados, mais
uma vez os ladrões da República mentirão, cometerão
injustiças e deverão colocar
as mãos sujas no bolso do
trabalhador.
Mais uma vez, em
nome de uma corrupção
praticada por eles e seus
cúmplices, no caso os empresários que abastecem
Caixa Dois de campanhas
e dão grana para manter o
luxo desse lixo, o Brasil
sairá perdendo e mostrando que a vontade de se
mudar algo ficará só na
vontade. Mas quem sabe
um dia? Quem sabe?

CIRCO À BRASILEIRA
Engraçado como ainda tem gente que ‘defende os que
defendem’ os envolvidos na Lava Jato a permanecerem no
governo até que hajam provas robustas, denúncias criminais ou condenação (no caso do atual governo federal, muitas
condenações, já que pelo menos oito ministros e presidentes da Câmara e do Senado, aliados de primeira, fazem parte
dele). Mais engraçado, quando o principal deles a fazer a
defesa é quem deveria estar acima de qualquer suspeita. o
próprio presidente da República, Michel Temer, que só não
foi incluído na lista do procurador-geral, Rodrigo Janot, porque não se pode investigar presidente da República por
atos anteriores ao mandato. E não acontece nada. Ah, se
vivêssemos em um país sério... Só para relembrar...
ATUAIS MINISTROS
Eliseu Padilha (Casa Civil), PMDB
Moreira Franco (Secretaria de Governo), PMDB
Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia), PSD
Aloysio Nunes (Relações Exteriores), PSDB
Bruno Araújo (Cidades), PSDB
Blairo Maggi (Agricultura), PP
Helder Barbalho (Integração Nacional), PMDB
Marcos Pereira (Indústria e Comércio Exterior), PRB
PRESIDENTE DA CÂMARA
Rodrigo Maia, DEM

PRESIDENTE DO SENADO
Eunício de Oliveira, PMDB

Enquanto não acontecem as principais reformas
que o País necessita, como
da Ética, da Moral e dos códigos Civil e Penal, continuamos a assistir ao mais autêntico FEBEAPÁ, como dizia o velho Stalislaw, que,
vivo fosse, teria motivos suficientes para escrever um
específico sobre as besteiras praticadas pelos últimos
governos e pelo Congresso
Nacional que resolveram, de
uma hora pra outra e a toque
de caixa (ops, Caixa Dois,
deve ser) colocar em prática
as reformas políticas, trabalhistas e na Previdência, aliás, exatamente, assoladas de
besteiras de deputados e senadores que agora se dizem
os salvadores de uma pátria
que para eles tem de ser escrita sempre em caixa (ops,
Caixa Dois de novo) baixa.

BANG BANG
A Prefeitura de Niterói
insiste na ideia de armar sua
guarda. Ideia, não, agora é
pra valer, uma vez que Legislativo e Executivo chegaram a um acordo e aquilo que
era apenas uma vontade de
alguns virou lei. Contra ou a
favor, muitos ainda não sabem de que lado ficarão no
duelo, mas o fato é que, uma
vez implantado o porte de
arma para os GCMs, devese assistir a muitos equívocos praticados no combate
à violência pois serão mais
pessoas - muitas despreparadas - se sentindo em condições de ‘defender a sociedade’. Atirando pro alto,
achando que não há perigo,
trocando tiro no meio de
ruas cheias e próximo à escolas, demonstrando poder
e autoridade e, principalmente, deixando que de
seus armamentos saiam balas perdidas e achadas e
matem pessoas inocentes.

As bolsas de apostas estão pagando pouco em relação a possível prisão do “ladrão-mor” da República. Para
muitos, inclusive pra pessoas que exigem o fim de tanta
corrupção, agora, é uma questão de tempo (não se pode
precisar quanto pois o juiz
Sérgio Moro vai ouvir todas
as 87 testemunhas do ex-presidente com ele ao lado) e o
autor do maior projeto criminoso de poder até hoje implantado pode fazer companhia à ‘cumpanherada’ em Curitiba em breve. Isto se o corrupto não se valer da martirização que vem fazendo nas
veiculações do PT feita em
cadeia (ops, ato falho) de rádio e TV, fugir valendo-se da
dupla cidadania ou aceitar
convite de países “hermanos” que ele tanto ajudou
com o dinheiro vindo do
suor e sangue de milhões de
brasileiros e brasileiras.

SOS ITAIPUAÇU
O município de Maricá
que, entra governo, sai governo, não consegue nem
seu próprio batalhão, dependendo do 12° BPM de
Niterói (mas a culpa não é
só a falta de habilidade de
seus últimos prefeitos petistas) para o patrulhamento
ostensivo e suas demais
atribuições, também não
consegue melhorar as condições de vida de seus milhares de moradores de distritos um pouco mais afastados. Como Itaipuaçu, por
exemplo, onde alguns serviços públicos parecem nem
ser direito deles pois, mesmo pagando um IPTU, relativamente, caro, turistas e
moradores permanentes vivem às escuras, com ruas
cheias de crateras, lixo,
mato, além de calçadas,
quando existem, perigosas pois são pequenas e
tomadas de um matagal
sem fim. E sem manutenção. Isto sem falar nos
acidentes e assaltos muito frequentes naquele balneário que tinha tudo para
voltar a atrair a atenção de
turistas e empresários.

Leia mais em www.dirennajornalista.blogspot.com
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Mais de 15 milhões não
entregaram declaração do IR
Mais de 15 milhões
de contribuintes ainda
não acertaram as
contas com o Leão.
Segundo balanço divulgado pela Receita
Federal, 13.071.435
declarações foram recebidas até o dia 18.
O número equivale a
46,2% do total de 28,3
milhões de documentos esperados.

Detran oferece aulas
gratuitas para deficientes
O Detran abriu hoje
40 vagas para o curso
prático gratuito de direção para deficientes físicos de baixa renda. As
aulas integram o projeto “Cidadania sobre Rodas”, que foi criado em
2008 e já contribuiu para
habilitar 1.748 pessoas
de baixa renda. Entre os
beneficiados está Gilson Dias Wirzma Júni-

or, 28 anos. Ele foi um
dos atletas paralímpicos
da equipe brasileira de
rúgbi que competiu pela
primeira vez numa Paralimpíada em 2016, no Rio
de Janeiro.
Para se cadastrar, os
interessados podem ligar
para o telefone (21)
2332-9634 ou enviar uma
mensagem para o e-mail
cfcdetran@detran.rj.gov.br.

Caixa pagou mais de R$ 15 bi
das contas inativas do FGTS
Até esta quarta-feira (19) a Caixa Econômica Federal já pagou mais de R$ 15,1 bilhões para trabalhadores nascidos entre janeiro e maio beneficiados pela Medida Provisória (MP) 763/
2016, que permitiu o
saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). O
valor pago equivale a
83,2% do total inicial-
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mente previsto (R$ 18,1
bilhões) para o período.
Mais de 9,5 milhões
de trabalhadores já sacaram os valores a que
tem direito nas contas
inativas do FGTS, o que
representa 76% das
12,5 milhões de pessoas nascidas no período.
A previsão é que 30,2
milhões de trabalhadores sejam beneficiados
com a medida e possam
sacar um total de R$
43,6 bilhões.

Participe!
(21) 9 9590-5340
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Prefeitura anuncia abertura do
Túnel Charitas-Cafubá no dia 6 de maio
Darcy: nem educação,
nem presídio

#gazetanit

Neste ano de 2017, completam 20 anos da morte de
um dos maiores educadores
que por esse nosso Brasil já
passou: Darcy Ribeiro. A sua
morte abriu uma lacuna no
cenário educacional brasileiro, enquanto o seu legado
de conhecimento, de modo
persistente, ecoa em nossas
mentes para deixá-las inquietas com as pertinentes provocações que o saudoso
educador mineiro sempre frisou. Uma de suas frases que
causou (e ainda causa) maior impacto no pensamento
sociológico brasileiro se refere à educação e aos presídios. Disse o nobre educador: “Se os governadores
não construírem escolas, em
20 anos faltará dinheiro para
construir presídios”.
Com a sua morte, aos 74
anos, em 1997, o antropólogo Darcy firmou uma profecia que hoje se concretiza: o
Brasil não tem educação, nem
dinheiro para construir presídios. A falta de uma educação eficiente, que oferte aos
professores e alunos a possibilidade de lecionar e aprender com eficácia, promovendo o desenvolvimento do indivíduo com qualidade, preparando-o para o pleno exercício da cidadania, fez com
que, passados exatos 20 anos
desde a morte do educador,
nós tenhamos um aumento
da criminalidade e a ausência
de espaço em presídios.
Trata-se de uma correlação lógica e muito bem
alinhada a existente entre a
melhora no nível educacional de um povo e a redução
da criminalidade. Basta observar países que apresentam um bom índice educacional, como o Japão, que tem
os seus índices de criminalidade em uma reta descendente a cada ano. Apenas
para registrar o exemplo, no
ano de 2015, houve apenas
cinco homicídios com arma
de fogo em todo o Japão. Na
cidade de Tóquio – Capital
japonesa – os policiais são
acionados, quase sempre,
para ajudar pessoas perdidas
a encontrar determinado en-

dereço ou para receber carteiras, bolsas e outros itens
encontrados por pedestres
nas ruas. Esse fenomenal resultado de cultura tem como
principal alicerce a educação
japonesa que está posiciona o Japão entre os 10 países do mundo com os melhores índices educacionais.
Enquanto isso, o Brasil de
Darcy Ribeiro segue em sua
derrocada rumo às últimas
posições no ranking mundial de educação apurado pelo
PISA (Programme for International Student Assessment), considerado um dos
principais e mais confiáveis
indicadores da qualidade da
educação nos países.
Portanto, mais uma vez
vale a pena repetir: a profecia
de Darcy Ribeiro se concretizou! Não investimos em educação – como se esse fosse
o real objetivo dos Governos
brasileiros – e, portanto, seguimos como um país pobre,
exportador de commodities,
sem perspectivas tecnológicas de grande vulto, perdido em meio a uma cultura
proveniente de mídias sociais, com poucas grandes
empresas e poucos grandes
investidores, enraizado no
culto à corrupção em boa
parte da gestão pública e,
para homenagear o grande
pensador e educador Darcy
Ribeiro, sem dinheiro para
construir presídios e arrumar
lugar para prender a crescente quantidade de bandidos
– de todos os níveis - que
assola o nosso país!
Por isso, mais Darcy Ribeiro, menos Sérgio Cabral, e
viva a cidadania!

*Professor Barragan é Advogado, Contador,
Documentarista, Professor de Direito Tributário, Direito
Financeiro e Direito Digital, Mestre em Direito Econômico
e Desenvolvimento e Coordenador de Projetos Sociais.
Facebook: Professor Barragan. Instagram e Periscope:
@professorbarragan. Twitter: @profbarragan

O túnel CharitasCafubá será aberto ao
tráfego de veículos no
próximo dia 6 de maio.
O anúncio da data foi
feito nesta quinta-feira
(13/04), pelo prefeito
Rodrigo Neves. Foi
anunciado também que
a garagem subterrânea
de Charitas será aberta um dia antes.
Rodrigo também
destacou a implantação
do Centro de Controle
Operacional (CCO) do
túnel, que é um sistema
inteligente de monitoramento com equipamentos que vão informar,
em tempo real, tudo que
acontece nas galerias,
e estará conectado ao
Centro Integrado de
Segurança Pública
(Cisp).
Parte da TransOceânica, o túnel CharitasCafubá, de 1,3km é formado pelas galerias
Escritor Luís Antônio
Pimentel (fluxo Charitas-Cafubá) e Prefeito
João Sampaio (CafubáCharitas). A passagem
liga os bairros de Charitas, ao lado do Hospital Psiquiátrico de Juru-

Luciana Carneiro

juba, à Avenida Raul de
Oliveira Rodrigues (antiga Avenida Sete), na
Fazendinha, Região
Oceânica. As duas galerias têm quatro pistas
cada, sendo duas para
carros, um corredor exclusivo para o novo sistema de transporte público BHS e uma ciclovia.

Garagem subterrânea
Em uma área de 5 mil
metros quadrados, com
220 vagas para automóveis, 20 para motos e um
bicicletário com 40 vagas,
a garagem subterrânea de
Charitas será inaugurada
no dia 5 de maio. O projeto, que faz parte do con-

junto de obras de mobilidade do bairro junto com
a TransOceânica, foi orçado em R$ 16 milhões e
é uma contrapartida da
empresa Niterói Rotativo
pelo gerenciamento de
vagas de estacionamento
no município.

Câmara de Niterói organiza sessão solene
em homenagem às vítimas do holocausto
A sessão solene em
memória das vítimas do
holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial será realizada no próximo dia 24, às 18 horas,
no Plenário Brígido Tinoco da Câmara de Niterói.
O evento, que acontece
anualmente, está em sua
11ª edição e será presidido pelo vereador Bruno
Lessa (PSDB), que representará o presidente da
Casa, vereador Paulo Bagueira (SDD). Farão parte
da mesa representantes
de instituições religiosas
e de entidades israelitas e
no mesmo dia será aberta
a exposição intitulada “As
crianças vítimas do Holocausto”, que faz parte do
acervo do Memorial Judaico de Vassouras.
Ainda como parte das
lembranças da tragédia
que vitimou cerca de seis

milhões de judeus, será
exibido, no dia seguinte
(25), às 14 horas, o documentário “A trajetória do
holocausto nazista”. O filme foi produzido pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e tem como
foco a propaganda dissimulada pelo Terceiro Reich Alemão, comandado
pelo ditador Adolf Hitler.
O documentário será exibido no Auditório Cláudio
Moacyr, no segundo andar da Câmara e a entrada
é franca.
Entre as entidades que
estarão representadas na
sessão solene estarão a
Associação David Frischman de Cultura e Recreação (Adaf), a Sociedade
Hebraica de Niterói, o
Memorial Judaico e a organização feminina WizoCentro Scylla Schneider
de Niterói. A sessão em

Arquivo CMN / Sérgio Gomes

memória das vitimas do holocausto judeu terá, ainda,
a entrega de moção a pessoas e instituições que vivem em Niterói e que tem
entre familiares, pessoas
que sofreram perseguições
e preconceitos.
Em Niterói, projetos de

lei dos vereadores José Vicente Filho e Paulo Bagueira determinam a realização
de sessão solene anual e
inclui, na grade curricular da
Rede Municipal de Educação, estudos sobre o massacre praticado pelos alemães.

Edição de 22 a 28 de abril de 2017

| Geral

Anuncie (21) 2625-4907 | Acesse anuncie.gazetanit.com.br

‘Arte entre mãos’ reúne artesãos de Niterói
batepapo@gazetanit.com.br

Uma análise sobre a

Reforma da Previdência
Eu não poderia passar
imune à discussão da reforma previdenciária. Antes de mais nada, vale destacar que a previdência
compõe um amplo sistema de garantias de direitos - surgido das lutas populares que conduziram à
Constituição Cidadã de
1988 - e que contemplam
pilares, como a saúde pública, a assistência e a
previdência social. E tais
direitos não podem ser
simplesmente apartados
da vida dos brasileiros de
forma tão precipitada,
como fez o governo federal ao anunciar sua proposta de reforma.
Para termos uma ideia,
só o INSS paga, atualmente, 33,7 milhões de benefícios, entre eles, 4,5 milhões de aposentadorias a
idosos e pessoas com deficiência. E são garantidas
cerca de 24 milhões de aposentadorias urbanas e nove
milhões de aposentadorias
rurais. Sem dúvidas, esta é
a mais importante conquista social do período democrático brasileiro.
É sabido que o Sistema
de Seguridade Social sempre foi objeto de resistência por parte dos segmentos mais conservadores da
sociedade, sob o argumento de que tal sistema seria
oneroso demais para o país
e incompatível com o equilíbrio orçamentário em âmbito nacional. Entretanto,
esse mesmo sistema tem
fontes de financiamento

próprias, que nos últimos
governos têm sido gravadas pelo mecanismo de Desvinculação de Receitas da
União (DRU), que atinge
30% das receitas nas três
esferas de governo.
Minha opinião é semelhante a do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, sobre a necessidade da reforma, mas em termos diferentes dos até aqui
propostos pelo governo, de
forma a preservar e respeitar os direitos dos brasileiros. Por isso, vem solicitando um prazo maior
para a correta apreciação
da proposta de mudança.
Como contribuição, o
partido decidiu desenvolver um projeto alternativo, concebido na forma
adequada ao trâmite legislativo, e coerente com a
percepção da necessidade da reforma, contribuindo também com a superação da grave crise
que assola o país.

Nos últimos meses,
presenciamos nas ruas as
mais diversas formas de
manifestação contra a reforma da previdência. E
diversos órgãos, como a
OAB e a CNBB se posicionaram em caráter de
oposição. A discussão
também tomou conta das
redes e sempre está em
destaque na mídia impressa e na TV. Quem acompanha minha trajetória
sabe que defendo os direitos dos cidadãos. Assim
como luto por um sistema político ético e transparente. Acima de tudo,
não se pode esquecer que
a seguridade social é uma
obrigação constitucional
do Estado brasileiro. Uma
grande conquista que é
fruto da democracia. E
que promoveu a justiça
social depois de longos
anos de exclusão.
Participe. Envie seu e-mail para
batepapo@gazetanit.com.br

Design, Música e
Gastronomia pelas
mãos de quem faz é o
conceito da 2ª edição
do “Arte entre Mãos”,
que oferece um espaço de convivência para
toda a família. O
evento, que acontecerá nos dias 5 e 6 de
maio, mostrará o trabalho dos artesãos de Niterói, com boa música
e degustação de saborosos petiscos e cerveja artesanal local.
Na sexta-feira, o
evento começa às 17
horas, e no sábado, às
16 horas, com produtos totalmente autorais
e produzidos com muito amor e carinho pelos artesãos da cidade. São cerca de 21
marcas que oferecem um trabalho cuidadoso e com design
diferenciado.

Segurança

Fernanda Tavares e a filha. Foto: Karine Marques

‘Troque uma Fralda
por uma Imagem!’
O evento também
contará com ação social no sábado. Troque
um pacote de fraldas
G ou GG por uma lembrança com seu filho
no estúdio da nossa
querida fotógrafa Karine Marques. As fraldas serão entregues

para o Cantinho dos Anjos, uma Casa de Acolhimento que cuida de
bebês e crianças, localizada em São Gonçalo.
O evento é uma realização do Ateliê Cotton de Fadas e conta
com o apoio da Fábrica
da Felicidade e Blaudt
Comunicação.
Mais em fb.com/
events/172522843265666/

Ciclopatrulhamento reforça ruas

A Guarda Civil Municipal de Niterói ganhou
na última semana um
novo grupamento: a Coordenadoria de Ciclopatrulhamento, que passa a
incorporar a 2º Inspetoria
Regional da instituição,
em Icaraí. Com esta ação,
o número de agentes de
bicicleta que atuam na cidade passa de 12 para 32,
em regime de escala.
A medida, segundo o
secretário municipal de
Ordem Pública, Gilson
Chagas, é uma iniciativa
da Guarda Municipal, que
apoia as ações das forças
de segurança do Estado.
Chagas reforça que apesar de ser uma atribuição
constitucional do Governo do Estado, a Prefeitu-

ra de Niterói prioriza a segurança pública e faz questão de dar apoio ao combate à violência. “Ao basearmos a equipe de ciclopatrulhamento em Icaraí,
ganhamos em logística.
Nosso principal foco de
atuação no momento com-

preende os bairros de Icaraí, do Ingá, São Francisco
e Centro, prevenindo pequenos delitos como roubo
e furto nessas regiões, com
base nos dados da mancha
criminal fornecida pelo Instituto de Segurança Pública”, afirmou.
Em fevereiro deste ano,
aproximadamente 20 guardas civis municipais passaram por treinamento de ciclopatrulhamento, que foi
ministrado por policiais do
Batalhão em Áreas Turísticas (BPTur), da Polícia Militar. Durante o curso de 40
horas, os guardas puderam
adquirir conhecimento em
normas de segurança de circulação, princípios técnicos
de abordagem e, até mesmo,
manutenção de bicicletas.
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TÍTULO VIÚVA PORCINA...
Embora tenha recorrido à
Justiça pela 45ª vez em
trinta anos, o Flamengo
disse que não se importa
com a decisão do
Supremo Tribunal
Federal, que por três
votos a um declarou que
o Sport é o único
campeão brasileiro de
1987. Imagina se os
rubro-negros dessem
importância...

Luciane Valença e Paulo Roberto Cecchetti inauguram mostra
“Entremeio” com vernissage na Sala Leila Diniz no dia 5
ALI BABÁ E OS
QUARENTA LADRÕES...
E para você que gosta
de jogar uma
m*rdinha no peru, o
número da semana é
o 87. Ele remete ao
título brasileiro mais
uma vez perdido pelo
Flamengo e, também,
ao número de
testemunhas que a
defesa do exPresidente Lula
arrolou no caso da
compra do terreno
pela Odebrecht para
a construção da nova
sede do Instituto
Lula. Quarenta
testemunhas têm
algo em comum,
resta saber sobre as
outras 37...

Reunião de Páscoa organizada por Paulo R. Cecchetti, dos
Escritores ao ar Livro, na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí

Massas artesanais
Com ênfase em massas e molhos artesanais,
sem adição de corantes e conservantes, a GranoMio abriu as portas neste mês de abril, na Rua
Domingues de Sá, 434, em Icaraí.
A proposta é que os clientes levem para casa
as refeições para serem finalizadas, o que leva
apenas vinte minutos.
O menu é assinado pelos chefs Paula Gomes
e Leandro Rangel. A GranoMio conta também com
antepastos, vinhos e cervejas artesanais.

#gazetanit

COELHINHO DA PÁSCOA/
QUE TRAZES PRA MIM?...
Bandidos assaltaram três
casas num condomínio
em Itaipu em pelo
Domingo de Páscoa. Entre
ovos de chocolate e
outros bens, o prejuízo
ultrapassou o valor de R$
300 mil, segundo as
vítimas. Câmeras de
segurança gravaram a
ação dos “coelhinhos”.

MEU CORPO QUER VOCÊ...
Parece brincadeira, e, de
certa forma, até é. O jogo
Baleia Azul, que chega
para os interessados
através das redes sociais
e aplicativos, consiste
em cumprir 50 desafios,
que vão desde desenhar
uma baleia no antebraço
com uma lâmina até o
último, que é o suicídio.
O que mais chama
atenção é o 49º desafio:
comer a baleia, o que
justificaria o ato
tresloucado do suicídio.
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É PRECISO ESTAR ATENTO E
FORTE/NÃO TEMOS TEMPO
DE TEMER... Com a popularidade cada vez mais baixa, Michel Temer tenta se
segurar de todas as formas. A mais recente foi um
convite ao Papa Francisco
para que ele comparecesse à celebração dos 300
anos da aparição da imagem de Nossa Senhora
Aparecida. A rádio-corredor do Vaticano informou
que o Papa teria dito que
“nem através de condução
coercitiva eu vou ao Brasil”.
SETOR DE OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS... Na
farta distribuição de
dinheiro da Odebrecht, falar que algum
político recebeu doações financeiras é
chover no molhado.
Mas para surpresa geral, até índios teriam
recebido um caraminguá. O mais interessante é que eles recebiam através de depósitos em conta corrente. Os nomes dos peles-vermelhas
também causaram surpresa: Antenor e Orlando.
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É preciso saber viver
Eu poderia escrever
sobre os buracos nas
ruas de Niterói, que continuam a proliferar e
achincalhar a suspensão
dos nossos carros. .
Poderia também falar
sobre a fantasmagórica
lista do Faschin, e as
igualmente espantosas
delações dos executivos
da Odebretch. Ou ainda a respeito da aterrorizante iminência de uma
terceira grande guerra,
pelo menos no que depender do presidente dos
Estados Unidos ou daquele jovem ditador da
Coreia do Norte. Na
verdade tudo o que envolve a política, nacional e internacional, é
indefinidamente longo
e motivo de eletrizantes conversas, tanto
nas mesas de bares
quanto de salas ou cozinhas brasileiras.
Não obstante, em
meio a toda essa tsunami de acontecimentos, e
toda a gama de fatores
que tornam as nossas vidas tão perenes, pasmem, famílias ainda tentam sorrir, gargalhar, celebrar. Assim foi semana passada, durante as
comemorações do primeiro ano de vida de
meu netinho Bento. Sim
porque, pelo menos por
enquanto, e trabalhamos
para que seja por muitos
anos, ele é feliz. Ele, que
como todos os pequeninhos, veio parar aqui neste mundo doido mas, ao
mesmo tempo, tão surpreendente por sua capacidade de abrigar gente
tão linda. Gente que vira
nossas vidas de ponta a
cabeça, e de repente nos
transforma em mãe, pai,
tio, avô, avó. Gente que,
sem pedir licença, invade o mundo de uma forma tão rica, assustadoramente bela e humanamente inconcebível. Eu
mesma não sei de mais
nada quando estou com
ele, ou melhor, fico sabendo de tudo o que re-

Sala de Cultura Leila Diniz recebe
Orquestra Sinfônica Aprendiz
O melhor lugar para
quem quer ouvir uma boa
música e relaxar na hora
do almoço é a Sala de
Cultura Leila Diniz (Rua
Profº Heitor Carrilho, 81
– Centro). Graças a uma
parceria firmada, o espaço é capaz de oferecer
toda ultima quarta feira
do mês o concerto musical do Programa Aprendiz – Música na Escola.
O evento acontecerá no
dia 26 de abril, com entrada franca, trazendo
repertórios que variam
desde músicas clássicas
a populares.
Na abertura do concerto um grupo de alunos, supervisionados pelo
maestro Evandro Rodrigues, apresentará entre
outras canções a famosa Ode to Joy da 9ª sin-

fonia de Beethoven.
Dando continuidade ao
show a Orquestra Sinfônica Aprendiz, composta
por cerca de 20 instrumentistas, trará diferentes ritmos, entre eles trilhas sonoras de famosos
filmes como, por exemplo, “O corcunda de No-

ENTREMEIO
almente importa. De uma
jornalista hiper antenada
passo a uma senhora
boba alegre que se deita
no chão e vira criança
de novo, e esquece, por
alguns instantes, de todos os problemas do dia
a dia, que não são poucos. Porque Bento, em
toda a sua graça e formosura, convida-me a
voar para o universo da
infância plena de inocência, e ali fazer da fantasia a realidade.
De abril de 2016 até
agora venho colecionando dias inteiros ao lado
do pequeno, em casa ou
passeando de carrinho na
beira da praia, e cantando-lhe canções de ninar
para ele dormir em meu
colo. De certa forma ele
fez recolher-me de novo
em um casulo, como
quando a mãe dele era
um bebê em meus braços. Com ele venho me
descobrindo alguém ainda tão capaz de, a partir
de um quarto de paredes
azuis, alçar voo para um
novo mergulho no mar da
esperança. Porque esse
pessoalzinho ainda zera-

do nesta terra, com seus
olhares inocentes, nos
transportam de um mundo vil para a sabedoria
dos infantes , gente que
é feliz simplesmente por
sua avidez em descobrir
tudo ao redor.
E assim vamos percebendo tão claramente
que o famoso segredo da
felicidade se resume a
uma tarde leve de outono
na companhia de um bebê
pleno de pureza. E que
aquilo que se imagina um
mistério é, definitivamente, tão límpido: o amor
renovado no olhar, e nas
gargalhadas que escancaram seus quatro dentinhos
quando encho sua barriga de cosquinhas. O mais,
como diria o mais sábio
que já passou por esta
vida, é pura vaidade!
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.biblioteca
24horas.com, ou e-mail
lebre.cristina@gmail.com

A exposição “Entremeio”,
traz o singelo e singular trabalho realizado pela designer e ilustradora Lu Valença e pelo poeta e haicaísta Paulo Roberto
Cecchetti. São vinte aquarelas
coloridíssimas emolduradas por
haicais que mantém a tradição
japonesa na figura de Bashô
Matsuo. Seus olhares irão percorrer as pintalgadas imagens e
o entretecer de palavras concisas na Sala Leila Diniz (Rua
Profº Heitor Carrilho, 81 – Centro), de 5 (vernissage às 19h) a
30 de maio. Entrada Franca.

9 9590-5340

Aline Ourique

tre Dame” e a música
“Death Man's Chest”, de
Hans Zimmer, usada em
“Piratas do Caribe”.
O público poderá aproveitar também a exposição
“Selfie”, que exibe o trabalho do artista plástico
Leonardo Santiago, em
cartaz até o dia 28 de abril.

#gazetanit
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Agenda

O pianista Marvio
Ciribelli faz o lançamento do CD Vogue
Samba-Jazz, no dia 2
de maio, terça-feira, às
20h, no palco do Teatro da UFF, Rua Miguel de Frias, 9. O
show contará com
participações especiais de vários convidados, como o saxofonista Marcelo Martins, os baixistas Arthur Maia e Francisco
Falcon, o percussionista Luís Lima (Japão), a cantora Sheila
Sá e ainda Mylena Ciribelli, que vai mostrar
seu talento também
como vocalista. Ingresso: R$ 40 (inteira).

#gazetanit

 Um dos maiores
youtubers do país,
Lucas Feurschütte,
mais conhecido como
Luba, sobe ao palco
do Teatro Popular Oscar Niemeyer (ao lado
das barcas e atrás do
Terminal Rodoviário
João Goulart), neste
sábado, 22 de abril, em
duas sessões, às 17h
e às 19h, para apresentar para seus seguidores e fãs o espetáculo Lubafest. Ingressos: R$ 100.

Um Sarau de poesia
de autoria feminina, homenageando a poetisa paulista Hilda Hilst (19302004), vai movimentar a
cidade no próximo dia 30
às 18h na Reserva Cultural
– Restaurante Bizu Bizu
(Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos) .
O objetivo do evento literário, organizado pelo clube de leitura Leia Mulheres, é discutir a poesia de
Hilda com poemas selecionados pelos participantes.
Na ocasião será comemorado um ano do clube de leitura. Mais informações em
leiamulheres.com.br. Entrada franca.
O Teatro Municipal de
Niterói recebe no dia 27 de
abril às 19h, Drama ‘N
Jazz. O espetáculo musical faz parte das comemorações dos 20 anos de carreira da atriz, cantora e
compositora Alessandra
Maestrini, que lançou CD
homônimo com grande reconhecimento da crítica. Ingressos: R$60.
No sábado, 29 de abril,
às 16h, a Sala Carlos Couto, anexa ao Teatro Municipal, vai receber o lançamento do livro "Quelé, a
Voz da Cor - Biografia de
Clementina de Jesus".
No lançamento, o cantor e
compositor Cacau Campos
prestará homenagem à Clementina em show com repertório baseado na obra da
cantora. Ele estará acompanhado de Pedro Ivo (pandeiro) e Bruno Campos (violão). Entrada franca.
A exposição NA COMPANHIA DE JORGE,
composta por esculturas,
telas e instalações da coleção do cenógrafo e professor de artes, Jorge Mendes,
e Jorge Guedes, será aberta
no Museu Janete Costa
(Rua Presidente Domiciano, 178), dia 26 de abril, às
19h. Entrada Franca

Lembro bem. Eu devia
ter uns 11 anos quando
envolvido pelas ondas no
mar de Itapuca, Niterói
(foto), onde pegava surf
de peito, decidi virar surfista profissional. Enquanto esperava boas ondas, de
preferência bem altas e
quebrando devagar, fazia
meus planos. Faria um
curso intensivo de surf com
o amigo Jiló (um dos melhores do Brasil), terminaria o ensino médio e cairia
dentro nos campeonatos.
Certo de que surfaria
bem (não fazia feio encarando ondas de peito) no
futuro deixaria Niterói, o
Estado do Rio e, se desse,
o Brasil em busca de ondas gigantes e de uma situação financeira que pudesse me manter com um certo conforto. Eu não tinha
ideia naquela manhã que
um dia o surfboard se tornaria uma indústria milionária, cheia de patrocínios e
grandes oportunidades.
O plano ficou me martelando aquele ano. De
fato eu queria ser um surfista e a única pessoa que
sabia disso era meu saudoso e querido tio Evaldo,
irmão de minha mãe, com
quem eu compartilhava
minhas dúvidas, angústias,
ansiedades de adolescente. Sentei com ele num bar
em São Francisco e expus
minhas ideias.
Liberal, cabeça boa,
democrata, tio Evaldo me
deu a maior força mas
garantiu que, lamentavel-

Surfboard
mente, meu plano não daria certo. Por que? Porque surfar era caro, muito caro, e eu não teria condições de arranjar bons
patrocinadores porque,
quisesse ou não, era um
principiante.
Concordei com ele,
banhado de frustração.
Tanto que cancelei o curso com Jiló. Melhor não
saber surfar do que
aprender e não poder me
dedicar 24 horas por dia.
Agradeci ao meu tio por
mais aquela demonstração de paciência e fui
embora para casa. A pé.
Morava na rua Álvares de
Azevedo, em Icaraí. Meu
tio quis me dar uma carona de carro mas eu precisava caminhar.
Voltei a estudar. A princípio faria Medicina e fui
parar no Curso Miguel
Couto, Centro do Rio, onde
conheci grandes figuras de
quem me tornei amigo, inclusive meu atual clínico

geral, Ivan Schumann. Fiz
vestibular e, como era de
se esperar (não me entendi
com a química inorgânica
e nem ela comigo) levei
bomba. Fiz outro para Comunicação e passei em
oitavo lugar. O futuro médico foi estudar jornalismo.
Ivan e outro amigo, Guilherme Pinto Bravo, hoje
brilham na Medicina.
Toda a vez que o mar
ficava grosso eu ia ver os
caras surfarem. Não perdia uma ressaca. Rio, Niterói, Itaúna (Saquarema)
eu vivia entre os surfistas
sem saber surfar por razões que já expliquei. Na
faculdade decidi que seria
dono de uma revista de
surf, de preferência na
Califórnia e cheguei a conversar com um colega que
me convidou para fazer
uma revista de ciência. Até
fizemos e ficou boa. Esse
cara me disse que eu só
conseguiria fazer uma revista de surf se dominas-

se completamente o inglês
e a área comercial (vender anúncios). Como eu
não me garantia nessas
áreas, decidi virar plateia
eterna do surfboard e partir para uma vida profissional viável, concreta,
como, graças Deus, consegui e consigo.
Não gosto de fazer planos, mas em 2018 pretendo fazer um filme sobre
surfboard. Uma abordagem diferente, existencialista. O protagonista seria
um surfista em crise existencial, tonto entre os berros de Camus e Sartre.
Homenagem ao Cinema
Novo, ou a Nouvelle Vague, por aí. Trabalho que sei
e gosto de fazer. Ligar câmeras, enquadrar pranchas
e ondas, inseminar caóticas
reflexões capazes de transformar tsunami em marolas e depois editar com uma
grande trilha sonora.
É a tal lei das compensações.

Jornalismo, cultura pop e música | Mais em colunadolam.blogspot.com.br
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Todas as fotos dessa linda festa no site nitnegocios.com

Aniversário de Ricardo Oliveira no Clube Central
O salão nobre do Clube Central ficou lotado
para comemorar o aniversário do publicitário e responsável pelo site Nitnegócios, Ricardo Oliveira.
As bandas Sabiazes, Os
Únicos Quem, o cantor

Beto Sol e o Projeto Hoje
tem Samba, e os Djs André Mattos e Max Motta
foram os responsáveis
pelo repertório musical
que agradou a todos os
convidados. A pista ficou
lotada o tempo todo.

O aniversariante agradeceu aos convidados que
gentilmente levaram dois
quilos de alimentos para
doação, e aos parceiros:
Padaria Estúdio do Pão,
J.JR Audio e Produções,
MLopes Vinhos e Espu-

mantes, Digital Service,
Luciane Denys Paisagismo & Ornamentação,
Clube Central, Midia
Corp Fotografia e Vídeo, Dj André Mattos e
Buffet Vimavi pelo sucesso do evento.

#gazetanit
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