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Geral

MÃE DILMÁ
Durante os quase cinco

anos e meio (quase uma eter-
nidade) em que Dilma Rous-
seff esteve presidente, uma
de suas marcas foi a briga
com a língua portuguesa e
com o pensamento e racio-
cínio lógicos. As teorias so-
bre um Brasil e um mundo
melhor até hoje fazem a festa
nas redes sociais e nos pal-
cos e programas humorísti-
cos de norte a sul. Mas não
é que Mãe Dilmá de vez em
quando dava uma dentro. A
mais surpreendente 'profecia'
foi quando ela disse: "Não
acho que quem ganhar ou
quem perder, nem quem ga-
nhar nem quem perder, vai
ganhar ou vai perder. Vai
todo mundo perder".

IMPEACHMENT GERAL
O grande Nélson Rodri-

gues dizia que toda unani-
midade é burra. Alguém que
olhe o quadro aterrador da
política nacional, com os re-
centes escândalos de cor-
rupção envolvendo alguns
de seus mais importantes
representantes, ainda duvida
das sábias palavras do dra-
maturgo e que se gritar pega
ladrão não fica um meu irmão?
O batom na cueca do sena-
dor Aécio Neves (PSDB) e do
presidente Michel Temer
(PMDB), sem falar em toda cáca
na fralda de Lula (PT), mostram
que o Brasil precisa ser (pas-
sado a) limpo. Mesmo! E haja
creolina, aromatizadores e es-
fregões para se usar depois
que esta gente corrupta e
suja for condenada.

SENHA
Durante a última audi-

ência com o juiz Moro, o ex-
presidente Lula afirmou que
existe um complô contra
ele. Inclusive, seu nome é
uma espécie de senha, du-
rante as delações, visando
mostrar que sabia de tudo
e, consequentemente, incri-
miná-lo. Quem o 'cara' pen-
sa que está enganando?
Aos milhões de desempre-
gados e endividados pelo
estouro da bolha? Aos pe-
legos e políticos raivosos
que acompanham os movi-
mentos do PT? A imprensa
mundial, uma vez que, se-
gundo ele, a daqui 'está com-
prada'? Certamente, não ao
Conde de Monte Cristo que,
ressuscitado, também afir-
maria : Lula é o dono do trí-
plex, do sítio de Atibaia, pela
armazenagem de itens reti-
rados do Palácio do Planal-
to e responsável pelo es-
quema de corrupção na Pe-
trobras que colocou o País
nesta situação. E pelo mai-
or projeto criminoso de po-
der até hoje instalado, sob
a chancela do PT, do PMDB
e toda base alugada.

DESCANSE EM PAZ
Lula pode até não ter

roubado, ops, desviado,
tudo que dizem que ele rou-
bou, de novo o ato falho,
desviou. Mas uma coisa ele
fez durante o último depoi-
mento em Brasília. Foi men-
tiroso e debochado como
sempre, canalha, desele-
gante, desleal e até desuma-
no quando, de maneira pe-
remptória, afirmou que a pro-
priedade do tríplex no Gua-
rujá (conhecida como a "Pé-
rola do Atlântico" devido às
suas belas PRAIAS e bele-
zas naturais) era de dona
Marisa, sua falecida espo-
sa que, além de estar se re-
mexendo no túmulo, não
consegue nem descansar
em paz pois o Barba, o Brah-
ma, o Chefe, o Nine - alguns
dos muitos apelidos do ex-
presidente - não deixa.
Como se vê, o "Descanse
em Paz,que o seu Lulinha
paz e amor vai continuar bri-
gando por você" vai ficar só
na faixa e nos discursos pois
o ex vai continuar a dizer que
'sua Galega' foi quem plane-
jou tudo'.

REFORMA MORAL
Uma diz que vai melhorar a vida do trabalhador brasileiro

e aumentar o número de empregos, mas, na verdade, a modi-
ficação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) vai reti-
rar todos os direitos dos autônomos, possibilitar a precariza-
ção dos assalariados, permitir a negociação coletiva, pactu-
ando o trabalho escravo, além de ir contra uma convenção da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo
Brasil, que exige debate amplo e proíbe tramitação de urgên-
cia. A outra, a Previdenciária, esfacela a seguridade social
como hoje conhecemos, a partir da constatação de que não
se trata de uma proposta que visa ao equilíbrio financeiro do
regime previdenciário atual, haja vista o governo ignorar os
R$ 426 bilhões que não são repassados pelas empresas ao
INSS e dar outras vantagens como o perdão da dívida de R$
1 trilhão de grandes proprietários de terras e a adoção do
Refis que propõe parcelar as dívidas de empresas em até 240
prestações. E ainda cortar 90 % das multas. Entre outras 'bon-
dades' que, como sempre, beneficiarão os que mais têm. En-
fim, ambas são tão draconianas que deveriam fazer com que
as mobilizações populares voltassem às ruas tal qual as últi-
mas que provocaram as maiores operações da Justiça visan-
do o fim (ou a diminuição) das práticas de corrupção num País
que precisa, urgentemente, de outras reformas sérias como a
moral, da ética e dos bons costumes.

+ REFORMAS
E já que o verbo de ordem parece ser mesmo reformar,

quando entra em pauta a do Código Penal que pode levar à
diminuição da criminalidade que, por exemplo, mata 55 mil
pessoas e desaparece com 200 mil, por ano (10% sequer
reaparecem), estupra 100 mulheres por dia, roubando todos
os nossos direitos de ir e vir? Quando será que outras, devi-
damente, engavetadas no Congresso Nacional nos permiti-
rão sentir menos vergonha de ser brasileiro e receber de
volta a maior carga tributária do planeta (aliás, quando será
proposta a Reforma Tributária?), através de serviços públi-
cos de qualidade, por exemplo, com uma Educação melhor e
educada que represente mais ética entre os cidadãos; uma
Saúde muito menos doente que previna e trate a todos que
precisam, inclusive os reféns das drogas; transportes segu-
ros e eficientes; salários dignos, assegurados por uma CLT
mais apropriada para quem trabalha(ou) e Segurança que
acabe com a guerra civil travada entre o poder paralelo e as
forças policiais que também precisam de reformas urgen-
tes? Com a palavra, os reformistas de plantão...

EXCEÇÕES
SIm, elas existem. Mas são tão raras e os escândalos

envolvendo vereadores, do mais longínquo município, ao
chefe máximo da nação, tão frequentes - e envolventes -,
que poucos são os que escapam. E para piorar, ainda tem
os quase 40 partidos registrados, com todo o arcabouço
de corrupção, que contribuem, ainda mais, para a descon-
fiança geral. Sendo assim, fica difícil separar o joio do trigo
e apontar aqueles que, porventura, permanecem puros, sem
pecado e imunes de serem apedrejados. E aptos a receber
votos ano que vem.

CCR promove campanha
do agasalho nas barcas

Famílias recebem 240
apartamentos no Caramujo

Mais 240 famílias do
Caramujo, na Zona Norte
de Niterói, realizarão o so-
nho da casa própria no
próximo dia 25. A Caixa
Econômica Federal (atra-
vés do Programa Minha
Casa Minha Vida) e a Pre-
feitura de Niterói entrega-
rão, ás 10 horas, as cha-
ves do Conjunto Habita-
cional do Parque Abaré.

No mesmo bairro, já foram
inaugurados o Condomínio
Parque Araxá, com 220 re-
sidências, e o Condomínio
Parque Açu, com 140, tota-
lizando 600 novas moradi-
as. A assinatura dos con-
tratos será no dia 24 de
maio, às 13h, no Ciep Anti-
neia Silveira. O investimen-
to é de R$ 48,5 milhões, sen-
do R$ 45 milhões da Caixa.

Com o objetivo de
amenizar o frio das pes-
soas mais carentes, o Ins-
tituto CCR promove, até
o dia 30 de junho, a Cam-
panha do Agasalho 2017.
Na CCR Barcas, peças em
bom estado de conserva-
ção podem ser colocadas
nos pontos de coleta ins-
talados nas estações Pra-
ça Arariboia e Charitas. Os
itens recolhidos serão
doados para instituições
assistenciais de Niterói.

Em 2016, a campanha

foi um sucesso. Um total de
2.459 peças de roupas foi re-
colhido. A Casa Maria de
Magdala, instituição que au-
xilia portadores do vírus da
AIDS, recebeu 1.262 dona-
tivos. Para o Instituto das
Missionárias de Santo An-
tônio, orfanato que ajuda
crianças vítimas de maus tra-
tos, a Concessionária doou
681 itens, enquanto a Asso-
ciação de Pais e Amigos
dos Deficientes da Audição
(APADA), foi agraciada
com 516 doações.

Nova sala de coleta de leite
Foi inaugurada nova sala de Apoio ao Aleitamento

Materno e coleta de leite humano na rede municipal de
saúde de Niterói. Desta vez, a Unidade Básica de Saúde de
Santa Bárbara recebeu o projeto. A ação é uma parceria da
Fundação Municipal de Saúde com a Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF) e o Rotary Clube Norte, contribuin-
do com o abastecimento do Banco de Leite do Hospital
Universitário Antonio Pedro (HUAP). No local também
haverá auxílio e estímulo ao aleitamento materno.

panorama@gazetanit.com.br
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O mundo digital
 já chegou. E você?

Acesso à internet por
meio de um óculos? Acesso
digital por meio de minha ge-
ladeira? Relógios que marcam
os passos que damos, apon-
tando a quilometragem e as
calorias gastas, além de aces-
sar minhas mensagens no
Whatsapp? É possível? Não
só é possível, como já é reali-
dade. O mundo digital é o
nosso mundo, é o mundo
atual. Escuto pessoas dizen-
do “na minha geração não ha-
via computadores e conver-
sávamos pessoalmente”.
Pois bem, compreende-se o
que aquelas pessoas querem
dizer, pois eu também vivi
aquela época, em que tínha-
mos o envio de cartas de
amor pelo correio, em que
batíamos extensos papos
com todos prestando aten-
ção ao que diziam e sua vida
privada tinha, realmente, pri-
vacidade. No entanto, “na
minha geração”, atualmen-
te, é uma contextualização
que não deve encontrar
mais aquela conotação de
outrora, afinal, os computa-
dores e demais equipamen-
tos de acesso à internet já
existem e aquelas referidas
pessoas estão vivas. Por-
tanto, aqui vai um alerta:
essa é a nossa geração!

Enquanto estivermos
nesse mundo, usufruindo de
nosso belo e milagroso apa-
relho respiratório, faremos
parte da geração vigente e,
nesse mundo digital, não ha-
verá mais espaço para aver-
sões a máquinas e tecnologi-
as. É preciso se reinventar
como ser humano, integran-
do-se às mudanças que cons-
tituem um novo paradigma da
comunicação. Interagir com a
tecnologia que se desenvol-
ve em velocidade impressio-
nante é item indispensável da
pauta do dia.

Tecnologia é a expressão
que pode ser designada para
caracterizar a teoria geral ou
estudo sistemático sobre téc-
nicas, processos, métodos,
meios e instrumentos que per-
mitam o desenvolvimento de
uma atividade. O intuito da
tecnologia é ampliar os co-
nhecimentos e servir de faci-

litadora para a vida moderna.
Contudo, a tecnologia pode
nos trair se não houver a sua
adequada atualização e segu-
rança. Para contextualizar ca-
sos de necessidade de aper-
feiçoamento da segurança da
informação, podemos desta-
car os casos de invasões pra-
ticadas por terceiros mal in-
tencionados (denominados
de crackers) que, por exem-
plo, obtêm informações de
bancos de dados, até então
considerados seguros, e as
disponibiliza nas redes para
o público em geral. Temos
também emblemáticos cases
de uso de informação confi-
dencial, como o caso de
Edward Snowden, ex-agente
da CIA, e o do Wikileaks, de
Julian Assange, que ainda
permanece preso na Embaixa-
da do Equador, em Londres.

Recentemente, tivemos
um caso de ramsonware (tipo
de vírus malware, na lingua-
gem comum), que provocou
uma pane sistêmica nos com-
putadores do mundo, deixan-
do as empresas e os Gover-
nos em situação de alerta má-
ximo. Por isso, pensar na se-
gurança da informação é pen-
sar na proteção de dados tan-
to cadastrais quanto íntimos,
pois os seus dados circulam,
diariamente, na internet (o
grande banco de dados, o Big
Data) permitindo que muitas
pessoas – físicas ou jurídicas
- possam ter acesso.

Assim, não devemos te-
mer ou criar aversão às tec-
nologias que surgem, mas, ao
contrário, devemos entendê-
las e com elas interagir. Não
há mais retorno ao tempo “re-
trô”, precisaremos olhar para
o atual formato mundial e ab-
sorvermos com segurança e
ética as posturas que devem
ser adotadas frente a tecno-
logia que se emprega no co-
tidiano. Portanto, procure
conhecer mais sobre as tec-
nologias e interagir com os
equipamentos, para obter o
máximo de proveito voltado
para as suas necessidades em
busca de um vida mais cô-
moda e ágil.

Digitalize-se e viva a ci-
dadania!

Mergulhão da Praça da Renascença começa
a ser escavado e traz alterações no trânsito

Começou ne quar-
ta-feira (17) a escava-
ção do mergulhão da
Praça da Renascença,
no Centro. Com esta
etapa das obras, será
necessária mais uma
alteração no trânsito,
que passará a ser des-
viado por uma nova pis-
ta, que será aberta
hoje, para os motoris-
tas que seguem de São
Gonçalo, do Fonseca e
do Rio de Janeiro, em
direção à Avenida Jan-
sen de Melo. A pista
usada atualmente para
este acesso, que fica
ao lado da nova via,
será fechada ao tráfe-
go de veículos.

A passagem sub-
terrânea, que está sen-
do escavada sob a pis-
ta sentido Fonseca da
Avenida Feliciano So-
dré, terá cerca de 500
metros de extensão
(150 metros de trecho
subterrâneo). A obra
tem como objetivo de-
safogar o tráfego na

região, facilitando, in-
clusive, o fluxo das cen-
tenas de ônibus que se-
guem diariamente do
Terminal Rodoviário

João Goulart em direção
à Zona Norte e a São
Gonçalo. No sentido
contrário, ficará mais
fácil o acesso à Avenida

Jansen de Mello.
A inauguração do

mergulhão está previs-
ta para o segundo se-
mestre deste ano.

Técnicos da Emusa explicam na Câmara
obras no Mergulhão da Marquês do Paraná

O secretário municipal
de Governo, Vitor Junior, o
diretor de Obras Especiais
da Emusa, Lincoln Silveira
e demais diretores da Em-
presa Municipal de Mora-
dia, Urbanização e Sanea-
mento, participaram, na tar-
de desta terça-feira (16), de
reunião no Gabinete da Pre-
sidência da Câmara com o
conjunto de vereadores. A
reunião teve o objetivo de
esclarecer qual tipo de obra
estava sendo feita e a real
segurança do  Mergulhão
Angela Fernandes, localiza-
do sob a Avenida Marques
do Paraná, no centro.

O diretor da Emusa ex-
plicou as obras que estão
sendo feitas no Mergulhão
com os recursos de R$ 1,5
milhão e tranquilizou a po-
pulação quanto a seguran-
ça da via. “Todas as juntas
de dilatação das estacas es-
tão sendo soldadas para
que a água não mais pene-
tre no túnel. Depois fare-
mos um jateamento geral e
pintura de limpeza. A popu-
lação pode estar tranquila
quanto à segurança. Não há
nenhum risco de desaba-
mento ou coisa parecida”,

enfatizou Lincoln.
Em relação à laje que co-

bre a área do mergulhão os
técnicos explicaram que ela
foi construída para suportar
até 45 toneladas por metro
quadrado. Segundo a Emu-
sa, no momento, não há ne-
nhum projeto para a constru-
ção de uma praça ou estação
rodoviária sobre a laje, con-
forme estava previsto no pro-
jeto inicial. A obra de manu-

tenção, iniciada após de-
núncias de que uma viga
estava rachada, tem como
objetivo também aumentar
a vida útil das estacas e das
estruturas da obra.

A reunião foi solici-
tada pelo líder de Gove-
no, Milton Cal (PP) de-
pois que um vídeo virali-
zou na internet questio-
nando a segurança do
equipamento viário.

  Veto mantido
Em sessão plenária vereado-

res mantiveram o veto do Prefei-
to Rodrigo Neves ao projeto de
lei do vereador Bruno Lessa
(PSDB) que criava cota de em-
prego em obras públicas para
pessoas atendidas em programas
de prevenção às drogas. Onze ve-
readores votaram favoráveis à
manutenção do veto e outros seis
contrários a iniciativa do veto.

9 9590-5340
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(JUIZ) MORO NUM PAÍS TROPICAL...
“Não me convidaram/Pra esta festa
pobre/Que os homens armaram/Pra
me convencer/A pagar sem ver...
Brasil! Mostra tua cara/Quero ver
quem paga/Pra gente ficar assim/
Brasil! Qual é o teu negócio? O
nome do teu sócio?... Nas favelas,
no senado/Sujeira pra todo lado/
Ninguém respeita a Constituição/Mas
todos acreditam no futuro da nação/
Que país é esse? Que país é esse?... Por
esse pão pra comer, por esse chão pra
dormir/A certidão pra nascer e a
concessão pra sorrir/Por me deixar
respirar, por me deixar existir/Deus
lhe pague... Você que inventou esse Estado/Inventou de
inventar/Toda escuridão/Você que inventou o pecado/
Esqueceu-se de inventar o perdão/Apesar de você/
Amanhã há de ser outro dia... Desde os primórdios/Até
hoje em dia/O homem ainda faz/O que o macaco fazia/
Eu não trabalhava/Eu não sabia/Que o homem criava/E
também destruía... Homem primata/Capitalismo
selvagem/Oh! Oh! Oh!... Eu aprendi/A vida é um jogo/
Cada um por si... Cuidado, pessoal, lá vem vindo a
veraneio/Toda pintada de preto, branco, cinza e
vermelho/Com números do lado, dentro dois ou três
tarados/Assassinos armados, uniformizados... Polícia!
Para quem precisa/Polícia! Para quem precisa/De
polícia/Dizem que ela existe/Pra ajudar! Dizem que ela
existe/Pra proteger! Eu sei que ela pode/Te parar! Eu sei
que ela pode/Te prender!... Como beber dessa bebida
amarga/Tragar a dor, engolir a labuta/Mesmo calada a
boca, resta o peito/Silêncio na cidade não se escuta/De
que me vale ser filho da santa/Melhor seria ser filho da
outra/Outra realidade menos morta/Tanta mentira,
tanta força bruta/Pai, afasta de mim esse cálice/Pai,
afasta de mim esse cálice... Juram que não/Torturam
ninguém/Agem assim/Pro seu próprio bem/Oh!... São
tão legais/Foras da lei/Sabem de tudo/O que eu não
sei/Não!... Quem quer manter a ordem? Quem quer criar
desordem? Não sei se existe mais justiça/Nem quando
é pelas próprias mãos/População enlouquecida/
Começa então o linchamento... A PM na rua, a guarda
nacional/Nosso medo sua arma, a coisa não tá mal/A
instituição está aí para a nossa proteção... Não é nossa
culpa/Nascemos já com uma bênção/Mas isso não é
desculpa/Pela má distribuição/Com tanta riqueza por aí,
onde é que está/Cadê sua fração/Com tanta riqueza por
aí, onde é que está/Cadê sua fração/Até quando
esperar... Eu queria ter na vida/Simplesmente/Um lugar
de mato verde/Pra plantar e pra colher/Ter uma casinha
branca/De varanda/Um quintal e uma janela/Para ver o
sol nascer... Atenção/Tudo é perigoso/Tudo é divino
maravilhoso/Atenção para o refrão/É preciso estar
atento e forte/Não temos tempo de Temer...”

SÓ É GORDO QUEM QUER(?)... Sempre surge uma
dieta mais doida do que a outra. A mais recente até

o fechamento desta edição é a Dieta Intermitente: a pessoa
se alimenta normalmente um dia, e no seguinte fica em jejum de 16 a 24

horas. Entretanto, pesquisas recentes apontam que o emagrecimento com este
novo método acaba ficando na média das outras dietas, não registrando nenhum
resultado que compense ficar um dia sem comer. Então, vá para o Bar do Mário, vá
para o Ponto Jovem, vá para a sopa da tia... É só não comer demais e seja feliz!

BONEQUINHAS (INFLÁVEIS)
DE LUXO... Que as
Kardashians vieram para
agitar as redes sociais,
não há dúvidas. E olha
que a família é grande:
Kim, Kourtney, Khloé,
Kendall, Kylie... Agora
surge uma “kunhada”:
Blac Chyna, uma versão
meio estranha da nossa
Valesca Popozuda. Dizem
que a intenção de Blac é
bater de frente (ou, de
costas, no caso) com a
calipígia Kim Kardashian,
irmã mais velha do
namorado dela.

EU SOU APENAS UM RAPAZ LATINO-AMARICANO/SEM
DINHEIRO NO BANCO... No Brasil, especialmente no Rio
de Janeiro, inventou-se a marquinha de sol feita com
o auxílio de fita isolante nos corpos das “tchutchucas”
tupiniquins. E não é que essa invenção já chegou com
uma nova versão aos Estados Unidos e à Europa com
uma nova versão... A moda pelas bandas de lá,
surpreendentemente, é mais ousada: as mulheres
estão indo para as festas vestidas apenas com a fita
colante, que cobre mamilos e genitais, nenhuma
roupa a mais. Recomenda-se depilação total.

#WANNACRY... Que quarta-feira foi essa??? Para
os brasileiros, o dia 17 seria mais um com notícias
manipuladas sobre corrupção e futebol. Normal.
Contudo, no início da noite, entra a temida
musiquinha do Plantão da Globo: o país gelou.
Lula preso? Pezão preso? Morreu quem? E ao
gaguejar da Renata Vasconcellos ficamos sabendo
pela Globo o que já sabíamos pelo “boca a boca”:
Temer e Aécio estavam envolvidos em coisas
que 99% dos políticos estão envolvidos. Mal deu
tempo para o Temer pensar em colocar a culpa
na Marcela, sua esposa... Outra bomba: às
23h44 o Flamengo dava adeus a sua maior
ambição no ano (ainda na 1ª fase e levando um
gol aos 46’ do 2º tempo): a Libertadores.
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No último domingo, 14, Dia das Mães,
um ciclista se feriu gravemente e teve seu
abdômen perfurado por conta da estrutura
inacabada (e exposta) do que efetivamente
deveria ser a grade de proteção da ciclovia
nos acessos do Túnel Charitas-Cafubá. Um
incidente como este, menos de duas sema-
nas após o início de operação da via, nada
mais é do que reflexo das obras da malha
cicloviária entregues pela metade e da falta
de segurança para quem pedala por Niterói.

Eu, que tenho uma história antiga de
lutas pela mobilidade desde quando fui
vereador e que busquei garantir quando
elaborei o Estatuto da Bicicleta, me vejo
ainda mais na obrigação de enaltecer pro-
jetos que agreguem valor ao desenvolvi-
mento urbano, mas também me ponho
alerta a situações contrárias e que reque-
rem um acompanhamento de perto,
como temos visto com o túnel e a Tran-
soceânica que, desde o início, não se-
guiram o que previam desenhos anterio-
res que foram simplesmente ignorados,
deixando de lado prioridades que são de-
terminadas pela legislação.

A lei federal é clara: “prioridade dos
modos de transporte não motorizados so-
bre os motorizados”, diz trecho do Plano
Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU)

– Lei 12.587 de 01/03/2012. Assim como
o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) de-
termina que “o trânsito, em condições se-
guras, é um direito de todos, restando aos
órgãos e entidades, no âmbito de suas res-
pectivas competências, adotar as medi-
das destinadas a assegurar esse direito.”
(Lei 9.503 de 23/09/1997).

O cenário que temos é um tanto quan-
to crítico, com obras precipitadas entre-
gues pela metade, sinalizações importan-
tes que ainda não foram instaladas, tre-
chos sem ciclovia, outros já concluídos
com sérios problemas de segurança, além
dos bicicletários prometidos para a Região
Oceânica que permanecem sem data e lo-
cais definidos para início da construção.

Assim como publiquei num recente
artigo no meu blog, reitero que as críticas
e ponderações que faço estão na visão de
quem atua na área e sempre lutou por me-
lhorias na mobilidade urbana. É meu papel
estar de olho e cobrar resultados.

Infelizmente, foi preciso ocorrer este
triste e lamentável incidente com o ciclista
para que os devidos reparos fossem provi-
denciados. É direito da população cobrar e
é dever da administração municipal garan-
tir a infraestrutura cicloviária necessária, se-
gura e, mais do que isso, completa.

Saúde

Pilates pode diminuir dores e
desconforto durante a gravidez

Já há alguns anos o
Pilates vem ganhando
espaço nas academias e
cada vez mais adeptos,
principalmente do sexo
feminino. Mas existe
uma fase na vida da
mulher em que este
exercício pode trazer
ainda mais benefícios do
que se imagina normal-
mente. Durante a gravi-
dez, quando o abdômen
é distendido, a atividade
ajuda a fortalecer e to-
nificar os músculos da
região e também do as-
soalho pélvico, cuja mus-
culatura se enfraquece
devido à grande pressão
que sofre neste período,
tendendo a se alongar e
movimentar-se mais
para baixo do quadril.

A fisioterapeuta e
professora de Pilates da
Academia Locatelli,
Adriana Salamoni, expli-
ca que a atividade é um
condicionamento físico
com princípios funda-
mentais: flexibilidade,
força, consciência cor-
poral, centralização, con-
trole e respiração. Ao
mesmo tempo em que os
exercícios são realiza-
dos, deve-se contrair o
abdômen e os músculos
do assoalho pélvico, re-
gião conhecida nesta
prática como “core”.

Segundo a profissio-
nal, o alongamento e for-
talecimento dos diversos
grupos musculares,
como os das costas e
pernas, diminuem a dor
e desconforto comuns
neste período, oferecen-

do maior disposição para
o dia-a-dia e qualidade de
vida. A circulação sanguí-
nea também é favoreci-
da, diminuindo o inchaço,
as dores nos membros in-
feriores e aumentando a
oxigenação para o bebê.

“Como o princípio do
método é a centralização,
onde os músculos do
“core” (abdômen) e do
assoalho pélvico são re-
crutados constantemente,
a prática durante a gravi-
dez é fundamental, pois é
essa musculatura que
dará maior estabilidade
para a coluna, diminuin-
do assim as dores lomba-
res”, esclarece Adriana,
acrescentando que o for-
talecimento da muscula-
tura do períneo também
evita a incontinência uri-
nária e auxilia na hora do
parto e na recuperação.

Por ser um exercício
de baixo impacto, o Pi-
lates não provoca sobre-
carga nas articulações
e, entre tantos benefíci-
os, então os exercícios
de “quarto apoios”, po-
sição que alivia a pres-
são nas costas e no qua-

dril e também favorece a
movimentação do bebê
para posição certa na
hora do parto.

“O Pilates pode ser
realizado desde o primei-
ro trimestre, sem trazer
qualquer problema para a
mãe ou para o bebê, uma
ou duas vezes por sema-
na, com exceção daque-
las que se encontrem sem
realizar nenhum tipo de ati-
vidade física. Nesses ca-
sos, deve-se iniciar so-
mente após terceiro mês”,
recomenda Adriana, lem-
brando que o médico obs-
tetra deve estar ciente e
liberar a gestante para a
prática da atividade, já que
em situações de sangra-
mento, perda de líquido,
náuseas e outras situações
específicas, o exercício é
contraindicado. Da mesma
maneira, é necessário que
haja bom censo do profis-
sional responsável para evi-
tar exercícios que exigem
muito equilíbrio, devido à
instabilidade pélvica nesta
fase, resultante da altera-
ção muscular e hormonal
(relaxina), podendo causar
quedas.Participe. Envie seu e-mail para  batepapo@gazetanit.com.br

E a ciclovia?E a ciclovia?E a ciclovia?
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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

COLAB.RE NITERÓI: UM EMBUSTE!
Há dias venho tentando publicar

reclamações sobre buracos imensos,
verdadeiras crateras, nas ruas de vá-
rios bairros de Niterói que percorro
em meus caminhos cotidianos.  O
aplicativo Colab.re de Niterói vive
me enviando e-mails sobre seu su-
posto sucesso em resolver diversos
problemas da cidade, e exortando a
população a participar postando suas
fotos no aplicativo ou no site.  Minha
pergunta é: como consigo participar
se não consigo publicar uma única
vez?  Fiz meu cadastro, já tenho per-
fil, mas não chego a nenhum êxito
em relação aos meus intentos.

Quando vou tentar publicar pelo site
aparece uma foto medonha dizendo
que eu sou “Ops: deveria estar por
aqui – PROCURA-SE : página de-
saparecida!”  Sinto-me um verdadei-
ro procurado pela justiça com a tal
imagem.  Pelo aplicativo, após copiar
a foto, ele me pede para recortar, cli-
co na opção “recortar”, que aliás é a
única, e absolutamente NADA acon-
tece.  Só falto socar meu celular e
jogá-lo longe, como meu neto adora
fazer brincando mas, no meu caso,
seria de raiva.  No último segundo
lembro-me de que meu celular não
tem culpa de nada, coitado, e eu não
vou ter mais uma despesa por causa
desse famigerado suposto ótimo apli-
cativo para exercer nossa cidadania.
Nem tampouco se pode colocar a cul-
pa em minha banda larga da Internet
que, apesar de ser da OI – outro lixo
– está funcionando bem.

O Gustavo do Colab – é assim o
remetente dos e-mails quase que diá-
rios em minha caixa postal – vive fa-
lando maravilhas sobre os resultados
que têm sido alcançados por meio do
aplicativo, ainda que reconheça que
não dá para fazer milagres.  Mas enal-
tece a parceria da sociedade com o
poder público, posta conquistas em
várias cidades brasileiras e comemora
a palestra feita no dia 18 de abril na
Califórnia, quando o vice-presidente de
parcerias do Facebook, Ime Barchi-
mong, exaltou a plataforma Colab
como uma das maiores pontes entre
as comunidades e os governos feita no
Brasil.  Parece tudo tão lindo, só que
uma reles jornalista de Icaraí simples-
mente não consegue ter acesso ao ma-
ravilhoso aplicativo.

Assim, gostaria de convocar o Se-
nhor Gustavo, bem como o sócio da
Colab.re em Niterói, Josemando Sobral,
e sua equipe, a entrarem em contato
para resolver, inicialmente, como se
posta nessa geringonça, para depois
então tentarmos participar como co-
munidade na melhoria da gestão públi-

ca. Pois de que adianta eu ficar tirando
fotos de buracos nas vias da cidade se
não consigo publicar ao menos uma?

Enfim, já que o link com o Colab
Niterói não opera, nem coopera, apro-
veito para vociferar contra as crateras
que surgem, a cada dia e a cada chu-
visco que cai sobre a cidade, em inú-
meras ruas do Vital Brazil, Icaraí e São
Francisco, pra não falar em outras que
não percorro no meu dia a dia. De nada
resolve passar um asfalto lindo e lisi-
nho em ruas principais dos bairros e
deixar as transversais às traças.  A Av.
Almirante Ary Parreiras, apesar de ser
uma ligação importantíssima entre Ica-
raí em Santa Rosa, apresenta buracos
profundos, e que não surgem somente
em volta de tampas de bueiros, mas em
trechos aleatórios igualmente.  Enquan-
to a Dom Bosco está uma delícia, as
próximas como Dr. Souza Dias, Maes-
tro Felício Toledo, o morro que liga a Ary
Parreiras com o túnel para São Francis-
co, a Tupiniquins, a Aimorés e a Tupi-
nambás, entre outras, estão infestadas de
verdadeiras escavações em seus asfal-
tos, tal qual uma praga.  Cabe à Prefeitu-
ra tomar providências urgentes, pois pe-
destres, ciclistas, motociclistas e motoris-
tas correm perigo diariamente.

E ao Colab.re Niterói dedico esta
coluna, manifestando minha plena in-
satisfação por sua total inoperância tec-
nológica, que dirá operacional.

Literatura na Varanda festeja a sua 5ª
edição homenageando Clarice Lispector

Um encontro que
mescla literatura, mú-
sica e performances
poéticas. Assim será a
quinta edição do proje-
to Literatura na Varan-
da, que acontece na
sede do Curso Anima-
tor (R. Visc. de Morais,
255, Ingá, próximo ao
colégio Aurelino Leal),
neste sábado (20) de
15 às 18h. A escritora
Mariney Klecz vai
analisar a obra de Cla-
rice Lispector (1920–
1977). A entrada é
franca (colabore doan-
do um livro).

Mariney Klecz
escreve poesias, con-
tos e livros infantis.
Autora do livro "SOS
Floresta" em sua 2ª
edição, participou de
várias antologias.
Pertence à Arcádia
Brasílica de Artes e
Ciências (no Rio de
Janeiro), à Associa-
ção Niteroiense de

Cicero Leitão, escritor e músico, e Nathália Reina, poeta e atriz

Foto: Tânia Ribeiro

Escritores e à Acade-
mia de Letras da Região
Oceânica de Niterói. É
cofundadora e diretora
do Centro Literário e
Artístico da Região
Oceânica de Niterói
(CLARON).

A poetisa Nathália
Reina também colabora
com o bate papo clarice-

ano. Formada em Direito
pela UFRJ, professora de
francês, atriz e poeta, Na-
thália tem como uma das
suas paixões a literatura.

Ao final da noite, a ban-
da niteroiense Sirius Beta
apresenta um show acús-
tico com influências musi-
cais do rap, rock, MPB,
jazz-samba e jazz funk.

Cânticos de Cecília Meireles no Jambeiro
O Solar do Jambei-

ro vai celebrar os 90
anos do livro “Cânti-
cos”, de Cecília Meire-
les, no dia 24 de maio,
às 19h. Em cena, Dilia
Gouveia recitará poe-
mas da autora e disser-
tará sobre dados bio-
gráficos importantes
para o entendimento da
sua obra, acompanha-
da de Zezé Vargas e
Júlio Morgado, que tra-
rão músicas com os
temas explorados pela
poetisa. A classificação
etária é livre e os in-

gressos, a quarenta reais,
podem ser adquiridos, no
local, a partir das 18h.

“Cecília Meireles, a Se-
nhora dos Cânticos” pro-

põe uma leitura filosófica da
obra poética e da vida da
artista, uma das maiores
referências da literatura bra-
sileira no último século. O
evento promove uma visão
do percurso criacional da
poetisa a partir do tema re-
corrente da essencialidade
da vida humana. O projeto
nasceu do diálogo da artis-
ta Dilia Gouveia com a As-
sessoria de Projetos Literá-
rios do Solar do Jambeiro.

O Solar do Jambeiro
fica na Rua Presidente Do-
miciano, 195. Boa Viagem.
Ingresso: R$ 40.

palavras@gazetanit.com.br

PALAVRAS
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 Os Rotary Clubs
de Niterói promoverão
Encontro de Música e
Canto homenageando
o Centenário da Acade-
mia Fluminense de Le-
tras, no dia 20 de maio
(sábado), a partir das
18h30, no Teatro Popu-
lar de Niterói (Rua Jor-
nalista Rogério Coelho
Neto, s/n - Centro, Ni-
terói). Haverá apresen-
tação do Coral Rota-
ryncanto, sob regência
do maestro Joabe Fer-
reira. Estará presente o
presidente da AFL,
Waldenir de Bragança e
toda a diretoria da enti-
dade. Entrada franca.

A artista plástica
Nicole Peixoto está em
cartaz com a exposição
KAÓS, na Sala José
Cândido de Carvalho
(Rua Presidente Pe-
dreira, 98, Ingá). Com
curadoria da gravado-
ra Desirée Monjardim,
a visitação vai até 12
de junho e tem entra-
da franca.

No dia 21 de maio,
domingo, o Shopping
Bay Market apresenta
o teatro de bonecos
com a peça ‘É o Bi-
cho!’,  a partir das 15h.
O espetáculo é produ-
zido pela Fanfarra Pro-
duções, com um cená-
rio que retrata a natu-
reza. A ação é gratuita
e será realizada na Pra-
ça de Alimentação.

Agenda Edson Cordeiro lança o CD ‘Fado’ com show no Municipal
Com seu show intitula-

do “Fado Tropical”, o can-
tor Edson Cordeiro vai es-
tar no 01 de junho, às 19h,
lançando "FADO", seu dé-
cimo segundo e mais novo
álbum, totalmente gravado
em Porto, Portugal. Inter-
pretando alguns dos mais
belos e famosos fados,
como "Estranha forma de
vida" (Amália Rodrigues/Al-
fredo Marceneiro), "Foi
Deus" (Alberto Janes),
"Barco Negro" (David Mou-
rão Ferreira /Matheus Nu-
nes) e "Fado Tropical" (Chi-
co Buarque/Ruy Guerra),
Edson Cordeiro acrescenta
ao já re?nado repertório,
uma releitura de sucessos de
sua carreira, que passa des-
de o sertanejo raiz ao disco
clubbing, do choro á ópera,
e com outras grandes sur-
presas. No palco, Edson
Cordeiro vai estar acompa-
nhado dos fadistas brasilei-

ros Wallace Oliveira (gui-
tarra portuguesa) e Sér-
gio Borges (Violão).

Considerado como um
dos cantores mais versá-
teis da atualidade, com
sua impressionante ampli-
tude vocal e a sua enor-
me variedade tímbrica,
Edson Cordeiro sente-se
à vontade tanto na ópera
e música clássica como
nas formas mais moder-

nas da música latina, jazz,
rock, pop e dance music
e consegue interpretar
cada canção como se fos-
se sua, de uma maneira
pessoal e inimitável.

Desde 1994 quando
Edson Cordeiro fez sua
primeira turnê pela Eu-
ropa, o público e a críti-
ca o aclamaram de ime-
diato e se apaixonaram
pela sua poderosa voz e

interpretação arrebata-
dora, quando lhe deram
títulos como "A oitava
maravilha do mundo" e
"Ave do Paraíso".

Em, Edson Cordeiro
dá sua potente voz de
contratenor a um reper-
tório rico, re?nado e dra-
mático. E, a cada faixa
um som quente e mara-
vilhoso com sua espeta-
cular quatro oitavas-voz,
com uma interpretação
entregue, forte, que te
transporta para delicade-
za, sutileza e paixão.

Na turnê "Fado Tropi-
cal", Edson Cordeiro, com
sua voz limpa e ainda mais
poderosa, leva a plateia ao
êxtase, no estilo Edson
Cordeiro, é claro!

O Teatro Municipal de
Niterói fica na Rua XV
de Novembro, 35, Cen-
tro. Ingresso: R$ 80.
Censura: Livre

Cine Jazz recebe Wagner Tiso e Victor Biglione
De casa nova, o CINE

JAZZ faz uma homenagem
ao pianista norte-america-
no Bill Evans e recebe dois
dos maiores nomes da mú-
sica instrumental nacional,
Wagner Tiso e Victor Bi-
glione, no dia 22 de maio,
segunda-feira, às 19h, no
Solar do Jambeiro.

Após dois anos de su-
cesso no MAC e quatro
anos de casa lotada no
Museu do Ingá, o Cine
Jazz terá uma edição es-
pecial no tradicional Solar
do Jambeiro. Na ocasião,
será exibido o filme de
uma apresentação do pi-
anista Bill Evans, com seu
trio, em Oslo, na Norue-
ga, em 1964. Em seguida,
o público vai participar de

um bate-papo sobre a
película com o convida-
do desta edição: o pia-
nista e maestro Wagner
Tiso, que ainda fará uma
apresentação musical
com a participação lu-
xuosa do guitarrista Vic-
tor Biglione.

Para o repertório,

Wagner Tiso selecionou
temas consagrados de
Bill Evans, como Waltz
for Debby e Like So-
meone In Love, além e
standards de Jazz e mú-
sicas do novo disco ao
vivo, gravado junto com
Biglione: Live in Fin-
land. Entrada franca.

Concerto no
Campo

A Banda Sinfônica
Aprendiz (BSA) se apresen-
ta no Coreto do Campo de
São Bento, no próximo do-
mingo, dia 21 de maio, às
11h. O concerto faz parte
da programação da série
Aprendiz na Praça.

Conduzida pelo regente
Gabriel Dellatorre e pelo ma-
estro Evandro Rodriguese, a
Banda Sinfônica é composta
por 20 instrumentistas da
Orquestra Aprendiz e conta
com trompas, clarineta, flau-
ta transversal, oboé, fagote,
percussão e teclado.

Os jovens vão tocar te-
mas de grandes nomes da
música brasileira, como
Heitor Villa-Lobos, Chi-
quinha Gonzaga, Hermeto
Paschoal, Jacob do Bando-
lim e Gilberto Gil.

O Teatro Munici-
pal de Niterói vai rece-
ber, entre os dias 20 a
28 de maio de 2017, sá-
bados e domingos, às
16h, o espetáculo infan-
til "O Mágico de Oz",
realizado pela Compa-
nhia de Teatro Anibal
Erthal. Dirigido e adap-
tado por Anibal Erthal,
da obra de Lyman
Frank Baum, o musical
conta a história de Do-
rothy, que é levada por
um ciclone para uma
terra mágica chamada
"O Mundo de Oz", ha-
bitada por criaturas
fantásticas.
Dorothy, órfã de pais,
mora com a tia Em e o
tio Henry em uma fa-
zenda no Kansas.
Certo dia, um misteri-
oso ciclone carrega a
menina para um lugar
muito distante, uma
terra mágica conheci-
da como O Mundo de
Oz, que é habitada
por criaturas fantásti-
cas. Ingresso: R$ 40

O documentário “Corpo Delito”, de Pedro Ro-
cha, é a atração do Cine Debate de maio. Ele será
exibido dia 23 de maio, terça-feira, às 18h30, no
Solar do Jambeiro, com entrada gratuita. “Corpo
Delito” foi um dos destaques deste ano da Mostra
de Cinema de Tiradentes e faz parte da Mostra In-
tinerante Histórias Que Ficam, da Taturana Mobili-
zação Social. O documentário acompanha a rotina
de Ivan, um homem inconformado, pois mesmo de-
pois de ganhar o direito de sair da cadeia, continua
preso a uma tornozeleira eletrônica. Após a sessão
haverá bate-papo com especialistas.
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Prefeitura dá os primeiros passos para revitalização
do Mercado Municipal Feliciano Sodré, no Centro

Acaba de ser lança-
do pela Prefeitura de Ni-
terói o edital para a aber-
tura de Procedimento de
Manifestação de Inte-
resse (PMI), que tem
como objetivo a apresen-
tação de estudos que
apontem as melhores al-
ternativas a serem exe-
cutadas para a revitaliza-
ção e reforma do Mer-
cado Municipal Feliciano
Sodré, além da gestão do
espaço e atividades co-
merciais mais adequadas
para esta área.

O edital ficará dispo-
nível por 50 dias, tempo
estimado para a conclu-
são e apresentação dos
estudos pelos interessa-
dos. Após a apresenta-
ção destes estudos, que
serão avaliados pelo mu-
nicípio, será realizada
uma licitação para a es-
colha do executor do pro-
jeto. Os custos do estu-
do serão pagos pelo ven-

cedor deste segundo pro-
cesso licitatório. Estima-
se que, com a futura con-
tratação, o parceiro pri-
vado invista, aproximada-
mente, R$ 20 milhões, e
o contrato tenha duração
de 25 anos.

A secretária munici-
pal de Planejamento,
Modernização da Gestão
e Controle (Seplag), Gi-
ovanna Victer, destaca
que a revitalização do
espaço irá contribuir tam-
bém para alavancar a
economia municipal. “A
revitalização do mercado
municipal é mais uma ini-
ciativa de parceria que
visa somar esforços e
potencialidades com a
iniciativa privada, bus-
cando alavancar a eco-
nomia municipal, geran-
do empregos e renda”,
afirma Giovanna Victer.

 “Grandes cidades em
todo o mundo têm em
seus mercados importan-

tes polos turísticos e de
negócios. É assim em São
Paulo, Belo Horizonte,
Lisboa, Barcelona, Toron-
to e tantos outros lugares.
Com essa revitalização,
Niterói entrará neste cir-
cuito com todo o charme
do imponente edifício, de

arquitetura eclética, que
tem em sua localização
privilegiada outro grande
atrativo”, reforça Luiz
Paulino Moreira Leite,
secretário municipal de
Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria Naval e
Petróleo e Gás.

História
O Mercado Municipal Feliciano Sodré foi cons-

truído entre 1927 e 1930. Desativado em 1976, o
imóvel passou a abrigar o Depósito Público Estadual
a partir da década de 1980. Sua infraestrutura com-
põe o conjunto arquitetônico da Região Portuária de
Niterói. O edifício, com traços de Art Decó e da ar-
quitetura neoclássica, localiza-se na Avenida Felicia-
no Sodré, entre a Rua Presidente Castelo Branco e
a Avenida Washington Luiz.

Luciana Carneiro


