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PDV
O governo desesperado

de Michel Temer - aquele
que luta para continuar de
pé até o fim do ano que vem
- e do cara de paisagem,
Henrique Meirelles (sem fa-
lar da legião de investiga-
dos pela Justiça ao seu
lado), após mais uma das
muitas covardias, no caso
o quase 'libera geral' dos
preços com o aumento dos
combustíveis, acaba de di-
vulgar outra. Trata-se do
Plano de Demissão Volun-
tária (PDV), que o governo
vai continuar incentivando
com o propósito de reduzir
gastos no serviço público.
Algo em torno de R$1 bi por
ano a partir de 2018. Num
momento de crise como
este, qualquer esforço no
sentido de diminuir o gran-
de rombo existente seria
válido. Isto se o governo
não fosse tão perdulário,
não distribuísse tantas
emendas para comprar par-
lamentares (segundo a ONG
Contas Abertas só em junho
foram liberados R$134 mi-
lhões para deputados que
votaram a favor de Temer na
CCJ, podendo chegar a
R$1,75 bi), não contratasse
tantos apadrinhados no lu-
gar dos que devem aderir ao
programa (uma prática co-
mum em todas as esferas),
enfim, não alimentasse tan-
to a corrupção como fazem
para ganhar sobrevida.

Em tempo: É necessário
que o trabalhador faça uma
análise criteriosa das van-
tagens e desvantagens do
programa oferecido para
evitar futuros prejuízos.

JUSTIÇA
Além de reza, no caso do Brasil, muita e muita reza dirigida a todas as matrizes

religiosas, nos resta (boa) parte da Justiça para diminuir as muitas desigualdades que
vêm sendo cometidas pelos governos e nela nunca devemos deixar de depositar as
esperanças. A atuação do juiz Sérgio Moro e tantos outros que procuram seguir seus
passos no caminho de amenizar o sofrimento de um povo que, em sua maioria, procu-
ra viver dignamente, tem se refletido em várias instâncias. De norte a sul do País.
Neste diapasão, o juiz de Brasília, Renato Borelli, determinou que suspendessem o
aumento do PIS/Cofins sobre os combustíveis - aquele que permitiu um reajuste de
R$0,40 no litro - uma vez que em sua ótica o governo não respeitou a noventena
(espera de 90 dias para subir impostos), nem editou um projeto de lei considerado ser
o instrumento adequado. Sabemos que o peso da máquina é muito grande e a liminar
deve ser revertida. No entanto, a atitude do juiz serviu para mostrar que o Estado
deve respeitar e ficar atento aos preceitos relacionados aos Direitos Fundamentais
inseridos no texto constitucional. Em outras palavras, os contribuintes precisam ser
mais respeitados quando são chamados a pagar a conta.

GASOLINA BATIZADA
Logo assim que surgiram os primeiros rumores

sobre aumento dos combustíveis, a rapaziada de
Niterói, que não é boba nem nada, também come-
çou a correr até postos mais atraentes para fazer
uma das únicas coisas que pode quando uma nova
crise se avizinha: arranjar grana, encher o tanque -
ou quase - e sair dali feliz por ter economizado al-
gum. Só que muitos, certamente, nem se lembraram
das inspeções feitas pela ANP que, de janeiro a
julho, realizou 117 ações de fiscalização gerando 14
autuações, sendo sete por falta de qualidade e três
interdições, o que deveria tê-los obrigado a recor-
rer a estabelecimentos, digamos, mais confiáveis
(se bem que a bandeira hoje seja sinal de confiabi-
lidade). Coincidência ou não, do corre-corre des-
medido, mais uma vez causado por governos ilegí-
timos, é que tem sido frequente motoristas chega-
rem às oficinas com problemas no motor, defeitos
nos cabeçotes, válvulas de ignição e nos sensores
que indicam problemas na injeção do veículo. Um
novo prejuízo somado aos muitos provocados pe-
los governos e seus corruptos representantes cujo
slogan tem sido 'meu pirão primeiro' e 'dane-se o
carro, só ando em oficial...'

CITY TOUR
Sabe aqueles ônibus

que se a gente utiliza no ex-
terior para conhecer as ci-
dades? Geralmente, verme-
lhos que param em alguns
pontos específicos para
descer/subir passageiros,
permanecendo por lá al-
guns minutos? Pois é, em
Niterói tem uma linha des-
tas, na mesma cor, só que,
ao invés de turistas com
tempo sobrando, recebem
passageiros, em horários de
rush, muitas vezes cansa-
dos e doidos para chegar em
casa, obrigados a ficar es-
perando os fiscais os libe-
rarem, as lanchas derrama-
rem gente, coisas do tipo.
Pior, isto acontece, muitas
vezes, em pontos bem pró-
ximos uns dos outros, como
em frente ao Baymarket e às
Barcas.Um doce para quem
adivinhar que viação é esta!

DUPLA INFERNAL
No quadro agonizante

que vive o atual governo,
onde os índices são cada vez
mais baixos (já se aproximam
do negativo após o aumen-
to dos combustíveis), temos
de reconhecer que Temer-
Meirelles vêm se destacan-
do no cenário internacional
como a Dupla Infernal. O
desemprego não diminui, de
fato; a economia continua
fria; quase ninguém conside-
ra as reformas como sérias;
a relação entre a Receita e os
contribuintes é conflituosa;
o contribuinte é maltratado
justamente quando preten-
de cumprir suas obrigações;
se economiza uns tostões e
joga-se muito dinheiro pelo
ralo, até na burra dos con-
gressistas; existe inflação,
basta andar por aí; os escân-
dalos de corrupção não pa-
ram de surgir; a credibilida-
de está por um fio, etc. En-
tão podemos dizer que o
Brasil vive um de seus maio-
res infernos. Mas o que es-
perar de um presidente de um
PMDB acostumado a derru-
bar a tudo e a todos para al-
cançar o poder e de um mi-
nistro da Fazenda que foi
presidente dos grupos J&F
e JBS, dos irmãos Batista, in-
vestigados pela Lava Jato?

INTENÇÃO DE VOTO
Na edição passada, fa-

lamos, especificamente, das
últimas pesquisas Datafolha
para as eleições  presiden-
ciais que ocorrem nos dias
2 e 30 de outubro (primeiro
e segundo turnos) do ano
que vem. E citamos, apenas,
os três primeiros colocados,
o que deixou alguns um
pouco contrariados uma vez
que não veem Lula, Bolso-
naro e Marina como seus
pré-candidatos. Como nos
esforçamos para ser os mais
justos possível, informamos
que no cenário em que os
candidatos tucanos são o
governador Geraldo Alcki-
min ou o prefeito João Dó-
ria, de São Paulo, o PSDB
fica em quarto lugar com 8%.
Receberam votos, ainda,
Ciro Gomes (5%); Luciana
Genro (PSol), Alvaro Dias/
Eduardo Jorge (PV) e Ronal-
do Caiado (DEM) todos
com 2% das intenções. Na
mesma pesquisa, numa si-
mulação com outros cenári-
os, também aparecem o juiz
Sérgio Moro, o ex-ministro,
Joaquim Barbosa e o ex-pre-
feito, Fernando Haddad.

REJEIÇÃO
Já que a justiça é o nos-

so foco e informar com pre-
cisão o nosso dever, deve-
mos fazer outras revelações
importantes como, por exem-
plo, mostrar o aspecto rejei-
ção (aquele em quem não se
vota nem amarrado), no pri-
meiro turno, apontado nas
pesquisas: Lula, com 46%;
Alckimin, 34%; Bolsonaro,
30%; Haddad, 28%; Ciro,
26%; Marina, 25%; Luciana
Genro, 24%; Caiado, 23%;
Moro, 22%; Eduardo Jorge,
21%; Joaquim Barbosa,
16%. Lembrando que o ins-
tituto ouviu 2.771 pessoas
nos dias 21 e 23 de junho,
estes números são uma
amostragem e, principal-
mente, faltam 14 meses para
o dia D quando cerca de 145
milhões de eleitores (53 %
mulheres e 47% homens)
estarão aptos a participar do
processo, votando para
presidente, governador, se-
nador (2) e deputados (es-
tadual e federal).

VAI TRABALHAR
O governo trapalhão -

e mais enrolado da história
da república (caixa alta só
quando proclamada de ver-
dade) - de Temer e seus
muitos asseclas (lembrem-
se de que no dia dois são
necessários 342 votos para
se aprovar a acusação con-
tra o presidente), para não
dizer que nunca fez nada
pelo trabalhador honesto
deste País, está prestes a
acabar com a contribuição
sindical. Aquela que des-
conta, em tese, um dia de
trabalho, é obrigatório e
vale tanto para os empre-
gados sindicalizados quan-
to para os que não são as-
sociados às entidades de
classe (é preciso se auditar
conselhos também). O País
tem 17.082 sindicatos (a Ar-
gentina, que não é nenhu-
ma Brastemp, tem 100) e há
uma montanha de R$3,6 bi-
lhões destinados aos sin-
dicatos sem fiscalização do
TCU. Entre as muitas aber-
rações, quando o assunto
é o aumento da pelegada e
seus muitos benefícios,
existe um da indústria na-
val no Amapá e lá nem mar
tem. Existe até um sindica-
to dos representantes sin-
dicais. Verdadeiros pixule-
cos, protegidos desde sem-
pre por petistas e por para-
sitas, um acinte à capacida-
de que ainda temos de rea-
gir a absurdos como estes.
Dirigente sindical deveria
ser cargo de desprendi-
mento pessoal e o custeio
do dirigente ficar por conta
do sindicato e da contribui-
ção livre de associados
que recebessem algum tipo
de contrapartida.

Pensamento da Semana:
Se Lula está em primeiro,

por quê diabos ele vem
evitando aeroportos e

outros lugares públicos?
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Corta-pipas
O Detran exigirá as ante-

nas corta-pipas apenas em
motos usadas para transpor-
te remunerado de mercado-
rias e de passageiros, ou
seja, as de aluguel, com pla-
cas vermelhas, como manda
a Resolução 356, do Conse-
lho Nacional de Trânsito. Já
as motocicletas com placas
cinzas não serão reprovadas
nas vistorias do departa-
mento pela ausência do equi-
pamento. A medida sana dú-
vidas e segue estritamente o
que determina a legislação
federal de trânsito.

Bandeira tarifária
será vermelha no
mês de agosto

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) infor-
mou nesta sexta-feira (28) que
durante o mês de agosto vai
vigorar a bandeira tarifária de
cor vermelha, patamar 1. Isso
significa que aumentará para
R$ 3 o valor da taxa extra co-
brada para cada 100 kWh de
energia consumidos.

Ao longo do mês de ju-
lho, vigorou a bandeira ama-
rela, que implica na cobrança
de R$ 2 para cada 100 kWh
consumidos.

Em nota, a Aneel infor-
mou que "o fator que deter-
minou o acionamento da ban-
deira vermelha no patamar 1
foi o aumento do custo de
geração de energia elétrica."

Câmara de Niterói retoma
votações na próxima terça-feira

Forças Armadas começam a atuar na Região Metropolitana

Retornam, na próxima
terça-feira, dia 1º de agosto,
as sessões plenárias na Câ-
mara de Vereadores de Ni-
terói. Com o fim do recesso
parlamentar de meio do ano
as sessões plenárias voltam
a ser realizadas às terças,
quartas e quintas-feiras, no
horário regimental das 17
horas. Na pauta estão, prin-
cipalmente, a mensagem-
executiva e as audiências
para debater o novo Plano
Diretor Urbano de Niterói e
a criação do meio-passe uni-
versitário para estudantes.

Em relação ao Plano Di-
retor já foram realizadas três
audiências, uma no plená-
rio da Câmara, e outras
duas do pacote de 11 audi-
ências itinerantes. A primei-
ra realizada na Câmara de
Dirigentes Lojistas e a ou-
tra em Santa Bárbara. A pró-
xima será em 7 de agosto, às
18 horas, para discutir as
demandas dos bairros do
Fonseca, Riodades, Teixei-
ra de Freitas, Engenhoca,
Ilha da Conceição, Barreto
e Cubango. A audiência,
aberta ao público, será rea-
lizada no Curso Ônix, locali-
zado na Alameda São Boa-
ventura, 824, no Fonseca.

Outra matéria encami-
nhada pelo prefeito Rodri-

go Neves (PV) é referente a
implantação do meio-passe
universitário para estudan-
tes e a criação do Fundo
Municipal de Transporte
Universitário. O meio-passe
será destinado aos estudan-
tes que tenham idade de até
29 anos; residam a distânci-
as superiores de dois mil
metros do respectivo cam-
pus de ensino; tenham ren-
da familiar não superior a um
salário mínimo per capita ou
comprovem ser beneficiári-
os de programa social de
outro Estado da Federação;
e que não sejam beneficiári-
os de gratuidade legal ou de
outro tipo de benefício que

recaia sobre transporte co-
letivo de passageiros.

“Durante o recesso, a
atividade legislativa não
parou, apenas as sessões
plenárias foram suspensas.
Audiências públicas, reuni-
ões de comissões perma-
nentes, agendas com repre-
sentantes do Executivo e o
serviço administrativo acon-
teceram de forma normal. As
audiências públicas do Pla-
no Diretor e a entrada em
pauta de projetos de lei de
autoria dos vereadores terão
atenção especial no segun-
do semestre”, ressalta o pre-
sidente da Câmara, vereador
Paulo Bagueira (SDD).

O presidente Michel Temer
assinou na sexta-feira decreto que
autoriza o emprego das Forças
Armadas para a garantia da lei e
da ordem no Rio de Janeiro. O
decreto autoriza a permanência
dos militares no Rio até o dia 31
de dezembro. A atuação das For-
ças Armadas no estado será em
apoio às ações do Plano Nacio-
nal de Segurança Pública.

Cerca de 10 mil homens, 8,5
mil deles das Forças Armadas,
vão patrulhar a Região Metro-
politana, que vive um aumento

dos casos de violência, assus-
tando a população. Nas últi-
mas semanas, por exemplo, a
Linha Vermelha, uma das prin-
cipais vias da cidade, foi alvo
de tiroteios entre policiais e cri-
minosos, obrigando os moto-
ristas a deixar os carros na via
e agachar do lado de fora para
não ser atingidos.

Na última quarta-feira (26), o
prefeito de Niterói, Rodrigo Ne-
ves, havia solicitado a inclusão
da cidade no plano de reforço
federal da segurança no Estado.

Por onde anda a
nossa dignidade?

Nem todos têm co-
nhecimento em nossa
sociedade, mas a nos-
sa atual Constituição,
promulgada no ano de
1988, estabelece que o
Brasil tenha como um
dos fundamentos para
a democracia a garan-
tia da dignidade da pes-
soa humana. Então,
sem tratamento digno
para os indivíduos em
uma sociedade, pode-
mos afirmar que naque-
la sociedade não há
democracia. Afinal, o
que é ser digno? O que
é receber e dar um tra-
tamento digno para as
pessoas em uma soci-
edade? Por exemplo,
se caminhamos pelas
ruas, constataremos
que violações à dignida-
de da pessoa humana
ocorrem de modo fre-
quente. Ao caminhar-
mos, deparamo-nos
com moradores de rua,
revelando o descumpri-
mento à dignidade das
pessoas. Todas estas
situações estão passan-
do despercebidas e vi-
lipendiando o bem-estar
e a ressocialização de
pessoas que, muitas
vezes, não estão nas
ruas por opção.

Diante disso é de se
questionar: não haven-
do fiel garantia à digni-
dade da pessoa huma-
na é possível assegurar
que o Brasil seja um
país democrático e que
permita a todos o pleno
exercício da cidadania?
Além disso, há fatores
outros que também vi-
olam a dignidade de
cada um de nós, tal
como a insegurança
que nosso povo tem
sentido com altos índi-
ces de criminalidade
que extrapolam os limi-

tes da razoabilidade (se
é que se pode falar em
razoabilidade quando o
assunto é a prática de
delitos). Infelizmente, a
cada dia, os brasileiros
estão mais próximos da
morte que da tão sonha-
da qualidade vida. Não
se respeita o cidadão
como ocorre em outros
países mais desenvolvi-
dos, onde a dignidade é
um trato dispensado a
cada indivíduo, o que
faz com que a vida na-
quelas localidades seja
objeto de desejo de mui-
tas pessoas. Por que,
então, paramos de exi-
gir que respeitem a dig-
nidade? Por que nos
acomodamos na zona de
conforto enquanto cida-
dãos repletos de direitos
e deveres? Porque can-
samos de lutar pelo tra-
tamento digno?

Participar da demo-
cracia não é apenas vo-
tar ou ser votado, é tam-
bém exigir o cumpri-
mento de seus direitos,
é fazer com que o Es-
tado lhe respeite como
cidadão ou como ator
social capaz de promo-
ver a transformação
para melhor da socieda-
de em que vive. É tam-
bém ter em mente que
cada um de nós é um
sujeito dotado de direi-
tos e que devemos fa-
zer com que aqueles di-
reitos sejam cumpridos
(apesar de alguns pen-
sarem que em nada re-
sultará). Se a cada ato de
violação à nossa dignida-
de, nós batalharmos para
que seja respeitada, fare-
mos com que, em algum
dia, venhamos a viver em
uma democracia.

Não desista de sua
dignidade e viva a cida-
dania!

* Professor Barragan é advogado, contador, professor de
Direito Tributário e Financeiro e de Perícia Contábil,

Acadêmico Internacional da Cadeira de nº68 da Federação
Brasileira de Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes,

especialista em Direito Digital, pós-graduado em Direito
Público e mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento.

Facebook: Professor Barragan. Instagram e Periscope:
@professorbarragan. Twitter: @profbarragan

Vereador Paulo Bagueira (SDD), presidente da Câmara
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HOMELESS... O prefeito de
São Paulo João Doria
resolveu levar a sério a
sua campanha para
deixar a cidade mais
limpa. Tanto que ele
mandou jogar jato de
água fria nas calçadas
onde os moradores de
rua dormem.
Provavelmente, Doria não
sabia da existência de
moradores de rua.

CERTO OU ERRADO/QUEM
NÃO PULA O MURO/ NÃO
APRENDE A SE ARRISCAR...
Mesmo ocupando o mais
poderoso cargo do
mundo, o presidente dos
Estados Unidos Donald
Trumpanaro sempre
encontra um tempinho
para se distrair nas redes
sociais. Dessa vez, Trump
postou: "Os Estados
Unidos não vão mais
permitir ou aceitar
transgêneros nas forças
armadas". O motivo
principal seriam os custos
médicos (entre eles, a
cirurgia de mudança de
sexo coberta pelo plano
de saúde dos militares).

DEUS SALVE A AMÉRICA DO
SUL... A Venezuela vive
uma grave crise de
identificação. O
presidente Nicolás
Maduro parece perdido
na sua intenção de
continuar no poder. A
oposição criou uma nova
versão do coquetel
molotov para combater
os devaneios de Maduro:
o cocotov, uma bomba
caseira feita de fezes.
Imagina se essa bomba
passar a ser usada no
Brasil... Fato é que, tanto
lá como cá, as coisas não
estão cheirando nada
bem.

HOJE EU VOU MUDAR/
VASCULHAR MINHAS
GAVETAS... Nem tudo está
perdido. A americana
Madalyn Parker enviou um
e-mail para a sua equipe
e o diretor da empresa.
Ela dizia que iria se
ausentar por dois dias
"para me concentrar na
minha saúde mental...
espero voltar renovada e
100%". O que à primeira
vista poderia ser visto
como uma atitude
abusada, teve o apoio do
diretor dela, que
respondeu dizendo que
Madalyn era um exemplo
para todos com sua
atitude. Vale ressaltar
que estamos no Brasil.
Não é aconselhável fazer
isso, porque, além do
problema de saúde, você
passará a integrar a lista
de desempregados, que
já chegou aos 14 milhões!

BOM DE CAMA... Se você tem entre 20 e 45 anos, é
moreno, alto, bonito, sensual, não-fumante, quer
ganhar dinheiro e está disposto a ficar na cama
durante 60 dias seguidos, procure um diretor da
Globo. Ou melhor, procure o Instituto de Medicina e
Fisiologia Espacial, em Toulouse (França). A intenção
principal é reproduzir a falta de gravidade da estação
espacial Internacional. A remuneração será de
aproximadamente R$ 56 mil.

EMPODERAMENTO... Enquanto na ficção a policial
Jeiza, interpretada por Paolla Oliveira na novela "A
força do querer", mostra toda a sua beleza e
talento no exercício da perigosa profissão; na vida
real, a policial alemã Adrienne Koleszár, 31 anos,
dá show de sensualidade ao compartilhar toda a
sua beleza nas redes sociais.  Faz o mesmo, Jeiza!

Toques

Novo conceito
de gastronomia

A partir de agosto, o
restaurante TORNA abri-
rá as portas em Niterói,
ao ocupar uma charmo-
sa casa no polo gastro-
nômico do Jardim Icaraí,
brindando a clientela
com os sabores inspira-
dos na cozinha italiana
com uma nova proposta
contemporânea.

A nova casa se ins-
tala na rua Nóbrega, em
frente ao premiado Ris-
torante Torninha, que
tem  sócios em comum.
Ao Torna soma-se duas
novas empresárias Juli-
ana Donadel e Helane
Moraes.  O projeto é as-
sinado pelo arquiteto Ri-
cardo Campos e a cozi-
nha terá no comando o
premiado chef italiano
Federico Tagliabule.

Nos últimos dias do
Torna Pub (até 31/07), os
clientes que reservarem
mesa ou pedirem deli-
very, ganharão um brin-
de: uma porção do nos-
so tradicional e delicio-
so bolinho de carne -
crocchette al la torna.

Correndo com
Super Pais

A Tio Sam Camboi-
nhas vai fazer um evento
diferente para comemorar
o Dia dos Pais: uma corri-
da. O circuito Super Pai
se inspira nos super he-
róis, especialmente o The
Flash, que naturalmente
ama corrida, e promete
animar as crianças a co-
meçar a prática do espor-
te desde bem pequenos.
O percurso de 5km por
dentro de Camboinhas
terá saída na própria aca-
demia, a partir das 8h. O
evento acontece dia 12 e
terá algumas surpresas.
Informações e inscrições
pelo telefone 3184-9100
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Maternidade São Francisco
promove grande mamaço no Campo
Evento gratuito vai marcar a Semana Mundial
de Aleitamento, realizada em parceria com o
Huap e outras duas instituições de saúde

A Maternidade São
Francisco, em Niterói, vai
participar da Semana
Mundial de Aleitamento
Materno transformando,
literalmente, o Campo de
São Bento, em Icaraí, em
um grande palco para in-
teragir, conscientizar e
ensinar a população sobre
uma série de ações liga-
das ao tema. Palestras
como “A Doação de Lei-
te Humano”, recreação
infantil e o chamado gran-
de mamaço estão entre as
atividades - todas gratui-
tas - que acontecem das
9h às 13h do próximo dia
5, primeiro sábado de
agosto, em uma área pre-
parada para acomodar, em
especial, mamães com
seus bebês, papais, vovós
e até futuras mamães.

Única da rede priva-
da de Niterói a oferecer
atendimento praticamen-
te exclusivo no segmen-
to, a Maternidade São
Francisco buscou impor-
tantes parcerias para dar
vida ao evento “Falando
sobre Aleitamento Mater-
no”. As palestras e orien-
tações práticas serão con-
duzidas por profissionais
do Banco de Leite Huma-
no do Hospital Universi-
tário Antônio Pedro
(Huap), da Sociedade de
Pediatria do Estado do
Rio de Janeiro (Soperj) e
da própria maternidade.

“A maternidade foi
inaugurada em 2011 e ini-
ciou sua participação di-

ferenciada na Semana em
2014. Foi quando promo-
vemos o primeiro grande
mamaço repetido ano
passado e que agora che-
ga à sua terceira edição”,
explica a pediatra Suyen
Heizzer Villela, diretora
médica da unidade, uma
das palestrantes do evento
do dia 5, que tem um mo-
tivo a mais para comemo-
rar. Com estrutura moder-
na, equipamentos de últi-
ma geração e novidades
como o Cineparto, de
transmissão ao vivo do
parto, a Maternidade São
Francisco ultrapassou re-

centemente a marca de
15 mil nascimentos.

Celebrada desde 1948
entre os dias 1º e 7 de
agosto, a Semana Mundi-
al de Aleitamento Mater-
no foi criada para mobili-
zar a sociedade sobre a
importância da amamen-
tação com foco na sobre-

vivência, proteção e de-
senvolvimento da criança,
devido à grande preocu-
pação com a mortalidade
infantil. Em 1992, a Se-
mana foi oficialmente ins-
tituída pela Aliança Mun-
dial de Ação Pró-Ama-
mentação (WABA) para
manter os compromissos
propostos entre a Orga-
nização Mundial de Saú-
de (OMS) e o Fundo das
Nações Unidas para a
Infância (UNICEF), ten-
do a cada ano um tema
específico voltado ao alei-
tamento materno. O de
2017 é “Todos juntos pela
amamentação”, com di-
versas empresas de vári-
os países abraçando a
causa e promovendo
ações de conscientização.

Acadêmicos do Sossego divulga
seu samba-enredo de 2018

Por Luiz Eugênio | Mais em nacadencia.blogspot.com.br

Neste ano, a azul e
branca do Largo da Bata-
lha optou em não realizar
eliminatória de samba. A
diretoria, que decidiu evi-
tar gastos em virtude de
não poder contar ainda
este ano com sua própria
quadra, convidou a parce-
ria de formado pelos com-
positores Felipe Filósofo,
Ademir Ribeiro, Sérgio
Joca, Orlando Ambrósio,
Macaco Branco, Pacote,
Mário Da Vila Progresso,
Xandinho Nocera, Fabio
Borges, Ivan Ribeiro e
Bertolo, para criar a obra.

A Acadêmicos do Sos-
sego será a terceira escola
a desfilar na sexta-feira de
folia, na Marquês de Sapu-
caí pela Lierj, no dia 9 de

fevereiro com o enredo "Ri-
tualis" que será desenvol-
vido pelo carnavalesco Pet-
terson Alves. "A Sossego
no carnaval de 2018 convi-
da à todos para uma misteri-
osa e inebriante comunhão
de saberes e histórias na
Marquês de Sapucaí. Por
meio de uma viagem, multi-
facetada pela história dos
rituais mais diferentes da
humanidade ao longo dos
anos, o público poderá con-
ferir as surpresas de um gran-
de desfile. Vamos inovar e
sacudir a Passarela do Sam-
ba com múltiplas palhetas
de cores, aliado a um visual
de rituais carnavalizados",
adiantou o carnavalesco.

Confira o samba em
nacadencia.blogspot.com.br

Arraial Fashion do Arte entre Mãos
recebe agasalhos e alimentos

A 3ª edição do Arte en-
tre Mãos traz o Arraial
Fashion que valorizará os
artesãos de Niterói e região
e desta vez recolhe agasa-
lhos e alimentos não pere-
cíveis para doar à institui-
ções de caridade da cida-
de. O evento que conta
com mais de 20 marcas con-
tinua neste sábado, 29, às
17h. A entrada é gratuita e
terá uma atividade para as
crianças no Espaço Kids,
oferecido pela Aquarela
Animações.

A proposta do evento
é unir os artesãos da cida-
de, movimentar a economia
local e ao mesmo tempo
oferecer um espaço acon-
chegante para integrar o pú-

blico visitante. “Queremos
tornar este, um momento de
encontro dos amigos e fa-
miliares, para que eles tam-
bém conheçam belos traba-
lhos e a boa gastronomia
que oferecemos por meio
dos nossos expositores”,
afirma Cristina Daher, uma
das organizadoras e proprie-
tária do Atelier Cotton de Fa-
das, onde acontece a ação.

O evento é uma realiza-
ção do Ateliê Cotton de Fa-
das, Blaudt Comunicação e
Fábrica da Felicidade e con-
ta com o apoio da Aquarela
Animações, All Day Loca-
ções e Toldos King.

A Cotton de Fadas fica
na Rua Padre Natuzzi, 126,
em São Francisco.

Evento
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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

Opinião

Cultura em Niterói: um mosaico de arte
Niterói anda mal das

pernas, é verdade.  Mas
insiste em ser um berço
cultural magnífico.  São
artistas plásticos, escri-
tores, poetas, músicos,
atores, diretores e pro-
dutores em plena ação
nos quatro cantos da ci-
dade.  E isso nos traz um
naco de esperança.

O Solar do Jambeiro
tem eventos acontecen-
do diariamente, a exem-
plo de espetáculos tea-
trais, cineclubes, leituras
dramatizadas, saraus de
poesia.  O Teatro Muni-
cipal e a Sala Carlos
Couto fervem em espe-
táculos de ballet, peças
e lançamentos de livros.
Os museus estão habitu-
almente abertos, com
variadas exposições.  É
só procurar nos sites de
cultura da cidade.

Niterói está com um
bom número de salas de
cinema (embora não
faltem saudades do his-
tórico Cinema Icaraí),
que exibem de block-
buster a filmes de arte.
Também tem teatros,
ainda que não tanto
quanto deveria.  E os
eventos organizados
por artistas niteroienses
em praças e bairros,
como o Projeto Arte na
Rua, se sucedem.

Tem muita coisa grá-
tis e outras por preços

acessíveis.  Não pode-
mos dizer que a cidade
está vazia de ideias por-
que não está. E o melhor,
levadas à prática pela
própria sociedade, com
algum patrocínio do em-
presariado e apoio da
prefeitura.  Afinal, espe-
rar que somente o go-
verno faça tudo não dá.
Jovens criam, adultos in-
ventam e todos, em co-
munhão, viabilizam.  É
assim que se navega
contra a maré da deca-
dência da ex-capital flu-
minense.  E se acende
uma centelha de boas
energias para a vida co-
mum da população.

Tania Ribeiro, jorna-
lista e escritora, está à
frente do Projeto Litera-
tura na Varanda, criado
em 2016, que realiza
eventos como feira de
trocas culturais, encon-
tros de homenagem a
consagrados autores da
literatura brasileira, de-
bates, recitais e música
ao vivo.   Ela e a CLAC
– Curso Livre de Arte e
Cultura – se uniram, na
segunda feira passada,
dia 24, para comemorar,
de véspera, o Dia do Es-
critor, abrindo o espaço
para receber artistas e
poetas.  A Noite Literá-
ria teve contação de his-
tórias para crianças, de-
bate entre organizadores

de eventos e sarau de
poesia com microfone
aberto.  Eu estive lá e
senti o entusiasmo do
pessoal, por sinal conta-
giante.  Euclides Duque,
diretor do Solar do Jam-
beiro, encampou a idéia
de realizar em novem-
bro, por ocasião do ani-
versário de Nikiti, um
lançamento coletivo de
livros de escritores e
poetas da cidade, nos
jardins do casarão.  A
professora Ana Duque
de Mello falou sobre as
bibliotecas populares da
cidade, e o autor Paulo
Roberto Checcetti divul-
gou o evento semanal
“Escritores ao Ar Li-
vro”, realizado todas as
manhãs de domingo na
Praça Getúlio Vargas.  O
final da noite foi coroa-
do com vários poetas de-
clamando e a revelação
do jovem Gabriel Eduar-
do, de 18 anos, cheio de
talento e energia para
traduzir seus sentimen-
tos em palavras.

A sensação foi de
que, enquanto houver
gente se unindo para re-
alizar, absolutamente
nem tudo está perdido.
O que se precisa, mais
que tudo, é de garra e
perseverança.  Avançar,
mesmo com poucos re-
cursos, é preciso.  E
acreditar é o caminho.

Niteroiense lança livro
de suspense e investigação
Com personagens
complexos e temas
bem atuais, a obra
promete surpreender
o leitor

Depois de passar
por muitos conflitos,
principalmente inter-
nos, Ernesto decide,
aos 18 anos, se tornar
Vivi. Disse aos pais
que não era gay. O que
ele era não tinha nome.
Uma cabeça comple-
xa, uma pessoa dife-
rente, porém alegre e
determinada. É assim
que começa o enredo
do livro “O véu do dia-
bo”, de Celso Possas
Junior, que será lança-
do no dia 5 de agosto,
às 15h, na Blooks Li-

vraria, na Reserva Cul-
tural (Av. Visconde de
Rio Branco, 880, São
Domingos).

Vivi achou que a re-
cente mudança de gê-
nero e a vida em uma
nova cidade faria com
que ela se sentisse me-

lhor, mas seus planos e
sonhos acabaram com
um fim trágico. Vivi foi
assassinada.

O livro toca ainda em
pontos críticos da socie-
dade, como a intolerân-
cia, um tema em alta nos
dias de hoje e traz um
questionamento que dei-
xará o leitor intrigado du-
rante toda a trama: será
que a morte da persona-
gem foi mesmo por into-
lerância ou existiu algu-
ma outra razão?

A chegada de um in-
vestigar particular na pe-
quena cidade onde o cri-
me aconteceu, revelará
intrigas e segredos. Mas
alguém parece estar um
passo à frente do deteti-
ve, apagando rastros e
eliminando pistas.

Fotógrafo niteroiense expõe
‘Preto Branco’ em Moçambique
Mostra faz um alerta
sobre situação dos
albinos na África

como amuletos.
A exposição “Preto

Branco” traz 45 imagens,
de tamanhos variados, fei-
tas com 30 personagens al-
binos de três províncias de
Moçambique. Nesta se-
gunda viagem ao país,
além de inaugurar a mos-
tra, Davy vai visitar as ou-

tras seis províncias da Re-
gião Norte de Moçambique,
onde o problema é ainda mais
grave, para registrar mais
personagens, até chegar a
um total de 200, que farão
parte de um livro a ser lança-
do em 2018. A mostra Preto
Branco segue para a Tanzâ-
nia, em setembro deste ano.

O fotógrafo e produtor
cultural niteroiense, Davy
Alexandirsky, vai inaugurar
sua exposição “PRETO
BRANCO”, no Centro Cul-
tural Brasil-Moçambique, da
embaixada do Brasil em Ma-
puto, no dia 1º de agosto.

O projeto “Preto
Branco” nasceu com a in-
tenção de ser um grito de
alerta poético para sensi-
bilizar pessoas sobre a
necessidade da mobiliza-
ção mundial pela defesa
dos direitos humanos
dos albinos, no continen-
te africano, onde são ca-
çados e mutilados, para
que partes dos seus cor-
pos sejam utilizadas

palavras@gazetanit.com.br
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Agenda da Semana

Arte & Espetáculo

Alunos da UFF e de Ciep
bilíngue expõem na
Aliança Francesa de Niterói

Nico Rezende canta Chet Baker no Municipal

DEFORMA entra em cartaz
no Paschoal Carlos Magno

O Teatro Municipal
de Niterói recebe neste
sábado, 29, às 20h, Nico
Rezende com o espetá-
culo que marca o lança-
mento de seus mais re-
cente trabalho, o DVD
Nico Rezende canta
Chet Baker.

Trinta anos após lan-
çar o primeiro álbum,
Nico Rezende esbanja
maturidade no DVD em
que canta e toca ao pi-
ano o repertório do
trompetista e cantor nor-
te-americano ao lado
dos virtuosos músicos
Guilherme Dias Gomes

(trompete), Fernando
Clark (guitarra), Alex
Rocha (contrabaixo
acústico) e André Tan-
deta (bateria).

O DVD foi gravado
ao vivo em 2016 no te-
atro do Centro de Ar-
tes UFF, em Niterói.
“Chet Baker é uma re-
ferência que carrego
desde a adolescência,
período em que come-
cei a ouvir jazz. Sem-
pre tive o sonho de mon-
tar um show cantando
e tocando as músicas
dele”, conta Nico.

Ingressos: R$ 40

Figuras de fósseis, ele-
mentos orgânicos, como
espinhas de peixe, folhas
e gravetos. Com criativi-
dade e esses materiais nas
mãos,  alunos da faculda-
de de Biologia da Univer-
sidade Federal Fluminen-
se e do CIEP 449 Brasil-
França, de Charitas, pro-
duziram 25 gravuras que
fazem parte  da exposição
“Fossilizarte”, que a Alian-

ça Francesa de Niterói re-
cebe de 1º a 31 de agosto.

A exposição tem en-
trada franca e estará
aberta para visitação de
1 a 30 de agosto. De se-
gunda a sexta-feira, das
9h às 20h30, e sábado,
das 9h às 12h. A Aliança
Francesa de Niterói fica
na Rua Lopes Trovão 52,
2° andar, em Icaraí. Mais
informações: 2610-3966

O artista plástico De-
montier inaugura a exposi-
ção “Deforma”, no dia 3 de
agosto, às 17h, no Centro
Cultural Paschoal Carlos
Magno, no Campo de São
Bento, em Icaraí, com di-
reito a shows da banda Bar-
camundi e do duo Voyyd.

“Deforma” traz obras
inspiradas na cultura que-
er, na arte drag queen e na
vida noturna underground,
resultando num movimen-
to que valoriza a aceitação
e o empoderamento do di-
ferente. Os trabalhos ex-

postos apresentam figuras,
de certa forma, deforma-
das e anatomicamente in-
corretas, que passam, en-
tretanto, um ar original de
beleza e confiança, fazen-
do com que o espectador
questione o que significa o
belo e o que nos é imposto
como beleza?

Com entrada franca, a
mostra pode ser visitada
até o dia 31 de agosto, de
segunda a sexta-feira,
das 10h às 17h, e aos sá-
bados, domingos e feria-
dos, das 10h às 15h.

PETER PAN é um espetá-
culo engraçado e diver-
tido para toda a famí-
lia. A história se passa
durante a Segunda
Guerra Mundial. Wendy
está casada e é mãe de
dois filhos, mas ainda
mantêm vivas no cora-
ção as incríveis históri-
as vividas ao lado de
Peter Pan e dos piratas
do Capitão Gancho. Po-
rém, sua filha Jane, de
12 anos, após a partida
do pai para a guerra, re-
solveu cuidar da famí-
lia e deixar de lado a
imaginação, as brinca-
deiras infantis e recu-
sa a acreditar neste tipo
de fantasia que ela con-
sidera infantil. Até que
Capitão Gancho resolve
sequestrar por engano a
garota e a leva à Terra
do Nunca. Dias 5 e 6 de
agosto, às 17h. Teatro
Eduardo Kraichete AMF,
Av Roberto Silveira, 123.
Ingressos R$40 (inteira).
Quem levar uma lata de
leite pagará o valor de
meia entrada.

THAÍS MOTTA | A tradici-
onal noite de vinho, jazz
e gastronomia do Bistrô
Grand Cru (Rua Castilho
França, 36, Icaraí) rece-
bem no sábado (29),
uma dupla de peso: o
pianista Osmar Milito
retorna ao pianoda casa,
desta vez acompanhado
da voz e presença mar-
cante da cantora Thaís
Motta. O Bistrô Grand Cru
funciona a partir das 19h
e as apresentações co-
meçam as 20h. O couvert
artístico é de R$ 15.

HAPPY HOUR |  Neste
sábado, dia 29 de ju-
lho, o Shopping Bay
Market apresenta um
happy hour com o mú-
sico Michael Costa, a
partir das 19h. O can-
tor promete sacudir o
público de Niterói com
o melhor da música
pop. Com estilo bem
eclético e músicas au-
torais, o cantor prome-
te interpretar canções
de artistas de sucesso
como Bruno Mars, Ma-
roon Five, Jota Quest,
Ed Motta, entre outros.
O evento é gratuito e
será realizado na Pra-
ça de Alimentação.

ASTERISMOS | Visitan-
tes da Sala de Cultura
Leila Diniz poderão co-
nhecer uma visão dis-
tinta sobre o Universo.
Até 25 de agosto, a ar-
tista Lucia Lyra expõe
“Asterismos”, com um
conjunto de 50 obras
que fazem o especta-
dor olhar para o céu. A
curadora Ana Schieck
destaca que “Asteris-
mos” traz ainda “múl-
tiplas temáticas e his-
tórias, numa narrativa
não linear, não previ-
sível”. Entrada franca.

Ligue para (21) 99590-5340
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Águas de Niterói faz campanha
para alertar sobre os perigos
das ligações clandestinas

A concessionária
Águas de Niterói está
fazendo uma campa-
nha para alertar a po-
pulação sobre os pro-
blemas causados por li-
gações clandestinas,
que prejudicam o abas-
tecimento de toda a ci-
dade. De acordo com
o artigo 155, previsto
do Código Penal, o
furto de água é crime
e quem cometer essa
irregularidade será
multado, podendo ain-
da ser autuado.

“As ligações clan-
destinas acarretam pro-
blemas para a cidade e

para a população, como
vazamentos, contamina-
ção da rede, entre ou-
tros”, explica o gerente
Comercial de Águas de
Niterói, Felipe Turon.

Águas de Niterói dis-
ponibiliza um canal de
atendimento ao cliente
para que sejam feitas
denúncias sobre liga-
ções clandestinas: 0800
723 1222. O teleatendi-
mento garante anonima-
to do denunciante, além
de analisar a situação e
providenciar as devidas
soluções, conforme a lei.

Segundo o gerente,
a empresa também se

coloca à disposição para
esclarecer dúvidas so-
bre a sua rede de abas-
tecimento.

“Caso perceba algu-
ma irregularidade no
seu imóvel, entre em
contato conosco para
que possamos regulari-
zar a sua ligação junto
à Concessionária. Vale
ressaltar que nesses ca-
sos de autodenúncia não
haverá nenhuma puni-
ção por parte da empre-
sa” , conclui Turon.

Em caso de dúvida ou
denúncia, entre em con-
tato com a Águas de Ni-
terói pelo 0800 723 1222.

Ação cultural marcará início
da obra de revitalização do Rio
Icaraí no Campo de São Bento

A Prefeitura de Nite-
rói e a concessionária
Aguas de Niterói promo-
vem, no próximo sábado
(29/07), a partir das 9h,
uma oficina de grafite
nos tapumes que ficarão
instalados no local da
obra de revitalização do
Rio Icaraí.  Cerca de 20
crianças e adolescentes
da Casa de Acolhimento
Lisaura Ruas, entre 7 e
17 anos, retratarão dese-
nhos sobre a importância
do meio ambiente. A ati-
vidade artística será co-
ordenada por dois grafi-
teiros da cidade.

“O objetivo dessa
ação para marcar o iní-
cio da obra da revitaliza-
ção do Rio Icaraí, no tre-
cho que corta o Campo
de São Bento, é mostrar
à população de Niterói a
importância dessa inicia-
tiva para a cidade, garan-
tindo que não haverá re-
tirada de árvores e danos
ao ecossistema”, escla-
rece o superintendente
da Águas de Niterói,
Nelson Gomes.

Sobre a Revitalização
Será instalado no ca-

nal um dispositivo hidrá-
ulico, chamado Tomada
de  Tempo Seco (TTS),
que intercepta o esgoto
lançado de forma irregu-
lar nas galerias de águas
pluviais, evitando o des-
pejo sem tratamento no
meio ambiente.

"Com a Tomada de
Tempo Seco teremos
uma melhoria na quali-

dade do ar do parque.
Além  disso, dentro do
Campo o rio passa em
ambiente aberto, mas em
boa parte do seu curso
ele é canalizado. Com a
diminuição do fluxo de
água no parque vamos
concretar o fundo do
canal, o que vai ajudar
muito na hora da manu-
tenção" , comenta a Se-
cretária de Conservação
e Serviços Públicos,
Dayse Monassa.

A operação desse sis-
tema será realizada re-
motamente, por meio do
Centro de Controle Ope-
racional de Esgoto da
Águas de Niterói, que
fica na Estação de Tra-
tamento de Esgoto
(ETE) Icaraí. Além dis-
so, técnicos da concessi-
onária acompanharão di-
ariamente o funciona-
mento desse dispositivo

no local. Vale ressaltar
que o sistema de TTS
também foi projetado
para ser enterrado, não
precisando retirar árvore
do local e nem causando
dano ao ecossistema.

“Independentemente
da implantação desse sis-
tema no Campo de São
Bento, é importante res-
saltar que a fiscalização
para identificação e regu-
larização das contribui-
ções irregulares de esgo-
to no sistema de águas
pluviais continuarão sen-
do realizadas através do
Projeto Se Liga, que é
uma parceria da Águas
de Niterói com a Institu-
to Estadual do Ambiente
(INEA) e a Secretaria
Municipal de Meio Am-
biente, Recursos Hídri-
cos e Sustentabilidade
(SMARHS)”, conclui
Nelson Gomes.


