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ELEIÇÕES 2018
Ano que vem, a se confir-

mar o calendário do TSE, tere-
mos eleições para escolha de um
novo presidente da República (o
velho Temer deverá estar fora de
qualquer maneira), acompanha-
do do respectivo vice - cargo tão
pleiteado quanto - governador,
dois senadores e deputados es-
tadual e federal. Há menos de um
ano para o início das campanhas
e toda armação do picadeiro, mui-
tos pré-candidatos começam a
se alvoraçar, se alvoroçar, pen-
durar uma melancia no pescoço
para aparecer e, quem sabe, tor-
nar-se O NOME do partido.

Entre os mais 'saidinhos', já
que no momento tudo são ape-
nas especulações e nada é ofici-
al, mesmo porque a Justiça im-
pede a extemporaneidade (fora
do prazo), vêm surgindo no tú-
nel (não necessariamente ilumi-
nado) os nomes de Lula, Bolso-
naro, Ciro, Dória/Alckmin/Aé-
cio, Álvaro e Maia. Mais um de-
les vem chamando muita aten-
ção: o do ministro da Fazenda,
Meirelles, que, pelo espaço na
mídia, parece ser mesmo um dos
preferidos da cúpula do PMDB
para entrar na 'festa' em 2018.
Como cabeça de chapa ou vice,
já que esta é uma das maiores
especialidades do partido.

SE SAFA(N)DO
Não é que o presiden-

te Temer se safou da pri-
meira denúncia de cor-
rupção com alguma faci-
lidade. Mas isto já era
esperado, uma vez que
todos conhecemos as
qualidades, os méritos e
a independência dos re-
presentantes do Con-
gresso Nacional (pelo
menos a maioria como se
vê), colocados a prova, o
tempo todo, toda vez que
o País precisa deles. E,
como sempre acontece,
as consequências virão
com muito mais força, o
que representa mais rom-
bo nas contas públicas e
o consequente aumento
de impostos. Basta ver
os balões de ensaio lan-
çados pelo governo nos
últimos dias, entre eles a
possibilidade de aumen-
tar a alíquota de imposto
de renda - imediatamen-
te negada - que não dei-
xa dúvidas de que há,
sim, um pacote de mal-
dades a caminho.

NADANDO
EM DINHEIRO

Muitos municípios flumi-
nenses, que recebem royalti-
es advindos da exploração de
petróleo vindos das águas
profundas, estão chorando
de barriga cheia. Para afastar
indesejáveis reivindicações e,
até cidadãos que, possivel-
mente, não pertencem ao seu
grupo político, os administra-
dores usam a eterna cantile-
na da crise, que não têm di-
nheiro, que a arrecadação
caiu, blá blá blá. Mas a ver-
dade é que os repasse daque-
la compensação vem aumen-
tando consideravelmente
nos últimos meses. É o caso
de Niterói e Maricá cuja re-
ceita de royalties e participa-
ções especiais disparou. Para
se ter ideia da grana 'federal',
em maio, Maricá recebeu
49%, Niterói 43% e a cidade
do Rio, 8% dos royalties vin-
dos do Campo de Lula, na
Bacia de Santos, o que repre-
senta muitos milhões de re-
ais entrando nos cofres mu-
nicipais para fazer a festa da
classe politiqueira, digo, do
povo que quer ver tais recur-
sos sendo utilizados em prol
da qualidade de vida de to-
dos Já que Niterói e Maricá
vêm se refestelando com a di-
nheirama vinda do 'ouro ne-
gro' (os dois estão no topo
dos que mais recebem recur-
sos do petróleo e ultrapassa-
ram Campos e Macaé), que
tal aproveitá-la para melhorar,
por exemplo, serviços de se-
gurança, limpeza, pavimenta-
ção de ruas e estradas, abas-
tecimento de água, recupera-
ção e proteção ao meio ambi-
ente e saneamento básico,
uma vez que estes serviços
não vêm sendo executados
a contento? Pelo visto, falta
de verbas não é para se ver
ruas tão esburacadas, tanta
gente convivendo com es-
goto a céu aberto, tantos as-
saltos e problemas que po-
deriam ser resolvidos, com
certa facilidade, durante os
quatro anos em que os ges-
tores têm a caneta na mão. E
o dinheiro na conta.

PAGANDO O PATO
Depois de todas as bo-

bagens feitas e dos crimes
praticados pelos últimos go-
vernos, incluindo grandes
assaltos aos cofres, gastan-
ça desenfreada e esteliona-
tos eleitorais, o Brasil acumu-
lou um rombo histórico. Qua-
se impagável. Histórico por-
que, desde a colonização até
a chegada da republiqueta,
nunca se roubou tanto. E
quase impagável porque, se
não fosse o brasileiro tão
passivo, pacífico e inocente,
a dívida jamais seria paga com
sangue, suor e através de al-
ternativas que incluem novos
impostos, confirmando que
nós sempre pagamos o pato.
E as contas, 'para não ficar
com o nome sujo na praça'.
Afinal, o brasileiro é tão 'bon-
zinho'.

HAJA IMPOSTO
Embora alguns neguem,

temos uma das mais altas car-
gas tributárias do planeta. E
desproporcionais, já que a
relação custo-benefício, ou
seja, o dever cívico de pagar
impostos gerando serviços
de igual qualidade, fica muito
aquém do que a população
precisa e muito além das ex-
pectativas dos corruptos bra-
sileiros. Que me perdoem os
afegãos, mas no Brasil quase
se paga impostos suecos por
serviços oferecidos naquele
sofrido país. Pesquisa recen-
te mostra que dentre os 30
países com a maior carga tri-
butária, o Brasil é o que pro-
porciona o pior retorno dos
valores arrecadados em prol
da sociedade. Ainda assim, o
governo federal estuda au-
mentar os impostos para re-
duzir o rombo das contas pú-
blicas. Se tudo der certo para
Temer e seus comparsas, isto
é, a maioria do Congresso
continuar lhes dizendo amém
e entregando cheques em
branco, novos itens virão
para aumentar a carga tribu-
tária brasileira.

SINDIGATOS
Falo MAL dos sindicatos

com certa frequência. Mas
apenas dos MAUS, que são
muitos, é bem verdade. Sem-
pre que tenho oportunidade,
procuro descrever, principal-
mente, a pouca contraparti-
da dada ao sindicalizado e a
quase nenhuma visibilidade
quando se trata de prestar
contas sobre o dinheiro
gasto, sendo esta a maior
falha pois ninguém (com
exceção de diretores e seus
mais chegados) fiscaliza o
montante que chega a ser
milionário muitas vezes, já
que existem categorias com
milhares de trabalhadores,
todos a contribuir com des-
conto de um dia de traba-
lho. Daí já sabe, né...muita
grana faz aflorar a tentação
do bicho homem cujo resul-
tado são as festas, viagens,
compras', status, chamego
com a classe política e o fa-
moso etc=roubalheira.

JÁ GANHOU
E por falar nas eleições quase gerais (prefeitos e vereado-

res só em 2020), um grupo pode se consagrar ano que vem
podendo até vencê-las já no primeiro turno. Trata-se da soma
de abstenções, brancos e nulos que vem batendo recordes
sucessivos provocados, principalmente, pela ineficiência da
classe política e, claro, pela ladroagem quase institucionaliza-
da, principais motivos para que a população demonstre seu
repúdio pelo processo carcomido e que de democrático tem
muito pouco. Como aconteceu no último domingo, no estado
do Amazonas, obrigado a realizar novo pleito após o afasta-
mento do governador e o vice - só para variar, por compra de
votos - onde mais de 40 % dos eleitores se recusaram a votar
naquilo que lhes foi apresentado como opção para melhorar a
vida de todos os cidadãos. Mesmo assim, também só pra
variar, foram pro segundo turno dois políticos de peso e de
muitos recursos financeiros. E ainda tem gente que acredita
numa verdadeira reforma política.

URNAS EM XEQUE
Utilizada pela primeira

vez em 1996, a urna eletrôni-
ca só foi submetida a testes
públicos 13 anos depois, em
2009. Na ocasião, vários peri-
tos em informática consegui-
ram violá-la utilizando mo-
destos equipamentos, entre
eles um

radinho AM/FM capaz
de quebrar o sigilo dos vo-
tos ao detectar o som que as
teclas da urna emitiam. O tem-
po foi passando, eleição após
eleição, com o TSE procuran-
do aprimorar o sistema para
impedir qualquer tipo de frau-
de. Vinte e um anos depois, a
pergunta que todos se fazem
é: as urnas eletrônicas são in-
violáveis? Claro que não, di-
riam, por exemplo, experts que
na semana passada estiveram
reunidos em Las Vegas, nos
EUA, durante a maior confe-
rência 'hacker' do planeta, a
Defcon, onde foram apresen-
tadas várias novidades e tam-
bém pode ser testada a segu-
rança nas urnas eletrônicas
utilizadas em processos elei-
torais. A conclusão é que os
ciberataques internacionais
estão se tornando cada vez
mais comuns e, neste cenário,
qualquer sistema digital pode
ser vítima de manipulação e
as urnas não são exceção.

Frase da semana
É só fechar as

torneiras da corrupção
que o dinheiro dá.

SINDIGATOS 2
A propósito da gatuna-

gem existente nos sindicatos
(apenas naqueles onde a ca-
rapuça possa vestir) como
vão ficar as mordomias e os
demais desvios quando en-
trar em prática o fim da obri-
gatoriedade da contribuição
sindical aprovada na reforma
trabalhista? Com a palavra, os
interessados em disputar elei-
ções, muitas já em curso por
aí, que devem ter em mente
estrategias e criatividade para
'exercer a filantrópica e heroi-
ca missão de lutar por sua
categoria, sem nada receber'
(apenas aqueles bem-inten-
cionados e bem-aventurados
onde a carapuça não entre) e
com parcos recursos.

panorama@gazetanit.com.br
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Moradores de Icaraí e bairros vizinhos
vão debater novo Plano Diretor de Niterói

Paulo Bagueira crítica falta de ação
para combater a insegurança em Niterói
'Não aguento mais
ouvir falar em tiros
e em fuzil na minha
cidade', desabafa
o vereador

Na próxima segunda-fei-
ra (14.8), acontece a quarta
audiência pública regional
para debater o novo Plano
Diretor de Niterói. O encon-
tro está marcado para às 18
horas no Complexo Espor-
tivo Caio Martins, na Rua
Presidente Backer, em Ica-
raí. O objetivo do encontro
é ouvir as demandas dos
moradores de Icaraí, Ingá,
Santa Rosa, Jardim Icaraí e
Vital Brazil.

 O Plano Diretor é um
instrumento da política ur-
bana que serve para orien-
tar os agentes públicos e
privados que atuam no de-
senvolvimento da cidade.  A
comissão de Urbanismo,
Obras, Serviços Públicos,
Transportes e Trânsito, em
conjunto com a de Meio
Ambiente, Recursos Hídri-
cos e Sustentabilidade, está
organizando as audiências.

 “Estamos fazendo um
esforço conjunto para que
as audiências aconteçam

mais próximo do morador e
em locais de fácil acesso,
conhecidos dos moradores
da região abrangida.”, des-
taca Bruno Lessa (PSDB),
que preside a comissão de
Meio Ambiente.

Lessa ressaltou também
a importância da participa-
ção da população neste
momento em que o projeto
está sendo discutido pelo
Legislativo. “Não podemos

aceitar uma proposta do go-
verno sem antes, fazer uma
análise crítica. E os morado-
res precisam atuar neste
projeto”, disse.

 O calendário reúne um
total de 11 audiências pú-
blicas regionais, sendo que
três já foram realizadas nas
regiões do Centro e da Zona
Norte. Para saber das de-
mais reuniões acesse o site
brunolessa.com.br.

igual característica. Nunca fo-
mos atendidos”, criticou ele.

Dentro dessa visão ha-
veria uma ação integrada de
combate à violência com o
envolvimento de todas as
forças. “A Polícia Federal no
combate à entrada de armas
e drogas, o que daria à PM,
condições de melhorar o
policiamento Ostensivo. Por
sua vez, a Polícia Civil se
encarregaria do papel admi-
nistrativo, técnico e investi-
gativo para elucidação dos
crimes e a Guarda Municipal
ampliaria a sua presença nas
ruas. Estando ela mais próxi-
mo do cidadão e dos proble-
mas do dia a dia, poderia ver
e relatar às outras esferas, o
movimento de manchas cri-
minais como furtos e roubos
a pedestres. Isso dá pra fa-
zer e já passou da hora de se
efetivar tal projeto de inte-
gração”, afirma.

Para Bagueira, ações
policiais como a da última
semana poderá cair no mes-

mo equívoco da época da
criação das UPPs.  “Se con-
tinuarem dando atenção
apenas à cidade do Rio de
Janeiro, continuaremos a
ver bandidos migrando
para a nossa cidade. Tem
que ser um programa dura-
douro de ação conjunta e
coordenada das forças de
segurança que atenda toda
a região metropolitana do
estado e não só a capital”.

Bagueira lembra que há
um esforço por parte da Pre-
feitura para melhorar a segu-
rança, ampliando o Proeis,
recuperando carros e imó-
veis da Polícia. Mas não há
a mesma contrapartida por
parte do estado que parece
ter abandonado a seguran-
ça pública de Niterói e seus
servidores à própria sorte.
“Profissionais se dedicam,
mas sem condições de tra-
balho. O cidadão vai à dele-
gacia e em alguns casos, não
tem nem papel para registrar
uma ocorrência”, finalizou.

Em um discurso em tom
de desabafo durante a ses-
são plenária do dia 9 de agos-
to, o presidente da Câmara
de Niterói, Paulo Bagueira
criticou a omissão dos go-
vernos federal e estadual no
combate à violência em Ni-
terói. “A verdade é que tanto
eu quanto toda a população
de bem de nossa cidade não
aguenta mais ouvir relatos de
tiroteios em ruas A ou B ou
de assaltos com bandidos
armados de fuzil. Temos pre-
ocupação com a hora de sair
e voltar para casa por causa
da insegurança”, disse.

Bagueira lembra que na
época da criação da UPPs na
cidade do Rio de Janeiro aler-
tou as autoridades para a
possível migração de bandi-
dos para cidades vizinhas da
Baixada Fluminense, Niterói
e São Gonçalo. “Chegamos
a ter um encontro com o Se-
cretário de Segurança Públi-
ca, José Mariano Beltrame, à
época, solicitando que Nite-
rói recebesse um programa
piloto de segurança pública
com a integração de todas as
esferas de poder o que pode-
ria ser, no futuro, replicado
para outros municípios de

Prioridade máxima: segurança!

* 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

O que podemos consi-
derar segurança? Você se
sente seguro onde vive?
Qual é a origem do proble-
ma da falta de segurança?
Essas e muitas outras per-
guntas ecoam na mente dos
ditos “indivíduos de bem”
que sofrem com a criminali-
dade nas cidades brasileiras.

Em resposta à primeira
pergunta, pode-se entender
que a segurança revela a fir-
meza ou a estabilidade ca-
paz de caracterizar a condi-
ção de quem está livre de
perigos ou de incertezas. Se
pairar o medo, não haverá
segurança, mas ainda pode-
rá existir a confiança. A se-
gurança garante o afasta-
mento do temor, permitindo
que o indivíduo usufrua das
situações cotidianas sem
receio. Não há segurança se
você tem medo de sair às
ruas com o vidro de seu ve-
ículo abaixado, ou com sua
bolsa ou mochila, ou com um
relógio ou cordão de quali-
dade e de valor. Por isso,
apesar de encontrarmos po-
liciais em algumas regiões, a
sensação de insegurança
permanece, pois ela suplanta
o simples posicionamento de
policiais em áreas considera-
das mais perigosas. A segu-
rança não está apenas atrela-
da à presença de policiais em
determinados locais. Ela é
muito mais do que isso e, pa-
rece que, por não compreen-
derem a amplitude do termo
‘segurança’, os Governos ain-
da não tenham acertado, es-
trategicamente, na aborda-
gem adequada temática.

No que se refere à se-
gunda pergunta, a resposta
é uníssona em nossa socie-
dade no sentido de que nin-
guém se sente seguro onde
vive. Entretanto, talvez pos-
samos admitir que alguns se
sintam seguros em determi-
nados municípios do Brasil
que merecem ser condeco-
rados pelo ambiente de se-
gurança que conseguem
proporcionar. Mas, em sua
maioria, a população não se
sente segura nos locais em
que vivem. É de bom grado
destacar que o tema “segu-
rança pública” é, constitu-
cionalmente, uma obrigação
dos estados brasileiros e da
União Federal (na forma do

artigo 144 da Constituição
de 1988). Contudo, os
municípios, por carrega-
rem o encargo de defen-
der os assuntos de inte-
resse local e estarem mais
próximos do povo que os
estados e a União Fede-
ral, acabaram por assumir
parte do compromisso de
promover segurança pú-
blica. Não é à toa que mui-
tos municípios criaram a
Guarda Municipal. O pa-
pel da Guarda Municipal
também é o de garantir se-
gurança aos cidadãos e a
ordem. A existência das
Guardas Municipais retra-
ta um contexto em que a
responsabilidade pela es-
tabilidade na qualidade de
vida, para rechaçar o medo
inserto na mente dos mu-
nícipes, passa a ser um
trabalho conjunto que
conta com os municípios.
Assim, temos se torna de
grande convicção que não
há dúvidas de que é preci-
so se sentir seguro para vi-
ver com qualidade.

Por fim, a origem do
problema de falta de se-
gurança é alvo de inúme-
ras respostas a depender
do grupo de pessoas que
esteja respondendo. Há
quem sustente que o pro-
blema da falta de seguran-
ça é o baixo efetivo de
policiais ou a qualidade
do policial. Por outro
lado, há os que defendem
que a falta de segurança
pública decorre da falta de
recursos públicos ou da
ineficiência do gasto pú-
blico aportado naquela
área. Por uma terceira via,
há o posicionamento de
que a falta segurança pú-
blica decorra da falta de
educação, porquanto ela
seria capaz de reduzir a cri-
minalidade se fosse pres-
tada com eficiência pela
rede pública.

Neste grave contexto,
é possível concluir que, em
verdade, os três fatores
apontados por cada gru-
po contribuem para o re-
sultado da falta de segu-
rança pública. Faltam re-
cursos públicos e, em al-
gumas ocasiões, eles são
aplicados de modo inade-
quado ou ineficiente. Nes-
ta linha, não há como am-
pliar o efetivo da maneira
que se espera, nem acom-
panhar a curva crescente
que a criminalidade toma
quando entramos em situ-
ação de crise econômica
como a que vivemos.
Logo, apresenta-se, no
mais das vezes, inevitável
o aumento da criminalida-
de quando faltam recur-
sos para o sustento das
famílias decorrente do de-
semprego desencadeado
pela situação de crise na
economia. Entretanto,
com educação de qualida-
de e eficiente, seria possí-
vel qualificarmos o nosso
povo para que tenha a ca-
pacidade de gerar recursos
sem precisar se render ao
chamado da criminalidade.
Teriam a capacidade de
empreender, criar, inovar,
renovar e ocupar posi-
ções profissionais antes
não imaginadas por aque-
les cidadãos que estão
desprovidos de conheci-
mento. A lacuna deixada
pela educação de má qua-
lidade ou ineficiente tem
levado muitos jovens a se
entregar ao canto – e para
alguns, o encanto - da cri-
minalidade, ampliando o
quadro dos que praticam
delitos em detrimento do
quantitativo daqueles que
estão nas ruas para com-
bater aqueles atos.

O povo pede socorro!
Prioridade máxima para a
segurança pública! E viva
a cidadania!
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EU SOU O SOL/SOU EU QUE BRILHO/PRA VOCÊ/MEU AMOR...
Lua azul, lua amarela, cometas, eclipses, asteroides, a
cada momento uma novidade surge. A mais nova
ocorrerá no próximo dia 21: um eclipse solar total. O sol
será totalmente encoberto pela lua por quase três
minutos. Nos Estados Unidos o fenômeno poderá ser
visto por completo; no Brasil, apenas nas regiões Norte
e Nordeste, e assim mesmo de forma parcial. Agora
vem uma parte interessante: com o alinhamento Sol >
Lua > Terra, o planeta é "puxado" na mesma direção.
Durante esses dois minutos e quarenta segundos do
eclipse, uma pessoa perderá quase meio quilo,
levando-se em conta que o período será de lua nova, a
fase que deixa todo mundo um pouquinho mais leve.
Campanha #PartiuEstadosUnidos: Preta Gil, Péricles,
Fabiana Karla, Ronaldo Fofômeno...

O HOMEM DE 222 MILHÕES DE EUROS...
Se tem um órgão público conectado às
redes sociais, ele se chama Detran. O
Departamento de Trânsito não deixa
escapar uma gracinha fora da curva
quando se trata de derrapadas de
celebridades. Dessa vez o alvo foi
Neymar. O mais novo camisa 10 do PSG
postou um vídeo em que ele e amigos
aparecem num carro; todos sem cinto
de segurança. Levou cartão amarelo.

JÚLIO VERNE... A Nasa, agência
espacial americana, está abrindo
vaga para zelador. Em Niterói, o
piso desse profissional é de R$
1.315,60. A Nasa pagará  US$ 15 mil
por mês e o cargo ainda ganhou o
pomposo  título de Protetor da
Terra, que deverá zelar pela
mesma,  não deixando que venha
qualquer tipo de contaminação
alienígena para o nosso planeta,
assim como, não permitindo que
humanos contaminem os
planetas dos outros.

CHAMA O SARGENTO... Niterói, a Cidade Sorriso,
não tem encontrado muito motivo para sorrir:
segundo dados do Instituto de Segurança
Pública, o roubo a residências em Nikity City
aumentou em assustadores 97%. O número
de roubos a veículos dobrou. Segundo as
                                            autoridades, vem aí uma
                                           Niterói mais segura. Para quem
                                        conseguir sobreviver até lá.

VOCÊ É DOIDO DEMAIS... Muita
gente está deixando de curtir a
vida para ter a vida curtida.
Nesses tempos de redes sociais,
a cada hora surge um doido atrás
dos seus quinze minutos de fama
(ou likes). O maluco da vez é um
russo, morador da Sibéria,
chamado Roman Roskoff. O dito
cujo já ficou no alto de um prédio
segurando por uma das
perninhas sua filha de seis
meses. Também já dirigiu em alta
velocidade com a neném sendo
segurada pelo lado de fora da
janela do carro. Contudo, já há
uma campanha para que o Sr.
Roskoff troque o nenê por alguns
políticos brasileiros.
Primeiramente, (fora) Temer. O
único que quer deixar o nenê
continuar nessas situações
extremadas é o Milton Mendes,
técnico do Vasco até o
fechamento desta edição.

UM QUILO CERTINHO... Uma confeitaria
em Caxias resolveu provocar a gula do
povo: está vendendo uma
supercoxinha de 1 kg a R$ 19,90. Quem
conseguir comer tudo na hora, não
paga nada e ainda ganha um troféu.
Vamos ver se a moda chega em Niterói.
Até quem gosta de mortadela está
interessado nessa coxinha.
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Atividades
para crianças
no Campo de
São Bento

O Ibeu faz a festa para
comemorar seus 13 anos em
Niterói com muita diversão.
No dia 12 de agosto, sába-
do, estão todos convida-
dos para participar de ativi-
dades de animação gratui-
tas, das 9h30 às 13h30, no
Campo de São Bento. Pin-
tura facial, Oficina de Arte
com desenhos e material re-
ciclado, além de oficina de
pipas e de bambolês farão
parte da programação. In-
formações 2710-3003.

Homenagem
A Universidade Aberta

da Terceira Idade promoveu
homenagem ao professor
Cresus Depes Gouvêa, pró-
reitor de Extensão da Uni-
versidade Federal Flumi-
nense, em reconhecimento
por sua trajetória como edu-
cador e pelo apoio presta-
do às atividades da entida-
de. O secretário Municipal
do Idoso, vereador Beto
Saad, saudou o homenage-
ado e falou sobre o traba-
lho da Secretaria em defesa
dos direitos dos idosos.

Hospital Icaraí marca presença
na Semana da Saúde Enel com
mais de 120 atendimentos

Encontro de
especialistas

No último fim de se-
mana aconteceu o 1º Sim-
pósio Fluminense de Corri-
da, no Hotel H, em Niterói.
A fisioterapeuta Renata
Vasconcellos participou
do evento que contou com
a palestra do ortopedista Dr.
Sérgio Maurício. O encon-
tro abordou a importância
da interdisciplinaridade na
preparação dos atletas.

Sandro Sasse, recebendo Bruno Lobato, no lançamento de
sua obra "Ele voltou", na Livraria Saraiva

O Hospital Icaraí encer-
rou nesta sexta-feira, dia 11,
a sua participação na Sema-
na da Saúde promovida pela
distribuidora de energia elé-
trica Enel, na sede da pró-
pria empresa, em São Do-
mingos, Niterói. O evento
marca as comemorações
pelo Dia Nacional da Saú-
de, celebrado em 5 de agos-
to. Desde o início das ativi-
dades, na última terça, 8,
técnicos de enfermagem do
hospital já realizaram mais
de 120 atendimentos, como
aferição de pressão arterial
e medição de glicemia.

Para a gestora comer-
cial do Hospital Icaraí, An-
drea Ladislau, a participa-
ção da inst i tuição no
evento da Enel tem impac-
to muito positivo na cons-
cientização e educação
dos colaboradores da
concessionária quanto
aos cuidados com a saú-
de. “A parceria das duas
empresas demonstra a for-
mação de um vínculo de
confiança para esses co-
laboradores, que passam
a se sentir cuidados e va-
lorizados dentro do ambi-
ente corporativo”.

Feira com artesanato e
gastronomia no Museu do Ingá

Neste sábado, dia 12, das 11 às 17 horas, o
Museu do Ingá (Rua Presidente Pedreira, 78) abre
espaço para a Feira no Ingá, evento que já figura
no calendário fixo da instituição desde novembro
do ano passado. Além das barraquinhas, haverá
apresentação da Banda Emancipinha da Escola
Municipal João Brazil, do Morro do Castro. No
repertório da banda estão Esperando na Janela,
Trem Bala, Anunciação, Um xodó, Medo Bobo,
o Rap Emancipinha, Asa Branca, Trevo de qua-
tro folhas, entre outras.

A contação de histórias será outra atração cul-
tural da Feira, com Cris Pizzotti, contando “A Me-
nina do Fio”, história de Stela Barbiere e Fernan-
do Vileta, editora Martins Fontes.

Feira de moda
O Icaraí Top Bazar (ITB)

chega a sua 20ª edição ho-
menageando o Dia dos Pais
nos dias 11 e 12 de agosto,
das 10h às 21h, com entrada
gratuita no Central Prime, Ica-
raí. O público irá encontrar
stands de diversas marcas
com opções de presentes
para o papai! Haverá muita
moda masculina, cervejas ar-
tesanais, acessórios de deco-
ração, gastronomia e crafts.
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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

Geral

palavras@gazetanit.com.br

Neymar: sim, a vida humana tem preço
Não ligo para futebol

e, apesar de flamenguis-
ta, sou totalmente aliena-
da desse assunto.    En-
tretanto, não há como não
se atentar ao recente caso
da transferência do joga-
dor Neymar do Barcelo-
na para o Paris Saint-
Germain.  Os valores as-
tronômicos que envolve-
ram a compra do jogador
pelo PSG chamam a aten-
ção do mais inocente me-
nino que já saiba mexer
em um celular: R$ 810
milhões de multa rescisó-
ria para o Barça e mais
de R$ 100 milhões para o
craque por temporada.  É
incrível! Fica-se pensan-
do no que faz uma pes-
soa, somente uma pessoa
no mundo, valer tanto?

São muitos aspectos, e
o aprofundamento desse
estudo é fonte inesgotá-
vel de pesquisas e acalo-
radas discussões.  Penso
no fantástico montante,
que poderia alimentar tan-
tas bocas, construir tan-
tos hospitais, pagar tantos
salários a profissionais
importantes para tantos
países.  Uma reportagem
comparou o valor da mul-
ta com outros times de
futebol, e concluiu que
daria para pagar três
grandes equipes inteiras,
como o São Paulo, o Co-
ríntias e o Flamengo.
Daria também para com-
prar quatro jatos executi-
vos de luxo e mais de três
mil casas do Programa
“Minha Casa Minha
Vida”, entre outras com-
parações. Mas isso não
importa. O que interessa
é que o menino franzino
que nasceu em Mogi das
Cruzes, e cujo sobrenome
é Silva Santos – nada
mais brasileiro – é hoje o
jogador mais caro de toda
a história do futebol.

Mas o que me salta à
mente é pensar em três
aspectos fundamentais: o
sociológico, o político e o
mercadológico.  O soci-

ológico é tratado em vá-
rios trabalhos de pesqui-
sa acadêmica referentes
ao poder de atração do
futebol sobre uma gama
de milhões de pessoas, e
a necessidade intrínseca
dessa multidão de cultu-
ar um ídolo.  A cifra em
torno de Neymar refor-
ça a dimensão de seu ta-
lento.  Não somente ele
é um ícone do esporte
atual como seu valor fi-
nanceiro corrobora e até
intensifica a mensagem
do quanto o moço – que
um dia foi pobre - é bom
no que faz. Futebol é um
esporte que atrai uma ca-
mada imensa da popula-
ção mundial.  Gerações se
sucedem amando e vene-
rando jogadores.  Aos 25
anos Neymar Jr. é, literal-
mente, a bola da vez.

No campo econômico
o capital que o futebol
atrai é extremamente
rentável, o que faz uma
negociação em torno de
um craque atingir somas
cada vez mais altas.  En-
quanto os times brasilei-
ros encontram-se à mín-

gua com a crise que vi-
vemos, os clubes da Eu-
ropa vão indo de vento
em popa, e inflacionando
o preço de um passe, haja
vista os números estra-
tosféricos em torno de
uma negociação.  É im-
pressionante, uma reali-
dade que se pode chamar
de bizarra quando se co-
loca em contraponto com
as necessidades de tan-
tos povos que sofrem
fome, doenças, violência
e ditaduras.

Em se tratando de
Geopolítica, especialistas
em Mundo Árabe su-
põem que a compra de
Neymar pelo PSG seja
uma jogada de marketing
do Catar, e um “troco”
nos demais países do
Golfo que cortaram rela-
ções com o emirado.  A
Arábia Saudita, o Iêmen
e os Emirados Árabes
Unidos, entre outros,
romperam relações diplo-
máticas com o Catar acu-
sando-o de apoiar o ter-
rorismo.  O minúsculo e
ultra milionário país nega,
é claro.  Mas sua imagem
anda abalada, e nada
mais eficiente para con-
quistar corações mundo
afora do que trazer o
melhor jogador do plane-
ta para seu time que, por
um acaso (?), é francês.

Enfim, um amontoado
de bizarrices que só o
século XXI, e seu neoli-
beralismo, poderia abri-
gar.  E haja milhões para
provar que o mundo é
uma aldeiazinha que fun-
ciona bem com a TV li-
gada e bilhões de seres
humanos de olho em so-
mente uns poucos, res-
ponsáveis pela catarse
de muitos.  Melhor pro
Neymar?  Nem isso po-
demos afirmar, muita
fama e dinheiro não po-
dem fazer bem a nin-
guém.   E, no final, viver
é correr atrás do vento
mesmo, não é?  No caso
aqui, de uma bola.

Clube do Choro se apresenta na
Sociedade Fluminense de Fotografia

Sandro Sasse lança obra com
Jesus ‘diferente’ reencarnado

Quem nunca pediu
a ajuda aos deuses nos
momentos mais difíceis
da vida? O que a ad-
vogada Karen não es-
perava é que, quando
clamasse por auxílio a
Deus, o próprio reen-
carnaria para ela quan-
do tudo parecia dar er-
rado. “Ele Voltou”, do
niteroiense Sandro
Sasse, conta essa his-
tória de maneira bem-
humorada e leve, cheio
de espiritualidade.

Em uma noite de
chuva, Karen está
passando por proble-
mas. É nesse momen-
to que Jesus Cristo
surge para ajudá-la –
um Jesus Cristo “mo-
derno”, irônico e fora
dos padrões de tudo
que já se viu por aí,
tendo que se adequar

à contemporaneidade.
O livro é original e di-
nâmico, fazendo com o
leitor descubra algo
novo a cada página.
Propõe diversas refle-
xões que vão muito além
da religião, como as
questões comportamen-
tais da sociedade.

“Ele Voltou” possui

uma narrativa simples e
objetiva. Ao mesmo tem-
po, é notável pela profun-
didade em seu enredo, ao
tratar de um assunto im-
portante para muitos: a
própria fé. No livro, Ka-
ren sempre se preocupou
mais com suas obriga-
ções e sua profissão do
que com o mundo ao seu
redor. Enquanto ela
aprende sobre a vida
com essa experiência, o
leitor também aprende-
rá ao apreciar a obra que
tem muito a ensinar.

Este é o primeiro livro
de Sandro, que completa
41 anos em novembro, e
também é bacharel em
Direito, formado pela Uni-
versidade Gama Filho.

O livro "Ele VOltou"
pode ser encontrado em
www.ciadoslivros.com.br
e custa R$31,92.

O Clube do Choro
de Niterói se apresen-
ta na próxima segunda-
feira (14), às 19 horas,
na Sociedade Flumi-
nense de Fotografia
(Rua Doutor Celestino,
115, Centro), na segun-
da edição do projeto
Choro em Foco. Clás-
sicos do mais original
ritmo de música popu-
lar do país, serão inter-
pretados pelo quarteto
formado por Paulinho
do Bandolim (Bando-
lim), Eduardo Jones
(Cavaquinho), Léo
Fernandes (violão 7
cordas) e Diogo Bar-
reto (pandeiro), todos
apaixonados pelo cho-

ro e que desde 2013 se
uniram para revitalizar o
ritmo na cidade.

O projeto Choro em
Foco tem, ainda, a pro-
jeção em um telão de
imagens da cidade de

Niterói captadas por
membros e alunos da
Sociedade Fluminense
de Fotografia, tiradas
durante os passeios
fotográf icos  que  a
SFF realiza.

palavras@gazetanit.com.br



#g
az

et
an

it

7 |
Edição de 12 a 18 de agosto de 2017
contato@gazetanit.com.br  |  Whatsapp (21) 9 9590-5340

Agenda da Semana

Arte & Espetáculo

Caricaturas de Noel Rosa na Sala Carlos Couto
Sucesso de público e crítica, a ex-

posição “Noel é 100” está em car-
taz na Sala Carlos Couto, em Nite-
rói, e poderá ser visitada até 31 de
agosto, de terça a sexta-feira, das
10h às 18h; Sábados e Domingos,
das 15h às 18h. Composta por 53
caricaturas, a mostra aborda esse
que era um dos múltiplos talentos do
‘Poeta da Vila’ - a caricatura.

Características singulares de
Noel Rosa (1910 - 1937), como o
defeito no queixo, o olhar triste e re-
flexivo, o grande nariz fino, a maes-
tria com o violão, a paixão pelas
mulheres e pelo samba são retrata-
das na exposição, idealizada em ho-
menagem ao centenário do artista,
completado em dezembro de 2010.

Os trabalhos expostos passeiam
não só pela figura do próprio Noel,
como também pela de muitos de seus
contemporâneos. O artista aparece

acompanhado dos parceiros musicais,
dos cantores de suas produções e de
outras figuras que estiveram ligadas
à sua trajetória, naquele momento em
que a história ganhava aceleração es-
pecial no Brasil, em particular na ca-
pital, o Rio de Janeiro.

DARK ROOM | O artista
plástico Vinicius Gerheim
abriu a exposição DarK
Room na Sala José Cân-
dido de Carvalho, onde
pode ser visitada até 11
de setembro de segun-
da a sexta, das 9h às 17h
Com curadoria de Desi-
rée Monjardim, a mos-
tra traz 16 telas em pin-
tura a óleo e acrílica, ba-
seadas em fotografias
do próprio artista, que
abordam questões so-
bre o corpo, a sexualida-
de e sua autobiografia.
A Sala José Cândido de
Carvalho fica na Rua Pre-
sidente Pedreira, 98,
Ingá. Entrada Franca.

INTERFACES | A exposi-
ção traz em comum a
marca da poética ex-
pressionista, cuja inter-
pretação de diferentes
personagens é expres-
sa através do tom pop,
presente nas obras do
artista Carlos Hélio
(CHA), e dos traços acen-
tuados, das caricaturas
criadas pelo artista An-
dré Brown. Entre o hu-
mor do traço e as cores
vibrantes, os artistas
evidenciam a riqueza
da construção simbólica
em torno das diferentes
representações artísti-
cas. De 14 de agosto a
01 de setembro, Segun-
da a sexta-feira, das 9h
às 21h. Galeria La Salle,
Rua Gastão Gonçalves,
79, Santa Rosa.

EFEITO CASIMIRO | O Es-
paço Cinema da Câma-
ra de Vereadores de Ni-
terói exibe, no dia 15 de
agosto, às 17 horas, o
curta metragem “Efeito
Casimiro”. Dirigido e ro-
teirizado por Clarice Sa-
liby o documentário tem
apenas 15 minutos de
projeção, mas prende o
espectador do início ao
fim. O filme é um dos
curtas brasileiros mais
premiados dos últimos
tempos e reconstitui
com imagens, docu-
mentos e entrevistas o
anúncio da chegada de
um disco voador em
uma fazenda no muni-
cípio de Casimiro de
Abreu, no interior do
estado do Rio na déca-
da de 80. A entrada é
franca e o documentá-
rio será exibido no Au-
ditório Cláudio Moacyr
da Câmara, no 2º andar.

Serenata no
Campo está de volta

O projeto “Chão de Es-
trelas - Serenata no Campo”
celebra 15 anos em 2017 e
estará de volta em agosto
com muita música e recitais
de poesias. Tradicional pon-
to de encontro dos serestei-
ros de Niterói, a atração será
realizada no segundo sába-
do de cada mês, no Coreto
do Campo de São Bento,
com estreia marcada para o
dia 12 de agosto, às 17h.

A famosa serenata, com
o apoio da Secretaria muni-
cipal de Cultura/ FAN, con-
tará com a participação dos
músicos Lênio Araújo (vio-
lão 6 cordas), Manoel Mo-
raes (bandolim e saxofone),
Dilson Tavares (cavaqui-
nho e pandeiro) e Beto (pan-
deiro e cavaquinho), além
de apresentação do poeta
Antônio Soares.

DEFORMA | O artista
plástico Demontier está
em cartaz com a exposi-
ção “Deforma”, até 31 de
agosto, de segunda a
sexta-feira, das 10h às
17h, e aos sábados, do-
mingos e feriados, das
10h às 15h, no Centro
Cultural Paschoal Carlos
Magno, no Campo de
São Bento, em Icaraí.
“Deforma” traz obras
inspiradas na cultura
queer, na arte drag que-
en e na vida noturna
underground, resultan-
do num movimento que
valoriza a aceitação e o
empoderamento do di-
ferente. Entrada franca.

Tiago Iorc faz show na Arena Cantareira
O cantor e compositor

Tiago Iorc se apresenta na
Arena Cantareira, em São
Domingos, dia 18 de agosto,
com show da turnê “Troco
Likes”. Dono de bela voz e
grande inquietude criativa, o
brasiliense criado no exterior
vê seu público crescer consi-
deravelmente a cada turnê. E
em Niterói o cantor já tem um
público fiel que promete lotar o
espaço! Os portões abrem às
22 horas e a classificação do
evento é 18 anos.

Em 2016, Tiago Iorc conse-
guiu um feito raro: emplacar
quatro músicas do mesmo disco
entre as mais tocadas no país.
O artista é responsável pelos
sucessos: “Eu amei te ver”,
“Coisa Linda”, “Chega Pra Cá”
e “Me Espera”, em parceria
com Sandy. “Troco Likes”,

trabalho com repertório 100%
autoral e seu primeiro trabalho
completamente em português, é
como a conclusão de um
processo de Tiago se entender
cada vez mais como um brasi-
leiro. Após ter tocado em
palcos consagrados no exterior,
como o festival SXSW (Te-
xas), o Rockwood Music Hall
(Nova York), Toronto Music
Festival (Canadá), Grand Mint
Festival (Coreia do Sul) e
Vodafone Music Fest (Lisboa),
Tiago Iorc agora leva Brasil
afora a turnê de seu quarto
álbum, disposto a mostrar o
quanto ele é um dos artistas
mais ‘curtidos’ dentro da
música autoral brasileira.

Ingressos a partir de R$45.
Informação e compra em http:/
/www.guicheweb.com.br/
evento/6219
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Mergulhão da Praça Renascença tem
última vistoria antes da inauguração
Passagem
subterrânea será
aberta no próximo
dia 19 de agosto

cessão da Ponte Rio-Ni-
terói. De acordo com o
prefeito, a integração das
equipes da Prefeitura
com a Ecoponte foi fun-
damental para o andamen-
to da obra do mergulhão,
que trará muitos benefíci-
os para a cidade, principal-
mente para os moradores
da zona Norte.

“Esta obra modifica a
dinâmica na entrada da
cidade. Tivemos a dupli-
cação das avenidas Ben-
jamin Constant e Contor-
no, que representou sig-
nificativa melhora no

trânsito. Com a conclu-
são do mergulhão, inicia-
remos ainda este ano, a
obra de alargamento da
Avenida Marquês do Pa-
raná. Nosso objetivo é
melhorar cada vez mais
a mobilidade urbana e
ampliar a malha ciclovi-
ária da cidade. Um dos
projetos é a ciclovia na
Alameda São Boa Ven-
tura até o bairro São Lou-
renço”, diz o prefeito.

Mobilidade urbana -
A passagem subterrânea,
que está sendo escavada
sob a pista sentido Fon-

seca da Avenida Felicia-
no Sodré, terá cerca de
500 metros de extensão
(150 metros de trecho
subterrâneo). A obra tem
como objetivo desafogar
o tráfego na região, faci-
litando, inclusive, o fluxo
das centenas de ônibus
que seguem 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.

Com a obra, quem
segue pela Avenida Feli-
ciano Sodré poderá aces-
sar a Avenida do Contor-
no e a Alameda São
Boaventura sem precisar
contornar a Praça Renas-
cença ou parar no sinal no
cruzamento com a Jansen
de Mello. Quem vier da
Zona Norte e quiser
acessar a Avenida Jansen
de Mello, em direção à
Zona Sul, passará por
cima do mergulhão.

Leonardo Simplício

O prefeito de Niterói,
Rodrigo Neves, fez a últi-
ma vistoria na obra do
mergulhão da Praça Re-
nascença, no Centro, an-
tes da inauguração, que
acontece no próximo dia
19. Acompanhado por sua
equipe técnica, pelo se-
cretário executivo de go-
verno Axel Grael, e pelo
diretor-superintendente da
Ecoponte, Alberto Lodi, o
prefeito conversou sobre
o plano de tráfego no en-
torno da passagem sub-
terrânea, que está rece-
bendo os últimos ajustes,
e ressaltou a importância
desta obra para a mobili-
dade urbana da cidade.

A obra, uma parceria
com a Prefeitura de Ni-
terói, está sendo realiza-
da pela Ecoponte, como
contrapartida pela con-

Novo túnel já recebeu mais
de 2 milhões de veículos

O túnel Charitas-
Cafubá acaba de com-
pletar três meses de
funcionamento. Desde
a abertura ao tráfego de
veículos, no dia 6 de
maio, até o último dia 2
de agosto, 2,352 mi-
lhões de veículos pas-
saram pelas duas gale-
rias. A média de carros
por dia entre os meses
de maio e junho chegou
a 30 mil diariamente.

Não houve nenhum
registro de acidente no
interior do túnel neste
período. Os horários de
maior movimento são nos
dias úteis das 6h30 às
10h30 e das 17h ás 19ho-
ras. Já aos sábados, do-
mingos e feriados, o au-

mento do fluxo de veícu-
los é entre 9h e 11horas.

“O túnel é muito
mais que uma obra viá-
ria, é um conceito de
sustentabilidade, que
terá moderno sistema
de transporte público,
além das ciclovias, en-
curtando distâncias e
trazendo mais qualida-
de de vida para as pes-
soas”, lembra o prefei-
to de Niterói Rodrigo
Neves, ressaltando que
a abertura do túnel pos-
sibilitou, ainda, resulta-
dos positivos no trânsi-
to ao desafogar pontos
tradicionalmente críti-
cos como o Largo da
Batalha e a Avenida
Presidente Roosevelt.


