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FRASE DA SEMANA:

O filme da Lava Jato prende o espectador
até o fim, mas Gilmar Mendes solta.

INDEPENDÊNCIA
Quinta -feira, comemo-

rou-se mais um ano de in-
dependência pois, no dia
7 de Setembro de 1822, o
Brasil assegurou a eman-
cipação da ex-colônia por-
tuguesa. Foram várias as
causas, uma vez que no
início do século XIX a si-
tuação do Brasil, do ponto
de vista político, continu-
ava a mesma do século
anterior. Entre as mais im-
portantes estão a vontade
de grande parte da elite
política brasileira em con-
quistar sua autonomia e o
desgaste do sistema de
controle econômico, com
restrições e altos impos-
tos, exercido pela Coroa
Portuguesa. Passado tan-
to tempo, várias foram as
conquistas no campo eco-
nômico e o Brasil, definiti-
vamente, alcançou reco-
nhecimento mundial neste
setor. Mas e a autonomia
política tanto almejada?
Será que tem contribuído
para a verdadeira indepen-
dência de seu povo? Ou
será que, hoje, o Brasil 'in-
dependente' se deixou le-
var pela mais perigosa for-
ma de colonizá-lo e escra-
vizá-lo que é a corrupção?

RUMO A 2018
E enquanto a bola não

rola rumo à Copa da Rússia
e, muito mais importante,
àquela que vai definir nos-
sos destinos para os próxi-
mos quatro anos, qual seja,
a eleição para presidente em
outubro de 2018 (atenção
Justiça Eleitoral, Caravanas
caracterizam extemporanei-
dade, hein), começam a ga-
nhar corpo e alma algumas
tentativas de se lançar no-
mes para a disputa que ini-
cia daqui a nove meses. Em
campo, elle, sempre elle,
Lulla da Silva, Bolsonaro,
alguém do PSDB (não se
sabe ainda se Alckimin ou
Dória), Ciro, Marina e ou-
tros que optaram por ficar
no banco aguardando ins-
truções e acontecimentos
que podem incluir até cas-
sações de registros. É
aguardar pra ver se surge
coisa melhor!

UMA LUZ NO FIM
Para não dizer que não

se faz nada que preste no
Brasil, notadamente, pelos
poderes da república de ba-
nanas - para não chamá-la
de republiqueta a toda hora
-, a presidente do STF, mi-
nistra Cármen Lúcia, dia
desses, determinou que to-
dos os tribunais publicas-
sem dados sobre estrutura
e remuneração de seus ma-
gistrados, enviando cópias
das folhas de pagamento
para controle orçamentário
e financeiro mostrando, as-
sim, transparência aos cida-
dãos e órgãos competentes.
Isto aconteceu porque par-
te da população vem se ma-
nifestando, através das re-
des sociais e das ruas e após
ter conhecimento (santa
inocência?) dos salários
mensais de 84 magistrados
do Mato Grosso do Sul que
recebiam (em) até R$ 95 mil
mensais, ultrapassando o
teto constitucional de R$
33.700 (risos, não me conti-
ve). Outra boa coisa, que veio
no bojo da solicitação da
ministra, foi conhecer o re-
sultado da pesquisa do CNJ
que apontou para outras sa-
fadezas, digo, mordomias do
poder judiciário: R$ 84,8 bi-
lhões ou R$ 47,7 mil pagos
a cada magistrado por mês.
De qualquer maneira, uma
boa atitude de V. Exa., que
esperamos traga mais mo-
ralização e economia para
os cofres públicos que po-
deria, assim, parar de es-
banjar o dinheiro da saúde,
da educação, dos transpor-
tes, da segurança, do INSS,
enfim, do povo que não
aguenta mais tanto desper-
dício e roubalheira.

LOCUPLETAÇÃO
Com a onda de cor-

rupção que tomou con-
ta do País, tema frequen-
te de todos os noticiári-
os, principalmente, em
tempos de operações
como a Lava Jato, muito
tem se falado sobre sua
origem, sobre o toma lá
dá cá enraizado na cul-
tura do brasileiro cada
vez mais acostumado
com a prática de levar
vantagem, seja ao tentar
impedir uma simples in-
fração de trânsito (a fa-
mosa cervejinha pro
guarda) ou uma multa do
fiscal daquela prefeitura-
zinha do interior, seja
tentando liberar produ-
tos, geralmente, ilegais
em portos ou aeroportos
ou até em tempos de
campanha eleitoral,
quando grandes empre-
sas fazem grandes negó-
cios por "amor à causa,
ideologia e mesmo patri-
otismo" pois não é raro
tal alegação de empresá-
rios ao serem presos.
Alguns historiadores
afirmam ter chegado no
dia em que Dom João de-
sembarcou no Rio de Ja-
neiro, em 1808, e recebeu
'de presente', de um tra-
ficante de escravos, a
melhor casa da cidade, a
Quinta da Boa Vista e de-
pois, como recompensa,
passou a gozar dos privi-
légios da Corte por ser
'amigo do rei'. Dois sécu-
los se passaram e as ba-
canais de hoje se sofisti-
caram e são muito, muito
maiores dentro e fora do
governo. Basta ver o que
acontece nos legislativos
e executivos (estes sem
exceção) e no Judiciário
(com algumas) onde fica
comprovada a orgia com
o dinheiro público, resul-
tando na crise de todos
os setores e na máxima
que os generaliza como
farinha do mesmo saco.

AGORA VAI
A grande bomba da semana não vem da Coreia do Norte

de Kim Jong-un. Nem da Câmara Federal de Fufuca, muito
menos do Palácio comandado por Rodrigo Maia que ficou
no lugar de Michel Temer que foi fazer figuração na China.
Também não é parte de nenhum episódio do Chaves estrela-
do por eles. Vem da Bahia de Geddel Vieira Lima, homem
forte nos últimos governos e da aliança PT-PMDB, que a
Polícia Federal encontrou em um suposto bunker onde o ex-
ministro, aliadíssimo e, talvez, sócio do presidente, armaze-
naria recursos ilícitos para serem distribuídos, certamente,
para altos comissionados governamentais. A contagem fi-
nal somou espantosos R$ 51.030.866,40, segundo o balanço
definitivo da PF, que precisou de sete máquinas para contar
os milhares de notas. Além de reais, nessa quantidade tam-
bém se contabilizaram dólares, US$ 2,688 milhões (R$ 8,387
milhões). A montanha de dinheiro encheu ao menos dois
porta-malas de camionetes usadas no cumprimento do man-
dado judicial e tem sido apontada como uma das maiores
apreensões do tipo em todo mundo e em todos os tempos.
Resta saber se o excelente trabalho realizado pela Justiça vai
resultar em desmanche de novas quadrilhas e prisões de
personagens que todos sabemos estar por trás da corrup-
ção e da máquina carcomida chamada Brasil.

BARBÁRIE
Sem ser puritano, tam-

pouco defensor de radica-
lismos nos moldes bolsomí-
ticos, está cada vez mais di-
fícil assistir TV com a famí-
lia sem se envergonhar (se
bem que às vezes dá vergo-
nha de ser brasileiro). Já não
bastam algumas novelas,
filmes, programas jornalísti-
cos e de variedades com
conteúdo selvagem, cruel,
desumano e grosseiro - sem
falar nos temas de sexuali-
dade simplesmente jogados
no ar - e agora deram para
infestá-la com gravações

feitas por criminosos cujo
conteúdo é de retirar qual-
quer um da sala. Os áudios
de Michel Temer, Lula, Dil-
ma, Aécio Neves, Romero
Jucá, Renan Calheiros, só
para citar alguns dos mais
altos figurões da república,
definitivamente, deram vez
aos pornográficos de Joes-
ley "Safadão" Batista que,
além de assassinar o idioma,
usam de extrema violência,
agressividade, ironia e até de
canas de sexo explícito ao se
referir aos poderes constitu-
ídos de uma republiqueta.

Geral

Ônibus serão
rastreados para
frear assaltos

Os veículos das linhas
intermunicipais que tenham
mais de 20 lugares deverão
ter equipamentos para que
sejam rastreados via satélite
e possam ser monitorados
remotamente. É o que deter-
mina o projeto de lei 603/15,
do deputado Milton Rangel
(DEM), que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) aprovou na
última quarta-feira, em pri-
meira discussão. A Casa ain-
da votará a proposta em se-
gunda discussão.

Segundo números do
Instituto de Segurança Públi-
ca (ISP), no ano passado, fo-
ram registrados 13.828 casos
de assaltos nos coletivos,
77,2% a mais do que no ano
de 2015. Uma média alarman-
te de quase 38 roubos por dia.

Portais de
Segurança

A Prefeitura de Niterói
concluiu a instalação de oito
portais de segurança, que irão
auxiliar o Governo do Estado
no combate à criminalidade.
Os equipamentos instalados
nas vias de acesso à cidade
estão alinhados ao sistema
da Polícia Civil e serão moni-
torados por guardas munici-
pais no Cisp, que acionará a
Polícia Militar sempre que for
detectada a passagem de ve-
ículos roubados.

Três portais foram ins-
talados nos acessos à Pon-
te Rio-Niterói (próximos ao
pedágio). Os demais ficam
na Alameda São Boaventu-
ra, no Fonseca; nas ruas
General Castriotro e Luiz
Palmier, no Barreto; Estrada
Caetano Monteiro, em Pen-
dotiba; e na Estrada Gilber-
to de Carvalho, em Itaipu.
Até o final de setembro se-
rão instalados mais dois
portais, um na RJ-104, e ou-
tro na na Região Oceânica.

panorama@gazetanit.com.br
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Professor Barragan é advogado, contador, professor universitário,
mestre em direito econômico e desenvolvimento e coordenador
de projetos sociais. Facebook: Professor Barragan. Instagram e

Periscope: @professorbarragan. Twitter: @profbarragan

De quem é essa rua?
As ruas de qualquer ci-

dade são consideradas vias
públicas, ou seja, não per-
tencem a ninguém em par-
ticular. São espaços de uso
comum do povo. Contudo,
infelizmente as ruas de
muitas cidades, como as de
Niterói, têm sido ocupadas
por guardadores de carro,
moradores de rua e pedin-
tes, de modo desordenado.
Para cada caso, uma ex-
plicação e uma solução.

Em relação aos mora-
dores de rua, muitos acon-
tecimentos variados leva-
ram cada uma daquelas
pessoas àquelas vias pú-
blicas. Naquele grupo, en-
contramos pessoas que já
tiveram emprego e foram
demitidas, não tendo mais
condição de permanecer
bancando o estilo e o cus-
to de vida anterior, pelo
que perderam tudo (ou
quase tudo) o que possuí-
am e foram morar nas
ruas. Outros, também do
grupo dos moradores de
rua, ali foram se alojar por-
que foram expulsos de
casa pela família, em de-
corrência de bebida, dro-
gas ou delitos praticados.
Neste sentido, necessária
se faz uma ação de assis-
tência social e acolhimen-
to daquelas pessoas em
abrigos públicos de modo
emergencial.

No que diz com os pe-
dintes, alguns estão no as-
falto da cidade em busca
de sustento sob a alegação
de dificuldade financeira.
Entretanto, há que se per-
ceber a distinção entre os
que pedem por “profissão”
e os que pedem por falta
de opção (encontram-se
em real situação de mise-
rabilidade). Alguns pedin-
tes possuem lar e até mes-
mo outros bens de consu-
mo de considerável valor
(como carro) e fazem da
mendicância a sua profis-
são cotidiana. Sustentam-
se em uma artimanha de
pedir dinheiro para seus
semelhantes. Por outro
lado – que é de situação
bem pior – estão os que,

em meio ao desespero,
não têm mais outra opção
senão apelar para a ajuda
alheia. Para os primeiros,
a recusa da população em
lhes dar esmola ajudaria a
resolver o problema. Para
os segundos, grandes ne-
cessitados, novamente é
fundamental uma efetiva
ação de assistência social
para atendimentos daque-
les mendigos e o seu pos-
terior acolhimento em abri-
gos públicos.

Por fim, há uma figura
das ruas que tem sido re-
jeitada em demasia pela
população: o guardador de
carro. As alegações do
povo vão desde a petulân-
cia daqueles em exigir
quantias (muitas vezes ele-
vadas) pelo uso do espa-
ço público, quanto por se
acharem ‘donos’ da rua.
Aqueles motivos têm leva-
do os habitantes a se re-
voltaram contra a existên-
cia dos “flanelinhas” em
Niterói. A prática ilícita os
coloca em um patamar
bastante distinto daqueles
que pedem quantias por
caridade. Segundo relatos,
os guardadores de carro
se impõem e muitas vezes
ameaçam os indivíduos
que buscam um local para
estacionar seus veículos.
Um excelente exemplo do
abuso está nas Ruas Ma-
riz e Barros, Moreira Cé-
sar, João Pessoa, entre ou-
tras. A solução parece ser
bastante simples e práti-
ca, e, provavelmente, será
implementada, bastando
as Prefeituras fazerem a
guarda de veículos em to-
das as ruas de suas cida-
des. Assim, o sistema de
rotativo das Prefeituras
passará a assumir aque-
la atividade, de modo lí-
cito, legal e com preços
decentemente acessíveis
à população.

Portanto, para que a
desordem não passe a ser
a regra, as medidas cor-
retas têm que ser tomadas.

Que a ordem nas ruas
seja implementada e viva
a cidadania!

Cobertura do rio que atravessa Horto
do Fonseca deve ficar pronta em outubro

A obra para cobertu-
ra do rio que atravessa
o Horto do Fonseca se-
gue em ritmo acelerado.
Com 131,50 metros de
extensão será construí-
da uma estrutura metá-
lica, que ganhará um jar-
dim com plantio de mu-
das e trepadeiras, crian-
do mais um espaço ver-
de no parque, que é a
maior área de lazer da
zona Norte da cidade. A
previsão é de que a obra
seja concluída em 45 dias.

Com investimento de
R$ 179,620 mil, o proje-
to contemplará também
os 11 quiosques do local,
onde serão colocadas
grades oferecendo mais
segurança aos proprietá-
rios e usuários.

De acordo com o se-
cretário municipal de
Obras, Vicente Temperi-
ni, a intervenção vai con-
tribuir ainda mais para o
visual do parque. “A co-
bertura deste canal vai
possibilitar a criação de
mais uma área verde no
horto, humanizando cada
vez essa área de lazer tão
importante para a cidade
e para os moradores da
zona Norte”, afirma.

Revitalizado em 2015,
um dos mais tradicionais
parques de Niterói, o Hor-
to do Fonseca ganhou pis-
ta de patinação e cami-
nhada, playground, local
de convivência, bicicletá-
rio, entre outros espaços
que totalizam oito mil me-
tros quadrados.

Um dos destaques
da revitalização foi a
construção do Skate
Park, o terceiro maior
da América Latina,
com obstáculos como
escadas e corrimãos,
rampas e bowl. Tam-
bém foi lançada uma

área cultural, com 2,5
mil metros quadrados,
incluindo um anfitea-
tro, quiosque de ali-
mentação e banheiros.
O Horto também abri-
ga o ParCão, um es-
paço de lazer para os
animais.

Alexandre Vieira

Aprovada proposta que prevê Barcas de Magé ao Rio
A Assembleia Legis-

lativa do Rio (Alerj) apro-
vou por unanimidade pro-
posta apresentada pelo
deputado Milton Rangel
(DEM) que prevê a cria-
ção de uma nova linha de
barcas ligando o municí-
pio de Magé ao Centro do
Rio. O transporte aquavi-
ário na região terá que ser
licitado pelo governo do
estado para entrar em
operação, beneficiando
milhares de passageiros
de Magé e municípios vi-
zinhos, como Petrópolis,
Teresópolis, Duque de
Caxias e Guapimirim. “É
um transporte viável, de
interesse da iniciativa pri-
vada, e que vai ajudar a

melhorar a mobilidade ur-
bana na Região Metropo-
litana, dando mais qualida-
de de vida para os milha-
res de trabalhadores que
precisam se deslocar até
o Centro do Rio”, defen-
de Milton Rangel.

O deputado é o autor
de uma indicação legisla-
tiva que aponta 14 novas
ligações hidroviárias em
bairros do Rio de Janeiro,
Niterói, São Gonçalo e
Duque de Caxias. Segun-

do estudo da Federação
das Indústrias do Estado
do Rio (Firjan), a medi-
da representará uma re-
dução de 84 km na ex-
tensão dos congestiona-
mentos diários nas prin-
cipais vias de acesso ao
Rio e  uma diminuição
de R$ 11 bilhões nos
custos anuais causado
pelo tempo perdido no
trânsito, em especial du-
rante a distribuição de
cargas e pela perda da

produtividade dos traba-
lhadores. “O transporte
aquaviário é feito no
mundo todo, com peque-
nos investimentos e ex-
celente qualidade no
serviço”, afirma.

O sistema de barcas
do Rio de Janeiro é a 4ª
maior operação aquavi-
ária do mundo e transpor-
ta atualmente mais de 70
mil passageiros por dia.
O edital de licitação para
escolher a nova operado-
ra do serviço que con-
templará propostas de
projetos de Lei em tra-
mitação na Alerj tem pre-
visão de ser lançado en-
tre o final de outubro e o
início de novembro.
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CINCO CONTRA UM... O
efeito Cascata deveria
ter uma atenção
especial: se cai um
avião, logo depois,
caem mais aviões; se
um barco afunda, logo
depois, mais barcos
afundam; se morre um
artista, logo depois,
morrem mais artistas.
O caso mais recente
desse efeito refere-se
aos masturbadores públicos. E um dos casos mais
recentes aconteceu em Niterói, no ônibus da linha
45 (Centro-Cubango). É muita covardia!

A FORÇA DO QUERER... Até que,
com a passagem de Fufuca
pela  presidência interina da
Câmara dos Deputados, as
coisas passsaram a
acontecer: Temer deixou o
país, Palocci delatou Lula e
Dilma, a PF encontrou R$
51.030.866,40, Fabiana Karla
foi eliminada do PopStar,
Juliana Paes voltou a ocupar o
posto de rainha do Carnaval,
Lewis Hamilton assumiu a
liderança na Fórmula 1, Carlos
Arthur Nuzman foi intimado...

EMPODERAMENTO AKI
NÓN... Mako, princesa do
Japão, vai se casar com
um plebeu, e assim se
tornará uma plebeia.
Essa perda de realeza só
vale para as mulheres; os
homens não perdem o
status real ao se casarem
com plebeias.

PENSEM NAS CRIANÇAS/MUDAS/
TELEPÁTICAS/PENSEM NAS MENINAS/
CEGAS/INEXATAS/PENSEM...
Enquanto Kim Jong-un  (o Trump
coreano) vem fazendo testes com
bombas, o Donald Trump (o Kim
americano) está mais perdido do
que o (fora) Temer: não sabe se
ataca logo a Coreia do Norte, se
constrói o muro com o México, se
cuida do cabelo, se foge dos
furacões Harvey e Irma...

MINHA NADA MOLE VIDA...
A vida de ministro do
Supremo Tribunal Federal
não deve ser nada fácil.
Dos 11 ministros, sete
abriram mão da
aposentadoria e recebem
R$ 3.713,00/mês a mais
por esse sacrifício. São
eles:  Cármen Lúcia,
Ricardo Lewandowski,
Gilmar Mendes, Celso de
Mello, Luiz Fux, Marco
Aurélio de Mello e Rosa
Weber. Os outros quatro
recebem apenas R$
33.763,00/mês. O
Judiciário custou R$ 84,8
bilhões em 2016. Ah, são
79,7 milhões de
processos acumulados.

EMPREGO TEMPORÁRIO...
Se você tem simpatia,
desembaraço, samba
no pé e está
desempregadx (ou
insatisfeitx com seu
emprego), chegou a sua
hora: a Riotur está com
as inscrições até 22 de
setembro para as
escolhas do Rei Momo
e da Rainha do
Carnaval para 2018. O
prêmio é de R$ 30 mil
para cada um; o
mandato vai até 19 de
fevereiro de 2018.

PACTO DE SANGUE... O
Estado do Rio aderiu
ao Plano de
Recuperação Fiscal e
terá que fazer ajustes
de R$ 63 bilhões até
2020. Com a adesão, o
Rio poderá pegar
empréstimos com
bancos públicos e
privados. Contudo, o
que mais chamou a
atenção foi o choro de
Rodrigo Maia durante
a assinatura do plano.
O Presidente do Brasil
em exercício foi
consolado por Pezão,
já os servidores...
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Artigo

Luz no fim do túnel
Por Milton Rangel

A sanção da lei de
recuperação fiscal dos
estados (PLC 343/
2017) trará, nos próxi-
mos três anos, para o
Rio de Janeiro um alí-
vio aproximado de R$
63 bilhões no caixa do
governo estadual. De-
pois de uma longa ba-
talha para tirar o Rio de
sua pior crise financei-
ra, finalmente, podemos
comemorar mais essa
vitória, que é um gran-
de presente para o povo
fluminense. O plano,
sancionado pelo presi-
dente da República em
exercício Rodrigo Maia,
que é do meu partido, o
DEM, permitirá colocar
em dia os salários do
funcionalismo público e
saldar as dívidas com
fornecedores e presta-
dores de serviços.

Ainda há um longo
caminho até se alcan-
çar a plena recupera-
ção da economia flumi-
nense. No entanto, a
aprovação do socorro
financeiro para os esta-
dos superendividados
vai possibilitar suspen-
der, por três anos, os
débitos do Rio com o
governo federal. Além
disso, o estado não po-
derá mais ter contas
bloqueadas e terá o
aval para recorrer a
empréstimos que che-
garão a R$ 11,1 bilhões.
O estado deve começar
a receber parte do va-
lor em 30 dias.

A entrada do Rio no
Regime de Recupera-
ção Fiscal é a medida
que faltava para rea-
quecer a economia.
Após uma longa bata-
lha, vencida graças à
intervenção de uma co-
mitiva composta por
mim e mais quatro de-
putados estaduais à
Brasília, liderada pelo
presidente da Assem-
bleia Legislativa, Jorge
Picciani, com o esfor-
ço do governador Pe-
zão, o estado vai final-
mente ter condições de
retomar os serviços pú-
blicos, principalmente,
das áreas da saúde,
educação e segurança
que hoje estão sucate-
ados. Além de ter con-
dições de recuperar as
universidades estaduais,
as escolas técnicas da
Faetec e os hospitais
públicos que agonizam
sem recursos.

Com a prorrogação
do estado de calamida-
de financeira do Esta-
do do Rio até 2018, o
governo não precisará
atender, temporaria-
mente, aos limites de
endividamento e gastos
com pessoal impostos
pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF) e
que poderia acarretar
na demissão de servi-
dores públicos. O adi-
amento é uma neces-
sidade da população.
Estamos dando ao go-
verno a possibilidade

de recuperar as finanças
do nosso estado. O ano
está acabando e o go-
verno precisa atender as
demandas do povo no
curto prazo.

 A medida foi a única
saída dada pelo governo
federal para tirar o Rio
do seu estado do caos
econômico. Infelizmente
não existe plano B. Mui-
to pior seria continuar do
jeito que está. Quanto os
servidores estão pagan-
do de juros no aluguel, na
escola do filho e no che-
que especial? O presiden-
te da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia foi
a voz que se levantou em
defesa do Rio. Faltou
sensibilidade ao governo
para se colocar no lugar
de cada servidor. Para
sentir na pele, que cada
dia que passa, é um dia a
mais sem salário, um dia
a mais de atraso na men-
salidade escolar, de juros
no cheque especial, sem
pagar aluguel, contas de
água e luz e tantos outros
compromissos. A luta
agora é para devolver a
dignidade a 16 milhões de
cariocas e fluminenses.
_________________________

Milton Rangel é deputado
estadual pelo DEM-RJ

1ª edição da Meia Maratona acontece dia 17
Competição deve
receber cerca de mil
atletas e conta com
categoria kids

No dia 17 de setembro
a cidade de Niterói rece-
be a 1ª edição da Meia
Maratona de Niterói. A
prova será disputada nas
categorias 21k e 5k (cor-
rida e caminhada) femini-
na e masculina, além de
kids (de 50 a 400 metros).

A largada e a chega-
da da competição serão
no Teatro Popular Oscar
Niemeyer. O percurso da
disputa de 21k contempla
importantes pontos da ci-

dade, como o Forte Gra-
goatá, Boa Viagem, Es-
trada Leopoldo Fróes e
Catamarã Charitas, onde
acontece o retorno. Já o
trajeto da prova de 5k
passará pelo Centro e
pelo bairro de São Do-
mingos, onde os compe-
tidores retornarão no For-
te Gragoatá e seguirão
para a linha de chegada.

A 1ª Meia Maratona
de Niterói é realizada
pela 3A Eventos, empre-
sa liderada pelos triatle-
tas Armando Barcellos,
Karen Casalini e Tamia
Casalini. “Nosso objetivo
é realizar eventos dife-
renciados para suprir a

necessidade de Niterói
na realização de grandes
eventos, além de incenti-
var adultos e crianças á
se envolverem com o es-
porte e a cultura. A Meia
Maratona de Niterói vai
entrar para a história da
cidade. Queremos trazer
para a cidade atletas de
outras cidades, outros es-
tados”, explica Armando.

Informações e inscri-
ções, que foram prorroga-
das até 10/09, podem ser
obtidas através do site
http://3aeventos.com/mei-
amaratonadeniteroi/. A
entrega dos kits aconte-
cerá no dia 16 com pales-
tra e dicas nutricionais.

Bodas de Diamante
O casal João Rabello de Mattos e Dulce Rocha de

Mattos celebrou Bodas de Diamante dia 19 de agosto, na
Casa da Amizade de Niterói, com a filha Márcia, o genro
Alexandre e os netos Rodrigo e Paula, cercados de famili-
ares e amigos. A elogiadíssima decoração da noite festiva
ficou por conta do cerimonialista Corintho Rodrigues.

Murilo Lima Surrealismo é
tema de exposição

Jacques Prévert foi
mais que um artista. Ami-
go próximo de nomes como
Pablo Picasso, abraçou
todas as formas de criação.
E a Aliança Francesa de
Niterói, em Icaraí, recebe
seus trabalhos, que pode-
rão ser vistos durante todo
o mês de setembro.

As colagens do artis-
ta feitas em papel cartão
retratam pessoas em situ-
ações inusitadas, caracte-
rística do movimento sur-
realista.  A exposição é em
memória dos 40 anos da
morte de Prévert (1900-
1977). Entrada franca.



#g
az

et
an

it

6 | Edição de 9 a 15 de setembro de 2017
Anuncie (21) 99590-5340 | Acesse anuncie.gazetanit.com.br

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

Tarados, acabou pra vocês!
Não bastassem os

inúmeros escândalos po-
líticos com que somos
obrigados a conviver to-
dos os dias – aliás, gra-
ças a Deus, ao MPF e à
PF pela divulgação de
tudo, pois não saber se-
ria pior – ainda temos
que deglutir maníacos
sexuais tentando esca-
par incólumes, em pleno
século XXI, da justiça.
Mas a mamata está aca-
bando: o primeiro que
caiu em desgraça na mí-
dia já foi condenado a
dois anos de cadeia, mes-
mo tendo sido solto da pri-
meira vez em que seu
nome viralizou na web.

Quando eu tinha 17
anos - algumas décadas
atrás - sofri um assédio
horrível no ônibus: um
rapaz de uns 20 anos eja-
culou nas minhas costas
depois de se esfregar em
mim algumas vezes. Ao
ato seguiu-se a choradei-
ra dele, pedindo-me per-
dão e dizendo que esta-
va muito nervoso porque
era o seu primeiro dia de
trabalho no seu primeiro
emprego. (Oi?).

Noves fora essa jus-
tificativa estapafúrdia, o
choro dele e seu insisten-
te pedido de perdão dei-
xaram a mim , e ao resto
das pessoas no ônibus ,
mais confusas ainda .
Lembro -me que um se-
nhor agarrou o tarado
pelo braço e me pergun-
tou se eu queria que ele
enchesse o menino de
cacete . Eu disse que
não, completamente atô-
nita, enquanto o garoto se
soltava do coroa e em-
purrava todo mundo até
sair do coletivo . Acho
que ele desceu muito an-
tes do que seria o seu
ponto . As pessoas ten-
tavam me consolar , mas

a verdade é que ninguém
queria encostar naquela
moça toda suja de p.....
nas costas . Resolvi tam-
bém saltar, percorri o res-
to do caminho até minha
casa a pé , e só debaixo
do chuveiro , tentando
separar os fios grudados
de meu enorme cabelo,
foi que consegui chorar .

Naquela época não
havia celular, não se fa-
lava em direitos huma-
nos nem existia a Lei
Maria da Penha. Se a
gente reclamasse era
vista como maluca, pois
ser assediada era consi-
derado um elogio, sinal
de que a gente era boni-
ta. Infeliz era a feia que
nunca tinha ouvido uma
piada infame na rua.

Hoje muitos homens
ainda acham isso. Pior:
há mulheres que tam-
bém pensam assim, haja
vista uma senhora que
comentou, no meu post
no Facebook em que
partilhava esse infortú-

nio, que a minha história
era “banal”. É bem ver-
dade que a leitora pare-
cia não bater bem da
bola.   Enfim, há gente
pra tudo nesta vida.

Porém, a grande mai-
oria das mulheres, hoje,
está se mobilizando. E
com o apoio de uma par-
cela significativa dos ho-
mens, que boa nova!
Não há mais espaço para
o abuso sexual ou emo-
cional, seja ele de que
natureza for. Por isso
gritem, meninas , brade,
sociedade , pressionem
por leis mais duras sobre
todos aqueles que faltam
com o respeito à digni-
dade de um ser humano
. Já aguentamos demais
. O mundo mudou . Nos-
sas filhas não precisam
, e não podem mais pas-
sar por isso . Abuso é
um crime terrível , que
pode custar toda a vida
afetiva e a autoestima
de uma pessoa . Quem
viveu é que sabe.

Livro infantil ‘Pedaço do
Arco Íris ‘ é sucesso na Bienal

O lançamento do li-
vro infantil do jornalista
e escritor Mário Sousa,
“Pedaço do Arco Íris”
(Editora Nitpress), foi
sucesso ,no último sába-
do,  na Bienal Interna-
cional  do Livro, no Pa-
vilhão Verde, Estande
da Imprensa Oficial do
Estado do Rio de Janei-
ro, no Riocentro. A pu-
blicação conta com edi-

ção da Nitpress, impres-
são da JVS Gráfica e
apoio da Circulando As-
sessoria de Imprensa.
Professores que foram
ao estande da Nitpress
destacaram a simplici-
dade e a beleza poética
e gráfica do livro.

“Foi uma experiência
gratificante participar
da Bienal e perceber o
interesse do meu livro

por professos e crianças
que foram ao estande da
Nitpress”, diz o autor, que
brinca com as palavras,
com a natureza e com as
próprias crianças, intera-
gindo com o universo in-
fantil, ao construir frases
poéticas e sutis, que es-
timulam os pequenos a
vivenciar, criar e recons-
truir um mundo lúdico e
imaginário.

O autor, Mário Sousa, com Luiz Erthal, editor

'Mês Nerd' na Biblioteca Parque de Niterói
O universo dos ani-

mes, dos super-heróis,
dos quadrinhos, da fic-
ção científica, da robó-
tica e jogos de tabulei-
ro vai ocupar a progra-
mação do mês de se-
tembro na Biblioteca
Parque de Niterói.

As atividades te-
rão início no dia 2 e se
estendem até o dia 30,
com rodas de conver-
sas e debates sobre a
cultura Geek - expres-
são em inglês para vi-

ciados em tecnologia -,
clássicos da ficção cien-
tífica como Game of
Thrones e Star Wars, jo-
gos de tabuleiro, Sudoko,
cultura Otaku, e-Sports,
leituras sobre distopia,
animes, quadrinhos, robó-
tica, entre outras curiosi-
dades do mundo Nerd.

Em recente pesquisa
realizada pelo site
Amazon.com, a cidade
de Niterói foi considera-
da a segunda mais nerd
do país, ficando atrás so-

mente de Florianópolis.
 “O niteroiense movi-

menta não só o mundo
geek na internet, mas
também aquece um mer-
cado local, buscando no-
vos espaços. E a Biblio-
teca Parque de Niterói
estará nesse roteiro com
uma agenda fantástica”,
ressalta Cláudia Ricci,
diretora do espaço.

Acompanhe a pro-
gramação pelo facebook
acessando fb.com/biblio-
tecaniteroi.

palavras@gazetanit.com.br
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Agenda da Semana

Arte & Espetáculo

9 9590-5340

Rafael Infante estreia a comédia ‘Infantaria’ no Abel

Niterói em Cena celebra sua 10ª edição no Teatro Popular
Entre os dias 13 e 24

de setembro, o Teatro Po-
pular Oscar Niemeyer re-
cebe a 10ª edição do NI-
TERÓI EM CENA, com
a mostra de espetáculos e
a mostra competitiva de
cenas curtas contemplan-
do produções dos estados
de São Paulo, da Bahia, de
Minas Gerais, do Distrito
Federal e do Rio de Janei-
ro; além de oficinas para
atores ministradas por
Duda Maia; Moacir Cha-
ves; Rodrigo Portella;
Márcio Libar; e Oficina
Especial para Educadores
das Artes Cênicas com
Marcos Bulhões (Profes-
sor de teatro e educação
da USP). Toda a progra-
mação (mostras e ofici-
nas) será gratuita e pode
ser acessada através de
www.niteroiemcena.com.br

Após centenas de ins-
crições, foram seleciona-
das para a mostra de es-
petáculos seis produções

vindas de Salvador, Belo
Horizonte e Rio de Janei-
ro, que também participa-
rão de debate após suas
apresentações; e 28 ce-
nas curtas de grupos de
São Paulo, Brasília, Belo
Horizonte, Rio de Janei-
ro, Niterói e São Gonça-
lo para a mostra compe-
titiva, que contará tam-
bém com debates coor-
denados pelo crítico tea-
tral Rodrigo Monteiro,
nas tardes seguintes às
apresentações, com a
presença dos atores e do
público em geral.

Criado em 2008, pelo
produtor cultural Fabio For-
tes, o tradicional festival de
teatro da cidade reúne ar-
tistas e grupos de todo o
país, apresentando inúme-
ros gêneros teatrais, como:
comédia, melodrama, tea-
tro-dança, teatro narrativo,
tragédias clássicas e teatro
de animação, que, neste
ano, concorrerão a diver-

sos prêmios, entre eles, os
melhores: texto, direção,
ator, atriz, composição vi-
sual; cena (por júri popu-
lar); além do prêmio espe-
cial; e das três melhores
cenas curtas do 10° Nite-
rói em Cena.

As oficinas acontece-
rão nos teatros da UFF e
Abel e as duas mostras

no Teatro Popular Oscar
Niemeyer. Toda a cida-
de será envolvida pelo
clima teatral e a festa
promete estender-se por
todos os cantos da cida-
de, com encerramento no
dia 24 de setembro, quan-
do haverá a premiação e
uma grande festa para
comemorar seu décimo
ano de existência.

Artistas como Tatá
Werneck, Paulo Matias Jr,
Helga Nemeczyk, Paulo
Verlings, Carolina Pismel,
Luís Lobianco, Léo Cas-
tro e outros atores e dra-
maturgos participaram das
edições anteriores, sendo
assim, um excelente espa-
ço para conhecer os agen-
tes teatrais da cena teatral
contemporânea. Confira a
programação completa e
não perca a chance de par-
ticipar! As inscrições para
as oficinas estão abertas.
Acesse www.niteroiem
cena.com.br

NELSON SARGENTO E
PAULO 7 CORDAS | O pro-
jeto Clássicos do Sam-
ba, do Teatro Municipal
de Niterói recebe no dia
13 de setembro, às
19h30, dois ícones do
samba, Nelson Sargen-
to e Paulão 7 Cordas. Em
Sambas & Histórias, os
parceiros irão contar e
cantar a história do
samba, através de his-
tórias e composições
que Sargento e Paulão
vivenciaram ao longo
de suas vidas e convi-
vências com mestres
como Cartola, Nelson
Cavaquinho, Clementi-
na de Jesus, Zeca Pago-
dinho, tendo sido tes-
temunhas das transfor-
mações que samba so-
freu. Canções e históri-
as, envolvendo ícones
como Cartola, Nelson

DÉCIO ROCHA NO TMN | O
Teatro Municipal de Nite-
rói recebe no dia 16 de
setembro, às 20h, o espe-
táculo “Nem Sei, Faz Tan-
to Tempo", do multinstru-
mentista pernambucano
Décio Rocha. No show,
além de participar dos vo-
cais, Décio se apresenta
com seu contrabaixo e al-
guns instrumentos cons-
truídos por ele, como a
"metrola" e o "violão por-
ta-CD". Ingressos: R$ 30.

BLAS RIVERA TRIO apre-
senta no dia 15 de setem-
bro às 20h, no Teatro Mu-
nicipal, o show TRANS-
VERSALIDADE” - um per-
curso musical que cruza
culturas, terras, estilos,
por meio da música ins-
trumental e dos ritmos
sul-americanos. Ritmos
que influenciaram os
músicos em suas carrei-
ras e que estão presen-
tes neste trabalho. In-
gressos: R$ 60

Cavaquinho, Zeca Pago-
dinho, dentro outros es-
tarão presentes no
show. No repertório po-
demos destacar “Ciúme
Doentio” de Nelson Sar-
gento com parceria de
Cartola, e "Realidade"
de Nelson Cavaquinho,
interpretada por Pau-
lão, uma obra primoro-
sa quase desconheci-
da. Ingressos: R$ 40

FESTIVAL CERVEJEIRO | Nos
dias 15, 16 e 17 de setem-
bro, o projeto Circuito das
Artes de Niterói levará
para a Praça Nilo Peçanha,
em frente a UFF, no cam-
pus da praia vermelha na
Boa Viagem, o Festival
Cervejeiro de Inverno, que
promete agitar a agenda
cultural da cidade. O Fes-
tival apresenta além da
alta gastronomia, diver-
sos shows musicais,
moda, exposições de arte
e mais de 50 rótulos de
cervejas artesanais.

RUÍDOS URBANOS | O
Centro Cultural Abrigo de
Bondes recebe até o dia
30 de setembro, a expo-
sição  do artista plástico
Hugo Wilson Bernabé,
um jovem artista autodi-
data nascido em 1993.
Carioca, morou em Nite-
rói durante 20 anos onde
iniciou suas atividades
artísticas. A mostra tem
entrada gratuita.

O solo de humor “Infanta-
ria”, que circulou por diversos
estados e foi visto por mais de
200 mil espectadores, chega
em Niterói para três únicas
apresentações no Teatro Abel
(Rua Mario Alves, 2 – Icaraí)
nos dias 15, 16 e 17 de setem-
bro com apresentações na sex-
ta feira às 21h e sábados e do-
mingos às 20h.

Rafael Infante ficou conhe-
cido nacional e internacional-
mente por sua atuação no ca-
nal do Youtube, “Porta dos Fun-
dos”, sucesso da internet com
mais de 11 milhões de seguido-

res, o que lhe rendeu destaque
e o colocou no grupo dos mai-
ores comediantes do Brasil.

O espetáculo de humor
“INFANTARIA” se inspira
nas situações cotidianas, nas
observações culturais e prin-
cipalmente na habilidade de
fazer rir. Com texto inteligen-
te escrito pelo ator em parce-
ria com sua esposa, Tatiana
Novais, atriz e escritora, IN-
FANTARIA prova que exis-
tem muitas coisas que ainda
não foram ditas num stand up.

Ingressos: R$ 60 (sexta-fei-
ra) e R$70 (sábado e domingo).

9 9590-5340

O solo de humor “Infanta-
ria”, que circulou por diversos
estados e foi visto por mais de
200 mil espectadores, chega
em Niterói para três únicas
apresentações no Teatro Abel
(Rua Mario Alves, 2 – Icaraí)
nos dias 15, 16 e 17 de setem-
bro com apresentações na sex-
ta feira às 21h e sábados e do-
mingos às 20h.

Rafael Infante ficou conhe-
cido nacional e internacional-
mente por sua atuação no ca-
nal do Youtube, “Porta dos Fun-
dos”, sucesso da internet com
mais de 11 milhões de seguido-

res, o que lhe rendeu destaque
e o colocou no grupo dos mai-
ores comediantes do Brasil.

O espetáculo de humor
“INFANTARIA” se inspira
nas situações cotidianas, nas
observações culturais e prin-
cipalmente na habilidade de
fazer rir. Com texto inteligen-
te escrito pelo ator em parce-
ria com sua esposa, Tatiana
Novais, atriz e escritora, IN-
FANTARIA prova que exis-
tem muitas coisas que ainda
não foram ditas num stand up.

Ingressos: R$ 60 (sexta-fei-
ra) e R$70 (sábado e domingo).



#g
az

et
an

it

8 | Edição de 9 a 15 de setembro de 2017
Anuncie (21) 99590-5340 | Acesse anuncie.gazetanit.com.brLocal

Artista friburguense trará quadros
e instalações à Sala de Cultura

ASala de Cultura
Leila Diniz (Rua
Prof. Heitor Car-

rilho, 81, Centro) recebe
pela primeira vez o artis-
ta friburguense Bê San-
cho, com a exposição
“Poética Visual”. Inspi-

rada em suas memórias,
a exibição será compos-
ta por algumas instala-
ções e 35 quadros de
óleo sobre tela, dos quais
18 são inéditos. Os fre-
quentadores do espaço
poderão conferir as

obras entre os dias 4 e 29
de setembro.

A exposição divide-
se em três momentos
importantes na vida de
Bê: o catolicismo, a re-
ligião afro-brasileira e a
cultura brasileira em
geral. “O objetivo da
mostra é construir um
diálogo com os especta-
dores, para que eles re-
lacionem as minhas lem-
branças com as deles”,
esclarece o pintor.

As obras apresen-
tam multiplicidade de
cores e formas geomé-
tricas, o que, para o ar-
tista, resultam numa vi-
são tridimensional.

Para Bê, a exposição
vai marcar uma dupla
comemoração: “Além
de ser a celebração dos
meus 25 anos de carrei-
ra, a mostra começa um
dia antes do meu ani-
versário de 50 anos”,
comemora Bê.

Criado pelo arquite-
to Oscar Niemeyer, o
Museu de Arte Con-
temporânea, localizado
na Boa Viagem, não é
só uma escultura do
genial arquiteto, mas
símbolo do turismo e o
atrativo mais visitado da
cidade, projetando Ni-
terói para o mundo
através dos seus traços
futuristas e poéticos.

Desde de 2 de se-
tembro de 1996, há 21
anos, quando foi inau-
gurado, o MAC foi
contemplado como
uma das maravilhas
arquitetônicas moder-
nas do país e um dos
patrimônios mais di-
vulgados no mundo.

Fechado por mais de
um ano para obras para
revitalização, o museu fi-
cou mais sustentável,
com sistema de ar con-
dicionado, limpeza e pin-
tura da fachada e da
rampa, impermeabiliza-
ção da cobertura do pré-
dio e novos carpetes nos
salões. Foi reaberto em
16 de junho deste ano,
com uma diversificada
programação, inclusive
com desfile internacional
da Louis Vuitton.

Tombado pelo Institu-
to do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional
(Iphan), o MAC recebe
em média 35 mil visitan-
tes por mês e nas duas
décadas por lá já passa-

ram mais de 5 milhões
de pessoas, incluindo
turistas de cerca de
100 países. Os estran-
geiros que mais visita-
ram o museu vieram da
Argentina, Colômbia,
Estados Unidos, Fran-
ça, Inglaterra, Alema-
nha, México, Espanha,
Peru e Austrália.

Para o presidente
da Neltur, José Guilher-
me de Azevedo, o mu-
seu é um patrimônio
cultural e turístico que
virou um a referência
de obra de arte no
Mundo. “O MAC se
tornou um dos maiores
apelos para o trade tu-
rístico internacional”,
destacou o presidente.

MAC completa 21 anosMAC completa 21 anosMAC completa 21 anos
Foto: Thiago Cortes


