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FRASE DA SEMANA:
Se para guardar
R$ 51 milhões,

Geddel precisou de
um apartamento de
dois quartos, agora

entendo porque Lula
'adquiriu' um tríplex.

GeralMULAMBAGEM
EXISTENCIAL

O depoimento de Lula,
na quarta-feira, ao juiz Sér-
gio Moro, não deixa mais
dúvida: o ex-presidente é o
Rei dos Mulambos da polí-
tica nacional. Além de ter
praticado todos os crimes
que diz não ter praticado,
elle insistiu em acusar a
mulher, dona Marisa, faleci-
da recentemente, confir-
mando que ela é quem to-
mava conta dos negócios da
família; tratou várias autori-
dades do tribunal com inti-
midade ( chamou uma das
procuradoras de 'querida'
várias vezes); delatou al-
guns 'companheiros', direta
e diretamente, e ainda ale-
gava não ser dedo-duro;
tentou bater boca com o
juiz, dirigindo-lhe afirma-
ções caluniosas como a de
que o magistrado era parci-
al e refém da imprensa, etc.
Enfim, como é de seu cará-
ter e perfil, Lula, novamen-
te, foi nojento, brigão, feio,
de trajes inadequados, pois
não merece nem usar grava-
ta com as cores da bandeira
e propagador do mal.  Um
farrapo que, portanto, me-
rece o título de Rei dos
Mulambos.

TEMER NA FILA
Outro que também, em

pouco tempo, vai entrar na
lista dos mulambos (espera-
se, dos condenados e puni-
dos), ao lado de tantos que
engrossam a fila de pessoas
cujo objetivo maior é roubar
dinheiro da população bra-
sileira, desviando recursos,
principalmente, da saúde, da
educação, da segurança,
dos transportes e das apo-
sentadorias, é o presidente
Michel Temer. Basta ver as
coisas sujas que este pérfi-
do senhor fez e, não se en-
ganem, continua fazendo,
entre elas a de distribuir mi-
lhões de reais, através de
emendas parlamentares, a
deputados para barrar de-
núncias contra ele; comprar
senadores;  vender decreto
presidencial; chefiar uma
máfia para assaltar o Estado;
comandar a gestão do núcleo
político da quadrilha que ti-

nha Geddel Vieira Lima,
Eduardo Cunha, Henrique
Alves e Eliseu Padilha  - to-
dos presos e sem a tal da tor-
nozeleira - e receber algo em
torno de R$ 31,5 milhões em
propinas como aponta um
organograma da Polícia Fe-
deral que o chama de chefe
da máfia do "quadrilhão do
PMDB". Aliás, o que levou
o ainda ACUSADO a querer
desqualificar a PF dizendo,
entre outros impropérios,
comuns aos desesperados,
que "o Estado democrático
de direito existe para preser-
var a integridade do cidadão,
para coibir a barbárie da pu-
nição sem provas e para evi-
tar toda foma de injustiça".
É muita cara de pau. Troféu
Mulambo pra Temer também.

MÁCULA NOS
BOMBEIROS

Definitivamente, não
restou nenhuma instituição
que não tenha sido coopta-
da pelos braços fortes da
corrupção. Uma de suas mai-
ores 'conquistas', para de-
sespero ainda maior de uma
sociedade refém das mais
temidas formas de crime or-
ganizado, foi o Corpo de
Bombeiros do Rio de Janei-
ro, mais precisamente na
Baixada Fluminense onde
existia um esquema de cor-
rupção relacionado à libera-
ção de estabelecimentos co-
merciais. As possíveis frau-
des na liberação do funcio-
namento de locais de diver-
são que reúnem grande pú-
blico, como parques, boites
e até estádios de futebol, le-
vou à prisão de altas paten-
tes da corporação que vi-
nham negociando propina
com os empresários. Já se foi
o tempo em que a maioria da
garotada de nossa geração
respondia que queria ser um
bravo bombeiro militar quan-
do crescesse para dar sua
vida pelo próximo e as pes-
quisas de opinião conside-

ravam a instituição acima de
qualquer suspeita. A institui-
ção séria e necessária e os
valorosos profissionais
continuam existindo e pre-
dominando, mas é preciso se
retirar as laranjas podres 'pra
ontem', acabando com os
maus exemplos e punindo os
malandros que pensam que
vão acabar com os sonhos
de meninos e meninas e com
a certeza de que os bombei-
ros darão sua vida se neces-
sário for.

IRMÃOS "SAFADÕES"
Depois de prender, pre-

ventivamente, o mais verda-
deiro Wesley "Safadão" do
País, o Batista, agora foi a
vez de seu irmão, o Joesley,
por manipulação do merca-
do financeiro, com o uso de
informações privilegiadas. É
lógico que estas fazem par-
te de muitas outras 'safade-
zas' praticadas por eles e a
compra de dólares às vés-
peras da divulgação da de-
lação premiada dos executi-
vos da J&F é apenas mais
uma para a coleção dos dois
que não terão outra opção
diferente a de entregar toda
a camarilha governamental,
os mais altos lavradazes da
república chefiados por Te-
mer e seus aliados de pri-
meira ordem como Eliseu,
Moreira, Jucá, Cunha (ou
alguém acredita que ele não
tem mais cartas na manga?)
Meirelles e cia ltda. No po-
pular, a casa caiu e os 'mano'
devem dar aquilo que a Jus-
tiça quer, ou seja, informa-
ções, degravações, grava-
ções, rascunhos e tudo mais
que comprove a existência
da quadrilha hoje chefiada
por Temer e pelos anteces-
sores Lula e Dilma até pou-
co tempo. E à população, a
certeza de que o crime já não
compensa e, claro, a devo-
lução do dinheiro retirado
do BNDES e de outros ban-
cos públicos que devem

atuar para trazer o desenvol-
vimento do público e não do
privado, tampouco subsidiar
orgias, trapalhadas, negoci-
atas, rapinagem de governos.

MAIORIDADE AOS
DEZESSEIS

Mais uma vez, estamos
nas mãos daqueles legisla-
dores que, dificilmente,  de-
fendem os interesses da
maioria. Já não bastam aque-
les milhares de criminosos
que, todos os dias,  matam,
estupram, roubam e, ao se-
rem pegos, se protegem com
o manto  da Justiça que os
considera 'menores', portan-
to, inimputáveis, daqui a
pouco será votada a propos-
ta de redução da maioridade
penal (de 18 pra 16 anos) e,
se prevalecer a falta de bom
senso que impera no Con-
gresso Nacional, ela não será
aprovada pois quem tem
menos de 18 , para a grande
maioria que rouba, mata e
estupra milhões de brasilei-
ros através da corrupção que
protege, é " um ser inocente
que por não saber o que faz
não pode se misturar com
criminosos  condenados".
Novamente, pode se confir-
mar o corporativismo no Le-
gislativo nacional e a máxi-
ma de que o crime compen-
sa. Pelo menos para os 'di-
menor' que vêm praticando
as maiores barbáries e ainda
saem rido pela porta da fren-
te protegidos que são por le-
gisladores e pelo tal dos di-
reitos humanos.

Sírio agredido, Mohamed Ali,
recebe título de cidadão fluminense
na Alerj e vai desfilar na Portela

Respeito, liberdade e
amor ao próximo. Essas
foram as principais men-
sagens na cerimônia de
entrega do título de cida-
dão fluminense ao mi-
grante sírio agredido em
Copacabana, Mohamed
Ali Kenawy, nesta quar-
ta-feira, na Alerj. A inicia-
tiva do deputado estadu-
al Wanderson Nogueira
(PSOL-RJ) é uma sinaliza-
ção clara contra a xenofo-
bia em nosso país.

Com a presença de di-
versas entidades, entre
elas Cáritas, Conselho
Nacional e Estadual de
Refugiados, professores
universitários, migrantes,
refugiados venezuelanos
e congoneses, quem rou-

bou a cena foi a Portela. A
escola de samba convidou
o sírio para participar do
desfile de 2018 da agremi-
ação, que trata do tema
com o enredo: “De Repen-
te de Lá Pra Cá e Dirrepen-
te de Cá Pra Lá...”.

Muito emocionado,
Mohamed, que mora no
Brasil há cerca de três
anos e vende esfihas em
Copacabana, pregou paz e
reforçou o seu desejo de
ver o mundo mais unido.
“O Brasil é minha casa. Me
sinto acolhido aqui. So-
mos todos seres humanos
e precisamos nos respei-
tar. Esse título é um gran-
de símbolo que o Brasil é
um país de amor”, disse
Mohamed.

Vestibular Cederj está com
inscrições abertas para isenção

 A Fundação Centro de Ciências e Educação Superi-
or a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj) está
com inscrições abertas, até 22 de setembro, para os inte-
ressados em obter isenção do pagamento da taxa de
inscrição e realizar pré-inscrições no sistema de cotas da
Lei Estadual, da ação afirmativa e reserva de vagas para
professores no Vestibular 2018/1 do Consórcio Cederj.
As vagas oferecidas são para os cursos de graduação
das sete instituições públicas de ensino superior que
integram o Consórcio: Cefet, Uerj, UFF, UFRJ, UniRio,
Uenf e Rural, todos na modalidade a distância. Mais in-
formações e requerimento no site www.cederj.edu.br.

Paltesra sobre a imprensa de Niterói
A convite do Instituto Histórico e Geográfico de Ni-

terói, o jornalista Erthal Rocha fez palestra sobre "A Im-
prensa Fluminense" no Centro de Memória da Literatura
e da História Fluminense, como parte do Curso Conhe-
cendo Niterói. Depois de assinalar que Niterói, na déca-
da de 1960, já teve seis jornais diários (hoje existem ape-
nas dois), Erthal enalteceu os jornais alternativos, que
apesar das dificuldades, continuam a circular para infor-
mar a população e divulgar a cultura fluminense.
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As defeituosas versões de Enéas Carneiro
Não é de hoje que figuras folclóri-

cas e exóticas costumam habitar o
mundo político brasileiro. Por sem
dúvida, a mais emblemática foi a do
Dr. Enéas Carneiro, cardiologista, in-
tegrante do Partido da Reedificação
da Ordem Nacional (Prona), que utili-
zava o número 56 em sua legenda.
Dono do memorável jargão “Meu nome
é Enéas!”, ele ganhou rápida expres-
são no cenário político com um misto
de ideias conservadoras e inovadoras,
fundadas em uma inteligência acima
da média da maioria dos políticos a que
estávamos submetidos.

Apresentando o discurso bem es-
truturado e concatenado, ofertou so-
luções até então ainda não ditas, como
a exploração da bauxita e a produção
de uma bomba atômica. O fenômeno
eleitoral, provocado por Enéas Carnei-
ro, o fez receber 360.561 votos na pri-
meira eleição para a Presidência da Re-
pública em 1989, e 4,6 milhões de vo-
tos em 1994, concorrendo para o mes-
mo cargo. Com mais tempo de televi-
são, ele conquistou mais eleitores com
o viés cada vez mais estruturado de
sua fala. Na continuação de sua mete-
órica jornada política, Enéas Carneiro
alcançou a inédita marca de 1.573.112
votos para Deputado Federal, sendo
superado, posteriormente, por Tiririca
(outra figura exótica do mundo políti-
co brasileiro, mais dotado de menos
seriedade que o cardiologista, que
morreu vítima de câncer). O alcance
daqueles recordes de votos para o car-
go de Deputado Federal – primeiro por
Enéas e, depois, por Tiririca - resultou
na opção da maior parte do eleitorado
em estabelecer um “voto de revolta”
(o que melhor se faz quando se anula
o voto) contra o sistema político vi-
gente em cada época.

Alguns outros também tentaram
seguir a linha de defesa e representa-
ção inaugurada pelo político do PRO-
NA, mas de forma menos técnica e
sábia. Uma das tentativas de “clone”
de Enéas Carneiro foi a de Levy Fide-
lix, fundador do PRTB, que, no exage-
rado do conservadorismo, foi acusa-
do de comentários homofóbicos pro-
feridos durante o debate realizado em
setembro 2014, chegando a responder
a uma ação ajuizada contra ele com base
naquele episódio. Figura também fol-
clórica, mas com expressão bastante
inferior a de Enéas Carneiro, Levy Fi-
delix recebeu 446.708 votos para a elei-
ção presidencial de 2014, terminando
em sétimo lugar na disputa.

Noutro giro, a versão mais próxi-
ma - mas ainda com alguns defeitos -
, do fenômeno Enéas Carneiro, é a do
Deputado Federal Jair Bolsonaro.
Também rejeitado por movimentos
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e

Transexuais), como Levy Fidelix, Jair
Bolsonaro se tornou conhecido no
cenário político nacional por posições
nacionalistas e conservadoras, com
destacadas críticas ao comunismo e à
esquerda, e em defesa da ditadura mi-
litar (estabelecida no Brasil entre os
anos de 1964 a 1985). Por seus posici-
onamentos, Jair Bolsonaro desenvol-
ve discursos que, sob a análise políti-
ca, encontra espaço na linha extrema-
direita. Entretanto, apesar de ser o De-
putado Federal mais votado no Esta-
do do Rio de Janeiro na última eleição
(2014), não deve ser considerado um
fenômeno político do porte de Enéas
Carneiro.

É de bom grado perceber que, ape-
sar de boa parte do discurso do políti-
co e cardiologista de sucesso ser em-
pregado em intenção parecida com as
das atuais palavras de Jair Bolsonaro,
falta ao militar da reserva e deputado
federal a sagacidade e sabedoria com
que Enéas era capaz de conduzir o seu
raciocínio e manter a sua inteligência
emocional quando era submetido à
pressão de um adversário político. Jair
parece ser uma peça mais frágil de se
enfrentar em um debate político do que
era Enéas, o qual sempre representava
certo temor para os debatedores em
razão de seu vasto conhecimento.

Por concluir, alguns políticos de
nossa história parecem interessados
em usar linha similar de atuação de
Enéas Carneiro - em razão de seu des-
tacado sucesso como candidato –
mas, com isso, acabam por criar figu-
ras de políticos baseados em projetos
conservadores, militaristas e moralis-
tas (assumindo o risco de serem fal-
sos moralistas) como caminho para
uma sociedade que julgam ser melhor
para se viver. Ideias como a do rompi-
mento das relações com organismos
internacionais, como a Organização
Mundial do Comércio (OMC) e o Fun-
do Monetário Internacional (FMI), o
excessivo aumento do efetivo das For-
ças Armadas, entre outros já susten-
tados em nossa história política, não
se sustentara, nem tornaram seus in-
terlocutores presidentes da nação.

Portanto, a seguir neste sentido,
uma possível candidatura de Jair Bol-
sonaro à Presidência da República
poderá se revelar como uma defeituo-
sa tentativa de ser um novo Enéas
Carneiro, o que o impedirá de lograr o
êxito esperado. Logo, a população
espera cada vez mais autenticidade de
seus candidatos e não uma nova for-
matação dos velhos políticos e de idei-
as que não são capazes de conduzir a
nação em prol da liberdade, da igual-
dade e da fraternidade tão desejadas.

É hora de fazermos a nova política
com novas ideias! E viva a cidadania!

Sábado é dia de atualizar a caderneta
de vacinação de crianças e adolescentes

A Fundação Municipal
de Saúde (FMS) vai reali-
zar neste sábado, dia 16, de
8h às 17h, em 53 salas de
vacina distribuídas pelas po-
liclínicas regionais, unidades
básicas e módulos do Pro-
grama Médico de Família
(PMF), o Dia D da Campa-
nha Nacional de Multivaci-
nação para Atualização da
Caderneta de Vacinação da
Criança e do Adolescente.

O objetivo é vacinar to-
das as crianças e adoles-
centes com idade entre
zero e 14 anos, independen-
te do estado vacinal. Para
isso, serão mobilizados cer-
ca de 500 profissionais de
saúde para realização des-
sa atividade.

De acordo com a Coor-
denação de Vigilância em
Saúde (Covig), que está or-
ganizando a ação em Nite-

rói, é importante levar a ca-
derneta de vacinação para
possibilitar a avaliação da
situação vacinal e assim res-
gatar os não vacinados ou
completar esquemas de va-
cinação, visando atualizar a
caderneta das crianças e
dos adolescentes menores
de 15 anos (14 anos, 11

meses e 29 dias).
Segundo a Covig, todas

as vacinas do calendário
nacional de vacinação do
Ministério da Saúde estarão
disponíveis de segunda a
sexta-feira, também das 8h
às 17h, até o dia 22 de se-
tembro, quando a campa-
nha será encerrada.

Câmara aprova projeto de
gratificação para policiais

A Câmara de Verea-
dores de Niterói aprovou
nesta quarta-feira (13),
em primeira discussão e
sem prejuízo de futuras
emendas, a Mensagem-
Executiva 15/2017, enca-
minhada pelo prefeito
Rodrigo Neves (PV), au-
torizando o pagamento de
R$ 2 mil aos agentes de
segurança que atuam em
Niterói. O pagamento da
premiação excepcional
por desempenho, em par-
cela única, será concedi-
do a todos os guardas mu-
nicipais, policiais militares
lotados no 12º Batalhão -
que atuem no Município
ou que prestem serviço
no Centro Integrado de
Segurança Pública (Cisp)
-, bem como aos policiais
civis que trabalham nas
delegacias da cidade. Em
sua justificativa o Execu-
tivo argumenta que a gra-
tificação é por conta da
redução em 22,61% do
índice de ocorrência de
crimes com letalidade vi-
olenta (homicídios e latro-
cínios), durante o primei-
ro semestre de 2017 em
Niterói. O presidente da
Comissão de Fiscalização
Financeira, Controle e
Orçamento, Carlos Ma-
cedo (PRP), cobrou do

governo o envio de deta-
lhamentos sobre a origem
da receita para o paga-
mento da gratificação. O
placar de votação foi de
dez votos sim e seis abs-
tenções.

A mensagem recebeu
duas emendas apresenta-
das pelos vereadores Pau-
lo Bagueira (SDD), Rena-
to Cariello (PDT), Rodri-
go Farah (PMDB) e Mil-
ton Cal (PP) que incluem
os policiais lotados em ou-
tras unidades da polícia
militar em Niterói. Em ou-
tra emenda a gratificação
também será paga aos
agentes que por acaso es-
tejam de férias ou de licen-
ça.

A mensagem será le-
vada à votação novamen-
te na próxima semana.

Dia Mundial de
Limpeza de Rios e
Praias em Niterói

Niterói participará,
neste sábado (16), do Dia
Mundial de Limpeza de
Rios e Praias, ação
conhecida internacional-
mente como Clean Up
Day. A iniciativa reúne
anualmente, em média, 35
milhões de pessoas ao
redor do planeta. Em
Niterói, serão oito pontos
com atividades da 20ª
edição do evento, com
quase mil voluntários já
inscritos. A ação, organi-
zada pela Secretaria
Municipal de Meio Ambi-
ente, Recursos Hídricos e
Sustentabilidade (SMA-
RHS), com apoio de
outras pastas, começa às
8h e vai até 12h. No
somatório dos anos
anteriores, a quantidade
de lixo retirado dos rios,
canais e galerias pluviais
do município passa de 7
toneladas. Os interessados
podem se inscrever em
www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/
cleanup-day-2017

Paulo Bagueira
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Os avanços nas
relações de trabalho
Por Milton Rangel

A aprovação da re-
forma trabalhista pelo
Senado alterou dezenas
de artigos da Consolida-
ção das Leis Trabalhis-
tas, que tratam da jorna-
da de trabalho, férias,
emprego à distância en-
tre outros pontos. Pela
nova CLT, patrões e em-
pregados poderão nego-
ciar jornada, participação
nos lucros e banco de
horas, sem a presença de
sindicatos.  FGTS, férias
proporcionais e 13º salá-
rio estão garantidos. A
carga horária ficará mais
flexível: até 12 horas, com
36 horas de folga. Será
possível dividir as férias
em até três períodos, sen-
do que um deles não po-
derá ser inferior a 14
dias. Os empregados po-
derão prestar serviços
em dias alternados ou
trabalhar de casa. E a
contribuição sindical,
equivalente a um dia de
trabalho, deixa de ser
obrigatória.

As mudanças ainda
são muito modestas dian-
te da necessidade de ex-
pansão do mercado de

trabalho no Brasil, com
seus 13 milhões de de-
sempregados. Os paí-
ses desenvolvidos, há
tempos, já se livraram
das amarras que em-
perram a CLT. Contu-
do, não podemos deixar
de reconhecer os avan-
ços da nova legislação.
A flexibilização das re-
lações entre patrões e
empregados que para
muitos é sinônimo de
perda de direitos, na
verdade, tende a tornar
as contratações mais
dinâmicas, reduzindo os
encargos empregatíci-
os. Hoje o Brasil lidera
o ranking mundial do
custo trabalhista. Um
grave problema que in-
centiva o surgimento de
trabalhadores informais
e inibe o empreendedo-
rismo.

A reforma acaba
com o peleguismo dos
sindicatos que vivem às
custas da cobrança ex-
torsiva do imposto sin-
dical. Hoje, indepen-
dentemente de serem
sindicalizados, todos os
trabalhadores que inte-

gram determinada cate-
goria contribuem. Se-
gundo o Ministério do
Trabalho, entidades de
classe de patrões e em-
pregados arrecadaram,
no ano passado, R$ 3,5
bilhões com a contribui-
ção obrigatória. Esse
montante bilionário que
deveria ser para defen-
der o trabalhador, vem
servindo para aparelhar
os sindicatos e os parti-
dos de esquerda que
apoiam, para alcançar
objetivos políticos na
maior parte das vezes,
contrários aos interes-
ses do trabalhador.

Com a reforma, os
sindicatos terão pela pri-
meira vez que suar a ca-
misa para que os traba-
lhadores se interessem
de fato em pagar a con-
tribuição voluntariamen-
te e não de maneira
compulsória, ou seja,
terão que defender os
trabalhadores que se
propõem a representar.

Milton Rangel é
deputado estadual (DEM)

‘Rock for
Babies’ no
Rio Cricket

De sexta a do-
mingo acontece a 4ª
edição do evento “É
Dia de Feira” no clu-
be Rio Cricket, em
Niterói. Para os pa-
pais e mamães que
não irão ao Rock in
Rio, mas gostam do
estilo musical, no do-
mingo, dia 17, às
15h, o grupo Violú-
dico se apresentará
com o projeto “Rock
for Babies”. A en-
trada é 1kg de ali-
mento e a classifica-
ção é livre.

A apresentação
do Violúdico é volta-
da para bebês e cri-
anças de todas as
idades. O repertório
inclui rock nacional
e internacional que
vai desde Celly
Campello e Skank,
até adaptações de
Guns N’ Roses, Nir-
vana e Pink Floyd.

O evento aconte-
ce de 15 a 17 de se-
tembro, no clube Rio
Cricket, em Icaraí.
Sexta das 17h às 22h,
sábado e domingo de
12h às 22h.

Intelectual do Ano 2017
Os representantes das entidades

culturais de Niterói reuniram-se no úl-
timo dia 12 para escolher o Intelectual
do Ano 2017. Foi eleito, por unanimi-
dade, o professor Maximiano de Car-
valho e Silva, emérito da Universidade
Federal Fluminense, membro das Aca-
demias Brasileira de Filologia e Flumi-
nense de Letras e laureado da Acade-
mia Brasileira de Letras. O encontro foi
presidido pelo Prof. Raymundo Stelling, do Instituto Intera-
mericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência.

AFL na Bienal do Livro
A Academia Fluminense de Letras participou da Bienal

do Livro 2017 com exposição de obras de seus acadêmi-
cos. Na ocasião, o editor Luiz Augusto Erthal, em nome do
presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janei-
ro Jorge Narciso Peres, homenageou a instituição pelo
transcurso do seu centenário, ressaltando seu trabalho em
defesa da cultura e da memória fluminenses. O presidente
da AFL Waldenir de Braganca manifestou seu reconheci-
mento pelo apoio da Imprensa Oficial e da Secretaria de
Cultura de Niterói às iniciativas culturais.

Deborah Eltz / ProexUFF

Sopro
Para quem perdeu o
lançamento em julho e o
que rolou durante a
Bienal, Tânia Ribeiro Roxo
lança no dia 24 o seu
livro de poesias "SOPRO"
no Movimento Cultural
"Escritores ao Ar Livro",
na Praça Getúlio Vargas,
em Icaraí, das 10 às 13h.

Os acadêmicos Wainer da Silveira e Silva, Waldenir de
Bragança e Luiz Augusto Erthal
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INGENIUM OU ENTREI PELO
CANO... Enquanto alguns
penam para atender às
exigências do Corpo de
Bombeiros para liberação
dos alvarás, outros optam
pelo caminho mais fácil e
se rendem ao já tradicional
"setor de propinas" das
instituições. Se no meio
esportivo o Fluminense
sempre buscou "atalhos"
para se beneficiar, o mesmo
parece ocorrer agora com o
nome do clube envolvido com
a máfia existente no Corpo
de Bombeiros. O Tricolor das
Laranjeiras teria conseguido
a liberação de um estádio
sem ter a documentação
necessária para tal,
incluindo o LPCI (Laudo de
Prevenção e Combate a
Incêndio e Pânico).

A GENTE QUER COMIDA,
DIVERSÃO E ARTE... Uma
exposição tem dado o que
falar: "Queermuseu:
Cartografias da Diferença na
Arte Brasileira". Começou em
08 de agosto e estava
programada para ir até 15 de
outubro. Estava. Realizada no
museu Santander Cultural,
em Porto Alegre, a exposição
foi cancelada sob a acusação
de incentivo à pedofilia e,
até mesmo, à zoofilia. São
mais de 270 obras de 90
artistas plásticos, cuja
intenção é explorar a
diversidade de gênero.

TEU CHEIRO ME DÁ PRAZER...
Ainda não se sabe se é
uma boa notícia ou não: a
Universidade de Macquai-
re, Austrália, divulgou o re-
sultado de uma pesquisa
em que aponta que uma
boa alimentação torna o
homem mais atraente, pois
eles exalam um cheiro me-
lhor. Ou seja, se você é po-
bre e se alimenta mal...

CAIU O SANTO DO PAU OCO... Pelo andar da carruagem,
o Brasil deverá rever seus conceitos ao considerar
alguém como exemplo: Lula deixou a Presidência da
República com um alto índice de aprovação, o mesmo
se pode dizer em relação a Sérgio Cabral como
governador do Rio de Janeiro. Eike Batista era o
empresário número 1. Carlos Arthur Nuzman era o
exemplo de dirigente esportivo (sem falar de João
Havelange), Roger Abdelmassih era um badalado
médico, especialista em reprodução humana. E agora
o mais novo exemplo é o ex-preparador físico de
Ayrton Senna, Nuno Cobra, 79 anos!!! Conceituado no
meio, Cobra quis entrar em outros meios. Resultado:
(por enquanto) três relatos de crime sexual contra
mulheres. Cobra foi preso.

SE DEUS É MENINO E MENINA... "Ser
um homem feminino não fere o
meu lado masculino", esse e
outros versos da canção
"Masculino e Feminino" de Pepeu
Gomes, grande sucesso do início
dos anos 80 e lembrada até hoje,
poderiam relatar de forma poética
a questão relativa aos gêneros.
Mas, o que parecia ser simples,
complicou. Até mesmo a simpática
sigla GLS se transformou  (sem
trocadilho) na complicada LGBTTT,
mais conhecida como LGBT. Até
aqui dava (sem trocadilho) para
entender: Homem > Mulher >
Mulher-homem (sapatão/lésbica) >
Homem-mulher (gay/bicha).
Contudo, a coisa desandou... E a
novela global "A força do querer"
acabou complicando ainda mais:
tem um personagem masculino,
que é homossexual, mas que gosta
do seu corpo de homem e se veste

de mulher; e tem um outro personagem, esse feminino, que não gosta do
seu corpo de mulher, se veste de homem, mas que gosta de homem mesmo.
Nesse segundo personagem é que se enquadram os trans!
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palavras@gazetanit.com.br

Por que a indignação, ministra?
Assistimos, com al-

guma surpresa, o pro-
nunciamento da Minis-
tra Carmem Lúcia na
noite do dia 05 de se-
tembro último, vindo a
público exigir investiga-
ção célere e respostas
imediatas às questões le-
vantadas sobre o STF em
áudio de conversa entre
empresários denunciados
pela Justiça.  Em seu dis-
curso, a presidente do
STF profere a certeza da
irrepreensibilidade  da
Suprema Corte, de sua
efetiva representativi-
dade junto à sociedade,
e da inquestionável ho-
norabilidade de seus in-
tegrantes.  

É surpreendente ob-
servar a crença, por par-
te da instituição que ela
preside, na máxima de
que o tribunal ainda re-
presenta o interesse mai-
or da população brasilei-
ra. Pois se não observa-
mos medidas efetiva-
mente céleres no que se
refere ao julgamento de
autoridades políticas que
somente legislam em
causa própria e não pa-
recem ter outro interes-
se a não ser enriquecer
e manter-se no poder à
custa de milhões de vidas
de reais trabalhadores?  

Estamos cansados de
discursos vazios.  Esta-
mos cansados de traba-
lhar, pagar impostos e
não ter reconhecidas, por
parte dos governantes, a
nossa dignidade e a nos-
sa honra. Daqui do andar
de baixo só se vislumbra
a empáfia de um grupo
de togados cheios dos
mimos que somos obriga-
dos a sustentar, a cuidar
do bem, e dos bens, de

sua corporação e das ins-
tituições vizinhas, que
também deveriam traba-
lhar pela população, mas
que não medem esforços
em admirar seus umbi-
gos fartos de glutonarias
e bebedices às custas de
um erário falido.

E se estamos aqui
necessitando de tudo, do
mais básico que uma na-
ção pode ter para se sen-
tir nação, e se não senti-
mos quase nenhuma des-
sas autoridades inclinan-
do-se de suas confortá-
veis poltronas para nos
dirigir o olhar, podemos
afirmar que o sistema da
exploração, da opressão
e do descaso também
faliu.  Nenhum dos pode-
res, incluindo o STF, con-
ta mais com a nossa con-
fiança.  Moralmente fa-
lando, é triste e difícil di-
zer, estão todos falidos
diante de nós.  

Com todo o respeito
que a ministra merece,
mas também me valen-
do do meu direito de ci-
dadã honesta e trabalha-
dora, convido-a a pensar
por que existem hoje no
Brasil criminosos de co-

larinho branco se sentin-
do em condições de
questionar ministros da
Suprema Corte.   Será
que a equipe que lidera
está realmente com os
olhos abertos e fixos di-
ante da imensa responsa-
bilidade que tem junto a
este gigantesco país ? 

A informação que po-
demos dar a eles daqui
de baixo, das ruas em que
somos assaltados todos
os dias, do alto dos mor-
ros sem saneamento,
água encarnada ou
luz,  dos supermercados
que aumentam os preços
todos os dias a despeito
dos números baixos de
inflação,  dos hospitais
sem insumos, das esco-
las sem estrutura nem
valorização do professor,
das delegacias esfarrapa-
das, das contas que não
nos permitem atrasos nos
pagamentos e da carga
insuportável de impostos
que pagamos,  é que o
que há entre a Suprema
Corte e nós, o povo bra-
sileiro, é um fosso
profundo.   Um poço
sendo cavado diariamen-
te pela omissão, pelo ca-
suísmo e pela vaidade.

Por isso não nos uni-
mos à indignação da mi-
nistra.  E pedimos a
Deus que ilumine os pen-
samentos dessa Corte.
Que leiam Isaías 58 e
tenham consciência ple-
na do tamanho da res-
ponsabilidade que lhes
foi imputada.  A esperan-
ça nunca morre, minis-
tra.  Porque sabemos
que em Deus está todo
o poder.  Que Ele abra
os olhos dos governan-
tes, e que assim todos
possam ver.

Projeto ‘Encontros com a Pestalozzi’
debate Planejamento Estratégico

A Pestalozzi de Ni-
terói recebe na próxi-
ma quinta-feira, dia 21,
às 10 horas, em sua
sede o professor e dou-
tor em marketing e pla-
nejamento, Renato
Cotta de Mello, que fa-
lará sobre Planejamen-
to Estratégico em or-
ganizações não gover-
namentais.  Mestre em
administração pelo Ins-
tituto Coppead da Uni-
versidade Federal do

Rio de Janeiro, ele é
doutor em engenharia

de produção pela CO-
PPE com especialização
pela Ohio University.

O projeto “Encontros
com a Pestalozzi” traz
quinzenalmente à institui-
ção, em Pendotiba, espe-
cialistas na área de pla-
nejamento e administra-
ção para palestras dirigi-
das aos coordenadores
não só da Pestalozzi
como de instituições de
Niterói que atuam na
área da reabilitação.

Jornalista Tetê lança livro de humor
sobre personagens históricos

A jornalista Terezinha
Bittencourt Suzuki, a Tetê,
lança seu livro “Na Con-
tramão da História” no
próximo dia 21 de setem-
bro, quinta-feira,  às 17h,
na Câmara de Vereadores
de Niterói, no centro. O li-
vro tem projeto gráfico de
Elza Suzuki e apresenta-
ção do jornalista Leonar-
do Caldeira.

De acordo com Leo-
nardo, Tetê nos presen-
teia com toda a sua sensi-
bilidade literária, seu ca-
risma único e sua criativi-
dade no livro “Contramão
da História”. Com sua ca-
neta cheia de originalida-
de, ela desconstrói perso-
nagens históricos, brinca
com a realidade e com os

acontecimentos ditos
como verdades em livros
acadêmicos. Livre, leve e
solta, desnuda de qualquer
preciosismo na linguagem,
aproxima figuras como

Che Guevara, Maria Anto-
nieta, Sócrates, Rasputin e
Hitler”, destaca Leonardo.

Além de Jornalista, Terezi-
nha Suzuki é pedagoga, profes-
sora e assessora de Imprensa.

Exposição mostra cotidiano de alunos da rede pública
Vai até o dia 14 de outubro a exposição “Pelas Lentes do Sensível” na Soci-

edade Fluminense de Fotografia (SFF). O evento é organizado pela Fundação
Municipal de Educação (FME) e pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia de Niterói (SEMECT), em parceira com a SFF. São 36 fotografias que mostram
o cotidiano escolar com imagens feitas pelos alunos na faixa etária dos três aos
cinco anos de idade. A curadoria é do professor de Artes da rede municipal e
fotógrafo Eires Silveira. Entrada Franca.

palavras@gazetanit.com.br
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Agenda da Semana

Arte & Espetáculo

ANIVERSÁRIO DA ANNA |
Ao preparar a festa de
aniversário de sua irmã
Anna, a Rainha Elsa re-
lembra as passagens
mais marcantes de sua
história e como a Prince-
sa e seus amigos de
Arendelle enfrentaram o
príncipe Hans para sal-
va-la. Mas um dos irmãos
de Hans pretende apa-
recer para estragar a fes-
ta e sabotar as relações
comerciais de Arendelle.
O público irá relembrar
grandes sucessos como
Livre Estou e se emocio-
nar nesse espetáculo
super interativo. Dia 23
de setembro, às 17h, no
Teatro Eduardo Kraiche-
te AMF (Av. Roberto Sil-
veira, 123 - Icaraí). Ingres-
sos R$50 (inteira)

Clube do Choro de Niterói
homenageia a Mangueira

Giro Cultural recebe a peça
‘A Lebre e a Tartaruga’

Focus apresenta ‘Cinequanon’ no Municipal
O Teatro Municipal de

Niterói recebe nos dias
22, 23 e 24 de setembro
(sexta e sábado às 20h e
domingo às 19h), o espe-
táculo “Cinequanon”, re-
alizado pela prestigiada
Focus Cia. de Dança e
que conta com a direção
e coreografia de Alex
Neoral. O espetáculo
envereda no universo do
cinema como linha cria-
tiva, construindo uma at-
mosfera onírica, com ins-
piração em afetos impul-
sionados por músicas,
ruídos, objetos e diferen-
tes arquétipos.

Cinequanon é o mais
recente trabalho da com-
panhia carioca e põe no
palco cerca de 80 refe-
rências a filmes do cine-

referências que em al-
guns momentos apare-
cem mais claramente e
em outros aponta uma
atmosfera”, explica Alex
Neoral, diretor e coré-
grafo do espetáculo.

A Focus Cia de Dan-
ça é uma das mais atu-
antes e aclamadas com-
panhias do país. Consa-
grada pela crítica espe-
cializada e pelo público,
cada vez mais numeroso,
a Cia encerrou o ano de
2016 somando 115 apre-
sentações em todo o ter-
ritório nacional e no Ca-
nadá, onde participou
com quatro trabalhos de
repertório no Festival
Quarties Danse em Mon-
treal, em setembro.

Ingressos: R$ 30

ma mundial. De trilhas a
figurinos, de cenas a tí-
tulos, muitos elementos
estão no palco. “Eu parti
de pontos distintos na

construção. Imagens de
filmes sugeriram movi-
mentos, títulos desenha-
ram gestos e cenas. Foi
uma grande mistura de

Na terça-feira, dia 19
de setembro, a partir das
20h, a Sala Carlos Couto,
anexa ao Teatro Municipal
de Niterói, recebe com en-
trada franca mais uma
apresentação do Clube do
Choro de Niterói, que irá
apresentar “Verde e Rosa
Instrumental”, uma home-
nagem à Mangueira, esco-
la de samba que leva em
seu nome a figura de uma
árvore e que deu tantos
frutos para a Música Po-
pular Brasileira.

Fundada em abril de
1928, a Estação Primeira
de Mangueira revelou
compositores como Car-
tola, Carlos Cachaça e Ba-
baú, todos nascidos no
morro homônimo onde se
localiza a escola de sam-
ba. Mas a Verde-e-Rosa

atraiu inúmeros outros
bambas de “fora”, for-
mando um ambiente mu-
sical de interação entre o
morro e a cidade.

 O quarteto de bambas
que comanda a festa é for-
mado por Paulinho Bando-
lim (bandolim), Eduardo
Jones (cavaquinho), Leo
Fernandes (violão de 7
cordas) e Diogo Barreto
(pandeiro). 

Na 64ª edição do Giro
Cultural o público poderá re-
fletir sobre a lição de per-
sistência e esperança pro-
porcionada pela peça “A
Lebre e a Tartaruga”. O es-
petáculo também promete
cenas descontraídas e inu-
sitadas com grande partici-
pação da plateia. A peça in-
fantil que conta essa diver-
tida e emocionante história
estará em cartaz na Sala de
Cultura Leila Diniz no dia 16
de setembro, às 12h, com en-
trada é gratuita.

Na história, uma grande
corrida deixará os animais da
floresta agitados, principal-
mente a Dona Tartaruga e a
Lebre que ficarão animadas
para concorrer ao grande prê-
mio. A Lebre busca a ajuda
de seu amigo Urso Neca para
vencer a tão desejada com-
petição, porém nem tudo sai
como o esperado e muitas

surpresas virão.
O espetáculo é dirigido

por Cezar Cavalcanti e
Gugu Araújo e conta com a
participação dos atores Ju-
nior Bertoly, Caio Santos,
Jêssi Jardim e Fernanda Vi-
anna. O Giro Cultural é um
evento gratuito organizado
mensalmente pela Imprensa
Oficial do Estado do Rio de
Janeiro. O público também
poderá comprar livros no-
vos, a partir de R$ 2, no Pro-
jeto Mais Leitura. 

INFANTARIA | O solo de
humor que circulou por
diversos estados e foi
visto por mais de 200
mil espectadores, che-
ga em Niterói para três
únicas apresentações
no Teatro Abel (Rua
Mario Alves, 2 – Icaraí)
nos dias 15, 16 e 17 de
setembro com apresen-
tações na sexta feira às
21h e sábados e domin-
gos às 20h. Rafael In-
fante ficou conhecido
nacional e internacio-
nalmente por sua atua-
ção no canal do Youtu-
be, “Porta dos Fundos”,
sucesso da internet com
mais de 11 milhões de
seguidores, o que lhe
rendeu destaque e o
colocou no grupo dos
maiores comediantes
do Brasil. Ingressos: R$
60 (sexta-feira) e R$70
(sábado e domingo).

Fátima Regina em show Beneficente
Na quarta-feira, 20 de se-
tembro, às 20h, a cantora
e compositora Fátima Re-
gina sobe ao palco do Te-
atro Municipal de Niterói
para apresentar "Faça Com
Que o Bem Seja Natural
IV", projeto de angariação
de fundos para a obra as-
sistencial do Remanso
Fraterno, escola que as-
siste hoje 210 crianças em
tempo integral com educa-
ção, alimentação, esporte e vestuário, localizada
no bairro de Várzea das Moças. Classificação in-
dicativa, livre, ingressos: R$ 60,00 (inteira).
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Liceu Nilo Peçanha completa 170 anos
Escola pública
estadual de Niterói
foi tombada pelo
Instituto do
Patrimônio
Histórico e Artístico
Nacional (Iphan),
em 1984

O Liceu Nilo Peça-
nha, tradicional escola
pública estadual de Nite-
rói, completou 170 anos
neste dia 12 de setembro.
Com uma bela e apreci-
ável arquitetura, o imó-
vel, tombado pelo Institu-
to do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional
(Iphan), em 1984, se des-
taca no conjunto arquite-
tônico da Praça da Re-
pública, localizado na
mesma cidade, demons-
trando a importância his-
tórica para a região.

A escola nasceu
como Liceu Provincial de
Niterói,  em 12 de setem-
bro de 1847, a partir de
autorização do então pre-
sidente da Província do
Rio de Janeiro, Visconde

de Sepetiba. A unidade
de ensino está em plena
atividade, contando com
mais de 2 mil alunos e
funcionando nos períodos
matutino, vespertino e
noturno.

Uma das principais
características é a forte
ligação atual e histórica
que os alunos e profes-
sores têm com a arte e a
cultura, compondo gru-

pos de teatro, coral, dan-
ça e até uma rádio, co-
manda pelos próprios es-
tudantes. Inclusive, per-
sonalidades da literatura
e da música que são re-
ferências nessas áreas,
como o escritor Lima
Barreto, o cantor Ronnie
Von - ícone da Jovem
Guarda - e a cantora
Baby do Brasil, estuda-
ram no Liceu.

Quem estuda e traba-
lha na unidade de ensino
destaca a forte ligação
com a escola e sabe que
dificilmente se esquece-
rá das conversas pelos
corredores, jardins, salas
e outros espaços. Alguns
professores, por exem-
plo, fazem parte do qua-
dro de servidores há 5, 10
e até 30 anos.

Alunos da escola tam-
bém têm histórias inte-
ressantes para contar.
Na 3ª série do Ensino
Médio, Ana Carolina Ca-
manho revela que sua
avó e a sua mãe estuda-
ram no Liceu Nilo Peça-
nha, representando três
gerações diferentes que
passaram pela escola. O
jovem Leandro Rangel,
também da 3ª série do
Ensino Médio, comenta
que seu pai e duas tias
pertenceram ao corpo de
estudantes da unidade de
ensino. Em comum, am-
bos afirmam a paixão
pela escola e que serão
mais dois que recordarão
com saudade dos anos
vividos por lá.

Projeto Mais Leitura vende
40 mil títulos na Bienal
Programa da
Imprensa Oficial
do Estado do Rio
foi destaque na
feira literária

fluminenses, e ultrapas-
samos a marca de 40 mil
livros vendidos em um
momento difícil da econo-
mia. Saímos com a sensa-
ção de dever cumprido,
de contribuir para demo-
cratizar o acesso à leitura
– disse o presidente da
Imprensa Oficial, Jorge
Narciso Peres.

Segundo a coordena-
dora do Mais Leitura, Tha-
tiana Escócio, os títulos
infantis foram os campe-
ões de venda, seguidos
pelos mais específicos.

– Livros de Econo-
mia, Administração e Di-
reto também saíram bas-
tante, porque costumam
ser caros. As pessoas fi-
cavam maravilhadas e
era difícil ver alguém na
fila com um só na mão –
afirmou a coordenadora,
acrescentando que a mé-
dia de venda foi de seis
livros por cliente duran-
te os 11 dias da feira.

Moradores de Belo
Horizonte, Débora e Hum-
berto Silva voltaram para
casa com 140 livros.

– A iniciativa é o máxi-
mo e vale muito a pena –
elogiou Débora Silva.

O projeto Mais Leitu-
ra foi o grande destaque
na 18ª Bienal Internacio-
nal do Livro do Rio. Nos
11 dias da feira literária,
o programa da Imprensa
Oficial do Estado do Rio
de Janeiro vendeu 40.260
livros, com cerca de 1.500
títulos diferentes. Este
ano, de acordo com os
organizadores, 680 mil
pessoas circularam pelo
Riocentro.

Os preços de R$ 2 a
R$ 7 e a diversidade de
oferta – de obras infantis
a títulos de Economia e
Direito – atraíram uma
multidão ao estande, que
formava filas para entrar
no espaço de 120 metros
quadrados instalado no
Pavilhão Verde.

– O saldo foi muito
positivo. Tivemos uma
extensa programação no
estande, dando espaço
para editoras e autores


