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Geral

TUDO COMO DANTES
Alguém já viu se mudar

time que está ganhando?
Pois é, esta semana, a Câ-
mara federal, durante vota-
ção da Reforma Política, ao
estilo ‘mingana’ que eu
gosto, reforçou a máxima de
que aquela outra Casa do
Congresso também defen-
de, primeiramente, interes-
ses pessoais e corporati-
vos. Além de não tratar do
voto facultativo e discutir
outras questões importan-
tes como, por exemplo, a di-
minuição do número de par-
lamentares, partidos e suas
outras aberrações; o fundo
para as campanhas; o ‘dis-
tritão’ para 2018 e o distrital
misto, para 2022 (entra
quem tem mais voto, sem os
penduricalhos, ou seja, vota
num Tiririca e leva junto um
Geddel, um Aécio, uma Dil-
ma...), com o fim das coliga-
ções, os deputados optaram
por deixar tudo como está e
garantir seu direito à reelei-
ção. Só se esqueceram de
combinar com o povo que,
em 2018, pode dar o troco e
deixar os malandros de
fora. Aí, sim, ter-se-á uma
verdadeira reforma.

e incluí-lo na Lei da Ficha
Limpa caso a sentença seja
ratificada em segunda ins-
tância. Depois, como a ‘fila
anda’ e existem mais um
grande número de encren-
cas contra Lula, sendo as
principais o Instituto Lula,
os Aviões de Combate, a
Compra de Silêncio e Ango-
la (as duas primeiras no âm-
bito da “Operação Lava
Jato”, a terceira na “Opera-
ção Zelotes” e a quarta na
“Operação Janos” - sem fa-
lar da calma e seriedade do
juiz e da pressa da popula-
ção que só quer Justiça - é
bem provável que o barco de
Lula e seus asseclas afunde
de vez e até o afogue numa
cela da Papuda, de Presiden-
te Bernardes ou qualquer
outra fria e suja do País.

VOZ DO BRASIL
Dia desses, pensando

em escutar uma boa música
ou ficar bem informado, li-
guei o rádio do carro. Mas,
como eram 19 horas e nem o
programa “Você Sabia”, da
Rádio Relógio” tem mais, fui
obrigado a escutar “ A Hora
do Brasil” (A Voz do Brasil),
aquele programa apelidado
de “o fala sozinho” que,
desde 1938, ocupa um ho-
rário nobre passando infor-
mações na maioria chapa
branca - com feitos do go-
verno, muitas vezes menti-
rosos  e sem credibilidade -
discursos e entrevistas com
o que tem de pior, atualmen-
te, isto é, o conteúdo e per-
sonagens oriundos da polí-
tica nacional. Uma chatice
só, com audiência pífia, sem
falar no aspecto borolento
do programa que continua
imposto e com moldes só
encontrados em países de
regimes fechados e ditatori-
ais como China, Cuba e Co-
reia do Norte. Aí cabe a per-
gunta: quando é que vão
acabar com aquilo que con-
traria a liberdade de impren-
sa assegurada pela Consti-
tuição de 1988? Quando é
que, durante viagens ou
não, deixaremos de “dar ca-
rona”  àquilo que não que-
remos e a conviver com as
trapalhadas, mentiras, pro-
paganda enganosa e outras
formas de nos encher o
saco? Quando é que a voz e
a hora do Brasil chegarão?

MÃOS AO ALTO
Os índices de criminalidade, principalmente, no Es-

tado do Rio de Janeiro, são assustadores e ninguém
pode contestar. Os números estão aí. São reais e não
fazem parte de estatísticas inventadas por quem quer o
quanto pior melhor para voltar ao cenário político como
fazem os garotinhos da vida, os esquerdopatas e os
neoliberais de plantão, enfim a curriola política acostu-
mada a pegar carona nas crises que prometem solucio-
nar. Para não fugir à regra de um Estado corrupto, caó-
tico e com tantos crimes na totalidade de seus 92 muni-
cípios, Niterói tem assistido cenas inimagináveis nos
últimos meses. Como o assassinato - mais uma vez,
praticado por um dimenor -  de uma senhora que volta-
va de um supermercado em Icaraí no início da tarde
desta terça-feira (18) e que deixou a todos com a sensa-
ção de que não tem hora nem lugar. E que estamos
vulneráveis, aterrorizados e com uma segurança muito
aquém dos altíssimos tributos pagos como o IPTU e
dos milhões de reais vindos dos royalties do petróleo.

MAIS FLECHAS
Substituição na Procuradoria Geral da República. Sai Ro-

drigo Janot e entra Rachel Dodge. E aí? Como ficam as inves-
tigações na PGR? Como ficam as investigações? Como fica o
País? Muitos dizem que a fase do “enquanto tiver bambu, vai
ter flecha”, de Janot, pode se transformar no ‘nem Ford nem
sai de Simca’, de Dodge (foi mal o trocadilho). Ou seja, que a
nova procuradora vai agir como uma nova engavetadora ge-
ral da República, lembrando os tempos de Geraldo Brindeiro
que diziam ser o arquivador de denúncias contra o governo
de FHC. Coisas do PT. Não acredito nesta possibilidade,
tampouco que a doutora “harvadiana” seja capaz disso e se
lixe para todo a pressão que continuará vindo da opinião
pública. Acredito que as centenas de outras denúncias, em
curso ou a caminho, seguirão seu destino e ela terá a chance
de mostrar também querer passar o Brasil a limpo. Se não,
flecha nela e na PGR (metaforicamente falando)!

FRASE DA SEMANA: Alguém acredita mesmo que vereadores,
deputados e senadores mudam leis que os favorece?

Estado oferece mais de 1,6 mil
vagas em cursos em Niterói,
Itaboraí e São Gonçalo
As inscrições
podem ser
realizadas até o
próximo dia 24

O Governo do Estado
e a Secretaria de Ciência,
Tecnologia, Inovação e
Desenvolvimento Social,
por meio da Fundação de
Apoio à Escola Técnica
(FAETEC), estão com as
inscrições abertas para os
cursos de Qualificação
Profissional. São ofertadas
1.628 vagas nas unidades
de Niterói, Itaboraí e São
Gonçalo, em 37 opções de
formação diferentes.

No geral, são 18.860
oportunidades em todo o
Estado do Rio de Janeiro.
As inscrições, gratuitas,
podem ser feitas somente
no site da Fundação
(www.faetec.rj.gov.br),
via link “Inscrições Fae-
tec - Qualificação Profis-
sional”. Os interessados
poderão escolher até dois
cursos diferentes por CPF

e as vagas são definidas
por sorteio.

As vagas estão distri-
buídas em Itaboraí, Niterói
– Unidade Henrique Lage
e São Gonçalo - Unidade
Colubandê. As oportuni-
dades atendem aos eixos
de Idioma, Informática,
Construção Civil, entre ou-
tros, além de atividades
Artístico-Culturais.

Para se candidatar, é
necessário ter a idade míni-
ma que varia de 15 a 18
anos, de acordo com a exi-
gência de cada curso. A es-
colaridade também difere
entre as formações, e o En-
sino Fundamental Incom-
pleto pode ser o requisito
em determinados casos.

O sorteio público das
vagas será realizado no
próximo dia 25, a partir das
10h, e a listagem completa
será publicada em seguida
no site da Faetec. Após a
divulgação, os sorteados
terão entre os dias 26 e 29
deste mês para efetivar a
matrícula. As aulas iniciam
no dia 9 de outubro.

MPRJ instaura inquérito para
apurar acidentes na Transoceânica

O Ministério Público
do Estado do Rio de Janei-
ro (MPRJ), por meio da Pro-
motoria de Justiça de Tu-
tela Coletiva de Defesa do
Meio Ambiente e do Patri-
mônio Cultural de Niterói,
instaurou inquérito civil,
na quarta-feira (20), para
apurar acidentes em virtu-
de da sinalização deficien-
te das obras da via Tran-
soceânica. O procedimen-
to foi instaurado a partir do
relato da ocorrência de gra-
ves acidentes automobilís-
ticos na Estrada Francisco
da Cruz Nunes.

O inquérito exclusivo
para tratar do assunto foi
motivado pelo fato de os
acidentes persistirem no
local mesmo depois de uma
reunião do MPRJ com a

Nittrans, que se comprome-
teu a solucionar a questão.

São representados no
inquérito o Município e o
Consórcio Transoceânica.
O Corpo de Bombeiros terá
20 dias para informar o nú-
mero de chamados a aciden-
tes no local. No mesmo pra-
zo, a delegacia da área terá
que prestar informações so-
bre registros de ocorrência
de lesão corporal e homicí-
dio culposo na direção de
veículo automotor.

Pessoas envolvidas
em acidentes automobilís-
ticos no local – vítimas
que não registraram ocor-
rência ou que tiveram
apenas danos patrimoni-
ais – podem fazer uma co-
municação à Ouvidoria do
MPRJ pelo telefone 127.

panorama@gazetanit.com.br

LULA LÁ
Acho que boa parte da-

queles que andam falando
por aí, ou votam em Lula
para presidente nas pesqui-
sas que dizem estar rolando
(você conhece algum dos
entrevistados?) ou beberam
do poço com água enfeiti-
çada e, portanto, estão lou-
cos como aqueles da fábula
de Khalil Gibran, O Rei Sá-
bio, ou já se esqueceram da
roubalheira praticada por
ele e seu partido, o PT. Pra
começar, o ex-presidente já
foi condenado pelo juiz Sér-
gio Moro por crimes de cor-
rupção e lavagem de dinhei-
ro no esquema Petrobras (a
primeira sentença refere-se
aos R$ 2,25 milhões em pro-
pinas da OSA no tríplex do
Guarujá), o que pode, defi-
nitivamente, tirá-lo do páreo



#g
az

et
an

it

3 |
Edição de 23 a 29 de setembro de 2017
contato@gazetanit.com.br  |  Whatsapp (21) 9 9590-5340 Local

Professor Barragan é Advogado, Contador, professor universitário, autor de livros jurídicos,
articulista de jornais e revistas, Mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento e Coordenador

de Projetos Sociais. Facebook: Professor Barragan Instagram: @professorbarragan

Somos todos iguais,
de braços dados ou não

Nesta última semana, uma deci-
são liminar judicial proferida no Dis-
trito Federal causou demasiada polê-
mica por permitir a terapia de rever-
são sexual. Popularmente conhecida
como “Cura Gay”, a terapia de rever-
são sexual foi autorizada pela aludida
decisão judicial, que permitiu aos psi-
cólogos a realização daquela prática
sem a necessidade de autorização do
Conselho Federal de Psicologia
(CFP), que estabelece a regulamenta-
ção da atividade do profissional de
psicologia no Brasil. A decisão de-
corre de uma ação popular proposta
por um grupo de psicólogos com o
intuito de retirar os efeitos de uma
Resolução de 1999, editada pelo CFP,
em que foi vetado o tratamento por
parte dos psicólogos(as) no Brasil.
Em conformidade com a posição dos
proponentes da mencionada ação ju-
dicial, há o argumento de que o Con-
selho estaria praticando censura pro-
fissional em relação à terapia de re-
versão sexual. A polêmica ganhou
relevo por conta das interpretações
repousadas sobre a decisão do ma-
gistrado. O referido julgador, por seu
turno, mantém a posição de que, em
nenhum momento, considerou a ho-
mossexualidade como doença ou
qualquer tipo de transtorno psíquico
que necessite de tratamento.

Atualmente, o nosso país – as-
sim como alguns outros – caminha
no sentido de afirmações sociais, re-
ligiosas, raciais e de gênero, neces-
sárias à garantia de direitos que as-
segurem a liberdade e os interesses
de todos os indivíduos. Por se tratar
de um momento de lutas (no bom sen-
tido) para a conquista de espaços na
sociedade por parte de grupos que
não foram tão privilegiados em seus
direitos ao longo da história, quais-
quer posições ou medidas adotadas
podem gerar desconforto naqueles
indivíduos. De observação interessan-
te, merece destaque o alto grau de mo-
nitoramento que as decisões judiciais
estão sofrendo por parte da popula-
ção que, no exercício organizado para
exigir a garantia de seus direitos, inte-
resses e liberdades, passam a impulsi-
onar a opinião pública a patamares
cada vez mais elevados no cenário
nacional de transformações sociais.

Noutro giro, apesar de a opinião
pública ocupar posição de destaque
naquele contexto, a sociedade – que
deveria ser unida, não importando
qualquer tipo de distinção de gênero,
raça, religião, etc. – começa a apresen-
tar graves sinais de fragilidade, rachan-
do-se em diversos grupos de pesso-

as, que caminham apenas na defesa de
interesses específicos e próprios, es-
quecendo-se da proteção aos interes-
ses da sociedade como um todo. Em
outro viés, se a sociedade se manti-
vesse coesa, firme em propósitos que
atendessem a toda a população, mas
sem descuidar dos interesses especí-
ficos dos grupos que a compõem, é de
acertada visão que um governo mal
intencionado não surgiria espaço para
lograr êxito em ardilosas peripécias or-
çamentárias. Uma sociedade unida,
coesa, torna-se forte o suficiente para
ditar as condutas do Estado ao qual
está submetida, sendo capaz de exigir,
com mais poder, o retorno dos valores
que são entregues àquele Estado para
atender as necessidades públicas. A
permanecermos divididos, sem interes-
ses comuns que representem uma for-
ça única, o povo seguirá fragilizado e
o governo cada vez mais fortalecido
para tomar a decisão que bem enten-
der, desrespeitando, muitas vezes, o
interesse público e agindo em prol do
interesse particular.

Por isso, é importante que saiba-
mos respeitar as diferenças, que seja-
mos tolerantes com as escolhas alhei-
as em relação à opção sexual e à reli-
gião, que possamos perceber, defini-
tivamente, que todos somos iguais,
de braços dados ou não. Logo, não
importa se um grupo defende os inte-
resses dos gays, lésbicas, bissexuais
e transexuais e outro defende os inte-
resses da religião evangélica, desde
que ambos os grupos entendam os
seus papeis sociais no processo de
transformação de nossa sociedade
para a construção de um país mais
digno e justo. Portanto, é possível ter-
mos aqueles grupos unidos na defe-
sa de um interesse comum que aten-
da a todos. E é nessa direção que o
nosso país necessita da união de to-
dos os grupos para que o povo ga-
nhe força no ato de impor suas exi-
gências sobre a política governamen-
tal, que já degringolou o país com
medidas que não nos fizeram avan-
çar, mas que, ao contrário, levaram-
nos quase à ‘bancarrota’. Não pode-
mos permitir que tais condutas per-
maneçam sendo praticadas na gestão
pública se não forem para atender aos
interesses públicos. Por isso, é impres-
cindível que todos aqueles grupos
sociais defendam seus interesses es-
pecíficos, porque isso é legítimo, mas
que também não se esqueçam de se
unir nas causas que atendam aos in-
teresses de toda a nossa sociedade.

Um brinde à igualdade e à união!
E viva a cidadania!

Agilidade: Empreendedores
de Niterói deverão solicitar
alvará pela internet

Animais especiais vão procurar por novos
donos em feira no Campo de São Bento

A Prefeitura de Niterói or-
ganiza, neste domingo (24), a I
Feira de Adoção de Animais
Especiais, no Campo de São
Bento. De 9h às 13h, cerca de
30 cães e gatos idosos ou com
algum tipo de deficiência esta-
rão em busca de donos para
adoção responsável. O evento
faz parte da “Adotar é o Bi-
cho!”, uma iniciativa da Dire-
toria de Proteção Animal da
Secretaria de Meio Ambiente.

Os bichinhos serão doados
por protetores de animais par-
ceiros da feira. A expectativa é
dar um novo lar à todos os cães
e gatos disponíveis, que já se-
rão entregues microchipados
aos seus novos donos. Dessa
forma, caso o bichinho seja
abandonado, é possível reco-
nhecê-lo através de um leitor.
A prática já é executada pelas
equipes municipais de adoção
há cerca de um ano. Os interes-

sados na adoção devem ser
maiores de idade, e terão que
apresentar comprovante de re-
sidência e identidade.

O diretor do Departamento
de Proteção Animal, Marcelo
Pereira, explicou que os interes-
sados na adoção vão passar
por uma breve entrevista para
verificar as condições em que
o animal vai permanecer após
adotado. O objetivo é avaliar o
local onde os bichos vão morar

e se ele terá um lar seguro.
“É de grande importância

que os interessados na adoção
tenham a consciência de que
esses são animais ainda mais
especiais, e que vão precisar de
ainda mais atenção e carinho
dos donos. A retribuição que
esses donos terão é para o res-
to da vida”, ressaltou.

A feira vai ser realizada em
parceria com a “Adote Seu
Melhor Amigo”. Uma das coor-
denadoras da iniciativa, Joana
Paes Leme, pontuou que a ideia
é ampliar a adoção à animais
mais idosos, com doenças como
a FIV (Imunodeficiência felina,
ou “Aids”) ou FeLV (leucemia
felina), amputados e sem visão.

“Todos merecem amar e ser
amados de maneira igual. Espe-
ramos derrubar o medo, o pre-
conceito e a falta de informa-
ções a respeito desses cães e
gatos”, disse.

A partir desta segunda-
feira (25), empreendedores
de Niterói  interessados em
obter alvará para atividades
na cidade deverão solicitar
o documento pela internet.
Com isso, os trâmites pro-
cessuais poderão ser con-
cluídos em poucos dias, sem
sair de casa, de forma sim-
plificada. O processo é rea-
lizado por meio do Sistema
de Registro Integrado (Re-
gin), da Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro
(Jucerja), que visa desburo-
cratizar o processo de aber-
tura e alteração de empre-
sas, integrando os órgãos
públicos envolvidos, dentre
eles a Prefeitura, a própria
Junta Comercial, a Receita
Federal, e a Secretaria de
Estado de Fazenda.

Com a implantação do
alvará online, estima-se que
aproximadamente 11 mil em-
preendedores deixarão de
comparecer à Fazenda muni-

cipal para requerer o docu-
mento, aumentando a agilida-
de e no atendimento presta-
do pela Secretaria.

Inicialmente essa opção
estará disponível para 70%
dos tipos de alvarás existen-
tes em Niterói, exceto para au-
tônomos localizados (como
advogados, médicos e dentis-
tas) e não localizados (como
motoristas, taxistas e correto-
res de imóveis). Microempre-
endedores individuais (MEI)
deverão continuar solicitan-
do o documento na Casa do
Empreendedor (2º piso do
Shopping Bay Market).

Para requerer a autoriza-
ção, o contribuinte deverá
acessar o site da Jucerja
(www.jucerja.rj.gov.br) ou o
link disponibilizado no site da
Secretaria Municipal de Fa-
zenda (SMF). Dúvidas pode-
rão ser sanadas pelo e-mail
alvara@fazenda.niteroi.rj.gov.br,
ou pessoalmente na SMF ou
na Casa do Empreendedor.

Ciclistas da cidade
ganham totens de
pequenos reparos

Os ciclistas de Niterói pas-
sam a contar com uma novida-
de para deixar a bicicleta com a
manutenção em dia. O progra-
ma Niterói de Bicicleta, em par-
ceria com a Secretaria de Con-
servação e Serviços Públicos,
iniciou a instalação de totens
de pequenos reparos em diver-
sos pontos da cidade. O mobi-
liário conta com ferramentas
para que os ciclistas realizem
manutenções rápidas. O pri-
meiro foi instalado no bicicle-
tário Arariboia, no Centro. O
mobiliário ficará em período de
teste por cerca de um mês.

O totem conta com ferra-
mentas como chave de boca (in-
glesa) ajustável, extrator/insta-
lador de profissional de pino de
corrente, uma chave de raios
universal, um jogo de espátu-
las para pneu, uma bomba de
encher acionada por pedal com
mangueira flexível e manômetro,
uma chave de fenda cruzada e
uma chave de fenda simples.
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SEGURA TEU FILHO NO
COLO/SORRIA E ABRAÇA OS
TEUS PAIS/ENQUANTO
ESTÃO AQUI/QUE A VIDA É
TREM-BALA PARCEIRO/E A
GENTE É SÓ PASSAGEIRO
PRESTES A PARTIR...
Pesquisa da Organização
Internacional do
Trabalho revelou que em
2016 mais de 40 milhões
de pessoas estavam sob
o regime da escravidão.
Enquanto isso,
especialistas das redes
sociais discutem o que é
melhor: capitalismo ou
social ismo.

SE EU QUISER FUMAR/EU
FUMO/SE EU QUISER
BEBER/EU BEBO/EU
(NÃO) PAGO TUDO QUE
EU CONSUMO... Pesquisa
do Serviço de Proteção
ao Crédito revelou que
38% dos endividados
acabam gastando mais
do que recebe. É o pobre
com mania de rico:
compra sem se
preocupar com o preço.

NADA DO QUE FOI SERÁ/DE NOVO DO JEITO QUE JÁ
FOI UM DIA/TUDO PASSA/TUDO SEMPRE PASSARÁ...

A paciência de Donald Trump com o baixola
Kim Jung-un já está no limite. Com o apoio, até então

improvável, da Rússia e da China, Trump ameaçou
"destruir totalmente" a Coreia do Norte.

HELLO/IS IT ME YOU'RE
LOOKING FOR?... Só no
segundo trimestre de
2017 foram vendidos
quase 13 milhões de
celulares ao preço médio
de R$ 1.044. A expectativa
é que alcance 49 milhões
de aparelhos vendidos
até o final do ano.

PABLO TROUXE UMA
WINCHESTER-22/E SANTO
CRISTO JÁ SABIA ATIRAR/E
DECIDIU USAR A ARMA SÓ
DEPOIS/QUE JEREMIAS
COMEÇASSE A ATIRAR... O
exército mobilizou quase
500 militares em
Guadalupe, além de
tanques de guerra, para
recuperar uma pistola
9mn roubada de um
sargento. O Comando
Militar do Leste informou
que a arma foi
recuperada sem qualquer
registro de incidente.

BEGGARS BANQUET...
Durante operação nas
favelas de Parada de Lucas
e V igário Geral, policiais
militares apreenderam uma
metralhadora M60, igual a
usada pelo Rambo. SQN.
Após análise da polícia
civil, descobriu-se que era
uma arma de brinquedo.

SEGURA NA MÃO DE DEUS...
O ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, gravou
um vídeo para um evento
da Assembleia de Deus.
Nele o ministro pede
orações para que a
recessão acabe e surjam
novos empregos.
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Milton Rangel: "A política é o retrato da sociedade"
Mais de 150 pessoas

se reuniram, no último
sábado, em Niterói para
ouvir a prestação de con-
tas do mandado do De-
putado Estadual Milton
Rangel, líder do partido
dos Democratas (DEM).
O parlamentar aprovei-
tou o encontro para de-
talhar as decisões políti-
cas, metas e estratégias
do partido para as próxi-
mas eleições no Estado
do Rio de Janeiro. Em en-
trevista à Gazeta Nite-
roiense, o deputado diz
que vai continuar traba-
lhando em benefício da
população fluminense.

Partidos como o PSOL o
acusam de defender
interesses da Federação
das Empresas de Trans-
porte (Fetranspor)?

Quem conhece minha
trajetória política sabe que
todo o meu mandado tem
sido na direção dos interes-
ses do trabalhador flumi-
nense que sofre diaria-
mente com um serviço de
transporte público de pés-
sima qualidade. Tenho 90
projetos apresentados na
Assembleia Legislativa
(Alerj), muitos deles na
contramão dos empresári-
os de ônibus. Não tenho
compromisso nenhum com
essa turma. Temos proje-
to, aprovado, na Casa,
obrigando as empresas a
instalar câmeras para per-
mitir o rastreamento em
tempo real de toda a frota
e assim reduzir os assaltos
nos veículos. Criamos ou-

tro para que os créditos
não utilizados nas passa-
gens sejam devolvidos aos
usuários. Além de propor
indicações para expandir as
linhas de barcas no estado.

O senhor também
recebeu críticas e até
ameaças por aprovar a
privatização da Cedae e
as contas do governa-
dor Pezão.

O Brasil como um
todo, em especial, o Rio
entrou numa curva des-
cendente que não para
de cair. Parece que está
num despinhadeiro.  Nós
deputados fomos critica-
dos e cobrados por diver-
sas posturas como se es-
tivéssemos dando aval à
crise. Todas as minhas
atitudes foram lastreadas
no que eu acredito ser o
melhor para 16 milhões
de fluminenses. O gover-
nador Pezão tem dificul-
dades administrativas,
mas não podemos permi-
tir que o Estado do Rio

continue afundando. Pre-
cisamos buscar soluções
em vez de ficar jogando
pedras. Isso é fácil. Difícil
é ser vidraça. O meu
mandato é na direção dos
interesses da sociedade.

Como evangélico, da
Igreja Mundial do Poder
de Deus (IMPD), o
senhor defende os
valores das famílias
cristãs. Qual a sua
opinião sobre as
novelas brasileiras?

Não abro mão de cer-
tos valores cristãos, em
defesa da família. Não te-
nho nenhum receio de
atacar a poderosa TV Glo-
bo, mesmo como deputa-
do de primeiro mandado,
por conta de uma novela
vergonhosa que glamouri-
za um casal de trafican-
tes. Os autores deveriam
responder por apologia ao
tráfico. As famílias deve-
riam ser orientadas a não
assistir um modelo que in-
fluencia negativamente os

jovens. Um reflexo disso
aconteceu no tradicional
Colégio Pedro II, onde alu-
nos reproduziram uma
feira de drogas na favela
em um trabalho do cur-
so. Em nome da arte, o
Santander expôs símbo-
los religiosos e posições
sexuais, pedofilia e ho-
mossexualismo para o pú-
blico, inclusive crianças.
Essa arte eu não quero
para minha família.

Há um descrédito muito
grande dos brasileiros
na sua classe política,
após sucessivos escân-
dalos de corrupção.

A política é o retrato da
sociedade. É duro de falar,
mas é verdade. Todos nós
somos responsáveis pelo
que está acontecendo em
Brasília. Afinal fomos nós
que colocamos lá os 46 de-
putados federais do Rio e
os 70 estaduais na Alerj.
Fomos nós que elegemos
parlamentares envolvidos
em escândalos de corrup-
ção. Então se a qualidade
do nosso político é ruim, é
porque a qualidade do nos-
so voto não está boa.  As
pessoas trocam votos por
R$ 50 e depois se espan-
tam ao ver seus candida-
tos recebendo R$ 50 mi-
lhões em malas.  Essa é a
questão que precisa ser
enfrentada por todos para
mudar esse quadro de de-
sesperança.

Como o senhor vê o
atual momento vivido
pelo Estado do Rio?

Com grande esperança
de mudança, que já come-
çou a ocorrer com a assina-
tura do plano de recupera-
ção fiscal. Depois de uma
atuação nossa em Brasília
e do esforço do deputado
federal Rodrigo Maia, que
é do meu partido, finalmen-
te conseguimos fechar o
acordo que vai trazer apro-
ximadamente R$ 63 bilhões
nos próximos três anos para
o Rio de Janeiro.  O dinheiro
vai permitir colocar os salá-
rios dos servidores em dia e
dar à população fluminen-
se a perspectiva de sair des-
se quadro de horror na saú-
de, segurança e na educa-
ção que se arrasta há mais
de um ano. E sobretudo dar
dignidade e condições de
trabalho aos nossos polici-
ais que se arriscam pela so-
ciedade e muitas das vezes
ainda são criticados.

Deputado Milton Rangel presta contas do mandato ao lado do secretário estadual de Trabalho
e Renda Milton Rattes (à esquerda) e o chefe de gabinete Alexandre Raposo.
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Aqui, diante de mim, 
Eu, pecador, me confesso 
De ser assim como sou. 
Me confesso o bom e o mau 
Que vão ao leme da nau 
Nesta deriva em que vou.
Me confesso 
Possesso 
De virtudes teologais, 
Que são três, 
E dos pecados mortais, 
Que são sete, 
Quando a terra não repete 
Que são mais.
Me confesso 
O dono das minhas horas. 
O das facadas cegas e raivosas, 
E o das ternuras lúcidas e mansas. 
E de ser de qualquer modo 
Andanças 

Do mesmo todo.
Me confesso de ser charco 
E luar de charco, à mistura. 
De ser a corda do arco 
Que atira setas acima 
E abaixo da minha altura.
Me confesso de ser tudo 
Que possa nascer em mim. 
De ter raízes no chão 
Desta minha condição. 
Me confesso de Abel e de Caim.
Me confesso de ser Homem. 
De ser um anjo caído 
Do tal Céu que Deus governa; 
De ser um monstro saído 
Do buraco mais fundo da caverna.
Me confesso de ser eu. 
Eu, tal e qual como vim 
Para dizer que sou eu 
Aqui, diante de mim!

Miguel Torga, in ‘O Outro Livro de Job’

Livro de Horas

Quantos dias difíceis, Brasil
Em tempos de culpados

inocentados e inocentes
levando a culpa, em dias
torturados pela falta de
lisura, debaixo de um céu
tão límpido que Deus nos dá
para que plantemos e
colhamos o alimento, o
homem se escalpela, se
vilipendia, se destrata, se
esfaqueia, se destina ao
inferno.  “Porque todos
pecaram e carecem da
Glória de Deus”, diz a
Palavra na carta de Paulo
aos Romanos, capítulo 3,
versículo 23.

Em luto pelo hediondo
assassinato de uma senhora,
esta semana, em Icaraí, e
refletindo sobre a maldade
humana, compartilho este
poema brilhante de Miguel Torga.  Dias melhores virão, sim, no céu.

Câmara vai homenagear diretora do novo CHN
A Mesa Diretora

da Câmara de Verea-
dores de Niterói vai
homenagear na próxi-
ma terça-feira, dia 26,
às 14 horas, a diretora
do Complexo Hospita-
lar Niterói, a médica
Ilza Fellows. A soleni-
dade acontecerá no
gabinete do presiden-
te Paulo Bagueira
quando será entregue
a medalha Albert Sa-
bin pelos relevantes
serviços que a pedia-
tra, formada pela Uni-
versidade Gama Filho,
realiza a frente de um
dos mais importantes
hospitais privados do
estado do Rio.

“A doutora Ilza está
a frente do CHN des-
de 1993, quando ainda
era o Hospital de Clíni-
cas de Niterói e, desde

então, vem promovendo
uma série de melhorias
e desenvolvimento que
o transformaram no
maior complexo de saú-
de do estado. Na quar-
ta-feira, mais uma eta-
pa de obras será entre-
gue à população, pas-
sando o hospital a ter

328 leitos  e abrindo nes-
sa nova fase 800 novas
vagas de emprego”, des-
taca o presidente Paulo
Bagueira.

O vereador Bira
Marques, que também
assina o projeto em ho-
menagem à Ilza Fellows,
lembra que além da ge-
ração de emprego na
área da saúde, a amplia-
ção do CHN possibilita-
rá ao complexo, ofere-
cer um maior número de
convênios com planos e
seguros saúde, benefici-
ando uma expressiva
parcela da população de
Niterói. “Some-se a isso
a tecnologia de ponta
que passa a ser ofereci-
da pelo CHN, que se
transformará no mais
moderno serviço de di-
agnóstico e de imagem
do Leste-Fluminense”.

Abrace a Orquestra de Cordas da Grota

A Orquestra de Cordas
da Grota (OCG) está partici-
pando da campanha “Abra-
ce o Brasil” da BrazilFoun-
dation, que tem o objetivo
de oferecer ajuda financeira
para instituições seleciona-
das que estão transforman-
do comunidades pelo país.
Qualquer pessoa pode es-
colher uma organização pre-
ferida pela causa, região ou
pelo impacto social e fazer
uma doação.

Todo o recurso arreca-
dado pela BrazilFoundati-
on será destinado às instituições selecionadas. A Orquestra de Cordas está em
campanha para arrecadar fundos para a compra de instrumentos e insumos, e
realizar cinco concertos didáticos em escolas públicas da cidade.

A campanha encerra no “Dia de Doar”, em 28 de novembro. Até lá, você pode
entrar no site e fazer uma doação, ajudando os jovens que participam do projeto:
http://bit.ly/abraceaorquestra

Orquestra é um dos projetos selecionados pela BrazilFoundation
para participar da campanha “Abrace o Brasil”

palavras@gazetanit.com.br
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Agenda da Semana

Arte & Espetáculo

Sarau das Artes agita
Niterói com festa poética

Nelson Freitas faz stand-up no Teatro Abel

O Centro de Artes
UFF (Rua Miguel de Fri-
as, 9 – Icaraí) apresen-
ta na próxima terça-
feira (26), o Sarau das
Artes, a partir das 18
horas.  O encontro con-
ta com múltiplas ex-
pressões artísticas em
torno da poesia: fala-
da, escrita, imagética,
performatizada, canta-
da e dançada.

Dois poetas serão
homenageados: Mário
Quintana (in memori-
am) e Wanda Monteiro
(foto). Entre os artistas
convidados, estão: Ale-
xandre Guarnieri, Aurea
Domenech, Jorge Piri,

Laffayete Alvares Jr., Li-
ana Vasconcelos & Ma-
teus Ceccato, Lucrécia
Marques, Maria Helena
Latini, Nuno Rau, Pedro
Zamith, Pierre Crapez,
Raphael Henrique, Re-
gina Luna & Ernani Mal-
donado, Ricardo Sili,
Samuel Hamilton, Zé
Neto. Entrada franca.

SOPRO | Para quem per-
deu o lançamento em
julho e o que rolou du-
rante a Bienal, Tânia
Ribeiro Roxo lança no
dia 24 o seu livro de po-
esias "Sopro" no Movi-
mento Cultural "Escrito-
res ao Ar Livro", na Pra-
ça Getúlio Vargas, em
Icaraí, das 10 às 13h.

RUÍDOS URBANOS | O Centro Cultural Abrigo de Bon-
des recebe até o dia 30, a exposição  do artista plás-
tico Hugo Wilson Bernabé. Entrada gratuita.

Um show de humor
com o ator e comediante
Nelson Freitas, do pro-
grama humorístico “Zor-
ra Total”, da TV Globo,
no formato “stand-up”,
caricaturando o cotidiano
e as relações humanas,
como casamento, infide-
lidade, autoestima e me-
lhor idade, com histórias
e personagens hilários,
interagindo com a plateia
num entretenimento leve,
descontraído, despreten-
sioso e positivo. Com hu-
mor inteligente e histriô-

nico característicos, Nel-
son Freitas é dirigido por
um dos maiores mestres
do gênero: Chico Anyzio,
que agrega o espetáculo
sua marca inconfundível
de elegância e qualidade,
com a clássica picardia
brasileira. Um verdadei-
ro ponta pé no mal humor.

De 22 de setembro a
1º de outubro no Teatro
Abel (Rua Mário Alves,
02 – Icaraí). Sexta às 21h
/sábado e domingo às 20h.
Ingresso R$ 70. Classifi-
cação Etária: 14 anos

Municipal recebe João Bosco
João Bosco comemo-

ra 40 anos de carreira
com o show solo “Qua-
renta Anos Depois”, nos
dias 29 e 30 de setembro,
sexta e sábado, às 20h, no
Teatro Municipal de Ni-
terói. Acompanhado do
seu violão, o cantor fará
uma grande viagem mu-
sical pela sua carreira.

Desde a sua estreia,
sob a benção jobiniana,
num disco compacto que
tinha “Agnus Sei” de um
lado e “Águas de Março”
de outro, o cantor e com-
positor João Bosco con-
ta com mais de quatro
décadas de carreira.
Lançou, em 2012, o CD
e DVD “Quarenta Anos
Depois”, que reuniu pé-
rolas de seu repertório e
participações especiais
de nomes como Chico
Buarque, Milton Nasci-
mento, João Donato,
Roberta Sá, Toninho
Horta, Trio Madeira Bra-
sil e Cristóvão Bastos.

Através de faixas
como “Tarde”, “Trem

bala”, “Tanajura”, “Lilia”,
“Bodas de prata”, “Pra
que mentir”, “Tudo se
transformou” e “Eu não
sei seu nome inteiro”,
seu trabalho é apresen-
tado como um diálogo de
sua obra com mestres da
tradição e, principalmen-
te, da sua geração. O tra-
balho também traz uma
leitura pessoal dessa mo-
derna época de ouro da
música brasileira que são
os anos 50/60/70.

Ingressos: R$ 80

CORPOS ANÔNIMOS | O
artista plástico Antônio
Araújo está em cartaz,
com sua primeira mos-
tra individual - Corpos
Anônimos - na Sala José
Cândido de Carvalho
(Rua Presidente Pedrei-
ra, 98 - Ingá). Com entra-
da gratuita, a exposição
pode ser visitada até 9
de outubro, de segunda
a sexta, das 9h às 17h.

UM MUSICAL CONGELAN-
TE | Duas irmãs, Elsa e
Ana, são duas princesi-
nhas muito unidas. A
mais velha, Elsa, pos-
sui poderes especiais
e, ao fazer uma mágica
com gelo para a irmã,
acaba a ferindo sem
querer.  Dia 23 de se-
tembro, às 17h, Teatro
Eduardo Kraichete AMF
(Av. Roberto Silveira,
123). Ingresso R$50.

‘Quem tem Boca (que Usa) vai a Riga’
No dia 27 de setem-

bro, às 19h30, em mais
uma edição do projeto
Quartas Clássicas, sobe
ao palco do Teatro Mu-
nicipal de Niterói o gru-
po vocal brasileiro
"Boca Que Usa", que já
conta com 20 anos de
existência e diversos
prêmios internacionais.

Depois de ganharem
duas medalhas no Con-
curso de Calella "Canta
al Mar 2014", realizado
em Barcelona, a trupe
vocal foi classificada
para participar do pres-
tigiado Grand Prix of
Nations, realizado em
julho de 2017, em Riga
(Letônia). Para levantar

fundos para bancar sua
viagem e garantir a par-
ticipação no concurso,
montaram o projeto
"Quem tem Boca (Que
Usa) vai a Riga", realizan-
do diversos eventos além
de uma campanha de fi-
nanciamento coletivo.

Sucesso garantido,
tornaram-se o primeiro
coro brasileiro a partici-
par do concurso, além
de únicos representan-
tes da América-Latina
da edição. Agora é a vez
do Teatro Municipal de
Niterói receber o espe-
táculo, realizado por es-
tes incríveis talentos da
música brasileira.

Ingressos: R$ 30
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Sala de Cultura
Leila Diniz
recebe Câmara
Instrumental
do Programa
Aprendiz

Com músicas de re-
pertório nacional, a Câ-
mara Instrumental do
Programa Aprendiz vai se
apresentar na Sala de Cul-
tura Leila Diniz no pró-
ximo dia 27 de setembro,
às 12h30. O grupo será
acompanhado pelo com-
positor Dudu Louro e do
professor e violoncelis-
ta Diogo Moura. A entra-
da é gratuita.

Entre os principais ar-
tistas que serão lembrados
está Heitor Villa Lobos,
Dudu Louro, Francisco
Mignone e Henrique
Oswald. O objetivo da
apresentação é mostrar ao
público o estilo clássico
nacional pouco executado
no meio da música erudi-
ta e sua grande beleza e
diversidade rítmica no que
diz respeito ao romantis-
mo, modernidade e con-
temporaneidade do Brasil.

Everaldo Oliveira surpreende com esculturas feitas de jornal
Os rolinhos finos de jor-

nal ganham formas geomé-
tricas e, unidos, se transfor-
mam em móveis, objetos de
decoração, bules, chaleiras,
esculturas. O betume e dife-
rentes camadas de tinta fa-
zem o papel deixar de ser frá-
gil, uma de suas característi-
cas em estado natural. E aí
está a obra de arte de Everal-
do Oliveira. Aos 72 anos, ele
inaugurou na última quarta-
feira, dia 20, sua exposição
“Tessitura em jornal“ na Va-
randa Cultural do Unilasalle-
RJ (Rua Gastão Gonçalves,
79, Santa Rosa). A abertura
faz parte da Semana de Hu-
manidades, que reuniu por
três dias diversas palestras
dos cursos de Direito, His-
tória, Pedagogia e Relações
Internacionais, além de even-
tos sobre sustentabilidade.

A apreciação é gratuita,
mas quem porventura se
encantar por alguma peça
não poderá comprá-la. O
motivo seu Everaldo traz na
ponta da língua: “Eu não
vendo por causa do meu
histórico de vida, se eu não
as tiver mais comigo, elas se
perdem e se perde o dinhei-
ro e eu não consigo passar
a mensagem de que a arte
pode nos tirar do fundo do
poço”. A trajetória a que ele
se refere começa com a per-
da de uma filha em 1993, na
época com 21 anos. O atro-
pelamento responsável pela
morte fez o pai mergulhar em
uma síndrome do pânico até
entrar para a terapia e ter o
primeiro contato com papel,
tinta, contornos.

O jornal chegou à vida
do funcionário público apo-

sentado por cursos realiza-
dos no Senac anos antes,
um saber resgatado duran-
te o tratamento psicológico.
Além dos produtos gerados,
o artesanato também serviu
para afastá-lo da timidez.
“Antes, se soubesse que
você é formada, tem instru-
ção, eu não conversaria
com você. Agora, se eu tiver
que falar aqui na faculdade,
para um grupo de 500 pes-
soas eu falo, claro com o meu
linguajar, do meu jeito, mas
já sou capaz”, afirma.

O processo de criação,

por sua vez, envolve o uso
de objetos, como cabo de
vassoura, triângulo de ma-
deira, circunferência. São
eles que dão forma aos ca-
nudinhos de jornal. Depois
o trabalho é com a pintura,
com algumas peças pare-
cendo feitas de bronze, pe-
los tons empregados. Ca-
mada por camada, o papel
se junta a outros elemen-
tos que, para muitos, seria
lixo, como papelão, caixo-
te, latinhas, garrafa pet.
Uma das mesas foi monta-
da com o auxílio de restos

deixados pelas fábricas de
móveis. A característica fez
Angelina Accetta, coorde-
nadora da Galeria La Salle,
pensar em trazer Everaldo
Oliveira para os debates em
torno do desenvolvimento
sustentável, presentes na
programação da Semana de
Humanidades. O aposenta-
do chegou a participar de
uma das palestras, “Ambi-
ente e Sustentabilidade”,
no dia 19, e ministrou ofici-
na de criação na tarde se-
guinte. No mesmo horário,
Rosa Santos (Rede Fitovi-
da) e Mariana do Valle
(Slow Food) ensinaram a
crianças o cultivo de plan-
tas medicinais.

“A reciclagem artística
antes de ser uma solução
definitiva para o reequilí-
brio de nosso planeta é o
caminho”, atesta Angeli-
na, “A partir da transfor-
mação de nosso lixo em
algo belo, repensamos va-
lores e paradigmas, refleti-
mos sobre quais são as
nossas necessidades reais
e quais são as nossas
pseudonecessidades, cri-
adas pela ‘sociedade do
espetáculo’, do filósofo
Guy Debord (1967)”.

"Tessitura em jornal"
segue em cartaz até o dia
6 de outubro.


