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PARADOXO

VITÓRIA DA IMPUNIDADE
A sessão do Senado, na tarde-noite de terça-feira (17),

ficará marcada nos anais como o "Dia da Vitória da Corrupção
e da Impunidade". Isto porque 44 dos cúmplices, apanigua-
dos, parceiros, seguidores (abaixo a lista completa)- ou qual-
quer outro nome que se possa dar a traidores da Pátria e
sórdidos corporativistas - de Aécio Neves votaram pela revo-
gação das medidas cautelares impostas pelo STF (pelo me-
nos a parte mais sensível aos apelos populares e à obviedade
de que ele cometeu crimes), devolvendo o mandato ao sena-
dor mineiro que, agora, além do retorno à Casa e às suas
prerrogativas, dentre elas continuar fazendo o quiser com
proteção ainda maior, terá de volta as outras coisas boas da
vida como desfrutar as delícias do Rio. O espetáculo todo, até
onde consegui apreender (e engolir) girou como num picadei-
ro e numa espécie de câmara dos horrores, onde, só pra variar,
os artistas eram políticos inflamados, a favor e contra a deci-
são do Supremo, fazendo discursos muitos deles meio sem
jeito, engraçados e alguns até paradoxais cujo resultado foi,
mais uma vez, tripudiar e jogar a maior parte da população
para arder, sem dó nem piedade, já que continuará a contar
com o rigor da lei que, como se viu e como se vê o tempo todo,
atingirá, principalmente, pretos, pobres e sem influência, dei-
xando de fora quem tem mais poder. Mesmo, por exemplo,
quem tenha brincado de mandar matar, pedido dinheiro a en-
volvidos na Lava Jato, mentido ao dizer que não fez fortuna
na vida pública, chantageado ou corrompido alguém. Aliás,
como, de acordo com o STF e as muitas e claras evidências,
costumam fazer senadores da República.

Responda com toda sin-
ceridade: Somos um País
sério? Pra quem acha que
sim, lançamos as seguintes
questões:

Num país sério, um depu-
tado flagrado recebendo mala
de dinheiro permanece solto?

Num país sério, um se-
nador flagrado combinando
propina e falando até em
assassinato permanece em
liberdade e tem todas as
prerrogativas asseguradas?

Num país sério, um pre-
sidente é pego em evidente
prevaricação e permanece
no cargo?

Numa país sério, um ex-
presidente envolvido em
tantos crimes continua fa-
zendo campanha vermelha
e zombando da Justiça?

Num país sério, partido
e políticos se dispõem a de-

fender gente assim?
Num país sério, um mé-

dico especialista em repro-
dução humana estupra de-
zenas de mulheres em fica
'preso' em casa?

Desculpem aqueles que
acham que não se pode jul-
gar um país e a seu povo
pelo que meia dúzia faz. Mas
o problema é este. Não é
mais meia dúzia que mente,
rouba, desvia, mata e come-
te outros crimes desta na-
tureza. São milhares, talvez
milhões de pessoas, direta
e indiretamente, querendo
levar vantagem e se lixando
pra saúde, pra educação,
pros aposentados, se temos
ou não inflação e desempre-
go. Se a segurança pública
nos garante o direito de ir e
vir. Daí, eu te pergunto: so-
mos um País sério?

ESGOTO NACIONAL
Nada pode reforçar mais a tese de que o Congresso

Nacional é, mesmo, um antro, um covil, um grande circo e,
supostamente, um rendez-vous (isto porque ainda não se
transmitiu cenas mais picantes lá dentro). Uma Casa onde,
ao invés de passar uma imagem de seriedade, de criação de
leis favoráveis à população, de fiscalização permanente do
Executivo, as negociatas, o corporativismo, o toma lá dá
cá, a compra de parlamentares e tudo mais que represente
a sordidez de uma instituição e o comprometimento deles
com o esgoto e os meandros para se manter o poder e
ganhar dinheiro, estão presentes no dia a dia daquele lu-
gar. E os melhores exemplos de que isto é uma triste reali-
dade que precisa ser expurgada, se possível, extinta (en-
tendam como quiserem), o mais rápido, foram o arquiva-
mento da segunda denúncia contra Temer e a volta de
Aécio Neves ao Senado. A primeira se deu pela explícita
distribuição de dinheiro aos parlamentares ( emendas, cash,
etc) e, a segunda, pela mesma razão, acrescida pelo fato de
28 dos 44 senadores que votaram a favor do tucano res-
ponderem a inquéritos ou ações penais no STF.

FRASE DA SEMANA: Deus disse: "Dai com a mão direita que a esquerda não veja".
Será que era uma referência aos políticos brasileiros que veem até com os pés?

ELEIÇÕES 2018
Ano que vem, daqui a me-

nos de um ano, teremos elei-
ções para presidente, gover-
nador, deputados (estaduais
e federais) e duas vagas de se-
nador. Uma boa oportunida-
de para mostrarmos satisfação
ou repúdio com o que aí está.
Embora não preguemos o voto
branco, nulo ou abstenção,
respeitamos a vontade abso-
luta do eleitor que não aguen-
ta mais a mesmice, escutar uma
coisa e ver outra se realizando
completamente às avessas,
tanta roubalheira e impunida-
de e prefere não votar em ne-
nhum deles. Mas, como em
tudo na vida, não se pode ge-
neralizar, pois o que os maus
políticos querem (além das
maracutaias) é que esta cultu-
ra do 'deixa pra lá, não vai adi-
antar mesmo' e eles - que já
são maioria - comprarem, co-
optarem, encabrestarem votos
e pessoas e continuarem com
seus mandatos. Portanto, 2018
pode, quem sabe, revelar sur-
presas agradáveis e, quem
sabe, apresentar candidatos
bons, honestos, capazes de,
eleitos, cumprir promessas de
campanha e  fazer aquilo que
prometeram e são pagos pra
fazer. Quem sabe?

MAIA X TEMER
Tem gente que ainda

acredita numa briga pra va-
ler entre os presidentes da
Câmara, Rodrigo Maia e da
República, Michel Temer. É
claro e cristalino que estão
em jogo muitas coisas. In-
teresses partidários, poder,
as próximas eleições e, mais
claro ainda, o dinheiro (ali-
ás, em termos de Brasil atu-
al, o mais corrupto dos cor-
ruptos, muito dinheiro). Os
fatos, já rotineiros, não de-
verão afetar os ânimos dos
personagens envolvidos,
pois são, todos, da mesma
estirpe e frequentam o mes-
mo valhacouto. Ah, não nos
esqueçamos, também estão
todos envolvidos até o talo.
O cenário político, apesar
de conturbado, não sofrerá
alterações significativas
(isto se não surgirem fatos
novos, como a volta dos
movimentos populares),
uma vez que os dois fuma-
rão o cachimbo da paz e a
população, não só será afe-
tada mais do que está, con-
tinuará pagando a conta
pelos desmandos e irres-
ponsabilidades dessa ba-
gunça e levando, como
sempre, mais fumo.

Pelo fim dos privilégios
e regalias nos presídios

Artigo Por Milton Rangel

A facilidade com que os
detentos têm acesso a tele-
fones celulares, armas e
drogas nas carceragens
Brasil afora revela a vulne-
rabilidade do sistema prisio-
nal no país. Um modelo que
se mostrou falho por não
reabilitar para a sociedade
mais de meio milhão de en-
carcerados que hoje cum-
prem pena no Brasil. Temos
um sistema que permite que
o crime se perpetue atrás das grades e que bandi-
dos ordenem rebeliões e barbáries em série gra-
ças aos celulares que escapam das revistas.

Pois uma lei, de minha autoria, que estende a
revista mecânica - por meio de scanners corpo-
rais, raio-x e detector de metais - para todas as
pessoas nos presídios do estado, vai ajudar a de-
sarmar essa bomba-relógio das cadeias.

A aprovação da nova lei pretende tratar de
forma isonômica familiares de detentos, funci-
onários do sistema, chefes de poder, políticos,
juízes e governadores. Nada além do que já
ocorre nos aeroportos, onde todos sem distin-
ção são submetidos à revista nos embarques.
Por que nas cadeias brasileiras, já tão fragiliza-
das, deveria ser diferente?

Não é novidade que grande parte da carga
ilegal encomendada pelos presos entra no siste-
ma prisional através dos seus portões principais.
Hoje, nenhuma autoridade está livre da ameaça
de criminosos, que podem se aproveitar da lei
para forçá-la a levar produtos de uso ilícito. A
mudança na lei veio nesse sentido; preservar a
segurança de todos, inclusive dos advogados. Um
projeto idêntico aplicado às unidades do Depar-
tamento Geral de Ações Socioeducativas (De-
gase), para menores infratores e onde não há
figurões da Lava-Jato nem os grandes chefões
do tráfico, foi aprovado, sem resistência de “clas-
ses”, como a dos advogados.

Acredito que todos aqueles que desejam mais
segurança não se importarão em ser revistados. Até
ser aprovada, a nova lei enfrentou a resistência de
grupos que não queriam se submeter ao scanner.
Na Alerj temos representantes desses dois segmen-
tos. Para aprovar a lei da revista que acaba com o
fim do privilégio, sofremos resistências de entidades
representadas pela Frente em Defesa da Advoca-
cia, que deveria estar a serviço do cidadão.

Milton Rangel é deputado estadual,
líder da bancada do DEM
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Guarda Municipal Armada

Deficientes visuais poderão
votar na consulta pública
Cédulas eleitorais
em braile serão
disponibilizadas
no Caio Martins

Os deficientes visu-
ais de Niterói também
poderão participar da
consulta pública sobre
o uso de armas pela
Guarda Municipal no
próximo dia 29. Serão
disponibilizadas cédu-
las eleitorais em braile
na seção de votação
instalada no Caio Mar-
tins, em Icaraí. Segun-
do dados do IBGE, Ni-
terói possui 13.581 de-
ficientes visuais.

O voto na consulta
pública não é obrigató-
rio, mas, de acordo com
a Lei Eleitoral, todos os
cidadãos maiores de 18
anos e menores de 70
anos são obrigados a ter
título de eleitor, inclusi-
ve os deficientes. O que
torna os deficientes vi-
suais nessa faixa etária
aptos a votar na consul-

ta pública. Vale lembrar
que os eleitores com de-
ficiência ou mobilidade
reduzida têm preferên-
cia para votar e podem
ser auxiliados por uma
pessoa da sua confian-
ça na cabine de votação
quando houver necessi-
dade. Essas normas
também serão respeita-
das na consulta pública.

Além da seção do
Caio Martins, outros 48
pontos de votação esta-
rão à disposição dos
eleitores em todas as
regiões da cidade. A lis-
ta completa pode ser
consultada no site
www.decideniteroi.com.br.
No site, disponibilizado
pela prefeitura, o eleitor
também pode conferir
onde votará. Para isso,
bastará digitar no site os
números da sua zona e
seção eleitoral.

As urnas estarão
abertas das 8h às 17h
e, na votação, serão
usadas cédulas de pa-
pel onde o eleitor deve-

rá assinalar “sim” ou
“não” a pergunta: “Você
é a favor do uso de ar-
mas de fogo pela Guar-
da Municipal de Nite-
rói?”  Se a maioria sim-
ples dos consultados se
manifestar favoravel-
mente à questão, a me-
dida será adotada na ci-
dade de acordo com a
política de segurança pú-
blica em vigor.

Niterói será a pri-
meira cidade brasileira
a fazer uma consulta
pública antes de decidir
sobre armar a Guarda
Municipal. Embora não
seja uma exigência le-
gal, o prefeito Rodrigo
Neves decidiu que a
população deve partici-
par dessa decisão.

Para garantir a lisura
da votação, a prefeitura
convidou a OAB e o Con-
selho Comunitário de Se-
gurança de Niterói para
ajudarem na fiscalização
de todo o processo elei-
toral, incluindo a conta-
gem dos votos.

Audiência pública discute democratizar
verbas publicitárias no municipio

De 70 jornais que re-
cebiam recursos de ver-
bas publicitárias do Go-
verno Federal para 2.809.
De apenas 179 rádios es-
palhadas pelo Brasil para
1.883. Os números foram
revelados pelo jornalista
Franklin Martins, que foi
ministro-chefe da Secre-
taria de Comunicação
Social entre os anos de
2007 e 2011, no segundo
governo Lula. Durante
audiência pública realiza-
da na Câmara de Niterói,
na noite de quarta-feira
(18), o Projeto de Lei 25/
2017, de autoria do vere-
ador Leonardo Giordano
(PCdoB), foi o ponto cen-
tral. A matéria pretende

destinar 30% de toda a
verba de publicidade ofi-
cial da Prefeitura, hoje em
torno de R$ 15 milhões,
para jornais alterativos,
blogs, sítios, portais eletrô-
nicos, rádios e TVs comu-
nitárias da cidade.

“O governo, qualquer
governo, precisa se co-
municar com a população
através de diversas mídi-
as, é um fato. Niterói, por
exemplo, não precisa, ne-
cessariamente, falar com
a cidade do Rio; mas tem
que falar para todo o
município. A iniciativa do
projeto é muito boa, mas
haverá reação da gran-
de imprensa, dos gran-
des monopólios de comu-

nicação e das agências
de publicidade. Podem
estar certos”, afirmou
Franklin Martins.

Beth Costa, do Fórum
Nacional pela Democra-
tização da Comunicação
(FNDC) e da Federação
Nacional dos Jornalistas
(Fenaj), lembrou que o
movimento pela demo-
cratização da comunica-
ção e melhor distribuição
das verbas de publicida-
de começou com a
Constituinte.

O projeto já foi apro-
vado pela Comissão de
Constituição, Justiça e
Redação Final da Câma-
ra e aguarda votação em
plenário. “Queremos asse-
gurar uma mídia mais de-
mocrática e plural em Ni-
terói, que tem tradição em
jornais de bairro com ca-
ráter alternativo e comu-
nitário. E reforçar a am-
pla possibilidade de mais
veículos discutirem a cida-
de, já que a iniciativa des-
centraliza os recursos, ge-
rando novas formas de
comunicação no nosso
município”, explicou.

Prefeitura Móvel chega ao Barreto
O Horto do Barreto, na

Zona Norte de Niterói, re-
cebe, a partir de segunda-
feira (23) até o dia 27, o
projeto Prefeitura Móvel,
que já percorreu os bair-
ros do Fonseca, Caramu-
jo, Ilha da Conceição, En-
genhoca e Ponta da Areia.
Na ocasião, os moradores
da região estarão ainda
mais próximos do poder
público, e poderão fazer
reivindicações e suges-
tões para a administração
municipal. O atendimento
será feito das 8h às 17h.

Durante toda a sema-
na, o prefeito vai despa-
char no gabinete monta-
do especialmente para a

ocasião no local, e vai se
reunir com secretários e
l íderes  comuni tár ios ,
além de atender ao públi-
co. Eles também farão
reuniões de trabalho e
apresentarão proje tos
para a região.

Diversas secretarias,
como a de Educação, Exe-
cutiva, Saúde, Assistên-
cia Social e Direitos Hu-
manos, Obras, Meio Am-
biente, Conservação e
Serviços Públicos monta-
rão postos para atender a
população. Os moradores
passarão por uma triagem
e suas demandas são en-
caminhadas paras os ór-
gãos competentes.

NitNota
Um morador de Ica-

raí e de Santa Rosa fo-
ram os ganhadores do
prêmio do primeiro sor-
teio da NitNota, a Nota
Fiscal de Serviços de
Niterói. Eles receberão
cerca de R$ 100 mil cada
– o valor terá um des-
conto após tributação
da Receita Federal.

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de
Fazenda, participaram do
sorteio 1.772.942 notas
fiscais de serviço emiti-
das na cidade entre 3 de
abril e 17 de outubro des-
te ano. O sorteio foi rea-
lizado com base na extra-
ção da Loteria Federal.
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VOSSA EXCELÊNCIA... Os ânimos
continuam exaltados em Brasília,
mesmo com a garantia da
continuidade da carreira do
senador Aécio Neves. Numa
audiência para discutir sobre as
recentes e polêmicas exposições (o
mimimi se é arte ou não), o
deputado federal Givaldo Carimbão
mandou a visão para Sérgio Sá
Leitão, ministro da Cultura: "...
Queria que fosse com a mãe do
ministro, mijando na cabeça dela.
Queria pegar a mãe do ministro e
botar de perna aberta para ver se ele gostava. Pegar sua filha...". ESTÃO NAS
MANGAS DOS SENHORES MINISTROS/NAS CAPAS DOS SENHORES MAGISTRADOS/NAS
GOLAS DOS SENHORES DEPUTADOS/NOS FUNDILHOS DOS SENHORES VEREADORES/NAS
PERUCAS DOS SENHORES SENADORES/SENHORES/FDP/BANDIDO/CORRUPTO/ LADRÃO.

O FUTURO PELO CHEIRINHO... Do jeito que as coisas
estão, o fim do mundo está cada vez mais próximo. E
nada melhor do que uma rumpóloga para mostrar o
que o futuro lhe reserva. Antes, você tem que mostrar
a bunda para ela. Sandra Ramos é uma vidente que
trocou a bola de cristal pelas bandas da bunda.
Segundo ela, a banda direita expressa o passado; a
banda esquerda traz o futuro. "Todos levam na bunda
o futuro. A bunda é uma espécie de enciclopédia de
nossas vidas", filosofou Sandra.

OUTUBRO ROSA... A
Mulher Melão ia fazer a
festa na cidade chinesa
de Hangzhou: o
restaurante Trendy
Shrimp lançou uma
campanha na qual as
mulheres têm
descontos de acordo
com o tamanho dos
seios. Quanto maior as
tetas, maior o desconto,
que vai de 5% (para os
"limõezinhos") a 65%.

DOMÉÉÉSTICA... Fortaleza
é o fervo. Vem de lá uma
interessante proposta de
emprego: R$ 1 mil por
mês para cuidar de duas
crianças. A candidata
deve ficar atenta a
algumas exigências: não
pode ter problemas
familiares que a
obriguem a faltar; não
pode ter filhos menores
de 5 anos; não pode usar
celular no serviço; tem
que ajudar nas demais
atividades da casa; tem
que ter boa aparência; e
tem que ser magra para
caber no banco detrás do
carro junto com as
cadeirinhas das crianças.

BIBI IDOSA... Você já ouviu
falar em Dory Payne? É uma
senhorinha de 87 anos que
quer se dedicar a ajudar
crianças adotadas. Durante
as últimas seis décadas ela
exerceu uma profissão não
muito nobre: ladra de joias.
Disse que pretende parar.

TEM UM CARA LÁ NA
ESQUINA/O QUE ELE TEM
NA MÃO? QUAL SERÁ SUA
INTENÇÃO?... Crime na
Amaral Peixoto. Crime na
Rua da Conceição. Crime
na Doutor Celestino.
Crime na Roberto Silveira.
Crime na Gavião Peixoto.
Crime na Cinco de Julho.
Crime na Domingues de
Sá. Crime na Miguel
Couto. Crime na João
Pessoa. Crime na Rua
Santa Rosa. Crime na
Paulo César. Crime na
Noronha Torrezão. Crime
no Pé Pequeno. Áreas
nobres. Do crime.

DIRTY DANCING... A nova
geração não deve saber o
que é uma gafieira. A
mais tradicional delas, a
Estudantina, está
fechando as portas
atolada numa dívida de
R$ 5 milhões. Mesmo com
a ajuda indireta de
programas de televisão,
como o quadro "Dança
dos Famosos" do
Domingão do Faustão, a
dança de salão não tem
mais a outrora procura
que fez da casa de
danças, localizada na
Praça Tiradentes, uma
das mais badaladas do
país e que, até hoje, é
usada como cenário de
diversas produções, como
na novela "A força do
querer", que acabou de
acabar.
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Domingo é dia de Ação
Cidadã na praça do Rink

Campo de São Bento recebe ações
de prevenção à osteoporose
Evento, que conta com
apoio da Secretaria
Municipal do Idoso,
terá realização de
exames preventivos
para a saúde do idoso

Niterói recebe uma sé-
rie de atividades para mar-
car o Dia Mundial da Pre-
venção e Combate à Oste-
oporose. As ações serão
realizadas no Campo de São
Bento, em 20, 21 e 22 de
outubro, das 9h às 17h. O
evento é promovido pela
Associação Brasileira de
Avaliação Óssea e Osteo-
metabolismo (ABRASSO),
e conta com o apoio da Se-
cretaria do Idoso. A progra-
mação inclui a realização de
exames preventivos para a
saúde do idoso e ativida-
des físicas dirigidas.

Com o slogan “Seja Fir-
me e Forte Contra a Osteo-

porose”, o evento terá
stand com especialistas à
disposição para tirar dúvi-
das sobre a doença. Entre
os exames disponíveis, es-
tão o Teste do Calcâneo
(exame que avalia a massa
óssea do indivíduo por
meio de uma ultrassonome-
tria do calcanhar para iden-
tificar a osteoporose) e o
teste de “Frax”, desenvol-
vido através de questioná-
rio para estimar a probabi-
lidade de fraturas de acor-
do com os fatores de risco
relatados na pesquisa.

Orientações nutricio-
nais, atividades de dança e
distribuição de materiais ex-
plicativos também serão
oferecidos ao longo do
evento. Durante os três
dias de atividades, a Secre-
taria Municipal do Idoso irá
arrecadar alimentos não
perecíveis, doados pela po-
pulação, que serão entre-
gues em instituições caren-
tes da cidade.

A Prefeitura de Ni-
terói realiza, neste do-
mingo (22), mais uma
edição da Ação Cida-
dã – projeto da Secre-
taria de Assistência
Social e Direitos Hu-
manos (SASDH) que
oferece, gratuitamente,
serviços como retirada
da segunda via de do-
cumentos, realização
de testes rápidos de
saúde e orientação ju-
rídica para a população.
O evento, que começa
às 10h, será realizado
na Praça do Rink, no
Centro na cidade.

A secretária munici-
pal de Assistência So-
cial e Direitos Huma-
nos, Verônica Lima, ex-
plica que entre os ser-
viços disponibilizados
nesta, que é a nona edi-
ção do evento, estarão:
localização de registros
civis (assentamentos de
nascimentos, casamen-
tos e óbitos, isenção da
2ª via (Certidão de Nas-
cimento, Casamento e

Óbito), e da segunda via
da Carteira de Identida-
de, orientação para em-
preendedores individu-
ais, balcão de empregos,
atualização e primeiro
cadastro no Bolsa Famí-
lia e Vale Social, além de
todos os serviços dispo-
níveis no CRAS.

"Quase 30 mil pes-
soas já foram benefici-
adas pela Ação Cida-
dã, que tem como ob-
jetivo aproximar as po-
líticas públicas da po-
pulação. Esta edição,
no Centro da Cidade, é
uma oportunidade para
que um maior número

de pessoas acessem os
serviços, visto que o
acesso é mais fácil e a
localização excelente",
explica a secretária.

Serviços de saúde,
como fisioterapia, aferi-
ção de pressão arterial,
teste de glicemia, orien-
tação da saúde bucal,
orientações voltadas
para saúde da mulher,
exame de vista e des-
contos na compra de
óculos também estarão
disponíveis, entre outros.
A Companhia de Limpe-
za de Niterói (Clin) pro-
moverá atividades sobre
reciclagem.

OAB Niterói
encerra
Outubro Rosa
no dia 25

A OAB Niterói fecha
a programação referente
à campanha “Outubro
Rosa” promovendo pa-
lestra sobre “Direitos das
mulheres portadoras de
câncer”, no dia 25 de ou-
tubro, a partir das 19 ho-
ras, no auditório da Uni-
versidade Candido Men-
des (Ucam) na cidade.

Organizado pelas
Comissões OAB Mu-
lher, presidida por Helga
Mansur, que também é
uma das expositoras; e
de Cultura Jurídica, ten-
do à frente Paulo Boia, o
evento conta ainda com
as participações de  Pau-
lo Gonçalves, fisiotera-
peuta coordenador da
campanha “Outubro
Rosa” em Niterói, e Fer-
nanda Ferreira Lopes Ta-
vares, delegada da Co-
missão OAB Mulher.

A programação terá
depoimentos de Miche-
le da Silva Micheloni Pi-
nho, colaboradora da
Comissão, e da manicu-
re Margarida Alves da
Silva Medina.

Será concedida carga
horária para estudantes.

Ciné Club exibe animação
indicada a prêmio com bate-papo

O Ciné Club da Aliança
Francesa de Niterói (Rua Lo-
pes Trovão 52, 2° andar) traz
neste mês de outubro, no dia
27, às 19h, a exibição gratui-
ta de uma animação que foge
dos desenhos tradicionais.
Em “A Menina Sem Mãos”,
filme do diretor Sébastien
Laudenbach, os persona-
gens se fundem com o ambi-
ente em meio a traços em
aquarela, criando uma esté-
tica leve e fantasiosa, con-
trastando com a temática
assombrosa do filme. Base-
ado em um conto dos irmãos
Grimm, famosos por suas
histórias infanto-juvenis, a
animação conta a história de

uma menina vendida pela
família ao diabo para resol-
ver problemas financeiros.

Apesar de ter suas mãos
cortadas, ela não se entrega
ao rancor e consegue recome-
çar a vida  ao se apaixonar por
um príncipe. “A história é an-
tiga. Entretanto, sob os traços
instigantes de Sébastien Laun-
denbach, temos a impressão
que o conto foi escrito ontem,
ou mesmo que ele se inventa
em nossa frente à medida que
se revela”, conta Gabriel Mi-
lagres, aluno de cinema da
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), e mediador do
bate-papo que acontece após
a exibição do filme.

Neltur recebe inscrições para candidatos à Corte Momesca do Carnaval 2018
Você que tem samba no

pé, beleza e simpatia pode-
rá compor a Corte Momes-
ca do Carnaval de Niterói. A
eleição já tem data marcada
e as inscrições começarão
na próxima terça-feira, dia
24. O evento está programa-
do para o dia 7 de dezembro
na Unidos do Viradouro.

Os eleitos receberão in-
dividualmente a premiação

em espécie, sendo R$ 6.000
para o Rei Momo e a Rai-
nha e, R$ 3.500 para a 1ª e
2ª Princesas.

Os interessados deve-
rão apresentar-se na sede

da Neltur (Estr. Fróes 773
– São Francisco – Niterói)
até o dia 28 de novembro,
de segunda a sexta-feira,
das 9h às 18h, levando os
originais e cópias do RG,

CPF e do comprovante de
residência, além de uma
foto 3X4 e outra foto de
corpo inteiro medindo
10X15. Informações pelo
telefone 3611-3807.
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CRISTINA LEBRE é autora dos livros OLHOS DE LINCE e MARCA D’ÁGUA à venda nas Livrarias Gutenberg de Icaraí
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palavras@gazetanit.com.br

Enredamo-nos nas redes
Muito se fala sobre os

relacionamentos atuais,
diante do tão grande ape-
lo que esse bichinho cha-
mado Smartphone nos
traz.  É impressionante a
solidão que vivemos hoje.
Solidão a um, a dois, a
três, a milhões.  As pes-
soas podem estar juntas
fisicamente, mas as men-
tes se separam de forma
instantânea quando se
liga os aparelhos.  Não é
mesmo muito esquisito
hoje em dia ficar sem luz,
sem bateria, sem wifi?
Parece que não temos
mais o que fazer, ou
como viver.

E o que dizer dos
posts?  Há pessoas que
não veem o pôr do sol
porque estão ocupadas
fotografando-o, ou pior,
fazendo uma história so-
bre ele no Instagram.
Gente, fazer história no
Insta é, na maior parte
das vezes, completamen-
te inútil!  E o snap, en-
tão?  Coisa mais besta!
Mas tanta gente adora, e
se preocupa com isso o
tempo todo. Não curte o
que está fazendo, curte
postar o que está fazen-
do!  É totalmente bizar-
ro.

As redes sociais nos
devoraram.  As pessoas
não conversam, não na-

moram, não se olham.
Fazem tudo pelo Face.
Pelo Face a gente con-
segue até encontrar um
amigo que não via há
anos, mas e depois?  Va-
mos, efetivamente, vê-lo,
tête-a-tête?  Ou ficamos
somente na conversa vir-
tual?  Triste admitir que
quase sempre é o que
fazemos.

Pelas redes sociais o
povo brasileiro vocifera
contra os poderosos cor-
ruptos.  Mas cadê que
vamos às ruas?  O que
está faltando para irmos?
Lideranças?  Talvez.
Mas onde estão os pos-
síveis novos líderes?
Será que não estão em
casa, bradando através
das teclas de um celular?

Não sou contra o
smartphone.   É uma ge-
ringonça efetivamente
maravilhosa, possui inú-

meros recursos, facilita
tremendamente a vida. O
problema não é o celular,
é a gente.  O problema é
que nos rendemos a ele
e o tratamos como o nos-
so ídolo, nosso cônjuge,
nosso familiar.  A ques-
tão central é o nosso de-
sequilíbrio em relação à
essa tecnologia tão im-
portante.

Chegará o momento
em que a humanidade vai
olhar para trás e comen-
tar como o ser humano
do início do século XXI
foi insensato.  Até lá, nos-
so vício atual custará mi-
lhares de relacionamen-
tos, entre nós e com a
natureza. Que a gente
pare um pouco pra pen-
sar, e ler sobre o assun-
to.   Ele é vasto demais
para uma simples coluna.
E perigoso demais pra
gente deixar de abordar.

Regional Aprendiz na Sala Leila Diniz
Arte & Espetáculo

A série ‘Concertos
na Imprensa’ recebe o
grupo Regional Apren-
diz - Região Oceânica,
no próximo dia 25 de
outubro, quarta-feira,
às 12h30, na Sala de
Cultura Leila Diniz.
Entrada franca.

Formado por 30
jovens, entre 10 e 14
anos, todos integran-
tes das classes de
MPB do Programa
Aprendiz e alunos da
Escola Municipal
Francisco Portugal
Neves, o grupo, com
seus violões, cavacos,
percussões e vocais,
vai apresentar um re-

pertório repleto de músi-
ca popular brasileira, pas-
seando do som de Luiz
Gonzaga ao Rappa. En-
tre os temas selecionados
estão para o show, estão:
“Sebastiana”, “Eu Só

quero um xodó”, “Olhos
Coloridos” e “Pescador
de ilusões”.

A Sala de Cultura
Leila Diniz fica na Rua
Heitor Carrilho, 81, no
Centro de Niterói-RJ.

Marvio Ciribelli
faz show no
Moda Nit

O pianista e composi-
tor Marvio Ciribelli será a
atração do evento “Moda
Nit”, no Espaço Cantarei-
ra, no próximo domingo,
22, às 18h. No show, Ciri-
belli vai contar com a par-
ticipação da cantora Shei-
la Sá, do percussionista
Luís Lima (Japão) e do bai-
xista Alex Rocha.

Para o repertório, Mar-
vio selecionou temas pró-
prios, presentes nos seus

‘Sakurá’ faz
curta temporada
no Municipal

O Teatro Municipal de
Niterói recebe entre os dias
21 e 29 de outubro sábados
e domingos), às 16h, o mu-
sical infanto-juvenil “Saku-
rá”, escrito e dirigido por
Gabriel Naegele. Com uma
comunicação profunda,
sensível, leve e divertida,
Sakurá é um convite para o
conhecimento e o respeito
a um universo curiosamen-
te sábio e encantador. O es-
petáculo é a mais nova pro-
dução da Cia Cria das Ca-
sas, grupo que comemora
uma década de trajetória e
que foi recordista de indi-
cações ao Prêmio Zilka
Sallaberry em 2013, com o
espetáculo “Três Marias”;
concorrendo em nove das
10 categorias existentes, re-
cebendo os troféus de Me-
lhor Espetáculo e Figurino.

Ingressos: R$ 40.

dois últimos discos – “Vogue
Samba Jazz” e “Beyond the
Horizon”, além de arranjos es-
peciais para composições de
Tom Jobim, Edu Lobo, Rildo
Hora, Carlos Lyra, Carlos
Aguirre, entre outros.

O Espaço Cantareira fica
na Rua Alexandre Moura, 2A,
São Domingos, Niterói-RJ. O
evento terá entrada franca.

Clube do Choro homenageia Baden Powell
No dia 24, a partir das 20h, a Sala Carlos Couto,

anexa ao Teatro Municipal de Niterói, abre suas portas
para mais uma apresentação do Clube do Choro de Ni-
terói, que irá apresentar “Baden Powell - do Choro ao
Afro-Samba”. Baden se notabilizou por seu gigante vir-
tuosismo, elevando o violão brasileiro a um patamar de
destaque no mundo inteiro. Compôs várias peças para
violão-solo, mas também sambas de enorme destaque
no cenário da música popular brasileira. Entrada Franca

palavras@gazetanit.com.br
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ÁRIES - Deixe a teimosia de lado e preste
atenção no que as pessoas têm a dizer.
Organize seus compromissos e pertences.
Alto astral nas relações familiares. Anali-
se suas atitudes no amor.

TOURO - Controle seu temperamento para
não provocar problemas. Planeje-se e evi-
te surpresas no setor financeiro. Alguns
amigos podem estar precisando de sua aju-
da. Mantenha os pés no chão.

GÊMEOS - Muita concentração garantirá su-
cesso na vida profissional. Controle seu tem-
peramento, ou poderá ter problemas em fa-
mília. Tome mais cuidado com a saúde. Con-
seguirá contornar imprevistos e problemas.

CÂNCER - Amigos ajudarão a manter o seu
bom-humor. Ficará em dúvida sobre pesso-
as que não conhece bem. Alto poder de cri-
atividade. Excesso de sentimentalismo
pode atrapalhar o romance.

LEÃO - Conte com o apoio de quem sempre
torceu por você. Na paixão, alto poder de
sedução. Um novo relacionamento pode
aparecer, mas não se precipite. Controle o
autoritarismo. A sorte estará ao seu lado.

VIRGEM - Não desista de seus sonhos. Na
profissão, sucesso e reconhecimento pelo
seu esforço estão por vir. Perceberá o quanto
é importante para seus amigos. Aposte numa
boa conversa para conquistar quem ama.

LIBRA - Impor sua maneira de ver o mundo
pode causar problemas. Na profissão, os
astros mandam boas vibrações. Momentos
de paz em família. As pessoas verão em
você alguém de muita confiança.

ESCORPIÃO - Aprenda com os erros do pas-
sado e não insista em uma relação des-
gastada. Instabilidade financeira pode
acabar com seu humor. Sorte em concursos.
Amplie seus conhecimentos.

SAGITÁRIO - Não deixe sua vida espiritual
de lado. Atividade extra irá complementar
a renda familiar. Ótima fase ao lado de
amigos e parentes irá aumentar seu astral.
Preste mais atenção à saúde.

CAPRICÓRNIO - Uma onda de disposição e
bom humor irá tomar conta de sua vida nes-
te início de mês. Na profissão, dúvidas po-
derão surgir. Rotina pode tomar conta da
relação amorosa: converse com seu par.

AQUÁRIO - Seja menos radical, principal-
mente na profissão. Cultive o relaciona-
mento amoroso com dedicação e carinho,
valerá a pena. Divirta-se e reponha suas
energias ao lado de pessoas queridas.

PEIXES - Não esconda seus sentimentos. Pre-
ocupe-se menos ao expressar suas opini-
ões. No romance, uma boa surpresa está
por vir. Disposição de sobra para superar
obstáculos. Evite discussões sem motivo.

Passatempo
                    De 21 a 27 de outubro
Horóscopo da Semana

(21.03 a 20.04)

(21.04 a 20.05)

(21.05 a 20.06)

(21.06 a 22.07)

(23.07 a 22.08)

(23.08 a 22.09)

(23.09 a 22.10)

(23.10 a 21.11)

(22.11 a 21.12)

(22.12 a 20.01)

(21.01 a 19.02)

(20.02 a 20.03)

PROFESSOR BARRAGAN é empreendedor, advogado, contador, professor universitário,
MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela PUC, Mestre em Direito Econômico
e Desenvolvimento, colunista de jornais e revistas e autor de livros. No Facebook Professor
Barragan e Instagram @professorbarragan

Chegou a hora de se reinventar
Um grito ecoou no

horizonte. Era mais um
jovem revoltado por ver
seus pais brigando por
falta de dinheiro. A co-
mida na mesa teima em
não aparecer com a fre-
quência de antes. O ho-
rário de encontro com o
seu pai, sempre cedo ou
no final do dia – quando
ele retornava do trabalho
– agora já não tem mais
regularidade. A qualquer
hora do dia posso encon-
trar o jovem pode encon-
trar seu pai no seio do lar,
pois lhe retiraram o em-
prego de que tanto gos-
tava. O único lado bom
foi a possibilidade de o
jovem conviver mais
com seu pai e ter con-
versas que jamais imagi-
nou que fossem ocorrer.
Ele passou a ser mais
presente na vida do jo-
vem que assiste a tudo
sob o efeito da abrupta
mudança que alcançou a
sua casa e a economia de
seus pais. A mãe, tentan-
do equilibrar as contas
com a sua renda, por ve-
zes, chegava em casa
bastante cansada e en-
contrava o marido com
o semblante de frustra-
ção característico de um
homem que não conse-
gue admitir não trabalhar
enquanto a sua mulher
possui um emprego. Um
machismo típico que não
lhe deixa vencer o senti-
mento de rancor e de re-
cusa em relação àquela
situação, ao invés de bus-
car se reinventar para
tentar uma nova alocação
no mercado de trabalho
ou como empreendedor.

O cenário acima des-
crito retrata uma situação
de crise econômica que
assola o ambiente fami-

liar quando um dos mem-
bros - ou o integrante que
sustenta o lar - é demitido
do emprego que garantia
o seu sustento e de sua
família, ou que comple-
mentava a renda do outro
cônjuge no pagamento
das despesas. Aquela cena
tem se repetido em algu-
mas casas de nosso país,
haja vista a situação eco-
nômica frágil em que nos
encontramos.

Naquela linha, desta-
ca-se que é necessário se
reinventar enquanto pro-
fissional, para que novos
mercados possam ser
abertos ou desbravados
pelo desempregado. É de
bom alvitre destacar que
não podemos depender do
Estado. A população bra-
sileira foi criada dentro de
uma bolha de assistenci-
alismos que nos fez tor-
nar dependentes de todo
o sistema governamental,
que faz parecer que, sem
ele (o Governo) nada po-
demos fazer. Não é bem
assim. Pela formação a
que nos submeteram, de
acreditar no assistencialis-
mo governamental – e
dele depender -, o que re-
vela uma forma antiqua-
da e ultrapassada de fazer
política, é que não temos
potencial para, rapida-
mente, recuperarmo-nos
de uma crise econômica.

É preciso entender que
o indivíduo não deve de-
pender do Governo. Não
deve precisar do Governo
para que possa progredir
e se desenvolver. Está na
hora de os cidadãos brasi-
leiros se conscientizarem
de que devem empreender
por conta própria. Devem
estimular sua criatividade
e se reinventar, remodelan-
do-se para encontrar es-

paço no mercado de traba-
lho ou, o que é mais indica-
do, criar um mercado de tra-
balho na condição de em-
preendedor. Neste viés, pa-
íses como os EUA, em que
há uma mentalidade empre-
endedora, ao invés de as-
sistencialista, permitem uma
recuperação econômica rá-
pida em tempos de crise.
Naquele mencionado país,
temos o Governo norte-
americano como incentiva-
dor de negócios privados na
sociedade, ou seja, ele não
atrapalha o surgimento e
crescimento das empresas,
mas, ao contrário, estimu-
la-as para que progridam e
promovam o surgimento de
mais empregos, aumentem
o consumo, circulem mais
dinheiro aquecendo a eco-
nomia e, por fim, gerem
mais recursos para os co-
fres públicos. Essa é uma
mentalidade moderna de
gestão que permite o desen-
volvimento contínuo de
uma nação.

Logo, ter um Estado
que atrapalhe a evolução do
mercado empresarial, é ter
uma estrutura estatal arcai-
ca, desestimuladora, custo-
sa e assistencialista, que
mantém o cidadão como
seu eterno dependente. Nes-
te sentido, um perigoso ca-
minho se abre: se o Estado
não tiver dinheiro, o cida-
dão ficará sem dinheiro,
porquanto é dependente
daquele Estado falido. Por
concluir, é preciso que cada
um dos indivíduos se liber-
te das amarras assistenci-
alistas do Estado e empre-
enda em sua carreira profis-
sional ou empresarial para
não mais depender do Go-
verno para o seu próprio de-
senvolvimento e sustento.

Reinvente-se! Empree-
enda! E viva a cidadania!

Paulo Betti no
Teatro Popular

O Espetáculo “Autobio-
grafia Autorizada”, com o
ator Paulo Betti, chega ao
Teatro Popular Oscar Nie-
meyer, com entrada franca.
Em uma única apresentação,
no dia 22 de outubro, às 19h,
a peça marca o ano de come-
morações de suas 4 décadas
de carreira. O monólogo, es-
crito e produzido pelo pró-
prio Paulo Betti, faz parte da
programação do ciclo "As
Revoluções do Século XX /
As Utopias do Século XXI",
no Teatro Popular.

AgroSerra traz a
roça para Niterói

O ‘AgroSerra – da Roça
ao Prato’, evento que atraiu
mais de 12 mil pessoas ao
Palácio de Cristal, em Petró-
polis, promete repetir o su-
cesso em sua primeira edi-
ção em Niterói, nos dias 21 e
22 de outubro no Campo de
São Bento, com a participa-
ção de mais de 40 exposito-
res entre produtores de ver-
duras e legumes orgânicos,
cervejas e cachaças artesa-
nais, queijos, doces, compo-
tas, conservas e artesanato.

No sábado acontece o
workshop realizado por Iza-
bel Alvares, vencedora da 2°
edição do Masterchef Brasil
e que irá ensinar a receita de
três pratos com poucos car-
boidratos, mas ricas em ou-
tros importantes nutrientes.
Outra atração do primeiro dia
será a oficina de produção e
degustação de cervejas arte-
sanais. Já no domingo, o des-
taque fica por conta do Agro-
Chef, projeto de cozinha co-
laborativa realizada pelo fes-
tival desde o ano passado.
Todas as atividades serão
gratuitas, sendo necessária,
somente, a inscrição prévia no
próprio local.

As crianças também te-
rão opções, como o
workshops gastronômico
voltado para os pequenos.
O festival contará, ainda,
com apresentações musi-
cais com bandas da cidade.
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Edital para revitalização do Mercado Municipal é lançado
Foi lançado na quin-

ta-feira (19) o edital da
licitação para a revitali-
zação, implantação, ma-
nutenção e gestão do
Mercado Municipal Fe-
liciano Sodré, no Cen-
tro. No dia 12 de de-
zembro será a concre-
tização do processo li-
citatório. A empresa
vencedora da conces-
são deverá fazer a re-
forma do prédio, man-
tendo os aspectos arqui-
tetônicos da fachada, no
prazo de um ano, além
de revitalizar o entorno,
com a construção de
uma praça, centro cul-
tural e de edifício gara-
gem com 300 vagas, em
dois anos.

O investimento priva-
do será de aproximada-
mente R$ 69 milhões e
não haverá contrapartida
do Município. A estima-
tiva é que a primeira eta-
pa da obra comece no
início de 2018 e seja en-
tregue em 2019. A con-
cessão será de 25 anos.

A área tem cerca de
9.700 metros quadrados

– destes, 3.662 metros
quadrados pertencem ao
prédio do Mercado Mu-
nicipal que contará com
um pavimento principal,
com delicatessens, res-
taurantes, quiosques de
flores, de artesanato e
alimentos, entre outros
produtos.

“O Mercado Munici-
pal é um dos projetos es-
truturadores do segundo
ciclo do planejamento
estratégico Niterói Que
Queremos. A Prefeitura

está buscando parcerias
no setor privado para re-
alizar grandes projetos na
cidade e o mercado pro-
moverá uma revitaliza-
ção completa na área,
além de movimentar a
economia da região ge-
rando centenas de em-
prego no município”, ex-
plica a secretária de ex-
plica a secretária de Pla-
nejamento, Moderniza-
ção da Gestão, Orça-
mento e Controle, Gio-
vanna Victer, que apre-

sentou o projeto.
A secretária lembrou

todo o processo da ela-
boração do projeto para
a concessão de obra pú-
blica, desde o lançamen-
to do procedimento de
manifestação de interes-
se (PMI) para o estudo
da reestruturação do es-
paço e sua exploração
econômica até a escolha
do projeto e lançamento
do edital.

Giovanna destacou
que a concessionária se

remunerará exclusiva-
mente a partir da receita
gerada pelo Mercado e
que o município terá uma
outorga fixa mínima ga-
rantida, que poderá cres-
cer conforme o sucesso
do empreendimento, limi-
tados a 6% do fatura-
mento. O maior valor de
outorga é o critério da
escolha da concessão.

“O objetivo é que o
Mercado Municipal seja
uma referência no esta-
do, com produtos oriun-

dos de cidades do interi-
or. Não será uma série
de lojas e sim uma ex-
periência gastronômica
e de lazer. O mercado é
uma estratégia alternati-
va para o desenvolvi-
mento econômico da ci-
dade, geração de empre-
gos e estímulo ao turis-
mo”, pontua o secretá-
rio municipal de Desen-
volvimento Econômico,
Indústria Naval e Petró-
leo e Gás, Luiz Paulino
Moreira Leite.

Divulgação


