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DEU NÃO

BLACK FRIDAY
Este ano, na próxima

4a. sexta-feira de novem-
bro, logo após o feriado de
Ação de Graças (Thanks-
giving), quando acontece
a Black Friday americana,
já estarei bem longe no
Brasil. Não que despreze
uma boa 'pechincha' - e
nada pode ser mais tenta-
dor neste dia -, nem de
grandes ações promocio-
nais assim, que tragam no-
vidades com preços exce-
lentes, mas é que, além de
contrair mais dívidas, es-
tourar todos os limites (as
famosas 'encomendinhas'),
tem a questão da Receita
Federal que costuma dar
uma geral na brasileirada
quando do retorno, prin-
cipalmente, da terra do
Tio Sam. Aí, já viu, mais
estresse e novos gastos
se ultrapassar a cota de
U$500 e precisar pagar o
imposto de importação,
que é calculado a partir do
valor excedente.

OLHO GRANDE
Diz o ditado que "quem

tem olho grande não entra
na China". Nem no Brasil.
Mas isto só para quem cos-
tuma viajar para o exterior e
extrapolar a cota dos qui-
nhentos dólares americanos
com "lembrancinhas, pre-
sentinhos para toda a fa-
mília e alguns poucos ele-
trônicos". Em tempos e fe-
riadões, fim de ano e férias
escolares, é bom não se
esquecer de nossas leis
que estabelecem vários
critérios para quem viaja.
O que pode ou não entrar
no Brasil sem pagar mul-
tas e/ou impostos. Para
que não haja surpresas e
você não se deixe influen-
ciar por experts em viagens
internacionais, tampouco,
aqueles curiosos do ouvi
falar(outro dia no Brasil
escutei alguém falando
que "minha amiga trouxe
10 iPhones, fora da cai-
xa"!), converse com quem
tem experiência ou, melhor
ainda, consulte os sites
oficiais da Receita Federal
sobre o tema que tratam
bem do assunto.

BRASIL A SALVO
E por falar em méto-

dos para tirar MAIS di-
nheiro da população,
deixando de fora sone-
gadores e corruptos, por
exemplo, como preten-
dem fazer Temer e seus
cúmplices, os reais súdi-
tos de sempre, como
Moreira, Eliseu, Meirel-
les e Geddel e Cunha
(presos e atuantes), o
governo, entre outras
medidas, acaba de editar
o aumento da contribui-
ção de servidores públi-
cos federais (altera de 11
para 14% parte da con-
tribuição previdenciária
de quem tem salário aci-
ma do limite máximo es-
tabelecido para os bene-
fícios da previdência so-
cial, que é de R$ R$ 5,5
mil) e aumento da tarifa
referente a luz (Aneel vai
reavaliar sistema de co-
brança extra na conta de
luz). Mas se engana que
o governo vai parar por
aí em se tratando do pa-
cote de maldades contra
a maioria da população,
deixando de fora gran-
des empresários, agri-
cultores e afins, estes
sempre beneficiados de
alguma forma através do
perdão de dívidas. E,
também, coisas afins. As
reformas pretendidas
para 'salvar o Brasil' es-
tão a todo vapor, sendo
que a trabalhista foi
aprovada e a previden-
ciária está em vias de.
Isto se não acontecerem
novas 'traições' de vári-
os aliados do tal do cen-
trão', debandadas como
a dos tucanos -prometi-
das para breve - e o inte-
resse maior dos deputa-
dos e senadores que é o
pleito de 2018.

PODRES PODERES
Aquele tal de Carlos Marun (PMDB-MS), deputado

da tropa de choque de Temer na Câmara, certamente, bem
pago através das benesses concedidas pelo governo e,
possivelmente, por outro dos poderes de convencimen-
to, dias destes me fez lembrar da Angela Guadagnin (PT-
SP), outra engraçadinha que, anos atrás, após uma vota-
ção favorável a ela - claro, contra a maioria da população
-,  tripudiou em cima de colegas seus, fazendo dancinha e
rindo às escâncaras, e que ficou queimada, tão queimada
(a cena era mostrada o tempo todo em noticiários de TV)
que nunca mais venceu uma eleição. Ou seja, dançou. A
população que elegeu Marun deve estar com tanta ver-
gonha pelo que fez e faz um de seus representantes (ele
está como presidente da Comissão que trata da Deforma
da Previdência) que, em outubro do ano que vem, deve
dar o troco porque não é para dançar e se vender que ele
está lá. Nem ele, nem os outros 512 deputados e 81 sena-
dores que atuam no Congresso Nacional.

Não precisaria ser expert
para prever que a grande
maioria dos eleitores de Ni-
terói iria dizer NÃO no ple-
biscito de domingo, em Ni-
terói, sobre o armamento da
guarda municipal. Foram
13.478 votos contra 5,478
para o SIM, além de 25 que
votaram nulo e oito em bran-
co (o voto era facultativo,
como deveria ser SEMPRE
em qualquer escolha demo-
crática) e, a despeito do que
pensa e quer (ia) o gover-
no, a população entendeu
que mais gente com armas
letais não significa diminui-
ção da violência e que o
problema não está em por-
tá-las e sim na forma como
vão ser usadas. E por quem.
Considero que aqueles pro-
fissionais portarem armas
em ruas, parques, jardins e
escolas, apesar do treina-
mento e do apoio psicoló-
gico prometidos, está além
daquilo que se prontifica-
ram a fazer quando do con-
curso prestado e poderia
haver um não entendimen-
to legal, bem como recusa
durante confrontos contra
quem está mais disposto e
até preparado (os crimino-

sos que não têm nada a per-
der). Seria a velha história
do 'não sou pago pra isso,
não vou fazer aquilo e ou-
tras frases ditas toda vez que
se levanta o assunto e, mui-
to provavelmente, aconte-
ceria durante os confrontos.
Sendo assim, se alguém
quis fazer graça, ganhar al-
gum dividendo, a popula-
ção de Niterói não achou
graça nenhuma, uma vez
que segurança pública é
assunto pra quem entende,
quer e sabe fazer. O que não
é o caso da guarda que deve
continuar exercendo o pa-
pel de relevante apoio, ali-
ás, o que costuma fazer mui-
to bem. Se a prefeitura quer
colaborar ainda mais, que re-
force o Proeis disponibilizan-
do novos recursos para que
policiais militares, de folga,
possam atuar no município
e adquira novas armas não
letais para serem usadas pe-
los guardas municipais, Isto,
claro, até o dia em que os
políticos tiverem vergonha
na cara e coragem de mudar
as leis que coloquem, por
exemplo, quem comete cri-
mes hediondos atrás das
grades. Para sempre.

FRASE DA SEMANA:

Pai Gilmar continua
soltando o bandido
amado em um dia.

(sobre a nova investida
do ministro Gilmar

Mendes que mantém
Sérgio Cabral preso no Rio)

Câmara Municipal aprova
empréstimo de R$ 2,8 milhões
para o meio ambiente

A Câmara de Vereadores
de Niterói aprovou, por una-
nimidade, durante plenária
realizada na quarta-feira, a
Mensagem-executiva 18/
2017 que autoriza o Poder
Executivo a celebrar convê-
nio com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). A ma-
téria trata do financiamento
a fundo perdido, ou seja, não
reembolsável, no valor de R$
2.835.811,00 (dois milhões
oitocentos e trinta e cinco mil
e oitocentos e onze reais). O
objetivo é a restauração de
203 hectares de Mata Atlân-
tica nos parques Estadual da
Serra da Tiririca (PESET) e
Natural Municipal de Niterói
(PARNIT) e em áreas de Pre-
servação Permanente (APP)
na Reserva Extrativista Ma-
rinha de Itaipu (RESEX) de
restinga em Niterói.

Duas emendas apresen-

tadas pela Comissão de
Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabilidade,
presidida pelo vereador Bru-
no Lessa (PSDB), foram tam-
bém aprovadas por unanimi-
dade. Uma delas prevê que
a Secretaria de Meio Ambi-
ente, Recursos Hídricos e
Sustentabilidade deverá
prestar contas da aplicação
dos recursos aos conselhos
Municipal de Meio Ambien-
te, do Parque Estadual da
Serra da Tiririca, ao da Re-
serva Extrativista Marinha
de Itaipu e a Câmara Munici-
pal de Niterói.  Por conta do
feriado do Dia de Finados,
quinta-feira, e do ponto fa-
cultativo de sexta-feira de-
cretado pelo Executivo, o
Legislativo só volta a funci-
onar na próxima segunda-
feira, dia 6. A próxima sessão
plenária será realizada na ter-
ça-feira, às 17 horas.

Servidores da Câmara serão recadastrados
A Câmara Municipal está convocando todos os seus

servidores efetivos para recadastramento até o dia 30 de
novembro. Deverão comparecer no horário de 10h às 16
horas, no auditório Cláudio Moacyr, no segundo andar,
onde funciona o legislativo do município, levando identi-
dade, título de eleitor, CPF e comprovante de residência,
além da certidão de nascimento ou casamento e a de nasci-
mento dos seus dependentes. “O recadastramento é obri-
gatório e aquele que não o fizer, ficará sujeito a ter o seu
vencimento suspenso já a partir de dezembro”, explica
Rosiléa Rocha, diretora do Departamento de Recursos
Humanos da Câmara de Niterói. O recadastramento é ex-
clusivo para os servidores efetivos, não sendo necessário
para aqueles em cargo de comissão e função gratificada.
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Professor Barragan é empreendedor, advogado, contador, professor universitário, Mestre em Direito
Econômico e Desenvolvimento, MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing pela PUC, colunista
de jornais e revistas e autor de livros. Facebook: Professor Barragan. Instagram: @professorbarragan

Vamos ouvir o povo?
E se o Brasil começas-

se neste exato momento
e fossem escolhidas cin-
quenta pessoas em cada
município para decidir
como seriam as regras
aplicáveis a milhares de
pessoas naqueles muni-
cípios? O que você acha-
ria disso? Haveria uma
boa representatividade
de sua vontade? Os mi-
lhares de habitantes as-
sumiriam o risco de a mai-
or parte dos cinquenta
representantes serem
contrários aos seus an-
seios. Se isso ocorresse,
aqueles milhares de ha-
bitantes, provavelmente,
teriam as suas vidas re-
gradas por comandos
normativos que não seri-
am os que julgariam ade-
quados a sua existência.
Então, o que fazer? É exa-
tamente isso que ocorre
em muitas Casas Legis-
lativas de nosso país,
seja em âmbito municipal,
estadual ou federal.

Existem muitas for-
mas de ampliar a partici-
pação popular na gestão
pública, como o plebisci-
to, o referendo, a consul-
ta pública e a audiência
pública. O plebiscito é
uma forma de consulta
popular, em que o resul-
tado vincula a gestão pú-
blica a agir naquele sen-
tido, ou seja, se a popu-
lação votar a favor de
algo, a gestão pública e a
respectiva Casa Legisla-
tiva elaborarão ou não a
lei de acordo com o re-
sultado daquela vontade

popular. Noutro giro, temos
o referendo por meio do qual
a população valida uma lei já
pronta, isto é, primeiro o Po-
der Legislativo aprova uma
lei e, para que ela tenha vali-
dade, deve ser submetida à
aprovação popular.

No que se refere à con-
sulta e à audiência públicas,
o Poder Público convida a
população a opinar sobre
um determinado tema sem
qualquer tipo de vinculação
quanto ao resultado daque-
les atos. Portanto, havendo
uma consulta pública sobre
determinada temática – tal
como a que foi realizada no
dia 29 de outubro deste
ano, em Niterói/RJ – a po-
pulação, de modo facultati-
vo, poderá, por exemplo, ir
às urnas para aprovar ou
rejeitar a medida sujeita à
consulta. O resultado não é
vinculante, permitindo ao
Poder Público agir de modo
diferente daquele opinado
pela população. O mesmo
ocorre com a audiência pú-
blica, por meio da qual a
população e o Governo dia-
logam na busca de um ali-
nhamento de gestão políti-
ca que seja bom para a soci-
edade acerca de determina-
do assunto. Mas, assim
como a consulta pública, a
audiência pública não pos-
sui efeito vinculante.

Neste contexto, a Prefei-
tura de Niterói registrou um
marco histórico ao realizar a
primeira consulta pública
aos eleitores daquele muni-
cípio, no dia 29 de outubro
deste ano, tal como já men-
cionado. A questão envol-

via o armamento ou não da
Guarda Municipal de Nite-
rói. O voto era facultativo e
a população que decidiu ir
às urnas (18.991 eleitores)
concluiu pelo ‘NÃO’, dese-
jando que aquela corpora-
ção, que promove seguran-
ça pública, não possua arma
de fogo durante o seu expe-
diente. Abstraindo a ques-
tão de posicionamento so-
bre a temática – que não tem
efeito vinculante -, merece
destaque a iniciativa de
constatar qual seria o en-
tendimento popular quanto
ao tema apresentado.

O ideal dos mundos se-
ria que todas as leis fossem
submetidas a plebiscito an-
tes de serem votadas, no
entanto, o cenário é bastan-
te utópico. Se todas as leis
fossem submetidas ao ple-
biscito, a produção legisla-
tiva seria mais lenta do que
já é. Então, de bom tom se-
ria a participação popular,
por meio de plebiscito, nos
temas mais polêmicos e mais
relevantes para a socieda-
de. Se todos os municípios
adotassem tal prática, mui-
tas polêmicas seriam rapida-
mente resolvidas por meio
da vontade popular e, sem
causar sequelas para a ges-
tão política do governante,
já que a decisão final partiu
do próprio povo. Assim, na-
quele quesito, devemos ser
mais Suíça e menos Brasil
daqui pra frente, convocan-
do o povo para, finalmente,
exercer uma democracia par-
ticipativa efetiva.

Opine e viva a cidada-
nia!

Apreensão de fuzis aumenta 75%
O Estado do Rio regis-

trou um aumento de 75%
no número de fuzis reco-
lhidos pelos policiais com
o crime organizado este
ano, em comparação com
o mesmo período do ano
passado. De janeiro a
agosto de 2017, segundo
estatísticas do Instituto de
Segurança Pública (ISP),
347 fuzis foram apreendi-

dos, 264 apenas na capi-
tal. O número se aproxima
da quantidade do material
bélico apreendido durante
todo o ano de 2016, com
371 fuzis no total. Ao todo,
foram apreendidas 5.857
armas no estado ao longo
deste ano, sendo 1.982 no
interior, 1.894 na capital,
1.429 na Baixada Fluminen-
se e 552 na Grande Niterói.

Programa garantirá mais
segurança para a cidade

A Prefeitura fechou
convênio com o Governo
do Estado para a implan-
tação na cidade do pro-
grama Niterói Mais Se-
gura, que segue o mode-
lo implantado com suces-
so em bairros como Lapa,
Centro, Lagoa, Aterro e
o Méier, todos no Rio de
Janeiro e garantirá a pre-
sença de mais 302 agen-
tes de segurança diaria-
mente nas ruas da cida-
de. O convênio foi assi-
nado pelo prefeito Rodri-
go Neves, pelo secretá-
rio estadual da Casa Ci-
vil e Desenvolvimento
Econômico, Christino
Áureo, e pelo subsecre-
tário estadual de Segu-
rança Pública, Roberto
Alzir. O comandante ge-
ral da PM, coronel Wol-
ney Dias também parti-
cipou da solenidade.
Todo o programa será fi-
nanciado pela prefeitura
de Niterói.

Além dos 302 agentes
do Niterói Mais Segura,
será ampliado o número
de vagas diárias do Proeis
de 150 para 230 policias
militares trabalhando nas

horas de folga na cidade.
“Com essas ações, prati-
camente dobraremos o
efetivo da PM na cidade,
além do reforço dos
Guardas Municipais”, dis-
se o prefeito.

A implantação do Ni-
terói Mais Segura deve
ocorrer na segunda quin-
zena de dezembro e vai
permitir a presença de
mais 302 agentes por dia
atuando no Centro, Ica-
raí, Ingá e Fonseca, em
dois turnos de 151 agen-
tes cada. O programa
será custeado integral-
mente pela prefeitura,
que investirá R$ 25 mi-
lhões por ano.

Nos próximos dias a
prefeitura vai lançar um
edital para a contratação
de 150 reservistas do
Exército que atuarão no
Niterói Mais Segura ao
lado dos policiais milita-
res. O patrulhamento
será feito por grupos de
três homens, dois deles
policiais militares arma-
dos, com apoio de um ex-
militar do Exército, que
filmará todas as ações de
abordagem.

Procon
autua três
restaurantes
no Plaza

O Procon Estadual fis-
calizou, na quarta-feira (01/
11), restaurantes do Plaza
Shopping, em Niterói, em
uma nova etapa da Opera-
ção Hora do Lanche. Dos
sete estabelecimentos vis-
toriados, três foram autua-
dos. Em todos estes, os fis-
cais encontraram alimentos
vencidos. A quantidade to-
tal de produtos descarta-
dos foi de 6kg e 210g.

No restaurante L‘en-
trecote de Paris, os fiscais
encontraram os seguintes
produtos vencidos: 400g
de flan diet, 2kg e 500g de
calda de Nutella e 510g de
calda de frutas vermelhas.
Além disso, o piso na área
de estoque estava quebra-
do. Os fiscais deram um
prazo de 30 dias para o re-
paro. No Balada Mix ha-
via 1kg e 500g de clara de
ovo pasteurizada vencida
e no Beluga, 1kg e 300g
de recheio de bacalhau
também vencido.

MPRJ apura
legalidade
da consulta
pública

O Ministério Público
do Rio instaurou inqué-
rito civil para apurar notí-
cias de eventual prática
de improbidade adminis-
trativa na contratação do
Instituto de Avaliação
Nacional, com dispensa
de licitação, pelo municí-
pio, para organizar con-
sulta pública sobre o uso
de armas de fogo pela
Guarda Municipal.  De
acordo com a portaria,
faltando apenas cinco
dias para a consulta, o
município contratou a
empresa, com dispensa
de licitação. O documen-
to ressalta que não havia
qualquer surpresa quan-
to à data da realização da
votação, nem quanto à
necessidade de contrata-
ção de uma empresa para
realização da consulta
pública. O MPRJ requisi-
tou cópia do processo
administrativo para veri-
ficar a presença ou não
dos requisitos para a
contratação direta que,
caso inexistentes, podem
configurar prática de ato
de improbidade adminis-
trativa e consequente
anulação do contrato.



#g
az

et
an

it

4 | Edição de 4 a 10 de novembro de 2017
Anuncie (21) 99590-5340 | Acesse anuncie.gazetanit.com.brMundo

BLACK IS BEAUTIFUL... Entre
o título de Anitta (2015) e
Paolla Oliveira  (2017),
Marina Ruy Barbosa foi a
campeã das 100+ em 2016.
Já esse ano, ela se
destacou pelas inúmeras
cerimônias de casamento.
A ruivinha tem
credibilidade no meio
publicitário. Tanto que foi
chamada para estrelar a
campanha do primeiro
papel higiênico preto do
Brasil, o Personal V ip
Black, que promete
integração entre a cor e a
sofisticação. Como o papel
é preto, fica a dúvida de
quando parar de usá-lo
para evitar possíveis
"freadas" nas cuecas.

HOMÃO DA P@RRA... Rodrigo Lombardi é
um dos principais galãs da Globo.
Homem com cara de homem. Não é à toa
que todo par romântico em que ele está
vem seguido da expressão "deu
química". Seja com Paolla Oliveira, seja
com Juliana Paes, Nanda Costa ou
Carolina Dieckmann. Contudo, Rodrigo
foi criticado pelos fãs por ser casado
com uma mulher "normal", quando todos
queriam uma "deusa". É a rebimboca da
rabeta da parafernália da parafuseta.

A PARADINHA DA JEIZA... Em 2015, Paolla
Oliveira era a favorita para ganhar a
eleição das 100+ Sexy da Revista VIP. A
cena em que ela caminha até a janela,
usando uma calcinha fio dental,
entrou para a história da televisão.
Mas dizem que brasileiro não sabe
votar. De forma surpreendente, Anitta
levou o título. Dois anos depois, Anitta
está em outro patamar e sua carreira
deslanchou de vez. Mais sexy do que
nunca. Mas dizem que brasileiro não
sabe votar. E Paolla Oliveira levou o
título dessa vez.

ELA NÃO ANDA/ELA
DESFILA/ELA É TOP... Como
fazer com que seus
funcionários fiquem
motivados? Óculos
escuros? Botas pretas?
Provavelmente, só essas
duas coisas não dariam
resultado. Mas, se colocar
uma mulher nua, de
óculos escuras e botas
pretas? Pois é, em
Varsóvia (Polônia) um
chefe teve essa ideia. A
mulher fez um pequeno
desfile para motivar os
colegas. Se a moda pega...

LAVA JATO DO ASSÉDIO... E começou uma nova caça às bruxas em Hollywood: Harley
Weinstein, influente produtor, foi o primeiro a ser acusado. Logo depois veio Kevin
Spacey, ator de sucesso e protagonista da badalada série House of cards. Foi
acusado de querer algo mais com um ator de 14 anos, em 1986. Kevin pediu
desculpas e, por consequência, assumiu oficialmente a sua homossexualidade. Já
Dustin Hoffman, que dispensa comentários como ator, foi acusado de pedir a uma
estagiária de 17 anos, em 1985, "ovo cozido e um clitóris macio". O diretor Brett

Ratner (A hora do rush e X-Men: o
confronto final) também sofre
acusações pelo passado: nos
anos 90, foi acusado de obrigar
uma atriz de 19 anos a juntar as
palavras bola-gato em inglês.
Uma outra atriz disse que, em
2004, Ratner "descasgou banana"
na frente dela. O diretor e
roteirista James Toback também
está sendo acusado por mais de
300 mulheres de executar o
famoso teste do sofá.

OSSO DURO DE ROER/
PEGA UM/PEGA GERAL... O
ministro da Justiça foi
duramente criticado por
gente abaixo da crítica,
como o governador do Rio
de Janeiro, Cuz... ops,
Pezão. Num momento de
extrema sinceridade,
algo raro no governo
(Fora) Temer, Torquato
Jardim declarou que o
Rio vive sob a influência
dos filmes "Tropa de
elite", ou seja, poderes
oficial e marginal  juntos
e misturados num mar de
corrupção. NÃO DÁ
BOBEIRA NÃO/CÊ TÁ NA
MINHA MÃO...

BOM MESMO É CAFÉ CAPITAL/TOMO UM/TOMO
DOIS/TOMO TRÊS... Duas notícias, no mínimo

interessantes, para os amantes do café: a Coca-Cola
lançou no Japão o Coffee Plus, a Coca com sabor

café. Quem experimentou disse que não há aroma
nem de café, nem de Coca, sendo algo indefinido,

curioso. Já uma outra empresa criou o Clear Coffee,
um café transparente que promete não amarelar os

dentes dos fãs daquela que é uma das mais
tradicionais bebidas da história.
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Como defensor de
maiores investimentos na
área de segurança públi-
ca no Estado do Rio de
Janeiro e de melhores
condições de trabalho
para os policiais, sempre
busquei soluções para
que fossem honrados os
calendários de pagamen-
to desses servidores. Po-
rém, nas últimas sema-
nas, fui surpreendido por
duas notícias lamentá-
veis: a morte do coman-
dante do Batalhão do
Méier, que elevou para
113 o número de PMs
assassinados no Rio, e
a declaração vergonho-
sa e descabida do minis-
tro da Justiça Torquato
Jardim de que a nossa
polícia é sócia do crime
organizado do Rio.

Nós do Rio respeita-
mos a nossa polícia que
dá o próprio sangue pela
sociedade fluminense. O
ministro tentou jogar
lama sobre a reputação
da PMERJ, ao insinuar
que a corporação é coni-
vente com a bandidagem
e que o seu comando
decorre de acerto com
deputados. A nossa polí-
cia é sim uma instituição
honrada, que apesar de
todas as dificuldades, dos
salários atrasados e de
equipamentos ultrapas-
sados, tem feito o seu
melhor para nos prote-
ger.  Os nossos proble-
mas são, na verdade, fru-

Artigo

A valorização dos
nossos policiais

Por Milton Rangel

to de promessas não
cumpridas. Onde estão os
10 mil homens que o se-
nhor Ministro prometeu
para o estado?

Em 28 de julho o Go-
verno Federal autorizou
o uso de forças militares
no combate ao crime or-
ganizado no Rio de Janei-
ro. Desde então pouco se
viu. Operações pontuais
com resultados duvido-
sos e custos altíssimos.
O último uso de tropas
federais foi na comuni-
dade da Rocinha em vir-
tude da disputa pelo co-
mando do tráfico da re-
gião. Ao todo foram gas-
tos R$ 47 milhões, em 7
ações que resultaram em
47 pessoas presas e 26
fuzis apreendidos.

O comandante do 3º
Batalhão da Polícia Militar,
no Méier, coronel Luiz
Gustavo Lima Teixeira,
morreu após ser baleado
17 vezes ao tentar frustrar
a ação de criminosos que
realizavam um arrastão na
região. Cerca de três ho-
ras depois, mais um poli-
cial militar foi assassinado
no Rio de Janeiro. O cabo
do 41º BPM, Djalma Ve-
ríssimo Pequeno, de 48
anos, foi morto durante
uma troca de tiros em um
shopping em Guadalupe,
Zona Norte do Rio, ao ten-
tar evitar um assalto.

Não estamos falando
de números. Estamos fa-
lando de vidas. Famílias.

Seres humanos que foram
mortos tentando proteger a
população. Até quando va-
mos permitir que isso acon-
teça? Vivemos uma guerra
urbana. Levantamentos re-
cente mostram que perde-
mos mais policiais no Rio
de Janeiro do que soldados
no Afeganistão durante a
ofensiva dos EUA em 2001.
Até quando vamos ver fa-
mílias chorando pela falta de
entes queridos? Até quan-
do vamos viver esse medo
de sair nas ruas do Rio de
Janeiro? Até quando vamos
ser afrontados por margi-
nais?

Vamos apoiar a polícia.
Vamos ficar ao lado daque-
les que perdem suas vidas
defendendo a sociedade.
Vamos parar de proteger
bandidos, participar de pro-
testo pela morte de trafican-
tes. Basta. Os valores estão
invertidos. Deixo aqui mais
uma vez o meu total apoio
e o mais profundo sentimen-
to aos familiares desses 113
heróis que tiveram suas vi-
das brutalmente interrom-
pidas. Que Deus os tenha
em bom lugar e que pos-
sam abençoar e proteger os
demais que permanecem
nessa batalha sem previsão
de dias melhores.
_________________________
Milton Rangel é deputado
estadual pelo DEM-RJ

Pestalozzi de Niterói
promove ação social dia 7

Moradores de Pendo-
tiba e região poderão par-
ticipar nesta terça-feira,
dia 7, de 9h às 16 horas,
do Programa Exercitan-
do a Cidadania que a
Associação Pestalozzi de
Niterói irá promover em
sua sede (Estrada Cae-
tano Monteiro, 857). Ins-
tituições convidadas
como a Universidade Fe-
deral Fluminense, a Se-
cretaria Municipal de
Assistência Social, a Co-
ordenadoria de Defesa
do Consumidor da Câ-
mara de Niterói, o Grupo
SOS Mulher e a Unida-
de Móvel do Hospital de
Olhos Santa Beatriz par-
ticiparão com técnicos à
disposição da comunida-
de para orientações e di-
cas sobre os mais diver-
sos assuntos.

Informações sobre
como adquirir e ter direi-
to a programas sociais do
governo como o Benefí-

cio da Prestação Conti-
nuada e o Vale Social e a
gratuidade nos meios de
transportes para pessoas
com deficiência serão
alguns dos assuntos que
podem ser esclarecidos,
além do Hospital Móvel
para exames de vista
que pela primeira vez
estará no evento.

Também acontecerão
palestras e orientações
sobre saúde bucal e pre-
venção às caries, através
da Faculdade de Odon-
tologia da UFF e infor-
mações sobre questões
ligadas à mulher, através
da Ong SOS Mulher.

O Exercitando a Cida-
dania terá, ainda, espaço
para que mães e alunos
do programa de profissi-
onalização da Pestalozzi
possam comercializar ar-
tesanatos produzidos por
ele próprios para geração
de renda e custeio do pró-
prio programa.

Palestra na AMF
“Vínculo afetivo e de-

senvolvimento da família”
é tema da palestra do pe-
diatra, homeopata e neo-
natologista Pedro Angelo
Bittencourt, que promete
destacar a importância do
coração materno como
"órgão doador" da harmo-
nia a ser desenvolvida por
toda vida. A palestra será
dia 8 (quarta-feira), às 19h,
na Associação Médica Flu-
minense (Avenida Rober-
to Silveira 123, Icaraí). Par-
ticipação da nutricionista
Christiana de Oliveira. A
entrada é um quilo de ali-
mento não perecível, desti-
nado à ONG Gente Brasil.

Nova diretoria
O Instituto Histórico e

Geográfico de Niterói vai
eleger nova diretoria no
próximo dia 9, às 17h30min.
O presidente Marcos Viní-
cius Varella está convocan-
do os efetivos da entida-
de para participar do plei-
to, que será realizado em
sua sede, na Rua Visc. de
Uruguai, 414, Centro.

‘Empatia’
O Centro Cultural Pas-

choal Carlos Magno rece-
be a exposição "Empatia",
do artista visual Alberto
Pereira. Na mostra, Alber-
to aborda, em suas cola-
gens digitais, a interação,
aceitação, harmonia, valo-
rização de algo/alguém,
para tornar algo, que numa
relação pode parecer in-
visível, visível aos nos-
sos olhos. Desconstruir
símbolos e reconstruí-los
em uma nova abordagem.
"Empatia" fica em cartaz
até 31 de dezembro, com
entrada franca.
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Cristina Lebre é autora dos livros OLHOS DE LINCE e MARCA D’ÁGUA – à venda na
Livraria Schöfer, em Icaraí, ou diretamente pelo e-mail lebre.cristina@gmail.com

Arte & Espetáculo

Desigualdade: vergonha nacional
Acordo hoje com a no-

tícia de que o Ministro
Marco Aurélio Mello (foto)
liberou o pagamento retro-
ativo de auxílio-moradia a
juízes e desembargadores
do Rio Grande do Norte.
São 39 milhões a serem
pagos, cada juiz receben-
do, em média, R$ 200 mil
no contracheque de outu-
bro, por um benefício que
eles julgam lícito.  Tenho
vontade de encher a cai-
xa de mensagens deles
com fotos de moradores
de rua e colocar no pé
das imagens a hashtag
#VotoFaxinaem2018.

Eu e um grupo de ir-
mãos de minha igreja saí-
mos uma vez por semana
à noite e distribuímos co-
mida, roupa e a palavra de
Deus.  Tem sido uma ex-
periência extremamente
enriquecedora pra nós.
Destarte a prefeitura não
incentivar essas medidas
por parte dos cidadãos, ale-
gando que isso pode de-
sestimular os que estão
nas ruas a procurarem os
abrigos municipais, en-
tendemos que a deman-
da é muito grande, e não
dá pra depender somen-
te do poder público para
ajudar essas pessoas.

São inúmeras as ra-
zões pelas quais há gente
dormindo ao relento.  Po-
breza, problemas com a
família, desemprego, do-
enças mentais, fuga de
abusadores, alcoolismo,

dependência química, etc.
Já conhecemos pessoas
com alto nível intelectual,
outras extremamente
conscientes de sua condi-
ção e que desejam conti-
nuar assim, outras entre-
gues à bebida para supor-
tar o abandono total.  To-
das têm um ponto co-
mum: estão marginaliza-
das, seja pela sociedade,
pelo Estado, ou por am-
bos.  É das mais tristes
realidades que um ser hu-
mano pode vivenciar.

Outro dia um senhor
que mora nas escadas do
Caio Martins nos agrade-
ceu a quentinha de macar-
rão com carne moída e
nos desejou um ótimo fi-
nal de semana.  Fiquei pen-

sando como é que ele
pode ter a noção de que
dia é hoje, no meio daque-
les andrajos que deve cha-
mar de casa.  Eles nos
impressionam.  A resiliên-
cia é imensurável, e nos
faz pensar no quanto o ser
humano pode suportar.

Uma notícia como essa
de hoje nos estampa a cara
da desigualdade brasileira.
Não dá pra não deixar a gen-
te de queixo caído e muita
revolta no peito. Minha in-
dagação aos poderosos e ce-
lebridades é sempre esta:  e
os pobres? O que fazer
com eles?  O que está sen-
do feito por eles?  Por que
há tanta gente na sarjeta?

As respostas estão sen-
do compiladas para um tra-
balho futuro.  No mais, que
a própria sociedade se sen-
sibilize e participe.  Porque
dos governos pouco se
pode esperar.  E que a gen-
te se lembre, todos os dias,
que as eleições se aproxi-
mam. Voto faxina em 2018.

Sala Leila Diniz celebra os 444 anos de Niterói

Bienvenido Garcia expõe no Abrigo de Bondes

Tradicional ‘Natal na Rua’ está de volta

O Centro Cultural Abri-
go de Bondes recebe até
o dia 30 de novembro, de
segunda a sexta das 8h às
18h e sábados das 11h às
16h, a exposição “Pintura
do artista Plástico Bienve-
nido Garcia”. Curadoria
Teca Nicolau.

O artista é natural de
Niterói, onde vive.  Pro-
fessor de História come-
çou fazendo pinturas so-
bre tela como forma de la-
zer e distração. A maior
parte de seus trabalhos
são de óleo sobre tela com
algumas em acrílico.

Buscando aperfeiço-
amento fez curso de de-
senho artístico e pintura
no Senac, participou de
cursos l ivre de artes
plásticas e do projeto
cultural Historiando as
Artes em São Gonçalo.

Participou de exposição no
centro cultural Joaquim Lavou-
ra, na expo-Pádua e duas ve-
zes na escola de administração
penitenciaria do RJ.

Atualmente continua se
dedicando a pintura sobre
tela como hobby.

Exposição fica
aberta até 30 de
novembro, com
entrada gratuita

Em comemoração aos
444 anos da fundação de
Niterói, a Sala de Cultura
Leila Diniz (Rua Prof. Hei-
tor Carrilho, 81, Centro)
abre no dia 7 de novem-
bro, às 18h, a exposição
Nikitikitikeru. A mostra
apresenta 29 obras de au-
tores diversos, que trazem

poesias, crônicas, pinturas,
esculturas, prosas e foto-
grafias. A exposição fica
aberta até 30 de novembro,
com entrada gratuita.

Em sua quarta edição,
a Nikitikitikeru vai home-
nagear a artista plástica
Verônica Debellian Accett.
A renomada pintora (aqua-
rela, óleo, acrílica, desenho
e pastel) e mestra em his-
tória da arte traz um de
seus quadros na abertura
da exposição. Dentre os
artistas que fazem parte da

mostra também estão Sávio
Soares de Sousa, Robert
Preis, Alberto Arújo, Márcia
Pessanha, Albeizio Almei-
da, San-Clair Mello, Rober-
to Pinheiro e Lu Valença.

O curador Paulo Rober-
to Cechetti exalta a parceria
com a Sala de Cultura Leia
Diniz e já revela os planos
para 2018. “Esse espaço é
maravilhoso. No mês de mar-
ço do ano que vem, apresen-
taremos um trabalho de hai-
cais meus, junto a fotos de
Roberto Pinheiro”, adianta.

Em sua 20ª edição, o
“Natal na Rua’, evento
que encanta niteroien-
ses, visitantes e turistas,
abre as comemorações
natalinas em Niterói nes-
ta segunda-feira, dia 6, às
20h, em frente à fachada
do Teatro Municipal de
Niterói. Entre as atrações
está a chegada do Papai
Noel oficial da cidade,
Sohail Saud.

A noite terá início com
a apresentação do Coral e
da Orquestra Sinfônica
Aprendiz. Em seguida,
entra em cena a Banda

Santa Cecília. Composta
por 20 músicos, que tocam
instrumentos como clari-
netas, saxofones, trompe-
tes, tubas e trombones.

Um animado show do
grupo niteroiense Bloody
Mary encerra a programa-
ção musical da festa. Entre
um show e outro, os artis-
tas do coletivo Anjos Per-
naltas vão fazer performan-
ces, interagindo com o pú-
blico presente.

O Natal na Rua, que já
foi assistido por mais de
350 mil pessoas, nos últi-
mos anos, é uma realização
da Prefeitura, por meio da
Secretaria de Cultura e da
Fundação de Arte de Nite-
rói - FAN, e em parceria
com Plaza Shopping.
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ÁRIES - Seja mais racional na hora de tomar
decisões. No amor, discuta menos e apro-
veite os bons momentos. Aumente sua
auto-estima e confie em sua capacidade.
Energia de sobra para mudanças.

TOURO - Deixe o pessimismo de lado, princi-
palmente ao resolver problemas. Cuidado
com pessoas invejosas e fofoqueiras. Apro-
veite o tempo livre para se divertir ao lado de
amigos. Instabilidade na vida profissional.

GÊMEOS - Não deixe o desânimo tomar con-
ta de sua semana. Conte com a ajuda de
amigos para resolver o que está errado. Na
profissão, adote uma posição mais firme.
V iagens e estudos estarão favorecidos.

CÂNCER - Família poderá interferir em sua
vida amorosa. Na profissão, projeto antigo
pode voltar e fazer sucesso. Diversão ao lado
de novas e antigas amizades. Aprenda a di-
zer não. Evite excessos na alimentação.

LEÃO - Aja com menos impulsividade ao li-
dar com a família. Ouça a opinião de pes-
soas mais experientes. Renove suas ener-
gias, físicas e mentais. Problemas pesso-
ais podem aparecer, mas serão resolvidos.

VIRGEM - Cuide melhor da saúde. Bons mo-
mentos no setor financeiro. Mantenha o
bom humor e acredite em você. Boas opor-
tunidades para melhorar sua vida estão por
vir. Evite atitudes precipitadas em família.

LIBRA - Problemas com relações pessoais.
Acredite em você. Imprevistos poderão apa-
recer e abalar seu humor. Mágoas passa-
das podem vir à tona. Oportunidades inte-
ressantes nas finanças.

ESCORPIÃO - Confusão de sentimentos pode
atrapalhar sua vida pessoal. Na profissão,
boas oportunidades. Amigos darão todo o
apoio necessário para resolver problemas.
Abra seu coração.

SAGITÁRIO - Cuidado com pessoas invejo-
sas. Na saúde, evite excessos. Saberá ex-
pressar suas opiniões com clareza, tanto
no trabalho quanto em casa. No romance,
clima de compromisso. Abuse do charme.

CAPRICÓRNIO - Sucesso na vida profissio-
nal. Garra e talento serão reconhecidos.
Encontro com antiga paixão ou amizade
mexerá com você. Apoio da família lhe dará
novo ânimo. Saúde estável.

AQUÁRIO - Reflita antes de agir. Leve a sé-
rio sua intuição. No amor, não tenha medo
de dizer o que sente e o que deseja. Alto
poder de concentração. V iagem ou passeio
ao lado de quem ama ajudará a relaxar.

PEIXES - Conseguirá pensar rápido ao to-
mar decisões. Problemas antigos podem
se resolver. V ida profissional reserva sur-
presas. Sucesso em novas parcerias. Alto
poder de sedução.

                    De 4 a 10 de novembro

(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)

Horóscopo da Semana

Ed Motta no
Municipal

O Teatro Municipal
de Niterói recebe neste
sábado (4), às 20h, o
show “Ed Mota Solo”.
Na apresentação, o ar-
tista mostra a forma que
suas canções ganham
vida: no piano e na gui-
tarra apenas. No reper-
tório a chance de trazer
de novo temas que nor-
malmente ele não toca
em seus shows... E cla-
ro, os sucessos Colom-
bina, Manoel, Fora Da
Lei, Baixo Rio, Vendaval
em seus versões acús-
ticas. O cantor inclui
também temas como
Caso Sério de Rita Lee e
Roberto De Carvalho.
Ingresso: R$ 80.

Curta Solar
O Solar do Jambeiro,

em parceria com a Nite-
rói Filmes, apresenta no
dia 9, às 19h30, a décima
edição do projeto Curta
Solar. Os filmes selecio-
nados são: "La Voisine",
de Lucas Vasconcelos;
"Um olhar sobre a ce-
gueira na obra de Nelson
Rodrigues", de Mariana
Abbade e Felipe Duque;
"Apesar de tudo", de
Janaina Dórea; "Aquela
Rua Tão Triumpho", de
Gabriel Carneiro; "O Di-
abo no armário", de Fer-
nando Menegatti; e
"Efeito Casimiro", de
Clarice Saliby. Ao fim da
exibição, os diretores
vão participar de um bate
papo com a plateia. O
encontro conta com a
distribuição gratuita de
pipoca, além de sorteios
de livros da editora Ni-
terói Livros e CD's da
Niterói Discos.
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Câncer de próstata: Novembro Azul alerta para diagnóstico precoce
Como surgiu o
Novembro Azul

Sua origem se deu na Aus-
trália no ano de 2003, em apro-
veitamento às comemorações
do dia mundial de combate ao
câncer de próstata, comemo-
rada no dia 17 de novembro.

Em muitos países, o No-
vembro Azul é marcado por
inúmeras reuniões entre ho-
mens sempre tratadas com
seriedade e ao mesmo tempo
muito bom humor, nas quais
alguns homens aderem ao cul-
tivo de grandes bigodes, sím-
bolo do movimento, para dis-
cutirem sobre assuntos rela-
cionados à saúde masculina,
como câncer de próstata, nos
testículos, depressão em ho-
mens, e bem estar.

O mês de novembro tam-
bém é marcado pelo Dia In-
ternacional do Homem, re-
alizado em 19 de novembro
a cada ano, comemoração
que teve início em 1999 em
uma iniciativa do Dr. Jero-
me Teelucksingh em Trini-
dad e Tobago, com o apoio
da Organização das Nações
Unidas (ONU).

Depois de inúmeras ações
para comemorar o Outubro
Rosa, que chamou a atenção
de mulheres para a preven-
ção do câncer de mama, o
foco agora são os homens!
No mês de novembro, todo o
mundo se une em prol da
Campanha Novembro Azul,
cujo objetivo é alertar a clas-
se masculina sobre a impor-
tância do exame para detec-
tar o câncer de próstata –
glândula do sistema reprodu-
tor que armazena os líquidos.

No Brasil, esse é o segun-
do tipo de câncer mais co-
mum entre os homens e tem
como agravo a não manifes-
tação de sintomas até que a
doença esteja em estágios
avançados, resultando em
chances de cura reduzidas.
Por outro lado, a detecção
precoce aumenta as chances
de cura para 90%. Isso mos-
tra que o diferencial no prog-
nóstico dessa, e de tantas ou-
tras patologias, é o estágio da
doença no momento em que
o diagnóstico é realizado. O
exame médico de prevenção
deve ser realizado anualmente
por todos os homens com ida-
des a partir de 50 anos (ou
45, se houver casos de cân-

cer de próstata na família).
É um procedimento rápido e
consiste no toque retal para
verificação de alteração no
tecido da próstata. Caso a
alteração seja detectada, o
médico pode solicitar exa-
mes laboratoriais para con-
firmar o diagnóstico e inici-
ar o tratamento.

São fatores de risco para
desenvolver câncer de prós-
tata: idade avançada (65 anos
ou mais em cerca de 65% dos
casos); histórico da doença na

família; ser da raça negra (mai-
or incidência); hábitos alimen-
tares inadequados, à base de
gordura animal e pobre em fru-
tas, verduras, legumes e grãos;
sedentarismo e obesidade.

Com as diversas campa-
nhas educativas realizadas
pelos movimentos durante o
Novembro Azul e também o
esforço da mídia no comba-
te ao câncer de próstata, fe-
lizmente os números estão
mudando, e o homem está
cada vez mais buscando ori-

entação. Mesmo assim, ain-
da estima-se que um a cada
seis homens ainda terão
câncer de próstata durante
sua vida, e 1 a cada 34 ain-
da morrerá da doença.

Apesar das estatísticas
ainda não muito animadoras,
sabe-se que 9 a cada 10 ca-
sos tem chances de cura, des-
de que diagnosticada preco-
cemente, o que reforça ain-
da mais a busca e o incenti-
vo das campanhas em apoio
ao combate e prevenção pre-
coce desta doença, assim
como é com o câncer de
mama para as mulheres.

A adoção de hábitos sau-
dáveis, como uma boa ali-
mentação e a prática regular
de atividade física podem ser
favoráveis e aumentar a so-
brevida dos indivíduos. Há
estudos indicando que o con-
sumo de alimentos ricos em
vitaminas como A, D e E, mi-
nerais como o selênio, e com-
postos bioativos como os ca-
rotenoides presentes em fru-
tas e vegetais de cor alaran-
jada, vermelha ou amarela
(tomate, cenoura), além das
leguminosas (feijão, ervilha),
são componentes da dieta que
têm efeito protetor.


