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João Direnna é jornalista e
psicólogo. Responsável
pelo Blog do Direnna

Opinião

Legal e
constitucional

Parafraseando Voltaire:
"Não concordo com uma
só palavra do que dizem,
mas defenderei até a morte
o direito de dizê-las". O
Brasil já teve um Presiden-
te da República, paradig-
ma no acato às leis e à
Constituição. O marechal
Eurico Gaspar Dutra ao
assumir a Presidência da
República, substituindo
Getúlio Vargas, levou na
algibeira um exemplar da
Constituição da República.
Para ele, era um guia do
seu governo: só deixava de
fazer ou fazia, de acordo
com o disposto no que ele
chamava carinhosamente
de livrinho.

A partir desse princípio
tudo só era considerado
legal, se constitucional-
mente previsto. Hoje ain-
da deveria preponderar o
exemplo deixado por Gas-
par Dutra. Os conceitos
são outros, mas a finali-
dade maior continua a
mesma: regular juridica-
mente o funcionamento
da República, abrangendo
no mesmo contexto os
três poderes constitucio-
nalmente estabelecidos
(Executivo, Legislativo e
Judiciário). Independen-
tes, esses poderes dis-
põem de prerrogativas
próprias, que devem fun-
cionar harmonicamente,
conforme prevê nossa
Carta Magna.

Ainda prevalecente o
exemplo de Dutra nem
sempre é respeitado, prin-
cipalmente quando se tra-
ta de assunto predominan-
temente nas redes sociais
e na imprensa em geral.
Agora, para exemplo, dis-
cute-se e até julga-se o
episódio da prisão de de-
putados no pleno exercí-
cio dos seus mandatos.
Trata-se de caso similar
ao do senador Aécio Ne-

ves, que foi cassado e a
seguir, liberado pelo Su-
premo Tribunal Federal,
voltou ao Senado.

Mesmo sem conside-
rar possível jurisprudência
firmada, volta-se ao que
prevê a Constituição, no
que se refere a direitos
constitucionais dos parla-
mentares. Se constitucio-
nalmente previstos, esses
direitos devem ser legal-
mente atingidos. Assim
sendo, se a prisão dos de-
putados não tiver amparo
legal consolidado, há que
se abrir espaço legítimo
para libertação dos parla-
mentares. Ao contrário,
não houve, nem há argu-
mentação comprobatória
ou flagrante de culpa atri-
buída aos deputados.

Com  base no exem-
plo do presidente Dutra é
importante lembrar que
nada ou ninguém pode
gerir e agir em confronto
com o que dispõe a Cons-
tituição Federal.

Dentro dos preceitos
constitucionais vigentes,
destaca-se a independên-
cia dos poderes republi-
cano democrático. Por-
tanto, é legal o julgamen-
to de parlamentares pe-
las suas respectivas ca-
sas legislativas.

Há que se respeitar a
Constituição em todos os
seus preceitos e não só no
que interessa a grupos iso-
lados. O povo que é leva-
do até a ignorar a nossa
Carta Magna não será
permanentemente enga-
nado. Dentre em pouco,
perceberá que sem o fun-
cionamento independente
dos poderes constituídos,
a República tornar-se-á
presa fácil de um poder
único discricionário.
____________________________
Gessy Rangel é jornalista

Por Gessy Rangel
MICO DO ANO

Quase sempre, antes de es-
crever um artigo, fechar uma
coluna ou postar algo no blog,
dou uma passada pelas primei-
ras dos principais jornais e si-
tes para saber das novas. Só
que nem sempre posso usá-las
de maneira oficial, sequer con-
fiável, principalmente, quando
se refere a tendências ou pes-
quisas eleitorais que 'sugerem'
candidatos em primeiro lugar
na corrida presidencial. Como,
por exemplo, acaba de fazer O
Estadão ao divulgar que Luci-
ano Huck está em primeiro lu-
gar, na frente de Lula e Joaquim
Barbosa e bem à frente de
Bolsonaro, Marina, Moro,
Dória e Alckimim o que, por si
só, revela uma tendência peri-
gosa e estranha de um veícu-
lo que podia muito bem pas-
sar sem este mico. Aliás, por
falar em símios, será que o jor-
nal também tem interesse em
promover um novo "Macaco
Tião" como o apresentador
global, na onda Trump e Dó-
ria? Outra: quantas pessoas
você conhece que afirmam
votar nele em 2018? Com a
palavra, o TSE (mesmo com
Gilmar Mendes em primeiro).

CORRUPÇÃO MATA
Pense em algo que você

faz em, aproximadamente,
cinco minutos. Passa rápido,
mas dá pra ver um bocado
de político corrupto (ex-go-
vernadores, ex-presidentes
de assembleias, etc.) ir pra
cadeia, né? Mas, infelizmen-
te, também são suficientes
para matar três brasileiros em
hospitais públicos e priva-
dos - algo em torno de 829
diariamente - por falhas que
poderiam ser evitadas, se-
gundo o Anuário Assisten-
cial Hospitalar. Para se ter
ideia do quão grave é a situ-
ação provocada pelo que
chamam de "evento adver-
so" (que inclui erros de do-
sagem ou aplicação de medi-
camentos, uso incorreto de
equipamentos, infecção hos-
pitalar, entre outros), no ano
passado 302.610 brasileiros
foram a óbito por isto. É a
segunda causa de mortes, fi-
cando atrás apenas das do-
enças cardiovasculares (950
mortes por dia), mas bem
maior que o câncer (de 480 a
520/dia), violência (164/dia) e
acidentes de trânsito (129/
dia). Culpa da 'disfunção sis-
têmica', sim, mas provocada em
grande parte por aqueles que
desviam recursos e, por con-
seguinte, não criam melhores
condições para se estruturar
o sistema de saúde. Ponto

NEGÓCIO EM CAIXA
A Caixa Econômica tem ligado

para alguns de seus mutuários ofe-
recendo-lhes aquilo que chamam de
"uma boa proposta", ou seja, a qui-
tação de pelo menos parte do saldo
devedor do financiamento imobili-
ário através do FGTS. Muita gente
não sabe que a conta vinculada
também pode amortizar o saldo de-
vedor ou liquidar a dívida, o que
para muitos especialistas é uma boa
opção pois enquanto o Fundo ren-
de cerca de 3% ao ano, os juros
ficam em torno de 10%, percentual
ainda bem elevado em relação a mui-
tos países que têm este sistema. De
qualquer maneira, é bom os clien-
tes analisarem tudo muito bem, uma
vez que o FGTS cumpre o papel de
uma reserva no caso de perda de
emprego e, como o brasileiro não
tem o hábito de fazê-la... Já que es-
tamos em tempos de crise e o caixa
da Caixa, consequentemente, do
governo, não tá lá essas coisas,
uma forma de atrair mais o interes-
se dos mutuários poderia ser um
bom desconto para quem quitas-
se o imóvel. Que tal uns 20%? Com
certeza, ia ter bastante gente indo
até o banco, bem cedinho, para
raspar o fundo do tacho, ficar livre
das prestações e realizar o sonho
da casa própria.

MAMMA MIA
Vivo fosse, 'vovô Angelo' es-

taria com os olhos esbugalhados,
num canto da casa, chorando pela
eliminação da seleção italiana da
Copa do Mundo da Rússia, ano
que vem. Como em 1970, no final
contra o Brasil, onde ganhamos a
partida por 4 x 1 e a copa do Méxi-
co, algo que nunca esqueci. Uma
pena para todos, independente de
serem ou não italianos, pois a squa-
dra azzurra, tal qual a nossa, a "ca-
narinho" (primeira a se classificar),
tem tradição no esporte bretão e
também sempre trazia novas emo-
ções durante as partidas. No en-
tanto, a desclassificação era uma
espécie de morte anunciada, pois
há muito não aparece alguém como
Piola, Riva, Mazzola, Tardelli, Ros-
si, Baresi e Baggio. Só um esforça-
do Buffon, obrigado a jogar ao lado
de uma equipe velha, sem charme
e sangue novo cujo resultado foi
o insucesso transpaltino no apu-
ramento para a Rússia 2018. Uma
pena para vovô, seus descenden-
tes e demais amantes do bom fute-
bol e da Itália nossa.

DEFORMA
TRABALHISTA

Mesmo com algumas medi-
das provisórias enviadas à Câ-
mara, alterando pontos da re-
forma trabalhista, em vigor des-
de o dia 11, muitas são as dúvi-
das da população se ela vai me-
lhorar ou não sua vida. Particu-
larmente, fico mais com a se-
gunda hipótese, não pelo sim-
ples fato de ser contra tudo que
vem sendo feito pelos últimos
governos - corruptos, incapa-
zes, perdulários e impopulares -
e, sim, por não acreditar em nada
que, diametralmente oposto,
possa dar certo. Como é a rela-
ção entre o patrão que quer que
o empregado trabalhe mais e ga-
nhe menos e o empregado que
quer trabalhar menos e ganhar
mais. E como há sempre uma
tendência de se pensar, primei-
ro, no tubarão, no mar e no ro-
chedo, o marisco e o bagrinho -
no caso, o trabalhador brasilei-
ro - vão continuar sendo preju-
dicados. E morrendo na praia.

MANDATOS E
MANDADOS

O que acaba de acontecer
no episódio da prisão, revoga-
ção e prisão dos deputados (o
TRF-2 prende, a Alerj solta e o
TRF-2 prende de novo) flumi-
nenses, Jorge Picciani, Paulo
Mello e Edson Albertassi, por
coincidência (coincidência?),
todos do PMDB, acusados de
lavagem de dinheiro, associa-
ção criminosa, evasão de divi-
sas e corrupção, mostra o que
muita gente sabe há muito tem-
po: a política, os partidos e as
eleições têm servido quase que,
única e exclusivamente, para
chancelar organizações e gru-
pos criminosos, dando-lhes
respaldo e amparo legais para
roubar, extorquir, enganar, des-
viar, lavar (dinheiro sujo), no-
mear, enfim, agir de forma a fa-
zer crescer o patrimônio dos la-
vadrazes que agem travestidos
de 'representantes do povo e
agentes públicos' mas que no
fundo - e em se tratando de go-
vernos municipais, estaduais e
federal a coisa tá mesmo em bai-
xa - não passam de personagens
voltados para 'legalizar' tudo que
é ilegal, imoral e até engorda, no
caso, a conta dos mais patifes,
sórdidos e inimigos do Estado
e da Pátria, isto é, a grande mai-
oria dos vereadores, prefeitos,
deputados, governadores, se-
nadores e do presidente de uma
República que só vai existir
mesmo quando a lei for uma só,
tanto para Chico, quanto para
Francisco, e enfiar na cadeia,
sem dó, piedade e benefícios,
essa gente que tanto mal faz a
todos nós.

A SEMANA
Com a prisão do ex-governa-

dor Anthony Garotinho, o 'time'
de Benfica (e não do glorioso Ben-
fica, de Portugal), tá completo. Ele
vai jogar ao lado de Sérgio Cabral
e de outros quadrilheiros do
PMDB, já chamado de presídio
municipal de Benfica.
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Local

Centro e Icaraí terão mais vagas de
estacionamento a partir deste sábado

MPRJ instaura inquérito sobre contratação
sem concurso pela Prefeitura de Niterói

Defesa Civil
faz simulação de
desastre no
Morro da Penha

Neste domingo (26), às 8h, a
Secretaria Municipal Defesa Ci-
vil de Niterói fará uma simulação
de desastre no Morro da Penha,
no bairro Ponta D'Areia. A sirene
instalada na comunidade vai to-
car e os moradores deverão sair
de suas de suas casas, seguir por
uma rota segura até um ponto de
apoio, aonde serão recebidos por
voluntários do Núcleo de Defe-
sa Civil na Comunidade (Nudec)
e por profissionais do Samu e a
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social.

O simulado é uma das inicia-
tivas da Defesa Civil de preven-
ção a desastres de origem natu-
ral. Nesse sentido, há uma preo-
cupação extremamente importan-
te em dois fatores: a tecnologia e
os equipamentos voltados ao
monitoramento meteorológico e
a mobilização das comunidades
que residem em áreas de risco.

Pestalozzi realiza
Campanha de Natal
para arrecadar
presentes

 A Pestalozzi de Niterói ini-
ciou a sua campanha de arreca-
dação de presentes para o natal
das cerca de 570 crianças e ado-
lescentes que estudam ou fazem
tratamento na tradicional insti-
tuição filantrópica localizada em
Pendotiba. A festa de fim de ano,
com a chegada do Papai Noel
oficial de Niterói, interpretado
pelo artista Sohail Saud aconte-
ce no dia 14 de dezembro, a par-
tir das 10 horas no ginásio de
esportes. Mais uma vez, todos
os presentes arrecadados para
o natal das crianças da Pestalo-
zzi estão sendo doados por vo-
luntários e simpatizantes à cau-
sa. Quem quiser participar tem
até o dia 4 de dezembro para
encaminhar o seu presente. In-
formações pelos telefones 2199-
4436 e 2199-4422

Simpósio na OAB Niterói abordará ‘Direito Digital’
O “Direito Digital” será tema de simpósio promovido pela Comis-

são de Direito Eletrônico e Perícia Criminal Digital – Segurança da
Informação da OAB Niterói, presidida por Luiz Roberto Barreto da
Silva Filho, dia 28 de novembro, às 18 horas, no auditório da entida-
de, no Centro. “O objetivo do evento é despertar os advogados e
todos os operadores do Direito para a importância da privacidade e
proteção de dados na internet, pois quando violados pode-se gerar
responsabilidade civil e criminal para os autores. Vamos mexer no
tendão de Aquiles do Direito Digital”, explica.

O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro, por
meio da Promotoria de Justiça
de Tutela Coletiva de Defesa
da Cidadania de Niterói, instau-
rou inquérito civil para averiguar
a regularidade de processo se-
letivo simplificado realizado
pela Prefeitura de Niterói, para
a contratação de agentes de
patrulhamento de vias públicas.

A investigação foi instaura-
da a partir de representação do
vereador  Paulo Eduardo Go-
mes (Psol), sob o fundamento

de que o ingresso no serviço
público deve se dar, em regra,
por meio de concurso público,
que somente pode ser dispen-
sado em casos excepcionais.

Além disso, a contratação
temporária deve ter prazo cer-
to fixado em lei e o serviço a
ser prestado deve ser provisó-
rio. De acordo com a Promo-
toria de Justiça, este não pa-
rece ser, em tese, o caso do
serviço de patrulhamento de
vias públicas de Niterói, de
caráter permanente.

A partir deste sábado (25)
até o dia 31 dezembro, os mo-
toristas terão mais vagas de
estacionamento no Centro e
em Icaraí. Através da conces-
sionária Niterói Rotativo, o
número de vagas disponíveis
nos principais eixos comerci-
ais da cidade será ampliado
para o período de festas de fim
de ano. O objetivo é facilitar o
acesso dos consumidores às
lojas. Serão disponibilizadas
aproximadamente 370 novas
vagas. O horário permitido
para o estacionamento será o
mesmo do rotativo diário: de
7h às 19 horas, de segunda a
sábado. O valor cobrado con-
tinua o mesmo: R$3,50 por até
duas horas.

No Centro, as vagas extras
serão disponibilizadas nas ruas
São João, Coronel Gomes
Machado, Rua da Conceição,

Aurelino Leal, Manoel de
Abreu, Visconde de Sepetiba,
Barão do Amazonas e Viscon-
de de Itaboraí.

Em Icaraí, novas vagas
serão alocadas nas ruas Ál-
vares de Azevedo, General
Pereira da Silva, Lopes Tro-
vão, Comendador Queiróse
Moreira César.

Duplicação da Avenida
Marquês de Paraná
começa em dezembro

Foi assinada no dia 22 a or-
dem para o início das obras de
alargamento da Avenida Mar-
quês do Paraná, no Centro. O
projeto pretende melhorar o flu-
xo de veículos e a mobilidade na
região, com a criação de mais
duas pistas na via, além da ciclo-
via que ligará Icaraí ao Centro.

A obra será iniciada com a de-
molição das áreas desapropria-
das. Já estão em curso 51 desa-
propriações. A primeira, um pré-
dio com 15 apartamentos e salas
comerciais, na esquina da Mar-
quês do Paraná com Doutor Ce-
lestino, em fase final de negocia-
ção. A Procuradoria-geral do Mu-
nicípio garante que não haverá de-
molições até que todos os mora-

dores deixem os imóveis.
O projeto inclui a reurbani-

zação até a Avenida Amaral Pei-
xoto, com calçadas dentro das
normas de acessibilidade e uma
nova praça sobre o mergulhão.

A obra tem previsão de co-
meçar no início de dezembro e
será a primeira realizada com
recursos obtidos através do
modelo de outorga onerosa,
que financiará ações do proces-
so de requalificação do Centro.
Serão utilizados R$11,8 milhões,
dos R$14 milhões já pagos por
investidores que tiveram seus
projetos aprovados para a re-
gião central da cidade. A pre-
visão de  entrega é para o se-
gundo semestre de 2018.

Estado tem 950 vagas de trabalho
O Governo do Rio de Janeiro

divulga, esta semana, 950 vagas
de trabalho com carteiara assina-
da em várias regiões. Com exigên-
cia de formação entre os ensinos
fundamental incompleto e o su-
perior completo, as chances têm
salários que podem chegar a até
R$ 5 mil. São 165 colocações para
pessoas com deficiência.

A capital tem 563 vagas e na

Região Metropolitana, são 35 va-
gas. Entre as oportunidades para
pessoas com deficiência, há 38
para Embalador à Mão, 23 para
Operador de Caixa, 20 para Ven-
dedor no Comércio Varejista, 18
para Faxineiro e 13 para Auxiliar
nos Serviços de Alimentação.

As inscrições podem ser fei-
tas nos postos Sine ou no site
maisemprego.mte.gov.br.
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LOGO OS MALUCOS DA CIDADE/
SOUBERAM DA NOVIDADE/TEM
BAGULHO BOM AÍ... Se tem uma
turma correndo para Santos
para saber qual é o pó, existe
uma outra turma, também
formada por surfistas, artistas,
mais o Gabeira, o FHC, o D2...
que está preparando uma
excursão para Belo Horizonte,
não para acompanhar a carreira
do Aécio, até porque ele não
vive lá, mas para acompanhar o
incrível caso dos brigadeiros
recheados de maconha. Três
alunas, entre 16 e 17 anos,
passaram mal após comerem o
20° brigadeiro cada uma.

PELO ANDAR DA CARRUAGEM/
NÃO HAVERÁ A PASSAGEM DA
FAIXA PRESIDENCIAL/ MAS DE
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA...
Dizem que Sunda, um dos
personagens da coluna, foi em
uma maternidade visitar uma
grande amiga que teve dois
filhos gêmeos. Uma chamado
"Povo" e o outro, "Político".
Quando Sunda chegou, a mãe
estava amamentando
"Político", e aí ele perguntou:
aonde está o "Povo"?; a mãe
respondeu de bate-pronto: é
melhor deixar o "Povo"
dormindo, pois se ele acordar,
o "Político" deixa de mamar.

BUMBUM GULOSO... Deputado homofóbico pede
desculpas aos seus eleitores após ser pego em
flagrante com a boca na botija em pleno gabinete.
Tem como imaginar isso no Brasil? Claro que não! O
caso ocorreu nos Estados Unidos. E o "gilhete", como
diziam os antigos, é Wesley Goodman. Ele é uma
daquelas figuras totalmente contra a comunidade
LGBT, quase um Bolsonaro. Inclusive, é casado.
Contudo, Wesley foi pego transando com outro
homem; ou seja, ele representa o "G" do LGBT.

IS THIS LOVE/IS THIS LOVE/IS THIS
LOVE/IS THIS LOVE THAT I'M
FEELING?... Um fenômeno chamou a
atenção dos pesquisadores: um
grande número de surfistas,
artistas, mais o Maradona, Aécio,
Guerrero... todos visitando a Baía de
Santos, no litoral de São Paulo. Um
estudo registrou altas
concentrações de produtos
farmacêuticos e, principalmente, cocaína na água. A
quantidade de cocaína, pura e metabólica, é tão grande que
já está próxima de causar efeitos nos organismos marinhos.

SE UM VELEIRO/
REPOUSASSE NA PALMA DA
MINHA MÃO/SOPRARIA COM
SENTIMENTO/E DEIXARIA
SEGUIR SEMPRE/RUMO AO
MEU CORAÇÃO... Reformas
trabalhistas à parte, de
janeiro a setembro deste
ano foram concedidos
133.817 auxílios-doença
pelo INSS no Estado do
Rio. Os cinco principais
motivos de afastamento
são: transtorno de discos
intervertebrais (3.654);
transtornos internos dos
joelhos (3.166); tumor no
útero (2.546); dor no lombo
(2.258); dor nas costas
(1.944). Isto posto, não
reclame, trabalhe!

MUSEU DE GRANDES NOVIDADES...
Leonardo da V inci passou Picasso
para trás. O que poderia não ser
visto com bons olhos, na verdade,
sacudiu o mercado das artes. A
tela "Salvador Mundi" foi vendida
por US$ 450,3 milhões, recorde em
leilões. Picasso entra, no bom
sentido, em segundo lugar no
ranking com "As mulheres de Argel
(versão 0)", vendido por US$ 179,4
milhões e, fechando o pódio, "Nu
deitado", de Amedeo Modigliani,
que custou US$ 170,4 milhões.

ATÉ O LIMITE DA HONRA... A
direção da Globo ficou tão
desnorteada com a
acusação de que estaria
envolvida em casos de
propina no futebol que
parece que trocou a
tradicional mensagem de
final de ano ("Hoje a festa
é sua/Hoje a festa é nossa/
É de quem quiser...") pelo
mantra "a Globo não
pratica nem tolera
qualquer pagamento de
propina", repetido
exaustivamente em todos
os noticiários.
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Movimento promove segundo abraço
em defesa da Lagoa de Itaipu e entorno

O Movimento Lagoa
para Sempre, que já congre-
ga mais de 50 entidades da
sociedade civil, sobretudo da
Região Oceânica de Niterói
organiza, no dia 26 de no-
vembro, às 10h, o “2º abraço
à Lagoa de Itaipu”, com o ob-
jetivo de pressionar os vere-
adores para adesão às emen-
das do Projeto de Lei defen-
didas pelo movimento. Se-
gundo os organizadores a
ideia é reunir mais de 1500
pessoas, número estimado de
pessoas reunidas no 1º Abra-
ço, ocorrido dia 22 de outu-
bro deste ano.

O ato público de abraçar
a lagoa simboliza a resposta
dos moradores da região oce-
ânica à consulta popular pro-
movida pela Câmara de Ve-
readores sobre o Projeto de
Lei do Plano Diretor enviado
pelo Executivo, que recusa o
modelo desenvolvimentista
ditado pelo mercado imobili-
ário ao referido projeto, que
insiste em querer avançar
sobre as áreas protegidas da
região de Itaipu e seu siste-
ma lagunar, onde, em qual-
quer lugar do mundo seriam
considerados Patrimônio da
Humanidade e explorados na
sua riqueza material e imate-
rial como atrativos turísticos
de modo sustentável.

As principais emendas
defendidas pedem a rede-
marcação como áreas prote-
gidas de todo o entorno da
Lagoa de Itaipu, do Sítio Ar-
queológico da Duna Grande

(de oito mil anos), do Reco-
lhimento de Santa Teresa (ru-
ínas do século XVIII que se-
dia o Museu de Arqueologia
de Niterói), do Cemitério São
Lázaro, da Aldeia de Pesca-
dores, das comunidades tra-
dicionais, das características
urbanísticas do bairro de Itai-
pu e toda região oceânica.

Na década de 1970, a re-
ferida área, foi palco do mai-
or crime ambiental da cidade,
quando a empresa Veplan
aterrou o entorno da lagoa
destruindo sítios arqueológicos
de mais de oito mil anos, abriu
o Canal de Itaipu, diminuindo
em cerca da metade seu es-
pelho d´água, expulsou pesca-
dores tradicionais de suas
moradias seculares que se
favelizaram e aterrou áreas de
brejo para construção de pré-
dios luxuosos com marinas em

ilhas particulares.  Através da
luta popular, essas áreas foram
incluídas nos limites do Parque
Estadual da Serra da Tiririca
através do Decreto 41.266 no
ano de 2008. Recente ação de
construtoras junto ao STF con-
testa o decreto e reivindica pro-
priedade dessas terras, num ato
claro de intenção de retomada
dos projetos imobiliários para a
região. A decisão final será for-
malizada em definitivo pelo Ple-
nário do STF.

Em outubro de 2016, o Pre-
feito Rodrigo Neves assinou a
Carta Verde, comprometendo-
se publicamente à “Decretar a
área do entorno da Lagoa de
Itaipu e da Duna Grande como
área de preservação perma-
nente, incluindo a frente marí-
tima, tendo como referência
uma poligonal a ser definida em
consenso com a direção do

Parque Estadual de Serra da
Tiririca e do Comitê do Siste-
ma Lagunar Itaipu-Piratinin-
ga”. Após um ano, não houve
sequer interlocução da prefei-
tura com essas instâncias para
definir os limites da APP.

O Abraço à Lagoa será um
evento artístico com várias
bandas de diferentes estilos
musicais. Teremos também
declamação de poesias, esque-
tes teatrais, dentre outras ati-
vidades culturais com a temá-
tica da lagoa.

Durante o ato os participan-
tes poderão fazer adesão ao
Movimento Lagoa para Sempre
e se engajar nas suas diferen-
tes frentes de atuação. O even-
to pretende convocar a popula-
ção para o “Abraço à Câmara
Municipal” no dia 29 de novem-
bro, data prevista para a última
votação do Plano Diretor.

Ação conjunta
recupera área
devastada no Morro
das Andorinhas

O último sábado (18) foi dia
de colocar a mão na terra, lite-
ralmente. Uma ação promovi-
da Rotary Club de Niterói- Les-
te realizou o plantio de 50 mu-
das de árvores nativas no Mor-
ro das Andorinhas em Itaipu.

O vereador Bruno Lessa
(PSDB) e representantes do
Parque Estadual da Serra da
Tiririca, à convite do Rotary,
também estiveram presentes.
Cerca de 130 pessoas ajudaram
na recuperação de uma área de,
aproximadamente, 2.000m² que
havia sido devastada por uma
queimada há alguns meses.

Bruno Lessa, que preside a
Comissão de Meio Ambiente da
Câmara de Niterói, ficou satis-
feito com a grande participação
das pessoas. Ele lembrou que em
junho deste ano, seu mandato pro-
moveu uma ação semelhante no
Canto do Rio, que fica na praia
de Icaraí. “Em comemoração ao
Dia do Meio Ambiente, fizemos
uma ação similar em Icaraí com
grupos de escoteiros. É sempre
muito gratificante iniciativas
como essas, que estimulam a
preservação de áreas verdes da
cidade”, disse o vereador.

Arquivo
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Tim Reynolds abre turnê Brasil em Niterói

Fafá de Belém e as Guitarradas
do Pará no palco do Municipal

Agenda da Música Brasileira
2018 é lançada em Niterói

Pela primeira vez no Brasil
com seu show solo acústico, o
guitarrista da Dave Matthews
Band, Tim Reynolds, estreia
sua turnê de 4 shows pelo país
no Teatro Municipal, domingo,
dia 26, às 19h, prometendo
surpresas para os fãs. E olha
que presente para o niteroien-
se: o morador da cidade paga
meia entrada no show!

As apresentações, que
depois de Niterói, passam
pelo Rio, Belo Horizonte e
São Paulo, terão participa-
ções especiais de Carlos
Malta, ícone da música ins-
trumental brasileira, Pedro
Agapio, vocalista e violonis-
ta da banda 3Steps, Fernan-
do Anitelli, vocalista d’O Te-
atro Mágico, e Gabriel Gros-

si, considerado uns dos me-
lhores gaitistas do mundo.

 O repertório do show
terá músicas que abrangem
toda a carreira do guitarris-
ta, além de covers de artis-
tas como Led Zeppelin, Prin-
ce, James Brown e Jethro
Tull, entre outros. Ingressos
a R$ 180 (inteira).  Morador
de Niterói, R$ 90.

O Instituto Memória Musi-
cal Brasileira (IMMuB), em
parceria inédita com a Myrrha
Editora, lança a Agenda da
Música Brasileira 2018, no Bar
Itália (Av. Prefeito Sílvio Pican-
ço, 651, Charitas), no dia 30 de
novembro, quinta-feira, às
20h30, com direito a apresen-
tação do cantor e compositor
Marcus Lima e participação
especial de Silvério Pontes.

De autoria do jornalista e
escritor Luís Pimentel, a Agen-
da da Música Brasileira, com
verbetes em todos os dias do
ano, é editada desde 2004 e
traz fatos e curiosidades sobre
a música nacional. São datas,
registros de nascimento, mor-
te, gravações, comemorações,
festivais e vários momentos
marcantes da memória musi-
cal do nosso país. “A cada ano,
temos uma nova agenda, atu-
alizada com novos artistas,
verbetes e acontecimentos,
resultando num importante

Luís Pimentel, escritor

material para pesquisa”, con-
ta Pimentel.

A Agenda da Música Bra-
sileira 2018 estará à venda no
local pelo preço promocional
de R$ 20. A publicação tam-
bém estará disponível no site
do IMMuB (www.immub.org)
pelo valor de R$ 25.

No dia do lançamento, ha-
verá o show “A Bossa”, do
cantor Marcus Lima, com par-
ticipação especial do trompe-
tista Silvério Pontes.

Seminário destaca a
história de Niterói

Para comemorar os 444 anos de
Niterói e o Jubileu de Prata da As-
sociação dos Docentes Aposenta-
dos da ASPI-UFF, sob a coordena-
ção acadêmica da Professora Emé-
rita da UFF, Ismênia de Lima Mar-
tins, será realizado o Seminário “Da
Vila Real da Praia Grande a Niterói
de Todas as Gentes - Duzentos
Anos de História”, no dia 27 de no-
vembro, entre 14h e 18h, no Museu
do Ingá (Rua Pres. Pedreira, 78), com
o apoio da Secretaria municipal de
Cultura. A iniciativa vai promo-
ver um debate sobre a história e
a historiografia de Niterói, des-
tacando as teses relativas às ori-
gens da cidade e sua constitui-
ção como um espaço diversifica-
do e multiétnico. Entrada franca.

A cantora se apresenta
neste sábado no Teatro Mu-
nicipal, às 20h, com o show
“Fafá de Belém e as Guitar-
radas do Pará”. No espetá-
culo, a cantora será acompa-
nhada pelo duo Manoel Cor-
deiro e Felipe Cordeiro, os
mestres da guitarrada para-
ense. O show mistura clássi-
cos da carreira à canções do CD “Do tamanho certo para
o meu sorriso”, que ganhou o Prêmio da Música na cate-
goria “Melhor Álbum, Canção Popular” -  e com o qual a
intérprete também foi laureada com o troféu de  “Melhor
cantora”. Os músicos Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro,
produtores do disco, também arrasam em seus números
instrumentais. Ingresso: R$ 90

Camerata Barroca e o Coral
Aprendiz na Sala Leila Diniz

Na última quarta-feira do
mês, dia 29, a Sala de Cultura
Leila Diniz e o Programa
Aprendiz convidam para mais
uma edição da série Concer-
tos na Imprensa, com entrada
gratuita. Desta vez o espetá-
culo será em dose dupla com
apresentações da Camerata
Barroca e do Coral Aprendiz.

Formada por 20 músicos do
Programa Aprendiz a Camera-
ta tem como objetivo valorizar
a experiência de ser um solis-
ta, dando ênfase a composições
do período Barroco. Já o coral
é composto por crianças e jo-
vens entre 10 e 23 anos, que
compõe as classes de Canto e
Iniciação Musical do Aprendiz,
além de professores.

No repertório, os músicos
vão apresentar temas eruditos
e populares de várias naciona-
lidades e estilos, de composito-
res como Bach, Corelli, Vival-
di e Noel Rosa. O público tam-
bém poderá conhecer a expo-
sição coletiva “Nikitikitikeru”,
em cartaz até o dia 30/11.
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ÁRIES - Não tenha medo de demonstrar seus
sentimentos. Bom momento para conhecer
novas amizades, mas tome cuidado para
não falar demais. Preocupações profissio-
nais podem abalar seu humor.

TOURO - Seu jeito de ser dinâmico pode en-
trar em conflito com pessoas menos flexíveis.
Força de vontade de sobra para vencer obs-
táculos. Cuidado para não parecer artificial.
No amor, não deixe o ciúme atrapalhar.

GÊMEOS - Generosidade e carinho irão aju-
dar tanto na vida pessoal quanto na pro-
fissão. Pessoas lentas poderão irritar você.
Ótimo astral em casa. Abuse da criativida-
de para sair de situações complicadas.

CÂNCER - Pense duas vezes antes de gastar
seu dinheiro. Passe mais tempo ao lado
de amigos. No amor, valorize os momentos
a dois. Clima de sintonia entre você e a
pessoa amada.

LEÃO - Saia da rotina e divirta-se ao lado
de quem ama. Charme de sobra, aproveite
para conquistar ou reconquistar quem ama.
Reveja suas metas e aja com mais determi-
nação. Demonstre seus sentimentos.

VIRGEM - Coragem e disposição de sobra.
Conseguirá lidar com a rotina sem proble-
mas. Não deixe de sair e conhecer gente
nova. Acredite na sua intuição. Clima de
carinho em família. Alto poder de comuni-
cação.

LIBRA - Estará mais realista durante toda a
semana. Facilidade em resolver pendênci-
as. Discussões poderão abalar seu humor,
mas serão passageiras. Mantenha as es-
peranças diante de problemas.

ESCORPIÃO - Mantenha a tranqüilidade em
todos os momentos. Não deixe a insegu-
rança vir à tona. Setor financeiro favoreci-
do por ganhos inesperados. Não se envol-
va em intrigas e fofocas.

SAGITÁRIO - Cuide melhor do corpo e da
mente. Paciência e força de vontade serão
essenciais para o sucesso profissional.
Chances de conhecer pessoas novas e inte-
ressantes. No amor, grande sintonia.

CAPRICÓRNIO - Carisma e tranqüilidade fa-
rão a diferença na vida profissional. Aja
com bom senso e coloque em prática o que
sabe. No amor, não deixe sua carência cau-
sar problemas. A sorte estará ao seu lado.

AQUÁRIO - No amor, clima de intimidade e
sensualidade. Cuidado com situações que
já pareciam resolvidas. Semana favorável
para resolver assuntos sentimentais. Dis-
posição de sobra no trabalho.

PEIXES - Clima de compreensão ao lado de
pessoas queridas. Pesquise antes de gas-
tar seu dinheiro. Evite discutir com colegas
de trabalho. Conseguirá despertar respei-
to e admiração de pessoas próximas.

                    De 25 de novembro a 1º de dezembro

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)

Esmola não é a solução.
O caso é de saúde pública!

Por diversas vezes ca-
minhamos nas ruas de nos-
sa cidade e nos deparamos
com moradores de rua. O
cenário não é incomum em
cidades movimentadas,
como as capitais e outros
municípios de grande circu-
lação de pessoas, como Ni-
terói. Naquela cotidiana
cena, vemos pessoas pedin-
do esmolas pelas vias públi-
cas em busca de dinheiro
para os seus anseios. Apa-
rentemente, parece-nos que
a maioria quer alguma
quantia para se alimentar,
contudo, é um ledo engano.
Registros apontam que mais
de 60% dos moradores de
rua se drogam, variando o
consumo entre maconha,
crack, cocaína, heroína, en-
tre outras drogas. Neste
sentido, o que se constata é
que muitos, infelizmente, ad-
quirem o dinheiro da esmo-
la para comprar drogas.
Com o consumo da droga –
uma pedra de crack, por
exemplo – eles deixam de
sentir fome e, cada vez mais,
se viciam no entorpecente.

Por outro lado, ofertar
comida, ao invés de dinhei-
ro, parece ser uma boa so-
lução. Entretanto, mais uma
vez, trata-se de um equívo-
co. Ao oferecer alimento
para o morador de rua, ele

entra em um círculo vicioso de
dependência daquela oferta e
se nega a ir para um abrigo. O
Município de Niterói, por
exemplo, possui abrigo para
moradores de rua que contém
camas, sala de televisão, ba-
nheiros com chuveiro de água
quente e fria, e ainda oferece
quatro refeições diárias. Ape-
sar disso, os moradores, em sua
grande maioria, querem ficar
nas ruas, haja vista, a possibili-
dade de receberem alimentos
e dinheiro para a compra de
drogas e bebidas alcóolicas. É
claro que não podemos gene-
ralizar e afirmar que todos fa-
zem isso, mas pesquisas apon-
tam que aquela tem sido a con-
duta da maioria.

Dentro daquela triste situa-
ção, faz-se necessária a cons-
cientização não só da popula-
ção como também do Poder
Público que precisa identificar
a solução adequada frente às
problemáticas apresentadas na
sociedade. No caso de mora-

dores de rua, em que a mai-
oria está consumindo dro-
gas, é preciso despertar
para o fato de que a solu-
ção não está na assistência
social, mas sim, na saúde
pública. Em primeiro lugar,
é preciso criar clínicas de
recuperação para usuários
de drogas e alcóolatras que
sejam equipadas e prepara-
das para promover um aten-
dimento de excelência na-
quela recuperação. Muitos
moradores de rua querem
deixar de usar drogas, mas
não recebem tratamento
médico para isso. Após o
tratamento de recuperação
– ou ainda, de modo conco-
mitante – aquele morador de
rua deve participar de um
programa de capacitação da
assistência social do municí-
pio para ser ressocializado a
partir do emprego de algu-
ma atividade ou ofício.

Portanto, nesta enge-
nhoca social, é preciso uma
formação tríplice de uma
estrutura que tenha a parti-
cipação da sociedade se
negando a fomentar o vício
nas ruas por meio de esmo-
las; a área de saúde pública
promovendo um tratamen-
to de recuperação dos mo-
radores de rua em relação
aos seus vícios; e a assis-
tência social realizando um
trabalho de reintegração da-
queles moradores no seio da
sociedade como cidadãos
capazes de exercer sua ci-
dadania e ganhar o seu sus-
tento por meio de uma ati-
vidade laboral. Assim, cons-
truiremos uma sociedade
mais digna e justa.

Dê a sua contribuição
para a ressocialização e
viva a cidadania!

_____________________________________________________________________________
Professor Barragan é professor universitário de Direito, advogado, contador,
empreendedor, Mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento, Pós-graduado em
Direito Público, MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing, colunista de jornais e
revistas e autor de livros. Facebook: Professor Barragan. Instagram: @professorbarragan

cidadania@gazetanit.com.br
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Senhor Diretor da Cadeia Pú-
blica José Frederico Marques,

Foi muito boa a iniciativa da
Secretaria Estadual de Adminis-
tração Penitenciária de doar o
equipamento de TV e Home
Theater que seria destinada à
cadeia supracitada para um or-
fanato em Nova Iguaçu. As cri-
anças merecem esta e muitas
outras doações. Porém, caso
haja uma nova doação para
essa casa de custódia, esta que
vos escreve teria outra ideia de
uso para a aparelhagem. Os
presos poderiam utilizá-la, con-
tanto que a programação fos-
se toda determinada pelo se-
nhor, juntamente com a SEAP.
E aqui vão algumas sugestões
que, penso eu, poderiam ser de
grande valia para o desenvol-
vimento da consciência e do
saber dos detentos.

De manhã seriam exibidas
matérias dos telejornais locais
dedicadas aos cidadãos do Rio
de Janeiro que madrugam nas
filas dos hospitais públicos para
pegar senha de atendimento no
SUS. Idosos, doentes de cân-
cer, mulheres grávidas e mães
com crianças pequenas seri-
am o foco das atenções, com

Deixem a TV lá em Benfica

a descrição completa de como
eles chegaram ali, a hora da
madrugada que acordaram,
saíram de casa, os transpor-
tes que pegaram, etc. Outra
matéria importante para a
atenção dos custodiados seria
a rotina dos hospitais, com de-

poimentos de médicos e enfer-
meiros sobre as surreais con-
dições de atendimento.

À tarde eles assistiriam
reportagens sobre estudantes
de escolas públicas que vivem
fechadas por conta de opera-
ções policiais em comunida-

des e os consequentes tirotei-
os entre polícia e traficantes.
Famílias que perderam seus fi-
lhos por balas perdidas também
seriam ótimos temas a serem
focalizados para a atenção dos
criminosos de Benfica, quais
sejam, os envolvidos na ope-
ração Lavajato.

À noite, para não baixar a
adrenalina, documentários so-
bre os PMs mortos no Rio de
Janeiro, milícias que dominam
e oprimem diversas comunida-
des e um retrato das ruas do
Grande Rio tomadas por dro-
gados e famintos moradores de
rua, desempregados, sem teto,
sem trabalho, sem escola.

Para variar um pouco, am-
plas coberturas sobre a rotina
dos servidores públicos sem
salários indo buscar cestas
básicas no MUSPE, discor-
rendo sobre suas dívidas e
como estão sobrevivendo,
além de entrevistas com pa-
rentes dos que, efetivamente,
já morreram em consequência
do descaso do estado com
seus funcionários.

Tudo isso no conforto da
biblioteca da cadeia pública
José Frederico Marques, re-
formada para receber os réus

da Operação Lavajato no Rio
de Janeiro, com a potência e o
visual de 65 polegadas, em alto
e bom som estéreo.

Como o equipamento já foi
doado fica por ora suspensa a
singela sugestão desta jornalis-
ta e cidadã para o entreteni-
mento dos detentos de Benfi-
ca. Porém, tenho certeza de
que falo em nome de toda a
população honesta e trabalha-
dora deste estado. Os presos
dessa casa de custódia preci-
sam ter mais intimidade com a
realidade que fizeram de tudo
para construir. Desde já agra-
deço a atenção e, se puder,
transmita a eles o nosso desejo
de uma feliz estadia na prisão,
até que cumpram suas penas,
confessem seus crimes, se ar-
rependam e peçam perdão aos
milhões de fluminenses destro-
çados pelos líderes dos últimos
governos. Fica a dica.
_____________________________

Cristina Lebre é autora dos
livros Olhos de Lince e
Marca d’Água – à venda na
Livraria Schöfer, em Icaraí,
ou diretamente por
lebre.cristina@gmail.com


