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Artigo

Remédio para tirar
as universidades
da UTI

____________________________
Milton Rangel é
Deputado Estadual
pelo DEM-RJ

A crise financeira do Rio
de Janeiro atingiu em cheio
as nossas universidades pú-
blicas que, há tempos, ago-
nizam nas UTIs adiando o
sonho de milhares de estu-
dantes que esperam por dias
melhores.  Como deputado
estadual e relator na Comis-
são de Emendas da Assem-
bleia Legislativa do Rio
(Alerj) aprovamos o que
pode ser o remédio para a
cura definitiva dessas insti-
tuições. Trata-se da  Pro-
posta de Emenda Constitu-
cional (PEC) 47/17, que ga-
rantirá o repasse mensal  de
recursos na forma de duo-
décimos (pagamentos obri-
gatórios e diretos do Tesou-
ro Estadual, como os que
são feitos aos poderes Le-
gislativo e Judiciário, por
exemplo) para a Universida-
de do Estado do Rio (Uerj),
para a Fundação Centro Uni-
versitário Estadual da Zona
Oeste (Uezo) e para a Uni-
versidade Estadual do Nor-
te Fluminense (Uenf).

O objetivo é atender a
uma reivindicação antiga da
comunidade universitária e
garantir a autonomia finan-
ceira das universidades, evi-
tando, desta forma, os su-
cessivos atrasos salariais e
de bolsas auxílios para es-
tudantes carentes.  O texto
garantirá o repasse de for-
ma escalonada por ano já a

partir de janeiro do ano que
vem. Em 2018, no mínimo,
33% do orçamento de cada
universidade deverá ser
transferido dessa forma. Em
2019,  o percentual sobe
para 66% e, por fim, em
2020, 100% do orçamento.

É sabido que todas as
universidades fluminenses,
apesar da sua importância
para o desenvolvimento do
estado, enfrentam grandes
dificuldades financeiras e
seus alunos sofrem com a
falta de infraestrutura bási-
ca.  O texto ainda vai à vo-
tação no plenário da Casa na
próxima semana. Mas segu-
ramente é um passo dos
mais importantes e uma de-
cisão histórica. Estamos
construindo uma saída para
que possamos ter a tão so-
nhada autonomia das univer-
sidades em 2020, como pre-
vê a Constituição Federal. A
princípio, apenas a Uerj se-
ria beneficiada pela mudan-
ça no repasse das verbas,
mas por meio da inclusão de
duas emendas,  a proposta
irá contemplar a Uenf e
Uezo. Com certeza, esse é
o melhor presente para as
nossas universidades e mais
uma vitória pelo bem do Es-
tado do Rio de Janeiro.

PALHAÇADA
Uma vez palhaço, sempre
palhaço. O deputado Tiririca,
aquele dos milhões de votos
de repúdio, que passou qua-
se dois mandatos inteiros
sem fazer nada, acaba de pro-
var que a política nacional é
mesmo uma grande palhaça-
da. Ele, no início da semana
passada, subiu "ao palco",
pela primeira vez, para anun-
ciar que renunciava ao man-
dato. Só que a partir de 2018,
quando o período legislativo
terá se esgotado.
 Com fantasia ou não,
como é comum aos palhaços
da política, Tiririca deixou a
máscara cair e confirmou não
saber ainda o que fazem no
Congresso Nacional. E tem
mais uma do artista: disse que
votaria em Lula, novamente,
pois, para ele, foi o melhor pre-
sidente do Brasil. Outra de
suas piadas de mau-gosto que
esperamos não refletir a reali-
dade da eleição do ano que
vem. Nem por brincadeira.

SEM REFORMA
A teimosia, claro, bem de-
pois da mania de colocar a mão
no dinheiro dos outros (conhe-
cida como ladroagem, desvio,
corrupção...) é outra das prin-
cipais características de um
mau político. Vejam o que vêm
fazendo o presidente sem voto,
Michel Temer Lulia (ironia até
no nome) e seus muitos ladr...,
ops, correligionários e defen-
sores - a qualquer custo - do
governo, ao insistirem que a
Reforma da Previdência é a
melhor alternativa para o País
(que eles tanto roubam) e de-
verão ter os 308 votos neces-
sários para sua aprovação. Es-
pecialistas, isentos e sérios,
dizem que é impossível, hoje,
se atingir tal número e que a
votação - um dos alvos princi-
pais do governo ao lado da
manutenção da liberdade do
presidente e outros do PMDB
- deve ficar para fevereiro.
 Pessoalmente, além de
torcer para que se encontre
outro jeito de economizar di-
nheiro (quem sabe diminuin-
do a roubalheira, mordomias,
número de parlamentares e
benesses aos poderosos?),
não acredito que se aprove a
retirada de direitos adquiridos
do trabalhador. Não mesmo.

PENSAMENTO:
É noite sobre meu
Brasil – a vida aqui
nada vale: prega-se a
morte e se mata.

RODRIGO É 12
O PDT, eterno partido de Brizola, Lupi e até do companheiro
João do Abacaxi, de Quissamã, acaba de ganhar um reforço. De-
pois de quase dois anos no PV, o prefeito de Niterói, Rodrigo Ne-
ves, também resolveu cerrar fileiras no 12 pensando, quem sabe,
em alçar voos mais altos ano que vem (apesar de "negar, perempto-
riamente, que não vai disputar o governo do Estado").
E nada melhor que um partido da dimensão de um PDT que,
inclusive, tem políticos dispostos a disputar a presidência, como
Ciro Gomes que também marcou presença no evento ao lado de
outras personalidades do mundo político, empresarial, além de
simpatizantes que lotaram um conhecido estabelecimento co-
mercial localizado no Cafubá.

BRINCANDO COM FOGO
Se faltava alguma coisa para
o governo Temer confirmar que
está na corda bamba, com o afas-
tamento de um general do Exer-
cício de suas funções, só por-
que falou a verdade, não falta
mais nada. Mandar alguém para
casa, no caso de Mourão, colo-
car o pijama e ficar "quietinho",
pode ter sido o estopim para
algo muito grave.
A população brasileira conta,
hoje, com pouca gente a defen-
dê-la, de fato, e quando um gene-
ral tem a coragem de dizer que o
presidente tem feito tudo que
pode para se segurar no governo
e que este é um balcão de negóci-
os, além de ser a mais pura verda-
de, veio da garganta de um patri-
ota, um bravo guerreiro, de repu-
tação ilibada e respaldado por uma
instituição que jamais deixará de
cumprir com suas obrigações.
Cuidado, Temer, quem brinca com
fogo faz xixi na cama.

SERVIDORES
RECEBEM ABONO
Depois de mais de três
anos de pura abstinência, ca-
ristia e "impossibilidade con-
tábil", servidores, finalmen-
te, vão receber R$1.000 de
Abono Salarial. Mas, pra tris-
teza geral - menos pros feli-
zardos - isto acontecerá ape-
nas em terras capixabas. Cer-
ca de 90 mil servidores, ati-
vos e inativos, do governo
do Estado do Espírito Santo,
vão receber o benefício e fa-
zer suas famílias mais felizes.
E não serão só os servidores
do Estado, não.
A prefeitura de Serra, mu-
nicípio produtor de petróleo,
também vai engordar a con-
ta de seus colaboradores com
R$100. É pouquinho, mas, em
tempos de crise, já ajuda na
ceia de Natal. Parabéns à tur-
ma do ES por poder reconhe-
cer os verdadeiros respon-
sáveis pelo funcionamento
da máquina pública.

LULA PRESIDENTE
Alguém duvida que, em
2018, Lula chega à presidên-
cia? Eu e muita gente boa
por aí somos capazes de
apostar uma grana alta que
ele chega, sim.
Mas à prisão de seguran-
ça máxima, em Presidente Ber-
nardes, por tudo que fez como
chefe do Mensalão, do Petro-
lão e por tantos outros crimes
praticados  como corrupção
passiva, falsidade ideológica,
lavagem de dinheiro e, princi-
palmente, por aquilo mais pró-
ximo do julgamento na segun-
da instância (o TRF da 4a. Re-
gião marcou para 24 de janei-
ro) relativo à compra do tríplex
que todo mundo sabe que é
dele e a reforma foi feita pela
OAS a seu 'pedido'.
Assim, também é pule de
10, a condenação e a inelegi-
bilidade pela Lei da Ficha Lim-
pa, mesmo a petralhada ne-
gando e dizendo que a Justiça
persegue um "santo homem".

FAKE NEWS
Mais conhecido como notí-
cias falsas, é um termo novo, ou
neologismo, usado para se refe-
rir a notícias fabricadas que não
têm nenhuma base na realidade
(no máximo uma fumacinha) mas
são apresentadas como sendo
factualmente corretas. Com o
surgimento da internet e suas
redes sociais cada vez mais po-
pulares e capazes de espalhar as
notícias - falsas ou não -, com
uma velocidade nunca dantes
imaginada e poder de fogo sufi-
ciente para provocar grandes
destruições em todas as áreas,
as fake news (que às vezes vi-
sam somente lucro financeiro)
vêm repercutindo muito no cam-
po da política, ultimamente.
 Como acaba de acontecer
na "renúncia" de Tiririca para a
entrada de um suplente que se-
quer disputou a última eleição,
os mais de 50% de votos nulos
e abstenções provocando um
novo pleito com candidatos no-
vos e tantos outros textos, ima-
gens e áudios curiosos e engra-
çados viralizados através do
WhatsApp, por exemplo.

panorama@gazetanit.com.br

Por Milton Rangel
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Câmara de Niterói aprova
orçamento da cidade para 2018

A Câmara de Vereadores de
Niterói aprovou nesta quinta-
feira (14/12), última sessão or-
dinária de 2017, a Lei Orça-
mentária Anual (LOA) para o
exercício financeiro de 2018
que prevê recursos de R$
2.616.551.199,65 (dois bi-
lhões, seiscentos e dezesseis
milhões, quinhentos e cinquen-
ta e um mil, cento e noventa e
nove reais e sessenta e cinco
centavos). O orçamento fiscal
será de R$1.9 bilhão e o de se-
guridade social de R$ 641 mi-
lhões. A LOA de 2018 teve 203
emendas inseridas ao texto ori-
ginal e foi aprovada com 16
votos favoráveis e apenas um
contrário, do vereador Bruno
Lessa (PSDB).

O destaque do orçamento
é o aumento de verba para a
área da segurança pública. Em
2018, os recursos para a área
será superior em 63%, se com-
parado com o atual orçamen-
to. Serão R$70 milhões a se-

rem investidos, contra R$43
milhões aprovados em 2017.
Ao todo, Niterói terá para o pró-
ximo ano um orçamento 11%
superior ao atual.

Com a votação da lei orça-
mentária de 2018, as sessões
plenárias entram em recesso
já a partir desta sexta-feira, dia
15. A volta dos vereadores às
sessões legislativas de 2018
está marcada para o dia 15 de
fevereiro. Até lá, os setores
administrativos e os gabinetes
dos vereadores funcionarão
normalmente.

Presidente do legislativo mu-
nicipal, o vereador Paulo Baguei-
ra agradeceu o empenho dos
servidores e vereadores durante
o ano de 2017. “Temos que re-
conhecer o esforço dos nossos
servidores, assessores parla-
mentares e vereadores. Temos
um legislativo de qualidade e que
pode se orgulhar de ter cumpri-
do o seu papel em 2017”, disse
ele ao encerrar a sessão.
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Estacionamento rotativo começa a
funcionar nas praias da Região Oceânica
Pela primeira vez,
sistema será implantado
em Piratininga

Começou a funcionar o sis-
tema de estacionamento rota-
tivo em todas as praias da Re-
gião Oceânica, das 7h às 19ho-
ras, às sextas-feiras, sábados,
domingos e feriados. O valor
será de R$ 5 por quatro ho-
ras. Serão cobrados, no máxi-
mo, dois períodos de quatro
horas, sendo assim, os moto-
ristas que permanecerem por
mais de oito horas na praia
pagam R$ 10. Já aqueles que
estacionarem por até duas ho-
ras pagarão R$3,50.

A implantação do estaci-
onamento rotativo tem o ob-
jetivo de organizar o espaço

urbano e coibir a atuação de
flanelinhas. Em Itacoatiara,
serão disponibilizadas 1100
vagas, em Piratininga, apro-
ximadamente 685 vagas, em
Camboinhas, 1050, e em
Itaipu, 250 vagas.

De acordo com a Lei
n°2018/2002, ficam isentos da
cobrança de estacionamento
em logradouros públicos no
município de Niterói, proprie-
tários ou locatários de imóveis
que não tenham garagem em
suas edificações. Com a im-
plantação do estacionamento
rotativo, os moradores devem
procurar a Niterói Rotativo e
realizar o cadastramento na
Rua São João, 214, Centro.

Instituições comunitárias organizam
ato em defesa da lagoa de Piratininga

Para alertar as autoridades
e mobilizar a comunidade do
entorno da lagoa de Piratinin-
ga sobre o estado caótico da
área, o CCRON (Conselho
Comunitário de Região Oceâ-
nica) se uniu a diversas outras
instituições comunitárias, e jun-
tos estão organizando o Lagoa
Viva SOS Lagoa de Piratinin-
ga Solução Já, que acontece
neste domingo, dia 17. A con-
centração será às 9h na praça
em frente ao campo de pouso
de parapente no Cafubá, na es-
quina das Avenidas Paulo de
Melo Kale, Francisco Barcelos
e Francisco Gabriel de Souza
Lobo com a via Chico Xavier
(a Ciclovia de Piratininga). De-
pois do evento haverá caminha-
da na trilha da Ilha do Pontal que
fica dentro da Fazendinha.

"O lixo, ligações clandesti-
nas de esgoto, assoreamento,
falta da manutenção das com-
portas e a estiagem estão dei-

xando a lagoa de Piratininga
em uma situação muito degra-
dante, com uma aparência hor-
rível e um cheiro insuportável.
Nas últimas décadas foram
feitas diversas ações, como a
barreira física de demarcação
(ciclovia), a construção da
comporta do Camboatá, a es-
cavação do canal de cintura e
dragagens, a implantação da
rede de esgoto na bacia de Pi-
ratininga, a construção do tú-
nel em rocha e a comporta no
Tibau. Mas nos últimos anos
temos observado um retroces-
so nessas melhorias", alerta o
ex-deputado Felipe Peixoto,

assessor para assuntos da re-
gião metropolitana da Secre-
taria Municipal de Urbanismo,
Habitação e Infraestrutura da
Prefeitura do Rio, morador da
Região Oceânica e um dos
apoiadores do movimento.

Estão também na organiza-
ção do ato deste domingo o
GAP (Grupo de Ação Popu-
lar), o SOS Lagoa, a Amaf
(Associação de Moradores da
Fazendinha), Puma (Piratinin-
ga Unida Moradores Associ-
ados), Amjo (Associação de
Moradores do Jardim Oceâni-
co) e AMJI (Associação de
Moradores do Jardim Imbuí).Guarda Municipal resgata

tartaruga-verde em Charitas
Agentes da Co-

ordenadoria Ambi-
ental da Guarda Mu-
nicipal de Niterói
resgataram, na tar-
de de quarta-feira
(13), em Charitas,
uma tartaruga-ver-
de. O animal será le-
vado para o Centro
de Tratamento de animais ma-
rinhos. Os guardas foram aci-
onados pela população através
de um telefonema dado para
o número 153, que atende no
Centro Integrado de Seguran-
ça Pública (Cisp).

Nos últimos dois dias, além
da tartaruga, foram resgatados
um ouriço-cacheiro, um pássa-
ro da espécie bacurau e outra
ave conhecida como lavadeira-
mascarada, além de um filhote
de gambá. Também nesta tar-

de, a Guarda resga-
tou uma cobra no te-
lhado de uma casa
em Maria Paula. O
animal é da espécie
Suaçuboia, conheci-
do como cobra-vea-
deira. Os animais sil-
vestres foram enca-
minhados ao Centro

de Recuperação de Animais Sil-
vestres para tratamento e rein-
tegração ao seu habitat.

“O caso mais delicado é o
da tartaruga. Ela foi encontrada
na rampa de um clube e não es-
tava conseguindo nadar.  Será
levada para tratamento. A popu-
lação pode continuar ligando para
o 153 para solicitar o resgate de
animais silvestres”, explica Ed-
son Jorge Martins, coordenador
da Coordenadoria Ambiental da
Guarda Municipal.
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REI DE COPAS
(17×3)... Muito se
fala na grandeza
do Flamengo.
Assim como
muitos falam que
ela é criada pela
mídia. Se por um
lado tem uma das
maiores torcidas
do Brasil, por outro, esta grandeza não se justifica. O
confronto com o Independiente mostrou números
absolutos: o clube argentino jamais perdeu uma final
sul-americana e chegou ao 17° troféu internacional,
sendo sete deles referentes às conquistas da Libertado-
res e dois Mundiais. Enquanto isso, o Flamengo só tem
duas conquistas sul-americanas (uma Libertadores e um
torneio já extinto) e uma Taça Intercontinental.

AQUARELA BRASILEIRA... En-
quanto o presidente Michel
(Fora) Temer está com difi-
culdade para urinar, 60 mi-
lhões de brasileiros estão
com dificuldades para pa-
gar seus boletos. Esse nú-
mero representa 39,5% da
população com idade supe-
rior a 18 anos, segundo le-
vantamento do Serviço de
Proteção ao Crédito e da
Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas.

A GLOBO NÃO PRATICA NEM
TOLERA QUALQUER PAGA-
MENTO DE PROPINA... Thogun
Teixeira. Talvez você nunca
tenha ouvido falar nesse
nome mas saiba que ele
vem fechar o inferno astral
da Rede Globo em 2017.
Thogun é ator e está sendo
acusado de estupro e, por
isso, foi afastado da minis-
série "Ilha de Ferro". Drogas
(Fábio Assunção), assédio
sexual (José Mayer), corrup-
ção (Marcelo Campos Pinto)
e racismo (Willlian Waack)
desenharam o quadrado
global do inferno dantesco.
Tá bom pra você?

GOSTO DE NÃO SE DISCUTE/LAMENTA-SE... "Não é sobre ter
todas as pessoas do mundo pra si/É sobre saber que em
algum lugar alguém zela por ti/É sobre cantar e poder
escutar mais do que a própria voz/É sobre dançar na
chuva de vida que cai sobre nós..."; "Seu amor, me pe-
gou/Cê bateu tão forte com o teu amor/Nocauteou, me
tonteou/Veio à tona, fui à lona, foi KO/E me entreguei e
decretei KO...". Os primeiros versos são da canção "Trem-
Bala", cantada por Ana Vilela. A segunda música é can-
tada por Pabllo Vittar. Embora bem inferior, "KO" venceu
como música do ano no prêmio "Melhores do Ano", do
Faustão. Esse mesmo público votará ano que vem para
presidente da República. Depois, não reclame!

JEIZA 1x0 BIBI... "Eu me pre-
paro para não ganhar por-
que acho que a expectativa
gera uma coisa que não é
legal. E é muito bom cele-
brar com colega". Com ex-
trema elegância, Paolla
Oliveira deu um tapa com
luva de pelica na colega
Juliana Paes, que não acei-
tou perder o título de me-
lhor atriz. Juliana teve uma
crise de choro e nem com-
pareceu ao palco para con-
fraternizar com os colegas
no prêmio "Melhores do
Ano", do Faustão. "Não foi
fácil... Saí de casa com aque-
le clima 'vai que é tua' e,
quando o prêmio não veio,
doeu mesmo! Ficou aque-
le buraco no peito". Julia-
na nem parabenizou a co-
lega Paolla Oliveira.

URNA 7... A Rede Globo con-
fundiu tanto jornalismo in-
vestigativo com perseguição
que viu o feitiço virar contra
o feiticeiro. A eleição dos
"Melhores do Ano" do pro-
grama do Faustão ficou sob
suspeita de fraude após as
surpreendentes vitórias de
Paolla Oliveira sobre Julia-
na Paes na categoria Melhor
Atriz e KO sobre Trem-Bala
como Música do Ano. O Gru-
po Globo inclusive acaba de
trocar o seu presidente exe-
cutivo e quem assume não
é da Família Marinho: en-
tra Jorge Nóbrega, sai Ro-
berto Irineu Marinho.

REI DO VICE... O Flamengo disputou 83 jogos em 2017 e ga-
nhou apenas o Estadual, justamente o campeonato que ele
disse que não tem importância.  E para piorar, o segundo
vice-campeonato no ano veio com a perda da Sul-Americana
para o Independiente, que pela segunda vez também foi
campeão em cima do rubro-negro carioca no Maracanã. O
clube já tinha sido vice em setembro ao perder para o Cru-
zeiro a Copa do Brasil, que valeu para o Flamengo o quarto
vice-campeonato nesta Copa. Assim como no ano anterior, o
clube também perdeu o Campeonato Brasileiro e a Primeira
Liga, além da Libertadores, seu grande objetivo.

FLAMENGO RAIZ... O que estaria havendo com a torcida do
Flamengo? Os atos de vandalismo antes, durante e de-
pois do jogo contra o Independiente chocaram o mundo.
Antes do jogo, os rubros-negros promoveram arruaças em
dois hotéis onde a delegação do Independiente estava
hospedada. Na hora do jogo, os flamenguistas sem in-
gresso invadiram o Maracanã, roubaram ambulantes, rou-
baram um torcedor que tinha acabado de ser atropelado,
roubaram o atropelador do torcedor, brigaram entre si,
agrediram os torcedores argentinos e tentaram quebrar o
ônibus do Independiente. Depois da perda do título, que-
braram as dependências do Maracanã e promoveram
mais quebra-quebra e roubos fora do estádio.
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Revitalização da Rua Moreira César
frustra moradores e comerciantes de Icaraí
Tânia Ribeiro Roxo

A tão sonhada obra pro-
metida pela prefeitura mu-
nicipal de Niterói, em 2015,
através da Empresa Muni-
cipal de Moradia, Urbani-
zação e Saneamento (Emu-
sa), na Rua Moreira César,
em Icaraí, ainda não foi
concluída. Dois anos se pas-
saram e quem caminha
hoje pela rua, considerada
a mais bonita da cidade, en-
contra postes podres, fiação
embaralhada, buracos nas
calçadas e uma série de ou-
tros problemas. A deterio-
ração é o que mais chama
a atenção no local.

A reurbanização da via,
um dos principais polos co-
merciais e de serviços de
Icaraí, tinha um prazo de
realização de 14 meses,
com um investimento no
valor de R$ 8.098.642,27.
No entanto, somente a pri-
meira quadra no início da
rua e a do final receberam
alguma atenção.

De acordo com a pre-
feitura, o foco seria au-
mentar o uso do espaço,
inclusive realizar eventos
culturais e esportivos, au-
mentando a renda e os pos-
tos de trabalho. Outra
meta seria melhorar a mo-
bilidade, a segurança e o
acesso para pessoas com
necessidades especiais.

A implantação do sis-
tema "traffic calming" -
quebra-molas suave para
reduzir a velocidade dos
carros - que seria instala-
do em todos os cruzamen-
tos, anunciado como gran-

de novidade, garantindo a
segurança e comodidade
aos pedestres, não acon-
teceu. Outras promessas
como a faixa de rolamen-
to e uma de estacionamen-
to (com 6 metros), além de
uma ciclofaixa em toda a
sua extensão (com 1,20 m
de largura) também não
saíram do papel.

A Moreira César deve-
ria ganhar pisos táteis, de
acordo com as modernas
normas de acessibilidade,
13 bicicletários, padroniza-
ção de todos os equipa-
mentos e mobiliário urba-
no (como bancas de flores
e de jornais, lixeiras, jardi-
neiras e bancos), e uma
nova programação visual
como forma de reforçar
sua identidade. Não foram
realizados até o momento.

A substituição de toda
a fiação aérea pelo siste-
ma subterrâneo; a insta-
lação de novos postes com
duas saídas de luz (uma
mais alta para a rua e ou-
tra mais baixa para a cal-
çada; o monitoramento
permanente por câmeras
de segurança; o acesso li-
vre à internet, com rede
wi-fi; instalação de 28 to-
tens multimídia para infor-
mação; o reforço na lim-
peza urbana, com ênfase
na coleta seletiva de lixo,
reaproveitamento de
águas cinzas e logística
reversa de embalagens,
insumos e equipamentos
ficaram só no projeto.
Pelo que se verifica, nada
disso foi feito até agora.

Na ocasião, há 2 anos,

o secretário municipal de
Desenvolvimento Econô-
mico, Fabiano Gonçalves,
destacou a integração dos
órgãos da prefeitura para
o projeto sair do papel. "O
ganho será muito grande.
Nós cumprimos mais de
100 exigências entre idas
e vindas e conseguimos
fazer toda a modelagem
do processo, mas não aca-
bou o desafio, estamos
agora discutindo o trans-
curso da obra. Nós temos
certeza que o resultado vai
valer a pena todo o esfor-
ço", opinou na época.

Os únicos trechos que
foram mexidos foram: o
primeiro quarteirão (da
Avenida Almirante Ary
Parreiras até a Rua Co-
mendador Queiroz) e no
último quarteirão (da Rua
Miguel de Frias até a Ál-
vares de Azevedo).

Para P. B., moradora
da rua Moreira César, a
empolgação foi visível
quando soube do projeto.
Até o momento, ela está
esperando que o plano vá
adiante. O prejuízo no trân-
sito foi grande, embora já
esperado, segundo ela.
“Eu torço para que seja
cumprido - mesmo que o
prazo da obra já tenha ex-
pirado - porque em algum
momento a gente contri-
buiu para que isso aconte-
cesse. O aumento do
IPTU esse ano foi um sus-
to: o contribuinte que paga
parcelado o imposto tem
juros ao mês. Espero que
esse dinheiro vá para o lu-

gar certo e não para a li-
xeira”, reclamou.

O comerciante Bruno
Lobato que trabalha há 23
anos na rua Moreira César,
acredita que a obra trouxe
muito transtorno aos mora-
dores e comerciantes. “Fo-
ram quebradas a rua e a cal-
çada inteiras prejudicando
o acesso às lojas. Até um
cano de gás foi estourado
e deu um grande susto”
comentou.

De acordo com ele, foi
cavado um buraco na rua
para passar a fiação sub-
terrânea e não colocaram
nada. “A fiação está um
ninho de gato absurdo. Foi
feito um asfalto de péssi-

ma qualidade que precisou
ser refeito diversas vezes.
As pedras de granito que
foram usadas nas calçadas
não são uniformes (têm
várias tonalidades). Não há
sinalização para avisar so-
bre os quebra-molas. O wi
fi não foi colocado. O mo-
biliário urbano (bancas de
jornais e flores por exem-
plo) não foi feito. A ciclovia
não foi concluída. Em três
esquinas da Álvares de
Azevedo não há rampa de
acesos para os cadeiran-
tes”, declarou.

Lobato informou ainda
que para executar essa
obra, a prefeitura de Nite-
rói investiria 2 milhões de

reais e o governo federal
10 milhões. Porém, os re-
cursos não teriam sido en-
tregues. A Caixa Econô-
mica Federal não teria li-
berado as verbas. “Cadê
os 2 milhões da prefeitu-
ra? Por que a CEF não li-
berou o restante?”, per-
guntou indignado.

A iluminação em toda
a extensão da via está pre-
cária. De acordo com o
projeto, seriam instalados
postes de iluminação com
uma luz voltada para a cal-
çada e outra para a rua. O
trecho mais perigoso fica
entre as ruas Pereira de
Silva e Álvares de Azeve-
do. A escuridão esconde
muitos buracos e imperfei-
ções na calçada.

Segundo a Prefeitura,
sua parte da obra foi cum-
prida. No entanto, proble-
mas de lentidão na libera-
ção de recursos das
emendas parlamentares
prejudicaram o andamen-
to dos trabalhos e a popu-
lação. Por conta disso, fi-
cou decidido cancelar o
convênio e retomar o pro-
jeto com recursos própri-
os assim que houver dis-
ponibilidade orçamentária.

O sistema ‘Traffic calming’ não foi instalado, conforme anunicado

Problemas na extensão da via continuam visíveis a população. Mais fotos em gazeta.niteroi.br
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Sala de Cultura Leila Diniz
recebe ‘Olhar Geométrico’

Niterói elege sua corte momesca

Canto do Rio promove concurso
para Corte do Carnaval

Beleza e animação foram  a tô-
nica da noite na Eleição da Corte
Momesca para o Carnaval Niterói
2018, ontem à noite, quinta-feira,
dia 14 de dezembro, na Quadra da
Viradouro. Numa seleção das mais
difíceis, os jurados elegeram Pa-
blo Jales, Rei Momo; Endiorrani
Baldini, rainha; Aline dos Santos,
primeira princesa; e Fabiely da
Rocha, segunda princesa.

Para conquistarem seus títu-
los, eles venceram nos quesitos
estética corporal, elegância, fan-
tasia, simpatia e samba no pé.

O Rei Momo Pablo Jales, que
também já concorreu em outros
anos, disse que tudo tem sua hora:

“Sempre acreditei que consegui-
ria! Quando a vitória chega, a sa-
tisfação é enorme, hoje minha
hora chegou!”, exclamou.

O júri teve uma formação de
modo que contemplou vários seg-
mentos da sociedade e do mundo
carnavalesco: José Guilherme Aze-
vedo (Presidente da Neltur), Susie
Monassa (Vice-Presidente da Uni-
dos do Viradouro), Fabiana Maia
(Produtora de Eventos), Wilhian
Neves (Produtor de Eventos da
Leslit), Tylane Renor (jornalista do
jornal A Tribuna), Raphael Robert-
son (Subsecretário de Meio Ambi-
ente), e Ricardo Oliveira (jornalis-
ta do Site NitNegócios).

Têm início neste sábado, dia
16, as inscrições para a corte do
bloco mais tradicional da cidade
de Niterói. Serão escolhidas rai-
nha, princesas, rainha da terceira
idade e ainda o samba enredo do
Bloco do Cantusca. As inscrições
seguem até o dia 18 de janeiro e
acontecem entre terça a sexta-fei-
ra, das 9h às 20h e aos sábados e
domingos das 8h às 15h.

As candidatas e o samba en-
redo serão apresentados no dia
20 de janeiro, sábado, em festa
na pérgula da piscina. A final
acontecerá no sábado seguinte,
dia 27, também na pérgula. As
candidatas a rainha e princesas

devem ter entre 18 e 30 anos. O
quesito avaliado será samba no
pé. Já as candidatas a rainha da
terceira idade devem ter mais de
55 anos e serão avaliadas nos
quesitos simpatia, descontração
e alegria. Para a escolha do sam-
ba do bloco é necessário que os
candidatos apresentem um enre-
do com o tema: Somos todos Can-
tusca & Paixão pelo Esporte. O
hino do clube deve servir como
referência para a criação do sam-
ba. Os vencedores serão premia-
dos no Baile Tropicália que acon-
tecerá no dia 03 de fevereiro.

Mais informações pelo tele-
fone 2717-5023.

Mário Sousa lança o
livro infantil ‘Pedaço
do Arco-Íris’ no Plaza

O escritor e jornalista
Mário Sousa fará uma tarde
de autógrafo do livro infantil
“Pedaço do Arco – Íris”, das
16h às 20h, na Saraiva, no
Plaza Shopping, no centro de
Niterói. Na obra, o autor brin-
ca com as palavras, com a
natureza, interagindo com o
universo infantil, construindo
pequenos textos poéticos e
sutis que estimulam as crian-
ças a vivenciar e reconstruir
um mundo imaginário, como
conta o autor.

Lançado na Bienal Inter-
nacional do livro, segundo o
autor, foi uma oportunidade
de conversar com um públi-
co diversificado de autores,
educadores, professores e
crianças com seus pais. Mui-
tas delas folheavam o livro
com entusiasmo e alegria.
Ouvi de professores e pais
que ‘Pedaço do Arco Íris’ é
um livro poético, singelo e
que, além de sua bela apre-
sentação gráfica, cria empa-
tia com a criança pela sim-
plicidade com que o texto é
colocado, brincando com fa-
tos do dia-a-dia do universo
infantil”, destaca o autor.

A Livraria Saraiva no Pla-
za Shopping fica na Rua XV
de novembro, 8, segundo an-
dar, no centro de Niterói.
Sábado, às 16h. Entrada
franca. Classificação livre.
Telefone: 3568-4500.

O pintor Renato Martins
Dias, conhecido artistica-
mente por Renats, expõe
pela primeira vez na Sala de
Cultura Leila Diniz (Rua
Professor Heitor Carrilho,
81, Centro) com a mostra
“Olhar Geométrico”. Entre
os dias 21 de dezembro e 30
de janeiro de 2018, os fre-
quentadores do espaço da
Imprensa Oficial poderão
conferir cerca de 25 obras
de acrílico sobre tela, que
trazem releituras de animais,
situações do cotidiano e até
personalidades sob a pers-
pectiva geométrica.

“Com essa exposição, eu
pretendo reformular a visão
que as pessoas têm sobre o
mundo que nos cerca. To-

das as obras formam uma
espécie de quebra-cabeça
multicolorido, um mosaico”,
conta o artista.

Renats iniciou sua carrei-
ra em 1987, e possui como
principal influência o cubismo,
movimento que prioriza a utili-
zação de formas geométricas.
“A exibição se divide entre
obras originais e digitais que,
embora se apresentem como
fragmentadas, são facilmente
identificáveis”, conclui.

Conservatório de Música e
Orquestra da Grota fecham série
de Concertos de Natal no Solar

Como parte do projeto
Concerto de Natal, no sábado,
16 de dezembro, a partir das
17h, o Solar do Jambeiro  (Rua
Presidente Domiciano, 195,
São Domingos) vai abrir seu
Salão Nobre para uma lúdica
apresentação do Conservató-
rio de Música de Niterói. Jun-
tos, a Camerata Sacra, o Co-
ral e a Orquestra de Sopros do
Conservatório irão apresentar
um repertório clássico com
músicas tradicionais e natali-
nas. A entrada será franca e
classificação indicativa, livre.

Com 103 anos dedicados
ao ensino da música, o Con-
servatório de Música de Ni-
terói foi o primeiro do gênero
criado na cidade e já formou
diversas gerações de músicos.

A Orquestra de Cordas da

Grota apresenta no encerra-
mento do projeto Concertos
de Natal do Solar do Jambei-
ro, repertório escolhido espe-
cialmente para as festividades.
O show acontece no domin-
go, 17/12, às 17h, com en-
trada é franca.

Sob a direção de Lenora
Mendes e Marcio Selles e
produção de Alexandra Sea-
bra, a Orquestra de Cordas
da Grota conta hoje com mais
de 200 alunos de flauta, vio-
lino, viola, violoncelo, flauta
transversa e percussão. For-
mada por jovens moradores
da comunidade da Grota do
Surucucu, Zona Sul da cida-
de, e com mais de 20 anos
de história, o projeto tem
como objetivo iniciar jovens
da comunidade e arredores.

Carnaval 2018
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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 por
lebre.cristina@gmail.com

CAMPANHA 2018
No ar o espetáculo do absurdo!

O Brasil é um país sur-
real: um homem condena-
do a quase uma década na
prisão, que ocupou o car-
go máximo do Poder Exe-
cutivo por oito anos graças
ao seu talento – é preciso
reconhecer – inigualável
para enganar uma nação
inteira, percorre o territó-
rio fazendo comícios e con-
tradizendo todas as ações
que até agora se fizeram
para tentar recuperar a
moral do país. Num dia
brada aos quatro ventos
que a Operação Lava Jato
é que é a responsável pe-
los prejuízos incontáveis à
Petrobrás. (Oi?) No outro
se anuncia muito triste
com o que está acontecen-
do no estado do Rio por
conta da prisão de ex-go-
vernadores, bate na tecla
de que nem se provou ain-
da a culpa de cada um de-
les, que quem diz isso é a
imprensa e que ele não
acredita em tudo o que a
imprensa diz. (vão vendo)

Qualquer pessoa com
um mínimo de noção da
realidade que estamos vi-
vendo só pode achar que
este sujeito é, no mínimo,
um louco, e no máximo, um
tirano ditador. Não é possí-
vel vociferar tantas insani-
dades em cima de palan-
ques e ainda querer enga-
nar pessoas ingênuas com
esse cardápio de sofismas

absolutamente ridículos.
A sanha da lagartixa é ta-

manha que ele não tem a me-
nor autocensura, e tenta dri-
blar consciências com suas
pseudodúvidas estapafúrdias
sobre quem é honesto e quem
é delinquente. É um festival
de manobras que parecem
burras, mas que na verdade,
buscam engrupir os incautos
com os próprios despropósi-
tos conclamados ao microfo-
ne. A tática aplicada deve ser
a de questionar a própria ver-
dade até que ela vire mentira
e vice-versa, nada surpreen-
dente em seu bojo, mas que
consegue escandalizar em
suas minúcias.

E o pior de tudo é que nin-
guém faz nada. O irrespon-
sável continua esbravejando
sandices Brasil afora como
se tivesse alguma condição
moral de defender esta ou
aquela ideologia. Estupefata,

fico me perguntando
quando é - se é que vai
chegar esse dia - que a
chamada “justiça” eleito-
ral vai barrar a infame cri-
atura que concretamente
faz campanha presidenci-
al fora da época permiti-
da. São coisas que mos-
tram o realismo fantásti-
co – no pior sentido – que
vivemos em Pindorama.

Borges não conseguiria
chegar a tanto. Nem Cor-
tázar, nem mesmo Kafka.
O país assiste diariamen-
te, e não somente por par-
te desse desvairado ma-
landro, como por várias
personagens do teatro po-
lítico brasileiro, a um amon-
toado de demências presi-
didas por débeis bandidos.

Creio que, no ritmo em
que vamos, teremos uma
campanha política impos-
sível de ser considerada
com um mínimo de serie-
dade em 2018. Será pre-
ciso se informar, estudar,
conversar (pacificamente,
é bom lembrar) e também
orar muito para ter condi-
ções de chegar às urnas
com alguma esperança de
uma luz no fim do túnel dos
próximos quatro anos.
Quem viver verá cobras
fumando, vacas tossindo e
bois voando. Que a nossa
saúde mental tenha forças
para suportar. É o que eu
desejo a todos nós, cida-
dãos de bem deste nosso
tão combalido Brasil.

palavras@gazetanit.com.br
ÁRIES - Confie em sua intuição. Deixe a rotina
de lado e divirta-se ao lado de amigos. Na
profissão, o astral favorece novos contatos.
Saberá usar sua determinação para superar
obstáculos. Cuide melhor de seus planos.

TOURO - Chances de fazer novas amizades
e conhecer pessoas interessantes. No amor,
cobranças do seu par podem aborrecer.
Ouça sua intuição. Aja com bom senso para
não magoar pessoas queridas.

GÊMEOS - Disposição de sobra para superar
limites, mas tome cuidado para não exage-
rar na dose. No amor, boas surpresas estão
por vir. Contato com pessoas distantes será
alegre. Relaxe ao lado de quem ama.

CÂNCER - Aposte no charme para conquis-
tar ou reconquistar quem ama. Acredite em
sua capacidade e não tenha medo de ou-
sar, principalmente na profissão. Estude
seus pontos fortes para se destacar.

LEÃO - Cumpra suas obrigações com mais
atenção e encare a rotina com bom humor.
No amor, é hora de fazer planos para o fu-
turo. Saia e divirta-se ao lado de pessoas
queridas. Sedução e sensibilidade em alta.

VIRGEM - Não tenha medo de expor seus
sentimentos. Passeio ou viagem só trará
alegrias. Ouça a opinião de pessoas mais
experientes. Abandone projetos que não
estão dando resultado.

LIBRA -  Deixe a  arrogância  de lado e
aprenda com pessoas mais velhas. Con-
te com o apoio da família para resolver
problemas. Conquistará a todos com seu
jeito carinhoso. V ida amorosa ficará em
segundo plano.

ESCORPIÃO - Coloque mais paixão em sua
vida profissional. Não tenha medo de sair
da rotina e se divertir. Cuidado com deci-
sões precipitadas. Clima de intimidade a
dois. Ouça a pessoa amada com atenção.

SAGITÁRIO - Não se apegue tanto a coisas
materiais. Alterações na rotina podem aba-
lar seu humor. Na vida financeira, os astros
pedem atenção redobrada. Conseguirá con-
quistar a todos sendo você mesmo.

CAPRICÓRNIO - Boas vibrações para uma
nova conquista. Cuidado na hora de gastar
suas economias. Carinho e dedicação fa-
rão com que o relacionamento a dois fique
muito melhor. Saúde estável.

AQUÁRIO - Tenha calma e não precipite jul-
gamentos. No relacionamento amoroso,
preste mais atenção no que pensa seu par.
Excesso de cobranças de pessoas próximas
poderão gerar discussões.

PEIXES - Dedique mais tempo à sua vida
espiritual. Na profissão, certas decisões
precisarão ser tomadas. Mantenha os pés
no chão e reconheça seus limites. A dois,
clima de harmonia e sedução.

                    De 16 a 22 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)
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