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Artigo

____________________________

Milton Rangel é
Deputado Estadual
pelo DEM-RJ

Estamos chegando ao
fim de mais um ano. Um
ano de muitas lutas para o
povo fluminense que tem
enfrentado a pior crise de
sua história. Foram muitas
as batalhas para devolver a
dignidade aos servidores e
à população do estado.
Apesar das pedras no ca-
minho, conquistamos im-
portantes vitórias como o
acordo de recuperação fis-
cal que vai trazer, nos
próximos três anos, R$ 62
bilhões para os cofres do
estado. Os recursos vão
permitir pôr em dia os salá-
rios do funcionalismo, pa-
gar fornecedores e retomar
serviços nas áreas de saú-
de, educação e segurança.

Outra grande conquista
para todo o povo fluminen-
se foi a aprovação, em pri-
meira votação, da PEC 47,
na qual fui relator, que vai
garantir autonomia finan-
ceira às universidades es-
taduais do Rio de Janeiro.
Todos os 56 deputados pre-
sentes na sessão foram fa-
voráveis à matéria que ain-
da precisa ser apreciada
em segundo turno e ser
sancionada pelo governa-
dor Luiz Fernando Pezão.

A PEC estabelece o re-
passe mensal de recursos
para a Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro
(Uerj), para a Universidade
Estadual do Norte Fluminen-
se (Uenf) e para a Fundação
Centro Universitário Estadu-
al da Zona Oeste (Uezo).
Isto significa que, a cada mês,
as três instituições deverão
receber um duodécimo da
dotação a elas destinadas,
conforme previsto na Lei
Orçamentária Anual (LOA).

Vale lembrar que uma
vez aprovada a PEC, o go-
vernador que não fizer o re-
passe mensal estará incor-
rendo em crime de respon-
sabilidade. Essa medida ga-
rantirá que os recursos che-
guem às instituições sem
depender da vontade do go-
verno em exercício. Essa é
mais uma vitória para a edu-
cação do Rio de Janeiro, que
na minha visão, é a base para
um futuro melhor e mais
promissor. Dias melhores
virão. Seguimos trabalhan-
do sem parar.

panorama@gazetanit.com.br

____________________________

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

Em defesa
da autonomia
universitária
Por Milton Rangel

ENGODO ELEITORAL
O PMDB é, para muitos, o mai-
or responsável pela institucionali-
zação da onda de corrupção que se
instalou no País. Sempre presente
em tudo de ruim que vem aconte-
cendo na política, com vários de
seus representantes envolvidos em
coisas escusas e decisões muitas
vezes nada republicanas, e ao lado
dos detentores do poder desde que
chegou ao fim o período militar -
aliás, quando a corrupção não era
sistêmica, endêmica e sindrômica e
as pessoas não viviam com medo
como agora - o partido resolveu,
em convenção nacional, novamen-
te, mudar de nome e voltar a se cha-
mar MDB - Movimento Democráti-
co Brasileiro -, uma nova armação
para atrair os incautos que podem
achar que "serão recuperadas a cre-
dibilidade, as causas claras e a pu-
jança do partido que garantiu a go-
vernabilidade, em defesa das agen-
das sociais, dos governos FHC,
Lula e Dilma ". E, claro, com vistas
ao pleito do ano que vem quando o
País deve clamar por mudanças. Daí
a troca, PMDB tira o P, entendeu?

PAI DE SANTO
E por falar em mudança, engo-
do, traição, oportunismo e na con-
venção do PMDB, que voltará a se
chamar apenas MDB (Movimento
Democrático Brasileiro), mesma si-
gla adotada durante o período do
bipartidarismo chamado pelos 'no-
táveis do partido de ditadura mili-
tar ' (1964-1985), uma cena marcou
o evento e ganhou destaque em jor-
nais de todo País pelas gargalha-
das que proporcionou.
Foi quando Pai Uzêda, conhe-
cido pai de santo do Congresso
Nacional, subiu ao palco logo após
a chegada do presidente Temer e
usou folhas de guiné para afastar o
mau olhado do presidente dizendo
que ele estava sendo vítima de 'mui-
ta macumba' e que o 'trabalho' feito
contra o peemedebista (ou emede-
bista, caso a 'marca' já tenha sido
registrada) era para matá-lo, por isso
ficou doente.
E para os milhões de brasilei-
ros e brasileiras que Temer e sua
quadrilha vêm matando de fome,
no SUS e de raiva, Pai Uzêda? Não
tem um jeito pra acabar com a
mandinga, não?

PERGUNTA DA SEMANA
Alguém saberia responder
por quê Gilmar Mendes bota na
rua tanta gente ruim e sempre
em decisão monocrática?

FIM DE FESTA
Há poucos dias do Natal,
data comemorativa que simbo-
liza o nascimento de Jesus Cris-
to e do encerramento do ano -
época em que a maioria das pes-
soas costuma a rever como tem
sido sua vida e se tornar mais
'afetuosa - muitos têm sido os
motivos e os personagens da
economia, da Justiça e, princi-
palmente, da política para estra-
gar toda a festa.
As instituições, então, igual-
mente, marcantes pelos variados
e vastíssimos episódios ligados
à corrupção sistêmica, endêmi-
ca e sindrômica em que mergu-
lharam o País. Se pretendêsse-
mos elencá-los, em poucas li-
nhas, seria algo bem próximo do
improvável ou, no mínimo, ente-
diante para quem quer tentar es-
quecer o triste e melancólico 2017
que escreveu as piores páginas
da história do Brasil e do mundo
quando trata-se de ausência de
interesse ou compromisso com
o bem comum.

TÁ DE BRINCADEIRA?
 Mas quando se fala no
STF de Gilmar Mendes e em
suas tresloucadas decisões que
também concederam habeas
corpus a criminosos como Ro-
ger Abdelmassih, Eike Batista,
Jacob Barata, José Riva (maior
ficha suja do Brasil) e Garoti-
nho (que acaba de ganhar as
ruas), bem como outras refe-
rentes a manter Sérgio Cabral
no Rio, logo surge o bordão de
Datena, conhecido apresenta-
dor de TV, que não sai da cabe-
ça de ninguém.
As atitudes, também estra-
nhas e imorais do juiz- também
conhecido como 'o mais efici-
ente laxante da justiça brasilei-
ra', além de muito estranhas, já
que possui inúmeras ligações
com pessoas ligadas aos mais
variados crimes de corrupção
como, por exemplo, a Lava Jato,
bem como alguns de seus ne-
gócios empresarias receberem
verbas governamentais (em
dois anos, repasses aumenta-
ram 1.766%), deveriam, fôsse-
mos um país sério e tivésse-
mos um Supremo à altura, le-
var este douto senhor a ser jul-
gado pela história atual.
A de hoje, a de agora. Não
àquela que quando chegar de-
verá dizer que Gilmar Mendes
foi um ministro do STF com no-
tável saber jurídico mas que
nunca se sentia impedido de
julgar nada nem ninguém, tripu-
diava encima das pessoas e até
das próprias instituições e co-
legas e sempre se considerava
acima de qualquer suspeita.

CARA DE PAU
Durante o 'momento de fé'
que aconteceu na armação,
ops, convenção do PMDB,
com Pai Uzêda dando a bên-
ção a Temer, muitos outros lan-
ces pitorescos aconteceram
para comprovar que era tudo
um grande espetáculo mesmo.
Para se ter ideia, Temer não iria
e acabou "fondo" - como diria
o ex-jogador Fio, do Flamengo
-, o Pai de Santo subiu para
defumar, benzer, tirar tudo de
mal do presidente após driblar
a segurança e o líder do gover-
no, o senador impoluto e mui-
to família, Romero Jucá, fazer
sinal com o dedo indicador que
o curandeiro era doido.
Mas vamos aos verdadei-
ros fatos: Pai Uzêda concorreu
ao cargo de vereador no Rio
de Janeiro, em 2016, pelo Parti-
do Progressista e pode estar
querendo se filiar ao 'novo par-
tido' pelos minutos de fama que
ganhou. Segundo a coluna
"Expresso", da Revista "Épo-
ca", ele teve sua hospedagem
- quatro diárias e alimentação
de Roberval Batista de Uzêda,
52, vulgo Pai Uzêda - em um
hotel quatro estrelas de Brasí-
lia faturadas em nome do dire-
tório nacional do PMDB, que
também hospedou outros par-
ticipantes do evento. Ô glória!
Ô farra de dinheiro (certamen-
te, público)! Ô armação! Ô ve-
lho PMDB de sempre!

A JUSTIÇA QUE
QUEREMOS
Muitas são as perguntas
que todos se fazem quando
trata-se do Supremo Tribunal
Federal (STF), sua importân-
cia, seu custo, seu verdadeiro
papel e o porquê de a maioria
dos ministros poderem, prati-
camente, tudo quando refere-
se a dizer quem cometeu crime
e definir o veredicto, além da
prerrogativa de contrariar o
que parece óbvio para a maio-
ria dos 'mortais' .
Vejam o que faz, por exem-
plo, Gilmar Mendes - e o que
não faz a presidente Carmém
Lúcia e outros pares que só di-
zem amém - ao conceder "In-
sulto" de Natal a Adriana An-
celmo, esposa do arqui-inimi-
go do Rio e da Nação, Sérgio
Cabral, determinando seu re-
colhimento domiciliar por ter fi-
lhos menores de idade (só no
Rio existem 326 presidiárias
com filhos menores de 12 anos),
a rejeitar denúncias contra o se-
nador Benedito de Lira, os de-
putados Arthur Lira, Eduardo
da Fonte e José Guimarães e a
suspender inquérito contra o
governador do Paraná, - e ago-
ra vice-presidente do PSDB -
Beto Richa, tudo isto esta se-
mana e, no caso dos políticos,
sob a alegação de que "não ha-
viam indícios mínimos de pro-
va que justificassem a instau-
ração de ação penal".

panorama@gazetanit.com.br
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Alerj: Estado só
poderá contratar
prestadoras de
serviços após
quitar débitos
com outras
empresas

A Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou
em primeira discussão,
na úl t ima terça-feira
(19),  o projeto de lei
1.765/16, do deputado
Milton Rangel (líder do
DEM), que proíbe o Exe-
cutivo, suas secretarias e
órgãos, quando estiverem
inadimplentes, por mais
de 90 dias, de contratar
empresas prestadoras de
serviços, concessionári-
as, organizações sociais e
demais fornecedores. O
objetivo é evitar a mudan-
ça nos contratos sem que
as empresas tenham sido
pagas. A proposta ainda
será votada em segunda
discussão pela Alerj.

A norma valerá para
contratos continuados
com mais de 180 dias de
vigência. Novos contra-
tos só poderão ser reali-
zados através de proces-
sos licitatórios e após a
quitação do débito com
a empresa anterior. O
deputado justifica que o
governo está em débito
com vár ias  empresas
prestadoras de serviços,
que não recebem há mui-
to tempo pelos contratos
vigentes. “Grande parte
dessas empresas está em
processo falimentar, sem
ter como honrar com sua
folha de salários, além
ser obrigada a demitir
funcionários como for-
ma de reduzir custos”,
afirma Rangel.

Réveillon em Icaraí terá Skank como atração principal
O grupo Skank será o res-

ponsável por agitar a festa de
Réveillon na Praia de Icaraí
neste ano. Com expectativa de
receber mais de 500 mil pes-
soas, a programação deverá
começar às 18h com shows da
cantora Lary e das bandas
Bicho Solto e JPG. Além dis-
so, a noite da virada contará
com apresentação de jovens
do Projeto More.

Para acompanhar os shows,
o público contará com seis te-
lões, sendo quatro torres ao lon-
go da Praia e dois nas laterais
do palco. A organização tam-
bém promete levar dez foodtru-
cks para o calçadão de Icaraí
para não deixar ninguém com
fome na entrada do novo ano.

A queima de fogos será de
18 minutos e com muitas novi-
dades. Os fogos serão detona-
dos com cerca de 11 mil bom-
bas, em cinco balsas distantes
a 500 metros da área de arre-
bentação, de acordo com as
normas de segurança da Capi-
tania dos Portos. A  empresa
responsável, Domberg Produ-
ções, promete surpreender o
público com um majestoso arco
íris no céu de Icaraí, além  de
candelas romanas, coqueiros,
estrelas e corações.

Segurança - O 12º Batalhão
vai designar 500 PMs e a Guar-

da Municipal trabalhará  COM
aproximadamente 400 homens.
O CISP Móvel , conforme os
anos anteriores,  funcionará com
um Posto Central, distribuindo
pulseiras para identificação das
crianças, tirando fotos das mes-
mas, possibilitando assim que a
foto das crianças, que eventu-
almente se percam, possam ser
lançadas no telão possibilitando
a localização com maior rapidez.

Os órgãos de segurança re-

comendam que o público não
leve objetos cortantes como gar-
rafas, copos de vidro e taças.

Emergências Médicas -
Serão dois  Postos Médicos,
um atrás do palco, outro na
frente, todas com enfermeiros
de plantão durante todo o
evento. Sete ambulâncias con-
tratadas  estarão prontas e
posicionadas para as emer-
gências. Já o  Corpo de Bom-
beiros também estará de  pron-

tidão com uma ambulância.
Horário e Ponto de Fe-

chamento - A Rua Paulo Al-
ves – na direção da equina com
a Praia das Flechas, no Ingá,
bem como todas as ruas trans-
versais à Praia de Icaraí, até
a Rua Mariz e Barros, serão
fechadas a partir das 18h do
dia 31, permitindo passagem
apenas dos veículos dos mo-
radores que forem estacionar
em suas garagens.

Mega-Sena acumula e pode
pagar R$ 280 milhões no dia 31

Ninguém acertou as dezenas do
concurso 1.999 da Mega-Sena, sorte-
adas na quinta-feira. Os números fo-
ram 15, 37, 38, 42, 49 e 50.

A quina teve 73 acertadores. Cada
um deles recebe o prêmio de
R$39.887,33. A quadra registrou 4.434
acertadores, com R$937,89 para cada.

A estimativa para o próximo con-
curso, a Mega da Virada, dia 31, é de
R$ 280 milhões.

Operação Niterói Mais Segura
começa por  Icaraí

A cidade de Niterói recebeu um reforço na seguran-
ça. Começou por Icaraí o programa Niterói Mais Segura,
fruto de um convênio entre o Governo do Estado e a Pre-
feitura. A operação terá 100 agentes atuando diariamente
nas ruas do bairro. Em janeiro, o programa chegará ao
Centro, Ingá, Jardim Icaraí e Fonseca, quando o efetivo
total diário passará a ser de 302 agentes por dia. O pro-
grama será custeado pela prefeitura de Niterói, que in-
vestirá R$ 25 milhões por ano.
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QUEM QUER A FORÇA
DE SANSÃO? QUEM
QUER A JUBA DE
LEÃO?... Tem gente
que realmente
nasce virado para a
lua. Que o diga Bobby
Carter, um inglesinho de
cinco meses que já nasceu
bem-dotado, capilarmente
falando. Bobby já exibe
uma vasta cabeleira e
está sendo chamado de
"filho do Wolverine".

VAI MALANDRA... Já contando
com a doação do mais querido
clube carioca, a queima de
fogos terá 17 minutos de
duração, cinco a mais que no
ano passado. A presença de
Anitta será a grande atração. Há
uma expectativa se a cantora
levará sua amiga Jojo Todynho,
o que exigirá um reforço na
estrutura do palco. Serão 25
toneladas de fogos, uma a mais
do que em 2016, peso extra esse
que não é o da Jojo.

DESGOSTO PROFUNDO... Há
exatamente um ano, a coluna
falava sobre o assunto a seguir
e que, pelo visto, continua
bastante atual: Por conta da
crise econômica que a
prefeitura do Rio atravessa,
Crivella está passando a
sacolinha para a realização da
tradicional queima de fogos do
Réveillon. E conta com a ajuda
de um famoso e querido clube
carioca, que já contribuiu no
ano passado, para doação de
fogos para viabilizar a festa. Os
torcedores deste clube
compraram uma quantidade
enorme de fogos e acabaram
usando muito pouco por
motivos já amplamente
divulgados. Os fogos
encalhados seriam utilizados
na Libertadores, na Sul-
Americana, no Campeonato
Brasileiro, na Copa do Brasil,
na Primeira Liga, e no
rebaixamento do seu
arquirrival.

ESTUPRA MAS NÃO MATA...
Paulo Maluf, que no auge da
sua carreira política poder-se-
ia dizer que seu sobrenome
era sinônimo de corrupção, foi
preso, dizer-se-ia, de forma
até surpreende, nos estertores
da morte aos 108 anos.

SE PREPARA QUE EU VOU JOGAR
BEM NA SUA CARA... Os dez
assuntos mais procurados no
Google em 2017 foram: Big
Brother Brasil, Tabela do
Brasileirão, Enem, Marcelo
Rezende, O Chamado, FGTS,
Sisu, Furacão Irma, Despacito,
e A Fazenda. Soma-se a isso a
escolha de "KO" como música
do ano... Esse mimimi é
apenas para alertar que ano
que vem tem eleições.
Depois, não reclame!

CHEIRINHO... O deputado Celso Jacob (PMDB) foi
flagrado com dinheiro na cueca... Não! Peraí... O
quê? O meliante político trazia queijo provolone e
biscoitos dentro da cueca ao voltar para o
presídio. Por isso, teve revogada a auto-
rização para exercer suas funções na
Câmara. A polícia está apurando se
Jacob tinha interesse em oferecer
esses produtos para terceiros (o
que poderá lhe render um aumen-
to de pena por influência da Vigi-
lância Sanitária) ou se era para
consumo próprio.

SORTE GRANDE... Ivete
Sangalo, 45 anos,
grávida de gêmeos,
embora pelo tamanho
do bucho parece que
tem mais um bacuri.
No 11° mês de
gestação, a baiana
parece que aumentou
o ritmo de trabalho.
Podendo se dar ao luxo
de repousar e curtir
com segurança a
gravidez, Ivete parece
até que está
precisando de
dinheiro. E aí surge
uma questão: se ela
fosse uma pessoa
comum a entrar no
ônibus, muito
provavelmente iria
passar mal se alguém
não cedesse o lugar
para ela sentar?

FELIZ 2018... A equipe da coluna formada por
Boneco, Caboclo, Makulelê e Sunda deseja que
todos tenham um Feliz Natal com o rabo cheio de
peru e que tenham Boas Entradas!
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DECIME QUÉ SE
SIENTE... Sempre
muito criticado por
só se preocupar e
se unir quando o
assunto é futebol, o
povo deu uma bela
demonstração de
que as coisas estão
mudando: Foi para
as ruas protestar
contra a reforma da
Previdência. Ah,
isso ocorreu na
Argentina, pois no
Brasil, o povo
estava brigando por
futebol...

Defesa Civil lança aplicativo de alerta à população
O aplicativo

Alerta DCNIT
já está disponí-
vel para a
população
niteroiense,
com alertas
sobre previsão

de chuvas fortes, ressa-
ca, ventos e condições do
tempo para risco de fogo
em vegetação. A inten-

ção é que o novo meca-
nismo da Defesa Civil de
Niterói possibilite um
canal de comunicação
constante com o cidadão,
e que o usuário faça
acessos diários para
planejar sua rotina.

Além das informações
meteorológicas, o aplicati-
vo disponibilizará avisos
emergenciais, localização

de sirenes e pontos de
apoio, assim como infor-
mações importantes em
casos de queimadas,
chuvas fortes, vendavais
e ressacas. O sistema
também conta com botão
que direciona o aparelho
automaticamente para
uma ligação com a
Defesa Civil, gratuita-
mente através do 199.

Desta forma, a Defesa
Civil se aproxima cada
vez mais do cidadão,
possibilitando o aumento
de uma cultura preventi-
va e o consequente
aumento do poder de
resiliência municipal.

Para baixar o Alerta
DCNIT, basta acessar a
loja de aplicativos do
seu smartphone.
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__________________________________________________________________________

Professor Barragan é professor
universitário, advogado,
contador, empreendedor, Mestre
em Direito, MBA em Gestão,
Empreendedorismo e Marketing,
colunista e autor de livros.
INSTAGRAM: @professorbarragan.
FACEBOOK: Professor Barragan.

O país das Leis que
não colam

Algo incrível existe no
Brasil, há leis que colam e
leis que não colam. Como
assim?!?! Isso mesmo, aqui
no Brasil, existem leis que
são respeitadas pelo povo
e leis que não são levadas
em consideração (aquelas
impostas no melhor estilo
“pra inglês ver”). Veja, por
exemplo, a lei que obriga a
utilização do cinto de segu-
rança. Nem todos os mo-
toristas usam cinto de se-
gurança em seus veículos
e, o mais interessante, é que
a norma serve para a pro-
teção de suas próprias vi-
das. Em muitos lugares, os
agentes de trânsito, nem
sempre, punem os infrato-
res, ou seja, aqueles moto-
ristas que transitam sem
cinto de segurança.

Outro exemplo interes-

sante se refere à norma que
impõe a discriminação da car-
ga tributária por parte dos es-
tabelecimentos que prestam
serviços ou comercializam
mercadorias ou produtos. Re-
pare que, apesar de a lei ter
entrado em vigor em 2014, di-
ficilmente são localizados es-
tabelecimentos que cumprem
a regra à risca. Os consumi-
dores continuam reféns da tri-
butação oculta, sem saber ao
certo quanto estão pagando de
carga tributária sobre cada
item adquirido, descumprindo,
também, o Código de Defesa
do Consumidor, que exige in-
formações claras e precisas
sobre os bens e serviços.

Por outro lado, a tão co-
nhecida Lei Seca ‘colou’. Os
brasileiros, em sua maioria,
respeitam aquela lei e, quan-
do bebem (ou saem para be-

ber), chamam um táxi ou
Uber, ou então, elegem o
“motorista da rodada” para
evitar a punição da aludi-
da norma. Para alguns, a
punição severa torna a lei
mais respeitada, entretan-
to, para outros, o nível da
punição não tem influência
se não houver uma efici-
ente e eficaz fiscalização,
tal como ocorre no caso da
lei do cinto de segurança,
que não tem tanto contro-
le quanto deveria.

Por fim, há também
aquelas normas que são
criadas – meio que ‘goela
abaixo’ e sem uma lógica
clara – e têm vida curta,
como foi o caso daquela
que exigiu a aquisição do
extintor ABC e que, atual-
mente, já não é mais exigi-
do. Até hoje não se sabe a
razão daquela norma e
quem, supostamente possa
ter se beneficiado da impo-
sição (se é que gerou algum
benefício para alguém).
Logo, tal como os países
mais cultos e educados,
devíamos entender, de uma
vez por todas, que as leis
servem para serem cum-
pridas e não para serem ig-
noradas. Assim, poderemos
começar a construir um sis-
tema correto e respeitado
por todos, inclusive (e prin-
cipalmente), pelos que ela-
boram as nossas normas e
nos governam.

Respeite as leis e viva
a cidadania!

Alunos de escola de Niterói
ganham prêmio nacional
Estudantes criaram mapa
digital do Colégio Estadual
Guilherme Briggs

Alunos do Colégio Estadu-
al Guilherme Briggs, em Nite-
rói, criaram mapa digital para
ajudar novos alunos e visitan-
tes a conhecerem melhor os
espaços da escola.  Com o
projeto do aplicativo Mapola,
a unidade de ensino conquis-
tou o Prêmio Itaú-Unicef e
receberá R$ 130 mil.

O projeto é parte de parce-
ria com a Associação Experi-
mental de Mídia Comunitária
Bem TV e trabalha metodolo-
gia participativa, onde todos
aprendem a técnica e produzem
coletivamente o produto.

A aluna Vitoria Alves, 17
anos, que participou da propos-
ta, explica que foram seis me-
ses de trabalho discutindo e
construindo o conteúdo, a parte
técnica e o design para dar
vida ao Mapola. “Ideias não
faltaram, mas como a escola
é muito grande, com dois pré-
dios e 48 salas em cerca de 4
mil metros quadrados, pensa-
mos que um mapa digital po-
deria ajudar muito no nosso
deslocamento“, disse Vitoria.

Pesquisa - Durante o de-
senvolvimento da ferramenta,
o grupo, de 30 alunos, apren-
deu vários processos para a
criação de aplicativos. Além
do mapa, o software ganhou
uma agenda para destacar e
organizar os eventos escola-
res e um espaço para a troca
de informações. Para produ-
zi-lo, foi necessário pesquisar
a história da escola, mapear
todos os espaços, ouvir alu-
nos e professores.

Para a coordenadora da
iniciativa, Paula Latgé, a
ideia do projeto é abrir mais
uma possibilidade para os
alunos que pensam em atuar
na área tecnológica.

“Álém da tecnologia, o
trabalho também ajuda a pen-
sar o processo pedagógico,
pois tem interface com vári-
as disciplinas. Quando estu-
dam o código binário, pen-
sam a Matemática; quando
pesquisam, interagem com a
História; quando redigem o
conteúdo, desenvolvem Re-
dação e Língua Portuguesa.
No próximo ano, a ideia é
ampliar o projeto com uma
oficina de fotografia”,  afir-
mou Paula.

cidadania@gazetanit.com.br
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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

ÁRIES - Momentos de tensão e pressão po-
dem aparecer. Evite descontar sua irritação
em pessoas próximas. Não se responsabili-
ze pelos problemas dos outros. Sucesso na
profissão. Carisma em alta.

TOURO - Não deixe os problemas abalarem
seu bom humor. Aja com mais determinação.
No amor, os astros permitem um pouco mais
de ousadia. Não deixe a rotina aborrecer você.
Alto poder de comunicação.

GÊMEOS - Facilidade em lidar com as pesso-
as. Não tente impor sua opinião. Na profis-
são, falta de perspectiva pode desanimar
você. No romance, seu bom humor será fun-
damental para sair da rotina.

CÂNCER - Alto poder de sedução. Na profis-
são, seu grande empenho será recompensa-
do. Alcance seus objetivos antes de come-
morar. Problemas financeiros podem se re-
fletir na vida pessoal.

LEÃO - Otimismo será seu ponto forte duran-
te toda a semana. Não leve problemas pro-
fissionais para casa. Saia da rotina e inove
no visual. No amor, evite cenas de ciúme.
Dedique-se mais à pessoa amada.

VIRGEM - Tome cuidado com pessoas inte-
resseiras. Na profissão, não deixe de fazer
suas obrigações para ajudar os outros. Os
astros favorecem a paixão. Maior dedicação
à família e a pessoas próximas.

LIBRA - Tudo o que fizer durante a semana
levará seu toque de dedicação, o que será
recompensado. Seja mais compreensível no
amor. Atenção ao lidar com dinheiro: pesso-
as podem se aproveitar de sua distração.

ESCORPIÃO - Lute por seus ideais profissio-
nais. Acredite mais na sorte. Conte com apoio
de pessoas mais velhas e experientes. Co-
mentários vazios irão irritar você. Alto poder
de sedução.

SAGITÁRIO - Procure depender menos dos ou-
tros, principalmente na hora de se divertir.
Não se deixe convencer de algo em que não
acredita. Momentos de tensão irão se resol-
ver rápido.

CAPRICÓRNIO - Use seu bom senso, principal-
mente nas relações pessoais. Não revele
seus planos a quem não conhece bem. De-
senvolva sua vida espiritual. Confie em você.
Desafios estão por vir.

AQUÁRIO - Procure aprender coisas novas, e
acabará se conhecendo melhor. No campo
financeiro, cuidado para não gastar mais do
que tem. A sorte estará ao seu lado em situ-
ações complicadas.

PEIXES - Ouça mais sua intuição. Surpreenda
a pessoa amada com carinho e dedicação.
Na profissão, todos ficarão satisfeitos com
sua determinação. Lute pelo que deseja e
não tenha medo de errar.

                    De 23 a 29 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)

Espírito natalino,
vem sobre nós!

Chegamos à época
mais contraditória do ano.
Época em que os contras-
tes se acirram, a desigual-
dade idem, e a hipocrisia
se acentua.  Celebramos
em todo o mundo cristão
o nascimento do Salvador,
mas as ruas fervilham de
gente comprando e gente
assaltando, de abastança
e carência despontando
como espinhas no auge de
suas fases.

Observo as ruas de Ica-
raí.  A classe média anda
cheia de sacolas, enquanto
os moradores de rua inco-
modam não somente por
pedirem como por suas
próprias figuras sujas e an-
drajosas.  Não deveria ser
assim no Natal, não deve-
ria ser assim nunca, muito

menos no Natal.  E que droga,
não podemos fugir daqui pra
Mônaco e não ver a pobreza
nos agredindo com toda a fei-
úra de sua face.

“Esquece”, tem que dizer
o coração.  Tem que endure-
cer o coração, afinal é Natal.
“Tem que manter isso, viu?”
Mas como assim, Natal não é
amor, paz, confraternização?
Nem sempre.  Para muitos,
Natal é presente, comilança,
porres e brigas, sim, muitas
brigas de família.

Minha terapeuta me disse
que esta é a época de mais tra-
balho para os psicólogos.  Os
divãs se enchem de pessoas
insatisfeitas porque vão ter que
passar a noite de Natal, justa-
mente a noite de Natal, com
aquele parente que não supor-
tam e que nunca vêem.  E ain-

da terão de trocar presen-
tes com ele, no mínimo o
amigo (amigo?) oculto.
Outros terão de viajar ou
receber em suas casas pes-
soas que absolutamente
não fazem a menor ques-
tão de ver, muito menos de
passar a noite.  É um festi-
val de mágoas e ressenti-
mentos que afloram, às ve-
zes em uma intensidade in-
suportável, exatamente no
tempo de refletir sobre o
que foi feito, o que se dei-
xou pra trás e o que se pro-
mete para o ano vindouro.

Jesus não merece tan-
tas idiossincrasias, não no
Seu aniversário.  A festa
deve ser dEle, em home-
nagem a Ele, em louvor a
Ele.  Por Ele é que se
deve ajudar os que estão
nas ruas a terem também
uma ceia.  Por Ele deve-
mos fazer mais caridade
do que nos achacarmos
na lama da glutonaria.
Por Ele devemos perdoar
e restaurar relações, cu-
rando nossas próprias
emoções em Seu nome.

Que a mensagem do
Natal impacte muito mais
os nossos corações do que
as ofertas de um novo ce-
lular.  Se não por aquele
cunhado insuportável ou
por aquela criança birren-
ta, pelo menos por quem deu
o Seu filho unigênito para
morrer por nós numa cruz
e nos reconciliar com o Pai.
Um Feliz Natal a todos!

palavras@gazetanit.com.br
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