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Milton Rangel é
Deputado Estadual
pelo DEM-RJ

Em tempos de crise e
desemprego, a economia
solidária desponta como uma
excelente oportunidade para
pequenos empreendedores,
artesãos e agricultores fami-
liares que estão entre os
maiores geradores de em-
prego, mesmo com pou-
quíssimos recursos, basea-
dos nos princípios do coo-
perativismo. Acredito que
como parlamentar precisa-
mos incentivar iniciativas
voltadas para o desenvolvi-
mento da economia solidá-
ria no país que fomentem o
surgimento e expansão dos
bancos do povo, das coo-
perativas e de centros po-
pulares de comercialização.
Essa é uma das mais impor-
tantes alternativas de gera-
ção de  renda e uma respos-
ta eficaz a favor da inclusão
social e da redução da misé-
ria e da desigualdade no país.

Foi pensando na expan-
são desse setor tão vital para
a economia fluminense que
propus, no ano passado,
uma emenda que foi apro-
vada pela Assembleia Legis-
lativa do Rio (Alerj), reser-
vando R$ 250 mil no orça-
mento de 2018 para a im-
plantação do Centro Públi-
co de Economia Solidária,
da Secretaria Estadual do
Trabalho (Setrab). O espa-
ço vai oferecer cursos de
qualificação profissional
para artesãos e mulheres
empreendedoras, aprovei-
tando uma vocação natural
do nosso estado. O Rio de
Janeiro é o quinto estado do
país em número de registros
de pequenos empreendi-
mentos nas áreas de finan-
ças solidárias, agricultura
familiar, artesanato, moda e
decoração, reciclagem, pes-
ca artesanal, comunidades
tradicionais, entre outros.

No ano passado, o go-
verno do Rio de Janeiro lan-
çou o Plano Estadual de Eco-
nomia Solidária, para mape-

amento e cadastramento dos
integrantes das atividades de
economia criativa do estado.
Com o plano, será criado o
Cadastro de Empreendimen-
tos Econômicos Solidários
cujo registro passa a ser re-
quisito obrigatório para com-
provar a existência do negó-
cio. A inserção no cadastro
garantirá, além do reconhe-
cimento público, acesso às
políticas e aos programas de
crédito e de fomento.

As diversas práticas eco-
nômicas e sociais organiza-
das em cooperativas, asso-
ciações, clubes de troca, re-
des de cooperação, envol-
vem a produção de bens,
prestação de serviços, finan-
ças solidárias, trocas, co-
mércio justo e consumo so-
lidário. A economia solidá-
ria é um movimento social
que se caracteriza pela cons-
trução coletiva. Para que ela
se fortaleça e avance pelo
estado,  é fundamental que
todos os gestores, seja no
Executivo ou Legislativo,
unam esforços na constru-
ção de políticas públicas
eficazes para que os bene-
fícios gerados por todos
sejam distribuídos de for-
ma justa e solidária.

A economia formal com
a Carteira de Trabalho tem
um peso histórico, mas  per-
cebo que a economia soli-
dária surge como força mui-
to maior capaz de criar so-
luções para milhares de tra-
balhadores que hoje estão à
margem da sociedade. A
Alerj, por meio da Frente
Parlamentar em Defesa da
Economia Popular Solidá-
ria, será um instrumento
importante para aprovar as
leis que venham a regula-
mentar e facilitar essa ati-
vidade no nosso estado.
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João Direnna é jornalista e
psicólogo. Responsável
pelo Blog do Direnna

Economia
solidária  promove
a inclusão social
Por Milton Rangel

VOX DO POVO
Tem gente que insiste em
dizer que o ex-presidente Lula é
"o cara". Além de negarem que
ele fez o que fez, isto é, que des-
viou dinheiro público através
da propina que recebia de em-
presários, mesmo durante o
(des)governo da companheira
Dilma (público, sim, ou alguém
acha que os empresários davam
dinheiro do próprio bolso e exis-
te café de graça?), através de
obras em apartamento, sítio e
até na fundação que leva seu
nome, líderes do PT e do maior
projeto criminoso de poder até
hoje instalado no País estão se
mobilizando para o julgamento
do recurso de Lula no TRF da
4ª Região dia 24 próximo.
A camarilha e o grupo de
desocupados, certamente, ban-
cados pelo partido, diz que de-
verão reunir um milhão de pes-
soas nas ruas de Porto Alegre
para tentar atrair mais holofo-
tes para o show que, entre ou-
tros artistas, deve receber o lí-
der do U2, Bono Vox.

MÉNAGE À TROIS
Enquanto isso, a presidente
do PT, senadora Gleisi Hoffman,
uma das mais "ovacionadas"
(no caso, pelos muitos ovos que
tem recebido por onde passa)
repete aos quatro ventos que o
dinheiro acabou para a campa-
nha de 2018 e que todos os mo-
vimentos de apoio a Lula são es-
pontâneos e vindos de militan-
tes que torcem pela absolvição
do ex-presidente e pelo restabe-
lecimento da verdade (aquela
que diz que Lula não fez o que
todo mundo sabe que fez).
E por falar em Gleisi, amiga e
parceira de gente boa como Lin-
dbergh Farias, Roberto Requião,
Vanessa Grazziotin e tantos ou-
tros que deverão estar em POA
dia 24 de janeiro, quando é que a
Justiça vai conseguir colocar as
mãos nela - conhecida como
'amante' - e em seu marido, Paulo
Bernardo, pelo recebimento de
doação ilegal de R$1 milhão para
sua campanha ao Senado, em
2010 e crimes de corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro?

LADRÃO É LADRÃO
Mesmo com todo mal causado,
principalmente, a paulistas e paulis-
tanos, bem como ao País todo ao
seguir a cartilha de antecessores
seus que pregavam o "rouba, mas
faz", ainda tem gente que considera
desumano o deputado Paulo Maluf
passar o Natal e o Ano Novo em
cana (os primeiros em 87 anos). O
cara desviou milhões dos cofres pú-
blicos, tirou dinheiro da saúde, da
educação, da segurança, etc., du-
rante muitos anos de atividade po-
lítica e foi um dos grandes res-
ponsáveis pelo tsunami de cor-
rupção que, há décadas, vem
inundando o País e, mesmo as-
sim, alguns falam em direitos hu-
manos para ele e defendem as fes-
tas de fim de ano em família.
 É por essas e outras que o
Brasil continuará a ser um dos pa-
raísos para bandidos e exemplo para
quem quer roubar e continuar pro-
tegido pelas leis, advogados reno-
mados e influentes e por pessoas
"boazinhas". Enquanto isso, as ca-
deias brasileiras continuam abarro-
tadas de pobres, negros, analfabe-
tos ou sem mandato.

GOVERNO QUE
TRABALHA
Definitivamente, o governo
Temer e o Congresso Nacio-
nal são os que mais têm tra-
balhado nos últimos tempos.
Não para a  maioria da popu-
lação e sim para atender seus
próprios interesses políticos,
pessoais e, principalmente, da
classe empresarial que os
mantém. Aliás, prática corri-
queira em Brasília e em qual-
quer outro cantinho onde tam-
bém haja uma prefeitura, uma
câmara de vereadores, etc.
Para se ter ideia do quan-
to eles vêm 'se esforçando',
só no ano passado consegui-
ram aprovar a Reforma Tra-
balhista, que contempla a
muitos, menos aqueles que
trabalham e precisam de algu-
ma estabilidade; antes do
Natal, emprestaram rios de di-
nheiro para os empresários,
bem como perdoaram dívidas
das mais diversas; dizem ter
conseguido um superávit de
R$67 bi e mesmo assim não
conseguiram gerar um empre-
go sequer (pelo contrário, o
empresariado desempregou
mais 13 mil pessoas) e, agora,
se preparam - para depois das
merecidas férias super bem-
remuneradas - tentar aprovar
a Reforma Previdenciária o
que, pessoalmente, acho que
não conseguirão por não se-
rem trouxas já que neste ano
acontecem eleições para de-
finir quem vai e quem desce
latrina abaixo.

SAÚDE NO CTI
Toda semana eu pesco algo
que vem viralizando no what-
sapp e pode ser verdade. Após
parciais pesquisas, para que não
pairem dúvidas, nem maledicên-
cias, publicamos a quase falên-
cia da saúde pública do Estado
do Rio de Janeiro:
Hospital Saracuruna: fechado
Hospital Getúlio Vargas: idem
Hospital da Mulher: idem
UPA´s: fechadas
Hospital Grafée Guinle: fechado
Hospital da Mãe: fechada
Hospital Albert Schweitzer: idem
Rocha Faria: parcialmente fechado
Hospital Mário Kroeff: fechando
Hospital São Francisco: idem
Hospital Beneficência Portuguesa,
do Fundão e da UERJ prestes à...
Hospital Pinel (onde tanto apren-
demos como estagiários de psi-
cologia nas décadas de 70 e 80):
com a emergência fechada

TEM QUE MANTER ISSO, VIU?
Com a exoneração do ex-minis-
tro do Trabalho, Ronaldo Nogueira,
que saíram para ser candidato a de-
putado, o covil precisava de uma
nova serpente. Aí, reuniram-se Mi-
chel Temer, Eliseu Padilha e, muito
provavelmente, Moreira Franco,
para decidir quem seria o mais pre-
parado para assumir em seu lugar. E
como o governo tá desesperado pra
não cair e todo apoio é necessário
neste momento, perguntaram ao pai
da futura noiva, presidente do PTB
e ex-presidiário, Roberto Jefferson
(aquele que por revanche entregou
os colegas do PT e fez desaparecer
grana do partido), quem entende do
riscado e podia assumir. Resposta:
minha filha, a deputada federal Cris-
tiane brasil (com b minúsculo) que,
além de superpreparada, “conse-
guiu resgatar o nome da família.
Ah, e me permite voltar a conquis-
tar um mandato, desta vez por São
Paulo” (em tempo: quem assume o
lugar de Cristiane é Nelson Nahim
- irmão de Garotinho - preso em
2016 sob a acusação de participar
de uma rede de exploração sexual
de crianças e adolescentes.

POSSE DA SEMANA:

Quem acha que a nova
Ministra do Trabalho,

Cristiane Brasil, foi convidada
pelos lindos olhos, tá

enganado. É que o PTB, seu
partido e do pai Roberto

Jefferson, fechou questão pela
reforma da Previdência.

panorama@gazetanit.com.br



#g
az

et
an

it

3 |
Edição de 6 a 12 de janeiro de 2018
contato@gazetanit.com.br  |  Whatsapp (21) 9 9590-5340 Local

      Participe!
(21) 9 9590-5340

EXPEDIENTE  |  Jornal Gazeta Niteroiense
Fundador e Diretor Responsável: Nilson Ricardo.

E-mail: contato@gazetanit.com.br. Tel: (21) 99590-5340
Na Internet em www.gazetanit.com.br. No Twitter @gazetanit.
No Facebook www.facebook.com/gazetaniteroiense.
Colaboradores: Os artigos, crônicas e colunas assinadas são de total
responsabilidade de seus autores e não traduzem a opinião do jornal.

         A Gazeta Niteroiense é uma publicação da Editora X Niteroiense Ltda. ME.   |   Distribuição gratuita.

www.gazetanit.com.br
contato@gazetanit.com.br

COMERCIAL (21) 99590-5340
comercial@gazetanit.com.br

O jornal GAZETA NITEROIENSE conta com distribuição gratuita e ênfase de circulação
nos locais mais frequentados de Niterói em mais 200 pontos de distribuição na cidade.
Possuímos mala direta online com mais de 15 mil e-mails cadastrados ativos,
estimando-se que, em média, o periódico venha atingir até 50 mil leitores por edição. ANUNCIE: comercial@gazetanit.com.br ou ligue (21) 9 9590-5340

Encontro de Líderes
Em recente encontro na casa do presidente da Câ-

mara dos Deputados, Rodrigo Maia, estavam presentes
o líder do DEM no estado do Rio, deputado Milton Ran-
gel, e o eterno prefeito da cidade do Rio de janeiro, Vere-
ador César Maia. Em pauta, as eleições de 2018 e o
avanço do DEM no estado.

Cabral é denunciado pela 20ª vez

Lava Jato mira ‘Lula, o filho do Brasil’

Radares começarão a multar na Ponte Rio-Niterói

A Operação Lava Jato in-
vestiga mais um objeto ligado
ao ex-presidente Lula (PT): o
filme que conta sua história. A
Polícia Federal apura o finan-
ciamento do longa, estreado
em janeiro de 2010, que cus-
tou cerca de R$ 12 milhões.

A cinebiografia contou com
patrocínio das construtoras

O ex-governador do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral, foi de-
nunciado pela 20ª vez na ope-
ração Lava Jato. Na acusa-
ção, feita pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF) no Rio,
ele teria cometido o crime de
corrupção passiva.

Além do ex-governador,
foram denunciados ainda o ex-
secretário estadual de Obras,
Hudson Braga, o operador
Wagner Jordão Garcia, o ex-
coordenador de licitações da
empresa Oriente Construção
Civil, Alex Sardinha da Veiga
e o diretor da Oriente, Geral-
do André de Miranda Santos.

Sérgio Cabral já foi conde-

nador quatro vezes pela Jus-
tiça Federal. A nova denún-
cia abrange contratos do
governo do estado do Rio
de Janeiro com a a cons-
trutora Oriente. A acusação
tem por base as operações
Saqueador e Calicute.

De acordo com os pro-
curadores, a propina teria
sido paga por contratos ce-
lebrados entre 2010 e 2014.
O valor pago equivalia a
cerca de de 1% dos con-
tratos, que envolvia, entre
outras coisas, obras emer-
genciais em Araruama, Sa-
quarema e Maricá, no es-
tado do Rio.

Odebrecht, OAS e Camar-
go Corrêa. De acordo com
o Estadão, o empreiteiro
Marcelo Odebrecht e o ex-
ministro Antonio Palocci –
que chefiou as pastas da
Casa Civil e Fazenda nos
governos Lula e Dilma
Rousseff (PT) – também
foram convocados a depor.

IPVA 2018: Boletos disponíveis a partir do dia 10
A Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de

Janeiro informou, nesta terça-feira (2), que os
proprietários de veículos no estado poderão im-
primir o boleto de pagamento do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores Terres-
tres (IPVA) destes a partir do dia 10 de janeiro.

Os pagamentos feitos em parcela única te-
rão desconto de 3% e vencimento a partir do
dia 22 de janeiro, de acordo com o número fi-
nal da placa de veículo. Também há a opção
do pagamento ser dividido em três parcelas
mensais, mas sem o desconto. As guias de pa-
gamento poderão ser emitidas pela internet, por
meio do site da Secretaria de Estado de Fa-
zenda ou do banco Bradesco. Os pagamentos
poderão ser efetuados em qualquer agência
bancária ou em lotéricas.

Vistoria com IPVA atrasado - Em outu-
bro, após a polêmica envolvendo a liberação de
vistoria de veículos com o IPVA atrasado no
estado do Rio, que inclusive levou o governador
Pezão a vetar e depois recuar da decisão sobre
a lei aprovada na Alerj, o Detran confirmou que
mesmo os motoristas inadimplentes poderão fa-
zer o procedimento. O plenário da Alerj apro-

Os milhares de motoristas
que transitam diariamente pela
Ponte Rio-Niterói terão que li-
mitar a velocidade dos veícu-
los aos 80 km/h estabelecidos
para a via. Se, na prática, isso
não era muito respeitado, a
partir do próximo dia 15 de ja-
neiro, os apressadinhos passa-
rão a ser automaticamente
multados pelos radares fixos a
laser instalados na via.

Os radares já estavam ins-
talados, mas ainda sem ope-
ração. Segundo a PRF, são
quatro radares em cada senti-
do que usam tecnologia de la-
ser para aferir a velocidade dos
carros. Um raio de luz é emi-
tido pelo equipamento, que re-
flete no veículo, permitindo que
o equipamento calcule instan-
taneamente a velocidade.

“O excesso de velocidade
é uma das principais causas de
acidentes graves na Ponte
Rio-Niterói. Desde a instala-

ção dos equipamentos, não
foram registradas ocorrências
com mortes. Portanto, a PRF
ressalta a importância dos mo-
toristas respeitarem a sinaliza-
ção e não ultrapassarem os li-
mites estabelecidos”, destacou
a PRF, por meio de nota.

As multas emitidas por ór-
gãos federais não ficam com
os municípios e vão direto para
a conta do Tesouro Nacional.

Multas - De acordo com o
porta-voz da PRF, José Hélio,
de janeiro a novembro de
2017, os radares da ponte fla-
graram um total de 2,5 milhões
de motoristas acima da velo-

cidade, o que dá uma média
de 227 mil infrações por mês,
ou 7.500 por dia. Ele lembra
que ultrapassar o limite de ve-
locidade em até 20% é consi-
derado uma infração média,
com perda de quatro pontos na
carteira e multa de R$ 130,16.

Se o motorista ultrapassar
o limite entre 20% e 50%, é
considerado uma infração gra-
ve, com perda de cinco pon-
tos e multa de R$ 195,23. Mas
se houver ultrapassagem da
velocidade acima de 50% do
limite, é considerada infração
gravíssima, com suspensão da
carteira e multa de R$ 880,41

vou a Lei estadual 7.718/2017, que garantiu o
adengamento da vistoria mesmo para veículos
irregulares com o pagamento do imposto. Em
nota, o Detran informou que o agendamento da
vistoria deverá ser feito no site do órgão, e disse
que já desenvolveu uma adaptação específica em
seu sistema para cumprir a Lei 7.718/2017.
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VII Encontro dos Secretários Municipais de
Trabalho do Estado discute geração de empregos

Evento organizado em Duque
de Caxias pela Secretaria Esta-
dual de Trabalho Emprego e Ren-
da discutiu o planejamento de
ações com foco na geração de
empregos, trabalho e renda para
todo o estado do Rio de Janeiro.

No encontro foram discuti-
dos metas e planejamentos para
o exercício de 2018. Dentre os
assuntos tratados, foi levantado
o incentivo da Secretaria de Tra-
balho e rendo do Estado na im-
plantação dos SINES (sistema
nacional de empregos) em to-
dos os municípios do Estado.

Em depoimento exclusivo à
Gazeta Niteroiense, Alexandre
Raposo, chefe de gabinete do
Deputado Milton Rangel (líder
do DEM na ALERJ), comentou
sobre a reabertura do SINE em
Niterói e da importância da in-
terlocução entre a Secretaria
Estadual e o Município.

“É um retrocesso o fecha-
mento do SINE em minha cida-
de, Niterói, na atual crise em que
se encontra o país, onde o de-
semprego está assolando a família
brasileira. A interrupção desse sis-

tema, onde são oferecidas vagas
de empregos em diversos seto-
res, é ir na contramão da solução
do problema. Após a palestra, me
reuni reservadamente com o Mil-
ton Rattes, Secretário Estadual de
Trabalha e Renda e com a atual
Ministra do Trabalho, Cristiane
Brasil, para juntos fortalecermos
a implantação do SINE em todo
Estado e principalmente em Ni-
terói, onde esse sistema foi de-
sativado por simples desavenças
políticas. Isso é um absurdo, pois
a população é que deve estar em
primeiro lugar”, disse Raposo.

O encontro contou com a
presença do Secretário Muni-

cipal de Trabalho e Renda de
Duque de Caxias, Fábio Tenó-
rio Cavalcanti; do Secretário
Executivo do TEM, Helton Yo-
mura; do Coordenador Nacio-
nal do SINE, Marcos Sussu-
mo; do Presidente da Fundec,
Joílson Cardoso; e do Subse-
cretário Municipal de Trabalho,
Celso Lopes, que apresentou o
painel sobre as boas práticas
para o mercado de trabalho.
Presentes também represen-
tantes das Secretarias de Tra-
balho de 28 municípios do Es-
tado, entre eles Nova Iguaçu,
Mesquita, São João de Meriti
e Volta Redonda.

Sinfônica Ambulante promove
'Baile de Máscaras' no Teatro Popular

A Sinfônica Ambulante
abre a programação 2018 do
Teatro Popular Oscar Nie-
meyer, com um grande Baile
de Máscaras, na próxima se-
mana, sexta, dia 12, às 21h.

A trupe musical mais ani-
mada da cidade vai levar
para a Praça do Caminho
Niemeyer releituras musicais
próprias, que fazem o públi-
co dançar e cantar do início
ao fim. A entrada será fran-
ca e a diversão garantida.

Desde o samba de Zé
Kéti ao rock do Nirvana e

dos Beatles, da brasilidade de
Caetano ao pop do A-Ha, tri-
lhando caminhos inusitados
que saem de músicas de fil-
mes famosos e chegam ao
samba rock de Jorge Ben Jor
e o funky music de James
Brown, a Sinfônica Ambulan-
te faz jus ao seu nome e leva
o seu som para onde a músi-
ca mandar.

A classificação é livre e a
entrada franca. O Teatro Po-
pular Oscar Niemeyer fica na
Rua Jornalista Rogério Coe-
lho Neto, s/nº, Centro.

O encontro contou com as presenças de Alexandre Raposo, Helton Yomura,
Milton Rattes, Cristiane Brasil e Fábio Tenorio Cavalcanti
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JOGOS MORTAIS... A cada dez
minutos um brasileiro é
assassinado. Segundo dados
do Ministério da Saúde,
786.870 pessoas foram vítimas,
pelo menos uma vez, de
homicídio nos últimos 15 anos.
Salve-se quem puder.

GOL CONTRA... "Temos pessoas
na prisão por terem deixado
de pagar 125 mil euros". Com
esse argumento, Caridad
Gómez Mourelo, responsável
pelo fisco espanhol, solicitou
a prisão de ninguém menos do
que Cristiano Ronaldo, o
melhor jogador do mundo
(depois do Messi). São quase
15 milhões de euros
sonegados por CR7. E tinha
gente achando que o gajo
paneleiro sonegava outra
coisa.

NÓS SOMOS MUITOS/NÃO
SOMOS FRACOS/SOMOS
SOZINHOS NESSA MULTIDÃO...
Segundo dados da Síntese
de Indicadores  Socia is  de
2017 divulgada pelo IBGE, há
52 mi lhões de pessoas na
miséria,  cuja média de
renda corresponde a R$ 387/
mês por morador. Esse
número de miseráveis é bem
próximo dos números de
votos conquistados por
Dilma e Aécio no 2° turno
das  ú l t imas  e le ições
pres idencia is .  Mais  do que
nunca o seu voto é a arma
que pode salvar a sua vida!

CRISTIANE BRASIL... O
presidente (Fora) Temer entra
e sai dos hospitais assim
como a jovem atriz Larissa
Manoela troca de namorado.
Contudo, enquanto os médicos
se preocupam com a
necessidade fisiológica
número 1 do presidente
(vítima de infecção urinária), o
povo está mais preocupado é
com o número 2 dele. É cagada
atrás de cagada.

SOFRÊNCIA... O
movimento
sertanejo feminino
vem fazendo
sucesso. Sem entrar
no mérito da
qualidade musical,
uma outra coisa vem
chamando atenção
das chamadas
"feminejas": o
figurino das
cantoras. Simone,
que forma dupla
com Simaria, é o
principal exemplo
de equívoco de
roupa que não
combina com a
forma física.

BRUMAR... Os
supersticiosos do
futebol já estão
preocupados.
Durante a Copa do
Mundo de 1998, o
casal Ronaldo
Fenômeno e
Daniella Cicarelli
ofuscou a então
favorita seleção
brasileira com
seu quadrado
mágico formado
por Ronaldo,
Ronaldinho
Gaúcho, Kaká e
Adriano. Após o
amarelão do
Fenômeno, o
Brasil perdeu a
final para a
França. Depois, o
casal se separou, Ronaldo
brilhou e o Brasil conquistou a
Copa de 2002. Em 2010, o casal
Neymar e Bruna Marquezine
roubou o protagonismo da
seleção anfitriã e o Brasil foi
humilhado pelos 7 a 1 da
Alemanha. Depois, o casal se
separou, Neymar brilhou e o
Brasil conquistou o sonhado
ouro olímpico. Só que,
justamente nesse ano de Copa
do Mundo, o casal resolveu
reatar. Xiiiiiiii...

VELHO CHICO... Grande
destaque da novela
global "O outro lado do
paraíso", Bianca Bin
surpreendeu ao
declarar que "planto
minha lua". Nesses
tempos em que tem
uma turminha
queimando mato em
Fernando de Noronha, a
declaração de Bianca
assustou. Mas logo ela
explicou: Bianca utiliza
o coletor menstrual e
coloca o sangue, diluído
em água, nas plantas.
"Plantar a lua é devolver
o sangue para a terra",
esclareceu a bela atriz.
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Tarifa de ônibus de Niterói
não terá aumento em 2018

A tarifa de ônibus munici-
pal de Niterói não será reajus-
tada no próximo ano e conti-
nuará a ser de R$ 3,90. A in-
formação é da Secretaria
Municipal de Urbanismo e
Mobilidade (SMU), que infor-
ma que a Prefeitura aguarda
a conclusão de um estudo in-
dependente, que está sendo
realizado pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), para ava-
liar a necessidade de revisão
do cálculo tarifário do sistema
de transporte rodoviário da ci-
dade. Caso o levantamento
aponte a necessidade de rea-
juste, o mesmo só será aplica-
do em 2019.

“O Município contratou
uma instituição idônea e inde-
pendente, a FGV, para levan-
tar e auditar centenas de insu-
mos que incidem na tarifa do
transporte rodoviário munici-
pal. O estudo está sendo rea-
lizado desde agosto e tem pra-
zo para conclusão em feverei-
ro de 2018. Por conta disso, a
Prefeitura não vai reajustar a
tarifa até analisar os resulta-
dos e, se houver necessidade
de ajustes, estes serão aplica-
dos apenas em 2019. Apresen-
taremos os resultados do es-
tudo à população tão logo fi-

quem prontos. Nosso objetivo
é dar total transparência à
composição da tarifa”, expli-
ca o secretário de Urbanismo,
Renato Barandier.

O secretário destaca que o
contrato assinado na gestão pas-
sada, em 2012, estabelecia três
tarifas de ônibus diferentes na
cidade, que hoje seriam R$ 3,90;
R$ 4,40 e R$ 4,70. A atual ad-
ministração unificou todas as
tarifas pelo valor mais baixo,
mesmo nas linhas com ar-con-
dicionado e que circulam pelas
Regiões Oceânica, Pendotiba e
Leste, o que na prática já signi-
ficou uma redução de tarifas de
transporte da cidade.

A Prefeitura também exigiu
a climatização de 90% da fro-
ta que circula pela cidade. Se-
gundo dados da Secretaria de
Urbanismo, mais de 75% dos
ônibus de Niterói já possuem
ar-condicionado, o maior índi-
ce de climatização no Brasil.

“O consórcio TransOceâ-
nico já possui 90% dos ônibus
climatizados, mas o consórcio
TransNit ainda está abaixo do
patamar determinado pela
Prefeitura. A SMU vai acio-
ná-los para que cumpram essa
determinação até o final de
2018”, explica Barandier.
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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 - Campo financeiro em destaque. Fará
de tudo para acabar com dívidas e recuperar
a estabilidade. V ida social agitada, prome-
tendo surpresas. Cuide da saúde agora para
não se surpreender no futuro.

TOURO - Siga os planos que você traçou para
sua vida. Bom momento para se dedicar a
atividades voluntárias. Dedicação da famí-
lia será surpreendente. Fuja de discussões.
Momentos inesquecíveis a dois.

GÊMEOS - Projetos começarão a dar frutos.
V iagem ou passeio lhe fará bem. Antigas
amizades podem trazer bons momentos. Sai-
ba distinguir o certo e o errado. Ouse na vida
a dois. Lute pelo que acredita.

CÂNCER - Organize viagens e passeios com
mais antecedência. Falta de ânimo pode se
refletir na vida social. Siga sua intuição ao
tomar decisões. Modo de encarar a vida pode
distanciar a pessoa amada.

LEÃO - Entre em contato com amigos distan-
tes, eles podem estar precisando da sua aten-
ção. Aja com mais determinação. Pense bem
antes de se aventurar no amor. Notícia ines-
perada pode abalar seu humor.

VIRGEM - Saiba trabalhar em equipe. Tome
cuidado com pessoas interesseiras, ou po-
derá se magoar. Aproveite a semana para
ampliar seus conhecimentos. Encare as mu-
danças com otimismo. Saúde estável.

LIBRA - A intuição poderá trazer preocupações
com familiares, não se deixe impressionar.
Aproveite os momentos ao lado de quem
ama, e compartilhe seus sonhos. Confie mais
em você. Conflitos podem aparecer.

ESCORPIÃO - Reserve os momentos livres para
se divertir, ou o estresse poderá dominar sua
mente. Boas vibrações no campo profissio-
nal, aproveite. No amor, seu coração estará
feliz e satisfeito. Cuide da saúde.

SAGITÁRIO - Alegrias em família apagarão an-
tigos desentendimentos. Viagem ou passeio
trará sorte. Bom bom momento para colocar
a conversa em dia. Cuide do relacionamento
amoroso com carinho.

CAPRICÓRNIO - Procure se comunicar melhor.
Escute o que os outros têm a dizer e não se
torne o dono da verdade. Carinho e compre-
ensão a dois. Fortaleça laços de amizade e
divirta-se nas horas livres.

AQUÁRIO - Idéias criativas poderão abrir por-
tas na vida pessoal e sentimental. Conse-
guirá conquistar o que deseja. Não coloque
o orgulho na frente das amizades. Passe mais
tempo ao lado da família. Confiança a dois.

PEIXES - Sensibilidade à flor da pele. Jeito
doce e amigo encantará a pessoa amada e
proporcionará momentos especiais. Dedica-
ção na vida profissional será recompensa-
da. Organize-se melhor.

                    De 6 a 12 de janeiro

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)

Feliz Velho Ano

Ter uma coluna num ta-
bloide importante como este
nem sempre é fácil. É dual
como tudo na infinitude do
cosmos, e sobre o qual a fi-
losofia se debruça desde a
antiguidade de Platão e Aris-
tóteles. Um dia nunca é igual
ao outro e as características
de uma pessoa não se repro-
duzem exatamente da mes-
ma forma em mais ninguém.
Porém, a despeito da ener-
gia vital que emana do uni-
verso, um ano novo nem
sempre é um novo ano.

A Terra inaugura esses
dias mais uma volta em tor-
no do Sol, mas aqui embaixo
o ser humano continua o
mesmo: rico em sua comple-
xidade, pobre em amor ao
próximo. A metafísica expli-
ca muito sobre as realidades
material e espiritual da vida.
Mas não a ganância, o ego-
ísmo, a cobiça, sentimentos
sórdidos que nos perseguem

desde a nossa criação, e que se
traduzem basicamente, em uma
visão teológica, como consequ-
ência da queda do homem.

Divago aqui hoje por conta
de alguns comentários e reações
de pessoas ao lerem esta singe-
la coluna em minha página no
Facebook. É estarrecedora a
agressividade e a falta de res-
peito com a diversidade de opi-
nião por parte de alguns leito-
res, felizmente a minoria do meu
restrito mas educado público.

Forjar um caráter de bonda-
de e outras virtudes depende
muito mais do exemplo do que
da teoria. A base se chama fa-
mília. A educação escolar influ-
encia, mas o ponto de partida
para a formação do caráter é o
convívio familiar.   Se não há
base sólida para uma criança se
desenvolver é muito improvável
que ela se torne alguém que pri-
ma por valores morais e éticos,
pelo respeito ao outro, pela ca-
pacidade de se auto avaliar,

reconhecer suas falhas e
procurar melhorar.  E como
as famílias estão se deteri-
orando em meio ao caos
social, político e econômi-
co que vivemos, está cada
dia mais difícil, neste país,
formar um jovem que res-
peite o outro e estenda a
mão ao necessitado.

É por isso que eu, aqui do
alto das minhas inúmeras fa-
lhas, sinto tanto cansaço do
mundo e me refugio em
Deus. E é por isso que vejo
tanta hipocrisia nessas men-
sagens de Feliz Ano Novo.
Nada muda na lógica da fal-
sidade.  Ela é estanque no
curso do passar do tempo.
Saúde, paz e prosperidade as
pessoas desejam como di-
zem “bom dia” “e oi, tudo
bem?”  E a gente diz, auto-
maticamente, que está tudo
bem, para logo adiante tra-
tamos um amigo com rispi-
dez, brigarmos com um filho
descontando nele nossa in-
satisfação pessoal, abando-
narmos o nosso cãozinho
sem olhar pra trás.

É preciso pensar, refletir
sobre as relações, sobre
como estamos nos tratando
e como estamos nos matan-
do por dentro. Porque o que
a gente diz e faz com o ou-
tro é energia que se espalha
pelo ar. E que alguém ali na
frente capta e reproduz. A
vida é curta não é à toa. É
preciso ser finito para tentar
ser melhor . Um 2018 prós-
pero em esperança pra nós!

palavras@gazetanit.com.br
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