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Milton Rangel é
Deputado Estadual
pelo DEM-RJ

Como pai e defensor da
família cristã, fiquei perplexo
e indignado diante da relação
de um pai abusador com a
própria filha, exibida no pro-
grama de TV Big Brother Bra-
sil. Nos vídeos que causaram
revolta nas redes sociais, o pai
aparece beijando a filha na
boca, passando a mão sobre
suas partes íntimas e deitan-
do sobre ela na cama enquan-
to simula o ato sexual.

Na minha opinião, toda
esta imoralidade contribui
para a degradação da famí-
lia, base de qualquer socie-
dade saudável e evoluída.
Trata-se na verdade de um
comportamento repulsivo de
um abusador e não de um pai.
Para mim, é caso de polícia
que precisa da imediata in-
tervenção da Justiça. Cadê o
Ministério Público? Não vai
interceder? Família não tem
a tutela (proteção) constitu-
cional? Liberdade de expres-
são tem limite. Definitiva-
mente, esta família Lima im-
posta pela mídia não repre-
senta as famílias brasileiras.

Infelizmente alguns movi-
mentos e parte da mídia es-
tão querendo deturpar os con-
ceitos da família tradicional.
Não podemos e nem devemos
aceitar esses absurdos, como
se fossem um comportamen-
to natural. E se não bastasse
toda essa vergonha em rede
nacional, as autoridades com-
petentes nada fazem para ti-
rar do ar um programa que
exibe cenas impróprias num
horário em que a maioria das
crianças está acordada assis-
tindo televisão.

De acordo com o artigo
227 da Constituição Federal,
é dever da família, da socie-

dade e do Estado assegurar
à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao res-
peito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitá-
ria, além de colocá-los a sal-
vo de toda forma de negli-
gência, discriminação, ex-
ploração, violência, cruelda-
de e opressão. Dessa forma,
para o Estado, tanto a famí-
lia como a própria socieda-
de são responsáveis pelo de-
senvolvimento integral de
crianças, adolescentes e jo-
vens e, assim sendo, pela
garantia de seus direitos.

Família é o bem maior
que Deus nos deu. Graças a
ela, os jovens são guiados
por princípios morais e éti-
cos. Sem o relacionamento
familiar, perdemos nossos
filhos para o mundo, para os
vícios e para as drogas. Mas
infelizmente, estamos assis-
tindo a deturpação dos va-
lores morais do núcleo fa-
miliar. E presenciando uma
sociedade doente, que de-
fende a permanência de pai
e filha no programa só para
assistir novos capítulos de
uma família desestruturada,
que precisa de tratamento.
Devemos proteger nossas
crianças e orientar nossos fi-
lhos no caminho do bem.
Afinal, defender a família é
defender os princípios cris-
tãos dos quais cada dia mais
a sociedade se afasta.

O Big Brother Brasil
e a degradação das
famílias brasileiras
Por Milton Rangel

Artigo

CANA PRA LULA
 Muitas são as perguntas da
hora, isto é, aquelas que não saem
da cabeça da maioria das pesso-
as que acompanham, minimamen-
te, o cenário horripilante de muito
caos e corrupção em que os polí-
ticos afundaram o País. Mas exis-
te uma que supera todas: o ex-pre-
sidente Lula será preso?
A cada dia a resposta se torna
quase uníssona e apontando para
uma única direção, qual seja, apesar
de todo chororô do condenado, da
petralhada e dos outros loucos que
ainda pensam que a coisa é uma gran-
de brincadeira, um faz de conta ao
qual eles e muitos outros políticos
estavam acostumados, uma grande
armação para arruinar com o PT
(mais? impossível!) ou a Justiça vai
se render ao pretenso e imaginado
poder que insistem ter, o maior cri-
minoso da história do Brasil está com
os dias contados e a qualquer mo-
mento fará companhia a outros la-
drões e traidores da Pátria.
De nada vai adiantar fazer pres-
são sobre os outros graus , princi-
palmente, o STF, que como a presi-
dente Carmem Lúcia disse, " não irá
se apequenar só para atender inte-
resses surgidos após a decisão de
prender condenados em segunda
instância", tampouco querer dar uma
de mártir e achar que organismos
internacionais exercerão algum tipo
de influência expressiva sobre nós
(ONU, OEA, etc), pois os muitos
brasileiros e brasileiras de bem (uns
200 e poucos milhões) estão mais
do que convencidos de que " o
cara" se aproveitou do cargo, do
poder e da coragem que teve para
fazer aquilo tudo que a Justiça pro-
vou que ele fez e muitas outras coi-
sas que estão sendo investigadas
para incluí- lo na Lei da Ficha Limpa,
retirando- o de qualquer processo
eleitoral e, melhor, trancafiando-o
numa boa prisão de segurança má-
xima mostrando a todos que o crime
não compensa.
 Agora é só uma questão de
alguém dar o tiro de misericórdia
(no caso, uma canetada com a justa
dosimetria) naquele que um dia con-
seguiu enganar tanta gente, usan-
do de um partido que hoje ninguém
mais duvida que foi criado para aten-
der interesses particulares e trans-
formar o País em mais um daqueles
atrasados e malditos ditadores bo-
livarianos e comunistas da ilha cu-
bana e daqui mesmo. Felizmente, a
Justiça tarda, mas não falha e em
breve estaremos livres, de verda-
de, de pesadelos chamados Lula,
PT e de todos os esquerdopatas
inimigos do Brasil.

PAÍS DAS FESTAS
Talvez o maior problema do Brasil não seja só a corrupção. Existe
um outro, igualmente, gravíssimo que é o desinteresse pela política e
por tudo que a cerca. Pelo menos em boa parte do ano. Conforme
nosso tradicional costume, saímos das festas de fim de ano, engata-
mos nas férias escolares e, agora, vive-se o período pré-carnavales-
co quando ocorre uma espécie de paralisia de decisões que tanto na
gestão pública como na atividade privada, teríamos de tomar.
Depois vêm feriadões santos - ou outros profanos -, festas típi-
cas, a copa do mundo de futebol e, só então, lá pra agosto ou setem-
bro, portanto, há poucos dias das eleições, a maioria 'esclarecida' - ou
não - procura saber pra onde ir. Essa nossa abulia comportamental,
durante quase todo ano, não está ligada apenas à cultura de achar
que política não importa tanto, que não adianta se mudar algo pois
eles têm muito poder, etc.
É que, nos últimos tempos, a coisa piorou tanto que conseguiu afastar
ainda mais o eleitor de um processo que precisa, exatamente, deste desinteres-
se. Afinal, se não há cobrança e atenção permanentes, a possibilidade de os
ratos proliferarem e transmitirem novas doenças é maior. Sendo assim, vamos,
cada qual a sua maneira, exterminar mais e mais ratos...

PESOS E MEDIDAS
O jornal Folha de São Paulo acaba de
soltar uma pesquisa DataFolha de inten-
ção de voto para presidente (o primeiro
turno da eleição será no dia sete de outu-
bro) e, pasmem, com as muitas ignomíni-
as que o cercam ao longo das décadas, ele
teve a coragem de apontar a vitória de
Lula, um condenado até em segunda ins-
tância e prestes a ser preso.
Mas em se tratando daquele veí-
culo, suas pesquisas políticas quase
sempre são parciais e a serviço do PT,
a começar com o rol de perguntas,
muitas vezes induzindo a resposta do
entrevistado, como no caso em ques-
tão. Seu valor seria quase que equiva-
lente a previsões astrológicas pois
quem conhece um pouco de estatísti-
ca ri dos supostos percentuais de acer-
to que acompanham tais resultados.
 O que vale para uma amostra
uniforme é extrapolado para algo flu-
ído e constantemente mutante como
a opinião pública, mas isto não pare-
ce ser importante para A Folha de
S.Paulo que insiste em dizer que o ex-
presidente ainda tá vivinho da silva.

CALA A BOCA, MAGDA!
A ex-quase-futura ministra do Tra-
balho, deputada Cristiane "Jefferson"
Brasil (PTB-RJ) tem perdido a opor-
tunidade de ficar quieta. Depois de ter
cometido faltas graves em relação a di-
reitos trabalhistas de ex-empregados -
os quais nega peremptoriamente - ela
viralizou um vídeo estranho, com uns
caras estranhos, sem roupas e com ati-
tudes esquisitas, nas redes sociais, onde
aparece falando uma série de impropé-
rios, pasmem, contra a própria Justiça
do Trabalho. "Todo mundo tem direito
de pedir qualquer coisa na Justiça. Todo
mundo pode pedir qualquer coisa abs-
trata. O negócio é o seguinte: 'quem é
que tem direito?', ainda mais na Justiça
do Trabalho. Eu, juro pra vocês, eu juro
pra vocês, que eu não achava que eu
tinha nada para dever para essas duas
pessoas que entraram [com ação] con-
tra mim. E eu vou provar isso em bre-
ve", declarou Brasil.
Só que não, deputada. A senhora
já foi condenada a pagar por seus erros
(o tal do jeitinho brasileiro), recorreu,
é verdade, mas não fica nada bem uma
pretensa ministra falar mal, exatamen-
te, de um ministério que existe para
resguardar direitos, ou que existe pra
isso. Mas aí é uma outra história...

SEM MORAL
O governo ilegítimo, amoral e
imoral do senhor Temer teima em
fazer reformas que ninguém quer
(ou quase ninguém pois, como
sempre, existem umas poucas ex-
ceções, neste caso pessoas ligadas
ao setor de previdência privada,
etc). Como a da Previdência, que
insiste baseado na tese de que não
haverá como se fechar as contas
nos próximos três, quatro anos.
Só que está todo mundo mais
do que careca em saber que o ins-
tinto de sobrevivência da banda-
lheira política brasileira sempre fala
alto, isto é, deputados, senadores,
boa parte do Judiciário e a podero-
sa classe unida dos grandes em-
presários - corruptos e sonegado-
res - deste País querem garantir
seus ganhos, suas mordomias, suas
mamatas, enfim, a proteção para que
a prática do toma lá dá cá, do meu
pirão primeiro e a sujeira e as gran-
des desigualdades continuem.
Se sobrou um pouco de sobri-
edade e coerência em alguém da
República que, pelo menos, se es-
pere a definição do processo elei-
toral - esperamos, com a entrada
de representantes novos, sem os
vínculos e vícios ligados ao casu-
ísmo e aos interesses pessoais -
quando poderá haver, também, o
respaldo necessário para o diálo-
go com a sociedade.
Apesar de a justificativa de se
implantar um modelo de previdên-
cia mais moderno e eficiente, só
com um chefe do Executivo con-
sagrado nas urnas haverá apoio
suficiente para propor mudanças
profundas que mexerão diretamen-
te com a vida de milhões de brasi-
leiros. Sendo assim, não será o go-
verno incapaz, perdulário e golpis-
ta de Temer que conseguirá fazê-
la. Nem em fevereiro, nem em ju-
nho, nem em qualquer sessão de
qualquer madrugada de 2018.

panorama@gazetanit.com.br
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Sindicato dos Jornalistas empossa
nova diretoria na Câmara Municipal

Jornalista, escritor, poeta,
artista plástico, autor e diretor
de teatro. Com esses requisi-
tos Mario Souza assume a pre-
sidência do Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais do Esta-
do do Rio de Janeiro. Durante
a cerimônia oficial de posse,
realizada na noite da última ter-
ça-feira (30), o plenário da
Câmara de Vereadores esteve
lotado com a presença de fa-
miliares, amigos, profissionais
liberais e dezenas de jornalis-
tas. A proposta do atual presi-
dente é aproximar a categoria
do Sindicato e lutar para dimi-
nuir o abismo entre a grande
mídia e os jornais do interior.

“Vamos continuar buscan-
do o apoio da classe e fazer um
chamamento aos colegas do
interior, da Baixada Fluminen-
se e toda a Região Metropoli-
tana. Vamos combater os veí-
culos de comunicação que não
contam com um jornalista se-
quer em seu expediente. A pre-
carização das assessorias de
imprensa que, em muitos casos,
coloca profissionais não diplo-
mados, não sindicalizados e que
nada têm em comum com o
jornalismo, também será uma
de nossas batalhas”, revela
Mario Souza.

Em todo o Brasil são 24 sin-
dicatos de jornalistas. Numa luta
travada ao lado da Federação
Nacional dos Jornalistas (Fenaj)

a busca é pela volta da exigên-
cia do diploma para o exercício
da profissão. “O Estado do Rio
está à frente nas estatísticas de
perseguição aos colegas de pro-
fissão, ser jornalista ainda é uma
profissão de risco em muitos lo-
cais”, disse Mario Souza. A cha-
pa “Vladimir Herzog” da atual
diretoria foi eleita para o triênio
2017 a 2020. Com representa-
ções de todas as regiões do Es-
tado do Rio, a nova diretoria é
composta por jornalistas de Ni-
terói, São Gonçalo, Saquarema,
Silva jardim, Nova Friburgo, Pe-
trópolis, Belford Roxo, Campos,
Teresópolis e Maricá.

Formaram a mesa principal
o ex-presidente Continentino
Porto; o atual, Mario Souza; a
vice Dulce Tupy; o coordena-
dor de Comunicação da Câma-
ra, Vinícius Martins (represen-
tando o presidente Paulo Ba-
gueira); e o deputado estadual
Waldeck Carneiro (PT). Entre
as presenças destacamos o tam-
bém deputado estadual Comte
Bittencourt (PPS); os vereado-
res Bruno Lessa (PSDB), João
Gustavo (PHS), Paulo Eduardo
Gomes (PSOL), Paulo Henri-
que Oliveira (PPS), os secretá-
rios municipais Beto Saad (do
Idoso) e Marcos Gomes (da Cul-
tura), os ex-deputados Celio
Erthal e Sílvio Lessa, ex-presi-
dentes do Sindicato e muitos
colegas de profissão.

PM fecha a compra de mais 580 viaturas
No mais importante

passo para ampliar sua fro-
ta de veículos neste ano, a
Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro formalizou
a compra de 580 viaturas
tipo sedan, sendo 530 rádi-
os-patrulha e 50 descarac-
terizadas para serviço re-
servado. Resultado de pre-
gão eletrônico realizado no
dia 24 de janeiro, os novos
veículos, da marca Ford
Ka, custaram R$ 37,6 mi-
lhões, R$ 1,4 milhão a me-
nos do que o valor previsto
no edital de licitação apro-
vado pelo Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE). A
homologação da aquisição
dos novos veículos foi pu-
blicada no Diário Oficial de
quarta-feira (31).

Até o Carnaval, a Dire-
toria de Logística da PM re-
alizará um novo pregão ele-
trônico para compra de
170 viaturas do tipo pata-
mo, avaliadas em R$ 25,2
milhões, conforme está pre-
visto no edital de licitação
aprovado pelo TCE.

O processo de constru-
ção do edital para aquisição

das viaturas, tanto as do tipo se-
dan como as do tipo patamo,
seguiu critérios técnicos e le-
gais. Para a obtenção dos pre-
ços, foi realizada uma pesqui-
sa de mercado que consumiu
muito trabalho da equipe encar-
regada. Na elaboração da pes-
quisa de mercado, foram reco-
lhidas informações de sites es-
pecializados e de concessioná-
rias, bancos de preços, compras
públicas efetivadas nos últimos
meses, consulta aos fornecedo-
res através do envio do Termo
de Referência e, por último, a
tabela FIPE. Os veículos são
oferecidos pela montadora in-
teressada em participar do pre-
gão, com base nas especifica-
ções estabelecidas no edital.

Outro passo importante
para recompor a frota da Po-
licia Militar foi dado no fim do
ano passado com a assinatura
de contrato com as primeiras
oficinas credenciadas para re-
cuperar as viaturas da corpo-
ração que deixaram de operar
por problemas mecânicos ou
de lanternagem. O edital de li-
citação para o credenciamen-
to de mais de 50 oficinas em
todo o estado foi aprovado
com louvor pelo TCE.

De acordo com o Coman-
do-Geral da PM, nos próximos
dois meses, a população flu-
minense começará a perceber
a maior presença de veículos
em circulação nas ruas e es-
tradas do estado.

Fiscalização de transporte
escolar será intensificada

A partir da próxima semana, com a volta
às aulas, agentes da NitTrans e fiscais da
Subsecretaria Municipal de Transportes vão
intensificar a fiscalização sobre os veículos
do transporte escolar. Quem for flagrado sem
o selo de autorização emitido pela Prefeitura
de Niterói terá o veículo rebocado e será
multado. O selo de vistoria emitido pela pre-
feitura deve ser afixado na parte de cima do
vidro para-brisa. A vistoria é uma exigência
que visa garantir que os veículos estejam em
boas condições de segurança, conservação,
conforto e higiene e, ainda, que os motoris-
tas cumprem as normas legais necessárias
para a prestação do serviço.

Pré-candidatura de Leonardo
Giordano ao governo do
Estado é aunciada pelo PCdoB

O Partido Comunista do Brasil aprovou
indicativo de pré-candidatura do vereador
de Niterói, Leonardo Giordano, 37, ao go-
verno do Estado do Rio de Janeiro. O Par-
tido pretende apresentar um programa que
enfrente a crise estadual com retomada do
desenvolvimento enquanto replica a defe-
sa de uma frente ampla, agora no estado
do Rio, como faz a candidata à Presidência
da República pelo partido, Manuela
D’Ávila. Tanto o programa quanto a con-
firmação da pré-candidatura serão alvo de
debate na reunião do Comitê Estadual do
PCdoB-RJ, prevista ainda para fevereiro.
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O QUE ACONTECE ANTES
DE A MANGUEIRA
ENTRAR... O duplo
sentido continua
norteando o nome dos
blocos e bandas no
Estado do Rio e a
criatividade rola solta
na hora de batizá-los.
Então, escolha o melhor
e não deixe o samba
morrer porque chegou o
Carnaval: "Apertado Mas
Entra"; "Balança Meu
Catete"; "BloCão";
"Bloquete"; "Boi Tolo";
"Bunda Rachada";
"Butano na Bureta";
"Céu na Terra"; "Com
Dor Não Sai"; "Cutucano
Atrás"; "Desliga da
Justiça"; "É Mole Mas
Estica"; "Encosta Que Ele
Cresce"; "Enxota Que Eu
Vou"; "É Pequeno Mas
Balança"; "É Pequeno
Mas Não Amolece"; "É
Pequeno Mas Vai
Crescer"; "Escravos da
Mauá"; "Eu Choro Curto

Mas Rio Comprido";
"Filhos da Pauta"; "Incha
Rola"; "Imprensa Que Eu
Gamo"; "Já Comi Pior
Pagando"; "Lavou Tá
Limpo"; "Largo do
Machado Mas Não Largo
do Copo"; "Morde e Pica
Toda Hora"; "Mancando
de Ré"; "Me Empurra
Que Eu Ando"; "Me
Enterra na Quarta";
"Mulheres de Chico";
"Mulheres de Saia"; "No
Rabo do Pavão"; "Parei
de Beber, Não de
Mentir"; "Pra Comer Tem
Que Chupar"; "Plantão
Bom É Samambaia";
"Pauta Quente"; "Pinto

O OUTRO LADO DO PARAÍSO... Que Niterói é uma bela
cidade não há dúvidas, porém, ela deixa muito a
desejar nas questões de segurança, saúde e
transporte (qualquer coisa vira engarrafamento).
Contudo, o resultado de uma pesquisa do Instituto de
Longevidade Mongeral Aegon com a Fundação Getulio
Vargas apontou Nikity como a 2ª melhor cidade para
se envelhecer com saúde. É a cidade com o maior
índice de médicos por habitante, e a 4ª com maior
número de leitos. Será que o pessoal da 3ª idade (86
mil velhinhxs) concorda com essa pesquisa?

MEU DEUS, PARA QUE TANTO
DINHEIRO? DINHEIRO SÓ PARA
GASTAR/DE QUE ME SERVE
UM SACO CHEIO DE
DINHEIRO/PRA COMPRAR
UM QUILO DE FEIJÃO... O que
tem em comum? De um lado:
Jorge Paulo Lemann, Joseph
Safra, Marcel Herrmann Telles,
Carlos Alberto Sicupira e
Eduardo Saverin; de outro:
Boneco, Caboclo, Makulelê,
Birigui e Bizurita.
Praticamente, nada! O
primeiro grupo tem em seu
poder 85 bilhões de dólares;
representado pelos cinco
homens mais ricos do Brasil.
No 2° grupo, temos cinco
colaboradores da Coluna
Por Aí (incluindo, os novos
Birigui e Bizurita), que
estão no bolo de 104
milhões de pobres, que juntos têm
o mesmo patrimônio  do grupo dos cinco
abastados. Isso mesmo: apenas cinco homens têm o
mesmo patrimônio que outros 104 milhões de
brasileiros somados. Esse é o país da Cristiane, Brasil!

VOU ESTAR CONTANDO OS DIAS... Menos de 120 dias...
Esse é o prazo para que diminuam as ligações
inconvenientes no Rio de Janeiro. A Lei 7853 (olha o
palpite aí para jogar uma merdinha no peru)
determina que as empresas de telemarketing só
poderão fazer ligações de segunda a sexta (sendo
feriado também fica proibido), das 8h às 18h. As
empresas também não poderão usar números
privados e deverão se identificar no início da ligação.
Qualquer descumprimento, o caboclo importunado
poderá acionar os órgãos de defesa do consumidor e
a empresa inconveniente poderá ser multada.

O MAIS VAZADO DA
HISTÓRIA DAS
COPAS... O goleiro
"Gol da Alemanha"
está de volta ao
clube que o revelou.
Contratado por
apenas três meses e
com um salário
simbólico de R$ 15
mil (para os padrões
do futebol,
logicamente), ele
volta ao Brasil após
ficar sem mercado
na Europa. Contudo,
outras duas
situações chamaram a atenção: ele revelou ter
comprado um aparelho de ar condicionado para o
Flamengo (e não foi reembolsado) em sua primeira
passagem pelo clube carioca, cuja sala de academia
mais parecia uma sauna. O outro motivo foi a
revelação da sua esposa: Susana Werner declarou
que ficou triste com a decisão de Julio Cesar, que não
a consultou, em voltar para o Flamengo e deixá-la
sozinha na Europa. Será que Ronaldinho Fofômeno,
ex de Susana, tem viagem marcada para Portugal nos
próximos três meses?

Sarado"; "Quem Não
Aguenta, Chupa"; "Rola
Cansada"; "Rosado e
Gostoso"; "Saias na
Folia"; "Se Deixar Eu
Boto"; "Seu Kuka É Eu";
"Spanta Neném"; "Soca
Com Tudo"; "Só Phode
Quinta"; "Só o Cume
Interessa"; "Sunday
Bloco Sunday"; "Suvaco
do Cristo"; "Vem Mamar";
"Vou, Vomito e Volto";
"Xô Xô Tá Suja"; "Xupa
Mas Não Baba".
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Ministério Público tomará providências contra
intervenções na Avenida Marquês do Paraná

Investigação apura falta de respostas
da prefeitura de Niterói a vereadores

O Ministério Público (MP) do Estado abriu investigação,
por meio de inquérito civil, para apurar o fato de o município
ter deixado de responder a nove requerimentos apresentados
pelos vereadores Bruno Lessa (PSDB) e Carlos Jordy (PSC),
que fazem parte da oposição ao governo Rodrigo Neves
(PDT). Os documentos de 2017 solicitam esclarecimentos
sobre atos variados, de órgãos das administrações municipais
direta e indireta, e deveriam ter sido respondidos em até 30
dias após a apresentação, prorrogáveis por igual período.

Os vereadores também prestaram queixa à Justiça. Nela,
apresentam uma relação de 83 pedidos não respondidos des-
de 2013. Entre eles estão os nove investigados pelo Minis-
tério Público. Para eles, o fato de não responder aos questi-
onamentos dos parlamentares pode ser interpretado como
infração político-administrativa, o que caracterizaria crime
de responsabilidade e de improbidade administrativa.

“A prefeitura manifesta especial dificuldade para lidar
com temas sensíveis e orçamentários, de qualquer área. E
a maioria dos recursos está na administração indireta, que
tem orçamentos importantes, como a Fundação Municipal
de Saúde e a Emusa”, declara Bruno Lessa.

O vereador Carlos Jordy entende que o procedimento
adotado pelo município é autoritário e explica que os re-
querimentos cobram transparência da administração pú-
blica. Como exemplo, ele cita a demissão em massa de
funcionários comissionados no final de 2016.

A prefeitura disse em nota que “respondeu a todos os
requerimentos dos vereadores e reitera que sempre aten-
de às demandas do Legislativo”.

O Ministério Público (MP)
estadual anunciou que tomará
providências contra a Prefei-
tura de Niterói pelo descum-
primento à liminar que suspen-
de as obras incluídas no âmbi-
to da Operação Urbana Con-
sorciada (OUC), no Centro.
Ignorando decisão da juíza da
4ª Vara Cível de Niterói, Fabi-
ana de Castro Pereira, profe-
rida em 18 de dezembro, a pre-
feitura está demolindo o pré-
dio situado na esquina da Ave-
nida Marquês do Paraná com
a Rua Doutor Celestino.

A multa diária pelo descum-
primento da decisão é de R$
100 mil. Atendendo a pedido do
MP, em ação movida pelo Gru-
po de Atuação Especializada
em Meio Ambiente (Gaema),
a liminar determina que a pre-
feitura, que vai recorrer da de-
cisão, é obrigada a contratar
Estudo de Impacto Ambiental
(EIA/Rima) para a OUC e
apresentá-lo ao Instituto Esta-
dual do Meio Ambiente (Inea).

As demolições foram inici-
adas para a execução das
obras de alargamento da Mar-
quês do Paraná e serão pagas
com dinheiro de outorga one-
rosa para a construção de um
shopping na via. O projeto do
shopping é alvo de ação popu-
lar, já que prevê edificação num
trecho do Morro do Arroz, Área
de Preservação Permanente
(APP) desafetada pela prefei-
tura sem consulta pública.

O Gaema informou em nota
que adotará providências em
relação ao descumprimento da
liminar, uma vez que a decisão
permanece em vigor e não

consta no portal do Tribunal de
Justiça qualquer informação
sobre eventual recurso apre-
sentado pelo município.

O vereador Paulo Eduardo
Gomes (PSOL), autor de ação
popular que visa à proteção do
Morro do Arroz, o vai reforçar
denúncia ao MP sobre o des-
cumprimento da liminar.

“Os recursos utilizados para
a desapropriação e demolição
do prédio na Marquês do Pa-
raná são oriundos de outorga
onerosa da OUC. São parte de
uma autorização ilegal conce-
dida para possibilitar a cons-
trução de um shopping na
APP. Vamos comunicar este
descumprimento ao MP para
que a juíza seja informada,
aplique a multa e ordene que
o município aguarde os estu-
dos exigidos. Queremos sim
o alargamento da via, mas
sem essa outorga que prati-
camente acaba com uma das
últimas áreas protegidas do
Centro”, conclui o vereador.
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palavras@gazetanit.com.br ÁRIES - Ótima semana para telefonar
ou rever antigas amizades. Facilidade
em aprender coisas novas. Deixe o
pessimismo de lado e sorria. Conse-
guirá o que quer unindo inteligência e
garra. Clima de intimidade a dois.

TOURO - Poderá se irritar com facili-
dade.  Não tenha medo de ajudar
quem precisa.  F ique longe de intr i -
gas e  pessoas fofoqueiras.  Na pro-
f issão,  ot imismo pode levar  ao su-
cesso. Muita dedicação no amor.

GÊMEOS - Saberá aproveitar as opor-
tunidades  e  superar  l imites .  Não
conte  deta lhes  de  sua  v ida  para
quem não conhece bem. No amor, cli-
ma de  sensual idade.  Car isma será
seu ponto forte.

CÂNCER - Fuja de agitos e lugares tu-
multuados. No amor, não exagere na
cobrança. Será capaz de assumir e en-
frentar novos desafios. Alegrias ao
lado de pessoas próximas. Entre em
contato com a natureza.

LEÃO - Não descuide da saúde. A Lua
favorece sua vida profissional. No ro-
mance, quebre a rotina e surpreen-
da. Ótima fase para fazer novas ami-
zades.  Mantenha a calma ao l idar
com pessoas dif íceis.

VIRGEM - Boa semana para fazer exer-
cícios físicos. Momentos de alegria e
descontração em família. Facilidade
em sair da rotina, aproveite os momen-
tos livres, mas concentre-se no traba-
lho. Ótimo clima a dois.

LIBRA - Encontre os amigos e aprovei-
te os  momentos de descontração.
Bom humor ajudará na vida profissi-
onal. No amor, cuidado com excesso
de ciúmes. Ouça o que diz seu cora-
ção e deixe a vida fluir.

ESCORPIÃO - Sensação de desconfian-
ça pode tomar conta de você. Criativi-
dade de sobra,  pr incipalmente na
vida pessoal. Sorte em uma nova pa-
quera. Na profissão, nem tudo sairá
como planejado.

SAGITÁRIO -  Fortes emoções na vida
sentimental .  Boa fase para ampl iar
seus conhecimentos. Não perca tem-
po com pessoas que não lhe acres-
centam nada.  Cuidado para não to-
mar atitudes infantis.

CAPRICÓRNIO - Não conte detalhes de
seu relacionamento amoroso a nin-
guém. Deixe o pessimismo de lado e
viva com mais intensidade. Conte com
a intuição para tomar decisões.

AQUÁRIO -  Repense suas atitudes.
Compartilhe seus sentimentos e opi-
niões com a pessoa amada. Acredite
mais em você. Atritos com amigos po-
dem aparecer, aprenda a perdoar. Não
fuja de responsabilidades.

PEIXES - Siga sua intuição para sair de
situações complicadas. Trabalhar com
algo de seu interesse pode ser diver-
tido. No amor, bons momentos estão
por vir. Não se cobre tanto. Pense an-
tes de criar dívidas.

                    De 27 de janeiro a 2 de fevereiro

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)

Amigos, a coluna de hoje traz um poema que compus viajando de trem de
Lisboa para o Algarve. Porque viajar é preciso, viver não é preciso. Obrigada
desde já pela leitura.

Comboio
Passa e para na estação
Onde passageiros saltam
e entram
O trem movimentam
Gesticulam, articulam
Até que o comboio novamente parte
Descortina novos campos
Alivia prantos
Auxilia o tempo
A mais veloz
Passar.

@Cristina Lebre
29/01/2018

No trem passa o tempo
Passa a paisagem
Bois e ovelhas passam
O sol doura o verde.

Rápido como a vida
Passam as árvores
Da janela do comboio
Os campos passam afoitos
Passam segundos , minutos,
anos a zarpar como o trem a partir
Da fria estação .

Nada fica
Paisagem nenhuma permanece
Somente o passar se repete
Uma e outra pradaria
Se sucede .

'A invenção do
Amor' é adiada

A peça "A invenção do
Amor", que estaria em car-
taz no Teatro Popular Os-
car Niemeyer, nos dias 3 e
4 de fevereiro, foi adiada
pela produção do espetácu-
lo, para o mês de março,
com data a ser confiramda.

Evento de poesias
e música chega a
sua 8ª edição

O projeto “Literatura na
Varanda” chega a sua 8ª
edição no dia 17, sábado, a
partir das 16h. O evento
conta com uma roda con-
versa, sarau de poesias e
música ao vivo.

No encontro literário,
conduzido pelo escritor Fá-
bio Pessanha, serão home-
nageados os poetas Paulo
Leminski e Manoel de Bar-
ros. A dupla musical Prajna
Rilu, formada por Lucilaine
Reis e Ricardo de Almeida
encerrarão a comemoração
com um repertório autoral.

Desde agosto de 2016, o
projeto Literatura na Varan-
da já realizou sete encontros
em Niterói. Outras informa-
ções em www.facebook.
com/literaturanavaranda

O evento acontece no
Espaço Multi, que fica na
Av. Ernani Amaral Peixoto,
96/ 403, Centro, com con-
tribuição consciente livre.

palavras@gazetanit.com.br
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Clima de carnaval na
Sala de Cultura Leila Diniz
Marchinhas prometem
agitar o teatro infantil
na 69ª edição do Giro
Cultural

da fazenda do Senhor Théo e
o sonho das galinhas da gran-
ja de conhecer o carnaval da
cidade. Dessa maneira, o Galo
Juvenal organiza um bloco
bem animado com alegorias,
fantasias criativas e até um
concurso de marchinhas com
a ajuda da plateia.

A peça é dirigida por
Gugu Araújo e Cezar Caval-
canti, com elenco formado
por Raphael Caleb, Fernan-
da Vianna, Fernanda Jardim
e Gugu Araújo. Venha se di-
vertir com o bloco carnava-
lesco do Galo Juvenal!

A época mais animada do
ano também vai agitar a Sala
de Cultura Leila Diniz com a
peça “O Carnaval do Galo Ju-
venal”. Cenas inusitadas, mui-
ta música e alegria vão divertir
a plateia no Giro Cultural, apre-
sentação de teatro infantil que
será realizada no primeiro sá-
bado de fevereiro (3), às 12h.

O espetáculo conta a his-
tória dos animais moradores

Livro traz fatos de oito décadas da folia de Niterói
O livro “Antigamente é que

era bom: A folia niteroiense en-
tre 1900 e 1986” (Selo Niterói
Livros), será lançado no dia 5
de fevereiro, segunda-feira, às
18h, no Solar do Jambeiro, com
entrada franca e ao som de
animadas marchinhas.

Fruto do trabalho meticulo-
so dos historiadores Leandro
Silveira, Matheus Tavares Viug
e Winnie Delmar de Souza Sil-
va, o livro, através de fotos,
entrevistas e artigos de jornais
e revistas, faz um inédito pas-
seio pela folia niteroiense e traz
fatos e curiosidades sobre oito
décadas de história do carna-
val da cidade, mostrando a tra-
dição da festa de Momo no
município, desde os tempos do
entrudo, dos corsos, dos banhos
de mar à fantasia, até a forma-
ção do carnaval mais contem-

porâneo, com cordões e blo-
cos carnavalescos, bailes nos
clubes e chegando ao suces-
so do segundo maior carna-
val do Brasil, como era con-
siderado o desfile das esco-
las de samba de Niterói. O
trabalho aborda também a
alegria e a originalidade dos

foliões do tradicional carnaval
de rua.

“Estamos fazendo uma
volta ao passado para mos-
trar que não é de hoje que
Niterói sabe fazer samba”,
ressalta Leandro Silveira, um
dos autores.

Para o Secretário muni-
cipal de Cultura, Marcos Go-
mes, a Secretaria e a Funda-
ção de Arte de Niterói
(FAN), por meio do Selo Ni-
terói Livros, cumprem seu
papel com a publicação da
obra, ao investir em novos
pesquisadores e contribuir
para a construção da memó-
ria da cidade.

Durante o lançamento, ha-
verá a apresentação musical
do grupo ‘Coisas da Antiga’,
sob o comando do cantor e ca-
vaquinhista Cacau Campos.

‘Interfaces’ traz olhar de esperança através da arte
A Sala de Cultura Leila Diniz abriu sua

programação 2018 no dia 2 de fevereiro
com a exposição “Interfaces”, de Carlos
Hélio, um taxista que vai colorir o espaço
com suas telas que utilizam o realismo abs-
trato para retratar personalidades. A mos-
tra fica em cartaz até dia 27 de fevereiro,
com entrada gratuita.

Oficinas de
Fotografia

Estão abertas as inscrições
para as novas turmas das Ofi-
cinas de Desenvolvimento de
Aplicativos e de Fotografia
promovidas pelo Ponto de
Cultura Ponto Vivo, da ONG
Bem TV, no Colégio Estadual
Guilherme Briggs na Rua Má-
rio Vianna, 625, em Santa
Rosa. Com inscrições abertas
até o dia 23 de fevereiro, as
oficinas, voltadas a alunos de
16 a 29 anos, acontecem no
período entre 5 de março a 31
de julho de 2018. As aulas da
oficina de Fotografia serão re-
alizadas as terças, quintas e
sextas, das 14h às 17h. Já as
de Desenvolvimento de Apli-
cativos, nas segundas e quar-
tas, também das 14h às 17h.

Olodu'Mirim oferece oficinas de balé
afro e percussão e dá início à folia

Integrante da Rede Cul-
tura Viva Niterói, o Ponto
de Cultura Olodu'Mirim,
projeto do bloco Oloduma-
ré, está com inscrições aber-
tas para oficinas de percus-
são e de balé afro. A inicia-
tiva atende crianças entre 8
e 16 anos, residentes nos
bairros da Ponta D'Areia,
Portugal Pequeno, Morro da
Penha. As inscrições po-
dem ser feitas na sede de
ensaios do Olodu´Mirim, na
Rua Barão de Mauá, 282,
Ponta D'Areia.

pa de um grito de Carnaval,
na altura do quiosque 04, na
Praia de Charitas.

Domingo, 4, às 14h30, a
folia prossegue com a Maré-
folia, na Rua Barão de Mauá,
282, na Ponta D'Areia.

Na segunda-feira, 12,
tem Matinê do Olodu'mirim,
no Carnaval do Largo da
Batalha. O evento é uma
promoção da Secretaria
Regional do Largo da Ba-
talha e terá início às 16h.

Na terça-feira, 13, com
concentração, às 15h, os alu-
nos do Olodu'Mirim partici-
pam do desfile do Oloduma-
ré, na Rua da Conceição, no
Centro de Niterói.

Olodu'Mirim na Folia
Neste Sábado, dia 3, às

13h, o Olodu'Mirim, partici-
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Desfiles, blocos de rua e carnaval de bairro agitam a cidade
Por toda a cidade ocorrerão

27 carnavais de bairros e cerca
de 100 blocos estarão desfilan-
do pelas ruas de Niterói. A pro-
gramação da grande festa po-
pular terá seu ponto alto na Rua
da Conceição, palco dos desfi-
les das agremiações niteroien-
ses dos Grupo C, B e Especial,
programados para os dias 12 e
13 de fevereiro, a partir das 18h..

A abertura na Rua da Con-
ceição será feia pela Corte
Momesca, formada pelo Rei
Pablo Jales, a Rainha Endiorra-
ni Baldini, a 1ª Princesa Aline
Santos e, a 2ª Princesa Fabiely
Martins, que também estará pre-
sente nos bairros e principais
blocos de rua.

rico Oberlander, Miguel Couto,
Geraldo Martins, Cinco de Ju-
lho e Rua Santa Rosa;Baile
Tropicália- Centro – das 22 às
2h- Bloco parado no Clube Can-
to do Rio;Banda da Boa Via-
gem – Boa Viagem – das 12
às 17h – Concentração na Rua
Pres. Domiciano, 122;Bloco
Cordão do Bola Branca –
Icaraí – das 9 às 13h- Concen-
tração na Praça Getúlio Vargas.
Trajeto – Extensão da Praia de
Icaraí; Banda do Clube Cin-
co de Julho – das 14 às 17h –
Barreto – Concentração: Clu-
be 5 de Julho. Trajeto: Ruas
João de Deus Freitas, Gen.
Castrioto, Galvão, Dr. Luiz Pal-
mier e Dr. March; Bloco Me
Empurra que eu ando – das
16 às 20h, Icaraí – Concentra-
ção: Rua Ministro Otávio Ke-
lly, 297. Trajeto – Ruas Minis-
tro Otávio Kelly, Cinco de Ju-
lho, Nóbrega, Domingues de Sá,
Ministro Otávio Kelly; Bloco
do Samba Social Clube- das
15 às 19h – Centro – bloco
parado na Concha Acústica.

Dia 4/2 - Bloquinho do
Campo – das 10 às 15h – Ica-

raí – bloco parado; Banda de
Piratininga – das 17 às 22h –
Piratininga – bloco parado na Av.
Almirante Tamandaré n.1 (em
frente ao quiosque M da
Toca;Banda Clube Central –
das 12 às 15h – Icaraí – Con-
centração na Praia de Icaraí
(em frente ao Clube Central).
Trajeto: Praia de Icaraí até a
Rua Miguel de Frias; Bloco do
Confrade – das 12 às 17h –
Jardim Icaraí – bloco parado na
Rua Leandro Mota (entre as
Ruas Nóbrega e João Pessoa);
Banda do Ingá – das 11 às 16h
– Ingá – Concentração na Pra-
ça César Tinoco. Trajeto: Exten-
são da Praia de Icaraí.

Dia 7/02 - Bloco Saias na
Folia – das 19 às 23h – Centro
– bloco parado entre as Ruas
Visconde de Sepetiba e da Con-
ceição (Bar Bloco C).

Dia 8/2 - Só Phode Quin-
ta – das 17 à meia-noite – Jar-
dim Icaraí – bloco parado entre
as Ruas Lopes Trovão e Geral-
do Martins (esquina);Baile de
Carnaval à Fantasia – das 22
às 2h – Centro - bloco interno
no Clube Canto do Rio.

Dia 9/02 -Bloco Carnava-
lesco Dominó – das 19 à meia-
noite – Jardim Icaraí – Concen-
tração na Rua Geraldo Martins
(entre as Ruas Cinco de Julho e
Mariz e Barros). Trajeto: Ruas

Geraldo Martins, Avenidas
Sete de Setembro e Roberto
Silveira, Ruas Cinco de Julho
até Geraldo Martins.

Dia 10/02 - Bloco Unidos
de Niterói – das 13 às 16h –
Centro – Concentração no iní-
cio da Rua da Conceição. Tra-
jeto: Ao longo da Rua da Con-
ceição terminando no Beco da
Sardinha; Bloco Pauta Quen-
te – das 15 às 20h – Centro –
Concentração na Rua José Cle-
mente (calçada ao lado da
agência dos Correios). Trajeto:
Rua da Conceição terminando
no Beco da Sardinha; Bloco
Cordão do Bola Branca –
Centro – Concentração na Rua
da Conceição. Trajeto: Rua da
Conceição (utilizando a passa-
rela do samba de Niterói); Blo-
co da Maria Sangrenta (Ban-
da Bloody Mary)- das 16 às
20h – Icaraí - bloco parado na
Praça Getúlio Vargas;parado na
Praça do Largo da Batalha.

Na próxima semana confira
mais blocos, carnaval de bair-
ros e ordem dos desfiles na Rua
da Condeição, no Centro.

BLOCOS DE RUA

Dia 03/02 - Bloco do Praia
Clube – São Francisco – das
16 às 20h- Concentração: em
frente ao Praia Clube São Fran-
cisco. Trajeto: Extensão da Es-
trada Fróes; Bloco Sapo Loko
– Santa Rosa – das 16 às 21h –
Concentração na Rua Américo
Oberlander. Trajeto: Ruas Amé-


