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ACABOU NO GUARUJÁ
Por mais que alguns tentassem manter o Estado brasileiro como um
dos maiores antros de corrupção, onde para as autoridades de cabeça
coroada valia tudo, a Justiça, principalmente, a banda que não se deixou
levar pelas muitas tentações que o dinheiro público pode pagar, mostrou
que quer passar o Brasil a limpo. De verdade.
E nada mais emblemático do que prender o chefe da maior organiza-
ção criminosa até hoje instalada a partir de um partido político, no caso o
Partido dos Trabalhadores (PT), acumpliciado, mancomunado, conluia-
do, devida e vergonhosamente pelo PMDB, hoje, malandra e sucessiva-
mente, travestido e modificado para MDB, ambos com o apoio daquelas
coisas maléficas chamadas de esquerda que mais lembram um covil de
psicopatas e/ou local para reunião de pessoas com ideias cada vez mais
loucas e contra o moral, a ética e os bons costumes.
Por mais que muitos dessa espécie, cujo pensamento se refletia até
nos tribunais superiores, o senso comum de se fazer justiça, doa a quem
doer, prevaleceu e o fim de carreira política para Luiz Inácio, vulgo Lula,
chegou, condenado que foi a 12 anos e um mês de prisão por corrupção
e lavagem de dinheiro no processo sobre o tríplex de Guarujá (SP).
Sabe-se que muitos homens e mulheres com mandato e com o poder
dado a eles e elas nas urnas ainda continuam rindo e, claro, roubando por
aí. Mas é bom mudarem seus conceitos sobre corruptos e corruptores
pois o que juízes como Sérgio Moro, desembargadores como os do TRF-
4, jovens procuradores da República, seis ministros do STF e tantos e
tantas Brasil afora fizeram é para intimidar, sim, aqueles que insistem em
se achar acima da lei e que somos um País onde tudo em preço.
Você aí, de vereador a presidente, que acha que esta onda de moralis-
mo vai passar e, num futuro, bem próximo, tudo será como antes, prepare-
se porque o quartel de Abrantes pode não ser tão bom e confortável para
quem praticou crimes hediondos como desviar dinheiro da saúde, educa-
ção, previdência, transportes, segurança, etc.

DEU ZEBRA
Pra quem como eu e milhões de outros seres que não acredi-
tam (ou acreditavam) na Justiça brasileira, principalmente, quan-
do julgam poderosos, o resultado do habeas corpus de Lulla,
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mostrou que lá também
costumam acontecer surpresas agradáveis.
O que boa parte do País assistiu (em alguns lugares parecia
até final de campeonato de futebol), na noite desta quarta-feira
(4), foi - claro, festival pirotécnico, fanfarrices e bravatas a parte
- seis ministros fazendo o que devia ser feito, isto é, dizer que
uma das pessoas mais importantes da República cometeu crime e,
portanto, julgado em segunda instância, tem de ir pra prisão.
Isto porque Rosa Weber (agora, uma das heroínas nacionais), Barro-
so, Fux, Fachin, Moraes e Carminha, com todo respeito, a presidente do
STF, Carmen Lúcia, consideraram que o ex-presidente e chefe da organi-
zação criminosa do Petrolão e tudo mais que “ele” e o PT conseguiram
“abarcar”, seduzindo milhões de brasileiros e brasileiras de bem que se
deixaram levar pelo projeto de "igualdade social", teve, sim, culpa no
cartório e, dependendo do final do jogo - que ainda não acabou pois
ainda existem outros 'mecanismos  e que os colegas, Lewandowiski, To-
ffoli, os Mello (Marco Aurélio e Celso) e ele, o sempre malandro e do
contra, GILMAR MENDES, estavam errados ao querer proteger quem
tanto mal fez e roubou, direta e indiretamente, da Nação brasileira.
Parabéns a estes seis homens e mulheres que decidiram fazer a
coisa certa, mostrando que ainda há esperança e que não se pode
condenar apenas pretos, pobres e analfabetos, pois isto é o que
existe de mais desumano quando se pensa em democracia, direitos
humanos e exemplos para as futuras gerações.

PERGUNTA DA SEMANA: Alguém duvida que o ex-presidente Lulla
e sua trupe vão alegar "doença" para requerer prisão domiciliar?

SEMPRE ELE
Não fugindo a sua tradição
de egocêntrico, inescrupuloso e
manipulador que vai até o fim ne-
gando o óbvio, arrastando a
massas de ignorantes, analfabe-
tos e brainwasheds, sem medir
consequências para o Brasil (o
cara não vê que pode estar ge-
rando fratricídio, guerra civil ou
uma justificável intervenção mi-
litar?), o ministro GILMAR MEN-
DES parece que vai ter, mesmo,
um fim de carreira melancólico.
Pra quem, reconhecidamente,
tem saber jurídico e uma boa situa-
ção financeira, demonstrar tama-
nha escatologia nos últimos votos
teratológicos proferidos quando de
julgamentos de HCs (habeas cor-
pus no jargão jurídico), como do
empresário Eike Batista; Jacob Ba-
rata, o Rei dos ônibus do Rio) e o
estuprador doutor Roger Abdel-
massih, só para citar alguns, agora
que já se aproxima da idade da 'ex-
pulsória' e da época de sair da vida
pública, nos deixando livres daque-
la arrogância que lhe é peculiar,
pode ter deixado, para sempre, seu
nome marcado nos anais da histó-
ria do momento importante que a
Justiça tenta mostrar que lugar de
ladrão, estuprador, corrupto e as-
sassino é na cadeia.
Uma pena que pessoas que
tinham tudo para tomar atitudes
acima de qualquer suspeita pre-
firam cair em desgraça, não se
importando com o que dizem,
pensam e precisam pessoas que
veem nos ministros de um tribu-
nal superior uma espécie de tá-
bua de salvação, onde vai haver
proteção para quem só tem como
alternativa o cumprimento de
uma lei igual para todos e uma
Constituição que as garanta.

Deputados aprovam plano de
cargos para a área da saúde

Alerj

Árvores em canteiros de rodovias
Os canteiros centrais e

laterais das rodovias estadu-
ais deverão ter árvores para
auxiliar a drenagem do solo
e diminuir riscos de aciden-
tes. Este é o objetivo do pro-
jeto de lei 3.559/17, do de-
putado Milton Rangel (DEM),
aprovado em primeira discus-
são pela Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Ja-
neiro (Alerj).

O autor diz que a medida
está de acordo com as ins-
truções de proteção ambien-
tal do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de
Transportes (DNIT). “As

árvores nos acostamentos aju-
dam a evitar deslizamentos e
erosões, além de sombra nas
laterais, proporcionando aos
usuários maior conforto ao
trafegarem nas estradas, além
de solucionar problemas da
condução ótica de tráfego”,
afirmou o deputado.

Para a efetivação da norma,
será necessária a elaboração de
um projeto paisagístico pelas
concessionárias que adminis-
tram as rodovias. A proposta
só valerá para os novos con-
tratos de concessão. O projeto
ainda precisa ser votado em
segunda discussão pela Casa.

A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou, no início do
mês, o Plano de Cargos e Re-
muneração dos servidores da
Saúde estadual. O substituti-
vo ao projeto de lei 3.960/18
reestrutura os cargos da Se-
cretaria de Estado de Saúde e
do Instituto de Assistência dos
Servidores do Estado do Rio
de Janeiro (Iaserj). O texto se-
gue para a sanção do gover-
nador Luiz Fernando Pezão.

Os reajustes nas remune-
rações dependem ainda da au-
torização do Conselho de Su-
pervisão do Regime de Recu-
peração Fiscal. Líder do
DEM, o deputado Milton Ran-
gel (foto) lembrou das dificul-
dades para votar a proposta e
salientou que as negociações
vão continuar com os parla-
mentares federais. “É uma im-
portante vitória para a cate-
goria atingida pela pior crise
da sua história. Vamos agora
buscar soluções em Brasília
junto aos 46 deputados fede-
rais para que comprem essa
luta dos servidores da saúde.
Precisamos valorizar os pro-
fissionais do setor e resgatar
a sua dignidade”, afirmou.

As remunerações serão
reajustadas gradualmente ao
longo de 48 meses. Segundo
os cálculos do governo, o im-
pacto inicial será de R$ 92 mi-
lhões na folha de pagamento,
incluindo a de inativos. O
principal objetivo é combater
a defasagem salarial da cate-
goria. Atualmente, servidores
com nível superior completo

têm os vencimentos-base en-
tre R$ 1.662,39 e R$ 1.665,62,
divididos em três classes. Com
a aprovação da proposta, as re-
munerações poderão ir de R$
4.230,79 a R$ 6.513,11. Para
os profissionais de nível mé-
dio, o vencimento-base atual
passa a ter valores entre R$
2.115,34 e R$ 3.256,47. Para
quem tem nível fundamental
completo, o vencimento-base
irá variar de R$ 1.586,65 a R$
2.442,57. Os funcionários
com fundamental incompleto
receberão entre R$ 1.202,96 e
R$ 1.851,90.  O secretário de
Estado de Saúde, Luiz Antônio
Teixeira disse que a pasta tem
condições de absorver o im-
pacto financeiro.

Além da mudança nos car-
gos, a proposta traz regras de
promoção na carreira, com a
criação de quatro novas sub-
divisões dentro de cada clas-
se existente hoje, e da con-
cessão da Gratificação de De-
sempenho de Atividade, que
será condicionada a uma ava-
liação do servidor. Esses dois
dispositivos ainda deverão ser
detalhados por meio de de-
creto do Executivo após a
entrada em vigor da lei.
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Câmara Municipal promove sessão
em memória das vítimas do holocausto

A tradicional sessão solene
em homenagem às vítimas do
holocausto, promovida há 12
anos pela Câmara Municipal de
Niterói em memória dos judeus
que sofreram durante a segun-
da guerra mundial, acontece na
segunda-feira, dia 9, às 18h30,
no Plenário Brígido Tinoco. O
evento contará com entrega de
moções e medalhas a persona-
lidades, sobreviventes e pesso-
as que cultuam a paz entre os
povos. A solenidade faz parte
da lei municipal 2323 de 2009,
que criou no calendário muni-
cipal o dia 19 de abril como data
para reverenciar as vítimas e
sobreviventes de uma das mai-
ores tragédias da humanidade.

Durante a sessão solene,
convocada pelos vereadores
Paulo Bagueira (SD) e Bruno
Lessa (PSDB) haverá entrega
de moções a seis personalida-

des escolhidas por representan-
tes de associações judaicas de
Niterói e do estado do Rio,
como a sobrevivente de um dos
campos de concentração da Ale-
manha nazista, Marguerite Hirs-
chberg e o médico, Jacob Lips-
ter, uma das lideranças judaicas
de Niterói. O cardeal da cidade
do Rio de Janeiro, Dom Orani
Tempestra e o Arcebispo de
Niterói, Francisco José, além do
rabino do Rio de Janeiro, Elie-
zer Staulber receberão das
mãos dos dois vereadores, a
Medalha Zilda Arns, destinada
àqueles que defendem causas
humanitárias.

Logo após a sessão sole-
ne, será aberta no hall da Câ-
mara de Niterói a exposição
“Os Horrores do Holocausto
Retratados Por Suas Vítimas”,
que tem curadoria do Memo-
rial Judaico de Vassouras.

Local

Prefeito anuncia mais de meio
bilhão em investimentos na cidade

Rodrigo Neves, prefeito de
Niterói, não será candidato
nas eleições deste ano. Ele
ratificou o desejo de concluir
o mandato para o qual foi elei-
to em 2016, ressaltando seu
amor pela cidade e o compro-
misso assumido com os nite-
roienses. No próximo dia 9 de
abril, no Teatro Popular Oscar
Niemeyer, ele anunciará R$
526,5 milhões em investimen-
tos nos próximos dois anos.

O pacote de ações a serem
implantadas no biênio 2018/
2019 inclui obras de infraes-
trutura, mobilidade, reordena-
mento urbano, saúde, educa-
ção, esportes e cultura. Algu-
mas obras terão início já no
mês de abril, outras terão lan-
çados seus projetos executivos
e começarão a sair do papel
até o final deste ano.

O maior investimento será
no projeto de reurbanização da
Alameda São Boaventura, no
Fonseca, que receberá R$ 90
milhões. A segurança também
será reforçada na região, com
a chegada, em abril, de agentes
do programa Niterói Presente.

A Praça Arariboia e as or-
las de Icaraí e Charitas tam-
bém receberão obras de reur-
banização, com ciclovias, no-
vos quiosques e paisagismo
ainda este ano, com investi-
mento de R$ 35 milhões. Será
lançado também o edital para
a elaboração do projeto exe-
cutivo do Parque Orla de Pi-
ratininga, que prevê a revitali-
zação de toda a orla da Lagoa
de Piratininga. A obra é esti-
mada em R$ 15 milhões.

O prefeito também assina-
rá o edital do projeto executi-
vo da implantação de mais de
50 quilômetros de ciclovias na
cidade, com investimento pre-

visto de R$ 30 milhões.
As obras de contenções de

encostas também terão conti-
nuidade nos próximos dois
anos em Niterói. Para isso, o
prefeito assinará a ordem de
início das obras de contenção
em bairros como Santa Bár-
bara, Cubango e Morro do
Arroz. A previsão é de gastos
de R$ 20 milhões só este ano
com as intervenções.

Outras obras que come-
çam em abril são as reformas
dos dois Cieps municipalizados
recentemente, que serão trans-
formados em dois grandes cen-
tros de formação técnica, edu-
cação, lazer e esportes, com
foco na infância e juventude.
Terão início as obras do Par-
que Rural do Engenho do Mato
e da Nova Concha Acústica,
no Centro, que será o primei-
ro ginásio público municipal.

Ainda em abril, será assi-
nada a Parceria Público Pri-
vada (PPP) do Mercado Mu-
nicipal Feliciano Sodré, que
será revitalizado, representan-
do importante impulso à reto-
mada do desenvolvimento eco-
nômico do Centro. O local

será transformado em um cen-
tro gastronômico comercial e
de lazer, com geração de em-
prego e estímulo ao turismo.
Outra obra será a implantação
do novo Horto do Barreto,
com o primeiro Jardim Japo-
nês de Niterói e um parque
público nos moldes do que foi
feito no Horto do Fonseca.

No pacote de intervenções
foi incluída uma obra que de-
veria ter sido feita pelo Iphan
na Ilha da Boa Viagem. A pre-
feitura investirá R$ 6 milhões
para a restauração da sede do
grupo de escoteiros Gaviões
do Mar e das escadarias de
acesso, que são fundamentais
para que a ilha, um importante
ponto turístico da cidade, seja
reaberta ao público.

O evento marcará, ainda,
o lançamento do projeto da
nova Maternidade Municipal
Alzira Reis e da construção de
um Centro de Imagens. As
duas obras, juntas, estão orça-
das em R$ 45 milhões. O pre-
feito também anunciará o in-
vestimento de R$ 20 milhões
para a construção do Museu
do Cinema, o primeiro do país.

A Alameda São Boaventura receberá o maior investimento no projeto de
reurbanização. A segurança também será reforçada na região

ONU destaca criação e proteção
de áreas verdes em Niterói

Niterói foi incluída na pu-
blicação Florestas e cidades sus-
tentáveis: histórias inspiradoras
de todo o mundo, divulgada
pela Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO). O docu-
mento, lançado para celebrar o
Dia Internacional das Florestas
e da Árvore, comemorado em
21 de março, destaca que, atu-
almente, 45,9% do território
municipal está sob proteção.

A FAO elogia os esforços
de conservação do município
e destaca que, em 2014, a ci-
dade criou 2.657 hectares de
áreas protegidas. As zonas pú-
blicas de vegetação já ocupam
7.495 hectares da cidade. A es-
timativa é que, em média, para
cada niteroiense, existem 123,2
metros quadrados de florestas.
De acordo com a agência es-
pecializada da ONU, trata-se
provavelmente da maior pro-

porção de zonas protegidas per
capita em todas as regiões me-
tropolitanas do Brasil.

Um dos exemplos é a recu-
peração da vegetação do Morro
Boa Vista, no Centro. As áreas
reflorestadas somam mais de 9,5
hectares (aproximadamente 25
mil mudas), de um total de 22,5
hectares que devem ser recupe-
rados. Aproximadamente 42%
da área degradada do morro es-
tão sendo recuperadas através de
reflorestamentos. A estimativa é
de que até 2020 toda a área es-
teja reflorestada.
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QUANTA GENTE AÍ SE
ENGANA/E CAI DA CAMA/
COM TODA ILUSÃO QUE
SONHOU/E A GRANDEZA
SE DESFAZ... Enquanto
falta dinheiro na maioria
das prefeituras, Niterói
não tem do que reclamar:
a Cidade Sorriso arrecadou somente
em 2018 o valor de R$ 174,8 milhões
com royalties e participação especial
sobre a produção de petróleo. Em
todo o estado fluminense, somente
Maricá arrecadou mais: R$ 200
milhões. A questão agora é saber se
com esse dinheiro o investimento em
segurança vai aumentar ou se a
bandidagem vai se sentir atraída
justamente por essa dinheirama toda
e vai continuar agindo por aqui como
se não houvesse amanhã.

MAMAAAAA! JUST KIL-
LED A MAN... Não pa-
rece, mas já tem 26
anos da morte de Fre-
ddie Mercury, lendário
vocalista do Queen. E
pelo visto as músicas
de Freddie e seu gru-
po não serão esque-
cidas tão cedo. Só
para citar dois exem-
plos: no programa The
Voice Kids, vira e mexe
algum candidato esco-
lhe uma canção da
banda inglesa. O se-
gundo exemplo vem de
uma pesquisa para
escolher a melhor mú-
sica para se ouvir den-
tro de um carro. Quem
venceu? Bohemian
Rhapsody, do Queen.
Também no Brasil
ocorre uma pesquisa
para saber qual a me-
lhor música para se
ouvir enquanto se está
no banheiro fazendo o
#2. São tantas "músi-
cas" atualmente que
não merecem nem ser
citadas. Fica até difícil
separar o Jojô do trigo.

OPA... E o governo Pezão segue firme e forte
no intuito de deixar o povo sem Saúde,
Segurança, Educação e Cultura. A Secretaria
de Saúde rescindiu o contrato com uma OS
(Organização Social) que administrava as
UPAs da Tijuca, Copacabana, Botafogo e
Jacarepaguá, além de um hospital em
Mesquita. O Estado acusa a OS de má
administração. A OS acusa o Estado de
inadimplência. O povo fica perdido no meio
deste embate, enquanto as unidades ficam
fechadas. V ida de gado...

VOLTE/ONDE QUER QUE VOCÊ SE ENCONTRE/VOLTE PARA
O SEIO DE SUA AMADA/ELA ESPERA VER AQUELE
CAMINHÃO VOLTANDO/DE FARÓIS BAIXOS E PARA-
CHOQUE DURO... Um mistério vem rondando Niterói:
pelo menos em dois pontos da cidade uma pessoa se
declarou para uma tal Ana, pedindo para que ela
volte. Um faixa e uma pichação na rua foram os meios
encontrados por essa pessoa, que não se sabe se é
homem ou mulher. Parece que a Ana mora em Santa
Rosa. Até o fechamento desta edição, a Ana não tinha
dado as caras... Nem outras coisas. A conferir.

6x5... Muita gente
comparou o resultado do
habeas corpus do ex-
presidente Lula ao
número de títulos de
campeão brasileiro do
Flamengo. Dos 11 votos
dos ministros do STF, a
corrente pró-Lula
considerava que tinha
seis a favor, quando de
fato tinha 5. Assim como
o rubro-negro carioca,
que considerava que
tinha seis títulos e a
justiça bateu o martelo e
cravou que são cinco,
pois 87 é do Sport.

UMA NOITE E MEIA... "Vem chegando o
verão/O calor no coração/Essa magia
colorida/São coisas da vida..."; esses
belos versos estão eternizados na
MPB. Sua autora? Marina... Que virou:
Marina Lima. Depois de um
afastamento do cenário musical, ela
voltou. "Só os Coxinhas, vai! Agora
abaixa um pouquinho/Agora dá um
risinho/Agora solta o mindinho...";
esses são os novos versos de
Marina. E, por falar em "solta o
mindinho", seria alguma alusão ao
ex-presidente?
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Hospital em São Francisco lidera
ranking de nascimentos na cidade

Kleiton & Kledir voltam aos palcos
de Niterói no Teatro da UFF

Segundo dados da
Fundação Municipal de
Saúde - Coordenação
do Observatório de
Saúde de Niterói (FMS
/COOBS Niterói), o
São Francisco Hospi-
tal e Maternidade foi
responsável por 3.481
nascimentos na cida-
de, no último ano, re-
presentando 1/4 do to-
tal (12.443) em com-
paração com hospitais
e maternidades da
rede privada e do ser-
viço público de saúde.

Logo em seguida
estão o Hospital Esta-
dual Azevedo Lima
com 3.182; o Hospital
Icaraí com 1.736; a
Maternidade Municipal
Dra. Alzira Reis com
1.525; o Complexo
Hospitalar de Niterói
com 1.180; e a Casa de
Saúde e Maternidade
Santa Martha com 899

nascimentos.
Inaugurada em 2011,

a instituição ainda come-
mora os ótimos resulta-
dos de suas UTIs Adul-
to e Neonatal em 2017.
Entre os 142 pacientes
atendidos na UTI Adul-
to, não houve nenhum
caso de infecção hospi-
talar ou colonização. Já
na UTI Neonatal, entre
os 530 bebês atendidos,
não houve nenhum caso
de infecção primária de

corrente sanguínea asso-
ciada à cateter central e
nenhum caso de pneu-
monia associada à ven-
tilação mecânica. O que
classificou o São Fran-
cisco Hospital e Mater-
nidade entre os hospitais
com as menores taxas
de infecção do Estado
do Rio de Janeiro e do
Brasil, de acordo com
referências da ANVI-
SA-RJ e ANVISA NA-
CIONAL.

Berg Silva

SHOW

Os gaúchos Kleiton &
Kledir, depois de longa
ausência nos palcos de
Niterói, se apresentam no
Teatro da UFF (Rua Mi-
guel de Frias 9, Icaraí) nos
dias 14 e 15 de abril, sá-
bado e domingo, às 20h.

Com um inovador es-
tilo musical e um simpáti-
co sotaque gaúcho, Klei-
ton & Kledir marcaram
definitivamente a cultura
brasileira dos últimos anos
e são uma referência para
quem quer compreender
a música popular produzi-
da no Brasil, nos dias de
hoje. Suas composições
foram gravadas por gran-
des nomes da música bra-

sileira e internacional.
Os dois irmãos nasce-

ram em Pelotas (RS). Nos
anos 70, época da facul-
dade, lançaram, com mais
três amigos, a banda Al-
môndegas, que gravou 4
discos e foi um marco na
história da música do Rio
Grande do Sul.

Em 1980, saiu o pri-
meiro disco da dupla
K&K. O sucesso foi ime-
diato e os shows arrasta-
vam um público enorme
por todo Brasil. Lançaram
mais de 20 discos em por-
tuguês e um em espanhol,
o que lhes rendeu disco de
ouro e shows por EUA,
Europa e América Latina.

Kleiton & Kledir
trouxeram definitivamen-
te para a cultura brasi-
leira a nova música po-
pular gaúcha. Eterniza-
ram um sotaque diferen-
te, uma maneira própria
de falar e cantar, com
termos até então desco-
nhecidos como “deu pra
ti” e “tri legal”. Acaba-
ram se transformando
em símbolos do gaúcho
contemporâneo, do ho-
mem moderno do sul do
Brasil, o que fez com que
o Governo do Estado
lhes conferisse o título de
Embaixadores Culturais
do Rio Grande do Sul.

Ingressos: R$50
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Arte & Espetáculo

Sala Leila Diniz recebe
imagens e haicais sobre Niterói
Exposição gratuita fica em
cartaz de 6 a 27 de abril

A Sala de Cultura Leila Diniz
(Rua Professor Heitor Carrilho, nº
81 – Centro) recebe, de 6 a 27 de
abril, a exposição “Niterói: Imagens
e Haicais - Um passeio entre lentes
e palavras”, fruto da parceria entre
o fotógrafo Roberto Pinheiro e o
poeta Paulo Roberto Cecchetti. Em
40 obras, a mostra vai retratar as
belezas niteroienses, mesclando as
fotografias de Roberto e as poesias
de Paulo. A entrada é gratuita.

“Haverá surpreendentes efei-
tos positivos que se abrem aos
novos olhares quando eles passei-
am entre lentes e palavras”, ava-
lia o curador, Mario de Bonsena.

Os dois artistas se conheceram
na Sala Leila Diniz em novembro
de 2017, durante a exposição “Ni-
kitikitikeru”, onde tiveram a ideia
de realizar um trabalho conjunto.

 “Espero que a paixão pela arte
e por nossa belíssima cidade, onde
vivem uma grande quantidade de
talentosos artistas, seja desperta-
da e exaltada”, diz o fotógrafo.

Wanderley Cardoso se
apresenta no ‘Show das 4’

O eterno “bom rapaz” Wan-
derley Cardoso se apresenta na
série “Show das 4” no Teatro da
UFF (Rua Miguel de Frias 9, Ica-
raí) no dia 11 de abril (quarta), às
16h, para a alegria dos fãs

Nascido no ano de 1945, no
bairro do Belenzinho, em São Pau-
lo, Wanderley Cardoso começou
sua carreira de cantor aos 13 anos.

Nos anos 1960 e 1970 causa-
va alvoroço com seus hits como
O bom rapaz e Se ela voltar. Tudo
começou com a inusitada partici-
pação do jovem astro no progra-
ma do Chacrinha, como ele mes-
mo conta: “O Velho Guerreiro
mandou eu ensaiar com a orques-
tra. Quando chegou a hora do pro-
grama, comecei a cantar e ele só
deixou eu cantar duas frases”, re-
vela o cantor, que ficou desolado,
mas foi o tempo suficiente para
que sua carreira decolasse.

No cinema, protagonizou ain-
da vários filmes e participou de al-
gumas peças de teatro e de tele-

novelas. Outro de seus sucessos
foi Adeus, ingrata, lançado na tri-
lha sonora do filme O pobre prín-
cipe encantado, onde contracena-
va com o ator Flávio Migliaccio e
a cantora Vanusa.

Ao longo de sua carreira, gra-
vou mais de 900 músicas e vendeu
quase dezesseis milhões de cópias
dos 84 discos lançados, e continua
mantendo viva a chama da Jovem
Guarda, por onde se apresenta.

Ingressos - R$60

'Caramuru' no Espaço Cinema da Câmara
Na terça-feira (10), às 15h, o

Projeto Espaço Cinema da Câmara
de Vereadores exibe com entrada
franca a comédia “Caramuru – A
invenção do Brasil”. Dirigido por
Guel Arraes, o longa brasileiro de
2001 tem 1h28min de duração e
conta no elenco com Selton Mello,
Camila Pitanga, Debora Bloch, Di-
ogo Vilela, Déborah Secco e Toni-
co Pereira, entre outros.

Em 1º de janeiro de 1500 um

Novo Mundo é descoberto pelos
europeus, graças aos grandes avan-
ços técnicos na arte náutica e na
elaboração de mapas. É neste con-
texto que vive, em Portugal, o jo-
vem Diogo (Selton Mello), pintor
que é contratado para ilustrar um
mapa e, enganado pela sedutora Isa-
belle (Débora Bloch), acaba sendo
punido com a deportação na cara-
vela comandada por Vasco de
Athayde (Luís Mello).
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ÁRIES - Boa fase para ampliar seus conheci-
mentos. O apoio de que precisa pode vir de
onde menos espera. No romance, deixe a pos-
sessividade de lado e agrade a pessoa ama-
da. Leve seus planos adiante.

TOURO - A sorte estará a seu favor. No ro-
mance, não tenha medo de arriscar. Faça
ajustes em sua vida pessoal. Determina-
ção de sobra para concluir seus planos.
Saúde pode trazer preocupações.

GÊMEOS - Dê mais atenção às suas emoções.
Cuide da vida espiritual e preste atenção na
natureza. Na paixão, não deixe que a insegu-
rança atrapalhe seus planos. Clima de cari-
nho ao lado de pessoas próximas.

CÂNCER - Bom momento no setor financeiro.
Uma nova amizade pode aparecer. Boas vi-
brações dos astros para sua vida profissio-
nal. No amor, aja com mais confiança e tran-
qüilidade. Momentos de ciúme.

LEÃO - Deixe a preguiça de lado e conclua
seus projetos. Melhore seu visual. Convite
para sair ao lado de amigos será bem-vin-
do. Escute o que dizem os mais experientes.
Clima de otimismo na paixão.

VIRGEM - Novidades agradáveis no roman-
ce. Na profissão, procure ouvir o que dizem
seus superiores. Em família, é preciso ter pa-
ciência. Pense mais no seu bem-estar físico
e mental. Demonstre seu carinho.

LIBRA - Bons resultados na profissão. No
romance, aposte no charme para seduzir
quem ama. Notícia boa em família. Na saú-
de, mais cuidado com excessos na alimen-
tação. Controle sua ansiedade.

ESCORPIÃO - Clima de paz no romance. Em
família, onda de pessimismo pode gerar dis-
cussões. Apoio de pessoas próximas pode
ajudar a resolver problemas. Aja com mais
garra para alcançar seus objetivos.

SAGITÁRIO - Fuja da rotina e aposte na cri-
atividade para levantar seu astral. Alto po-
der de comunicação, aproveite! Leve seus
projetos à frente e não tenha medo de ou-
sar. Sorte em uma nova paquera.

CAPRICÓRNIO - Não se irrite com os proble-
mas dos outros. Relaxe nos dias de folga, evi-
tando falar de trabalho. No amor, boas ener-
gias vindas dos astros. Guarde um pouco de
seu tempo para cuidar da saúde.

AQUÁRIO - Não tenha medo de revelar seus
pontos fracos. No amor, novidades estão por
vir. Na profissão, valorize seu potencial e bus-
que novas metas. Controle melhor seus gas-
tos. Cuidado ao iniciar uma dieta.

PEIXES - Disposição de sobra para mudar
o que for necessário na profissão. Clima
de tensão em família. Seja mais paciente
com limitações de pessoas próximas. Ro-
mance sem muitas novidades.

                    De 7 a 13 de abril

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)

palavras@gazetanit.com.br

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

Fake News: de boato a tragédia
Todos sabem da crise que

bateu à porta do Facebook,
acusado de vazar dados de
aproximadamente 50 milhões
de usuários para uma consul-
toria política britânica.  Mark
Zuckerberg parece nunca ter
estado em tão maus lençóis
quanto agora.  Pois bem, há
cerca de dois meses o FB ca-
librou seu algoritmo para a pri-
orização de postagens de fa-
mília e amigos, em detrimento
da divulgação de notícias pos-
tadas por sites de imprensa.
Era um prenúncio de que a
coisa poderia começar a chei-
rar mal, uma medida para, se
não mitigar, pelo menos redu-
zir bastante a postagem de
‘fake news’ na rede.  Não li-
vrou o FB de estar passando
o perrengue que está passan-
do agora, mas não é esse o
foco da coluna de hoje.

A questão central é a fe-
bre das ‘fake news’.  E as con-
sequências políticas que essa
febre pode trazer ao país, pal-
co de eleições gerais este ano.
Do mesmo modo como nos
Estados Unidos as ‘fake
news’ podem ter influenciado
o eleitorado a votar no Trump,
corremos o risco de ter aqui
uma ‘eleição fake’, e levar
para a presidência, o congres-
so e os governos estaduais
candidaturas totalmente preju-
diciais ao futuro da nação.

Os últimos quatro anos têm
sido de um sofrimento sem fim
para o brasileiro.  Noves fora
a Operação Lavajato, que vem
desnudando os podres bastido-
res de quase a totalidade da
nossa política, o resto é dor.
Dor por não termos o direito
de ir e vir, dor por não termos
educação, saúde, por não ter-
mos investimentos públicos em

infraestrutura, segurança pú-
blica, nada.  Dor por estarmos
diante de um lado outrora obs-
curo dos poderes, incluindo aí
partes relevantes do judiciário.
Dor por vermos nosso estado
do Rio de Janeiro, e tantos
outros do país, falido, nossa
polícia sucateada, nossos hos-
pitais sem insumos.  É muita
dor para desperdiçarmos o
grande trunfo que temos em
2018: o direito de votar, dire-
tamente, para presidente da
República, governadores e
congressistas.

Por tudo isso é que acho que
não podemos nos dar o direito
de sermos engambelados por
‘fake news’. Há várias formas
de não sairmos dando crédito
a todo o post, foto ou vídeo que
a gente recebe no Whatsapp,
no Twitter, no Facebook.  É
preciso desconfiar de qualquer
site ou blog cujo respaldo não
se conhece.  É mais seguro
checar nas grandes redes de
comunicação, de TV, rádio, jor-

nal, embora se reconheça que
nem todo fato importante vire
notícia na grande imprensa.
Existem também sites especi-
alizados em checar se um post
que viraliza é verdadeiro ou
falso.  O “Boato.org”, o “Tru-
co” e o “Aos Fatos” são exem-
plos desses sítios.

As eleições que se aproxi-
mam são fundamentais para o
futuro deste tão sofrido país.
Chegamos ao ponto em que,
ou encaramos esse desafio
com garra e seriedade, ou for-
maremos uma gigantesca fila
de cadáveres, tais quais gado
para o abate.  Há diversos in-
teresses em jogo, e as ‘fake
news’ já estão chegando com
todo o furor para enganar, rou-
bar e destruir nossa última es-
perança.  Que nossa atenção
esteja totalmente direcionada
para esse perigo que nos ron-
da.  Não é uma opção, é obri-
gação, responsabilidade, com-
promisso.  Outubro nos espe-
ra, e 2019 também.

palavras@gazetanit.com.br
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Projeto semeia esperança e resiste graças à ajuda
de voluntários em comunidade de São Gonçalo
Tânia Ribeiro Roxo

Um projeto social que
sobrevive unicamente das
doações de voluntários e
não recebe ajuda governa-
mental. Assim se define o
Grãos de Mostarda, funda-
do pela professora Eda Bas-
tos. O projeto que surgiu há
mais de 18 anos, visa levar
às crianças carentes da Co-
munidade do Lixão de Itao-
ca, em São Gonçalo, uma
melhor qualidade de vida.

Segundo Eda, a comunida-
de é formada por uma popula-
ção extremamente carente que
passa por inúmeras formas de
privações desde as materiais
até a educacional. “As crian-
ças são o nosso maior foco por
viverem em estado constante
de miserabilidade. Com difi-
culdades, temos conseguido
fornecer alimentos, medica-
mentos e vestuário que satis-

fazem as necessidades imedi-
atas das crianças”, afirma ela.

De acordo com a profes-
sora, a frequência e a intensi-
dade das ajudas são insufici-
entes e, por isso, há uma ne-
cessidade de ampliar a assis-
tência. “É necessário estimu-
lar o seu desenvolvimento e
promover a sua inclusão soci-
al através de atividades edu-
cacionais e culturais”, explica.

O Grãos de Mostarda ofe-
rece alfabetização de adultos
e atividades de ações cultu-
rais voltadas para o incenti-
vo à leitura. Música, artesa-
nato e oficina de informática
também fazem parte do cro-
nograma do projeto. Outras
ações como a campanha so-
bre Febre Amarela, DSTs,
importância da amamenta-
ção, gravidez na adolescên-
cia são realizadas no local.

A biblioteca comunitária
já possui cerca de 1.600 li-

vros no acervo. Atualmente
um grupo de 16 voluntários
está diretamente envolvido
com o projeto.  “É necessá-
rio é que as pessoas saiam
da zona de conforto. Elas
precisam nutrir em si mes-
mas o estado de comprome-
timento universal de amor ao

próximo. O espírito de em-
patia. Se tiver um espirito
reformador, estará contribu-
indo para a transformação
social de alta relevância a
longo prazo”, conclui Eda
Bastos que é arquivista, bi-
bliotecária, documentalista,
professora e teóloga.

Projeto Grãos de Mostarda:
Rua Marquês Guimaraes 3962
Porto do Rosa - São Gonçalo.

Tel.: 99928-7411

Horário de funcionamento:
sábados pela manhã

Facebook: semeandogrãosde
mostarda/ criançafeliz
E-mail: edabastos@yahoo.com.br


