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Falsos Profetas

Local

Que me perdoem os defenso-
res da Reforma da Previdência,
mas a cada dia nos convencemos
mais da armação nacional vinda
do governo para se cometer ou-
tra grande injustiça contra a clas-
se trabalhadora. A prova de que
pretendem extinguir - governo fe-
deral e boa parte do Congresso -
o atual modelo de previdência pú-
blica, sob o argumento de ser ele
defasado e deficitário, para jogar
goela abaixo empresas daqui e de
fora para oferecer uma privada e
o desespero para fazê-lo, o quan-
to antes, usando todas as armas,
é a prova que faltava para se des-
truir de vez mais uma das falca-
truas e imoralidades do presiden-
te e seus asseclas.
 Compram pessoas (se bem
que aqueles zumbis que rastejam
em Brasília não podem ser chama-

dos de seres humanos), institui-
ções, empresários e até uma Igre-
ja Evangélica parece ter se rendi-
do às tentações pois para defen-
der a reforma recebeu quase R$ 1
milhão em publicidade do gover-
no. Foi o caso da Sara Nossa Ter-
ra (congregação que reúne cerca
de 1,3 milhões de fiéis), de Brasí-
lia, que depois de um culto que
homenageou o agora candidato à
presidência, o ex-ministro, Henri-
que Meirelles, recebeu, entre 2017
e 2018, R$ 863 mil através da Se-
cretaria de Comunicação Social da
Presidência (Secom) para propa-
gandear a reforma engavetada.
Como se vê, não foram só as
redes de TV e alguns de suas mai-
ores estrelas, como o veteranís-
simo apresentador Sílvio Santos
que são capazes de fazer tudo por
dinheiro. Até a turma que grita

por aí achando que Deus é surdo
tem feito sua parte para roubar
direitos adquiridos dos trabalha-
dores, o sonho da aposentadoria
e de receber, pelo menos, parte
do que pagou e que foi surrupia-
da e desviada nos últimos anos
sendo este o verdadeiro motivo
para se fazer a reforma.
Mas fiquemos tranquilos, ir-
mãos, porque Deus não é surdo,
cego, tampouco injusto e, além de
não permitir tamanha injustiça e
o mau uso da religião, ainda vai
nos permitir ver os traidores da
Pátria sendo devidamente casti-
gados, por exemplo, ao perder
seus mandatos e o foro privile-
giado, o que pode lhes render
uma boa prisão de segurança
máxima, durante um bom tem-
po, que pode lhes permitir ler e
acreditar no que a Bíblia diz.

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

País dos Bachareis
 O saudosismo bateu e nos
levou a lembrar do tempo dos
nossos pais e avós, quando se
pretendia um futuro melhor em
termos de educação e a qualifica-
ção profissional, o chamado cur-
so técnico, eram uma das gran-
des possibilidades para que o fi-
lho (a) alçasse uma boa coloca-
ção no mercado de trabalho.
 Muitos foram aqueles que
conseguiram êxito, mesmo estu-
dando em escolas públicas e, ao
fazer um profissionalizante, uma
escola técnica ou até um daque-
les cursos por correspondência
(redes sociais, Internet, online se-
quer existiam a não ser na cabeça
de um Júlio Verne), se transforma-
ram em empreendedores ou pes-
soas realizadas e com bom empre-
go, não, necessariamente, como
advogados, médicos, arquitetos,
engenheiros, dentistas, psicólo-
gos, assistentes sociais, terapeu-
tas, fisioterapeutas, jornalistas (aí
já é demais) - só para citar algu-
mas - ou qualquer outra profissão.
Da moda ou não. Público ou
privado. Tudo ia relativamente
bem, mas veio o tal do boom das
universidades, o sonho de ser
'doutor' e a proliferação dos cur-
sos, muitos levando do nada ao
lugar nenhum, e aquilo que já
apresentava algumas dificulda-
des em relação ao mercado de tra-
balho, pois a população crescia,
desandou de vez.
Hoje, tem-se um quadro caóti-
co de milhões de pessoas, que

gastaram milhões e ficaram enro-
ladas com os empréstimos e pro-
gramas do governo, trabalhando
na informalidade, ocupando, mui-
tas vezes, subempregos, vagas as
quais não têm muito o perfil, etc.
Para se ter ideia dos muitos
problemas causados, o curso de
Direito se transformou em uma es-
pécie de pátria de bachareis en-
ganados por algumas instituições
preocupadas unicamente com o
lucro ao ponto de o presidente
nacional da OAB, Cláudio Lama-
chia, emitir nota nesta segunda-
feira (23) na qual critica as reite-
radas autorizações do Ministério
da Educação (MEC) à abertura de
cursos de Direito.
Ele atesta que "ao autorizar a
abertura de novos cursos de Direi-
to sem avaliar de forma pormenori-
zada a necessidade de instalação
dos mesmos – ou sem a realização
de um chamamento público – o
MEC atesta sua permissividade e
contribui com a continuidade do
estelionato educacional que vem
sendo praticado no Brasil".
É por aí... De maneira irres-
ponsável, o Ministério permite o
funcionamento de instituições
sem levar em consideração a qua-
lidade de ensino, a necessidade
social e a estrutura mínima para
receber os prováveis discentes,
tais como a capacidade do mer-
cado para recepcionar os alunos
nas atividades de práticas jurídi-
cas. A troca de favores estabele-
cida ao longo das últimas déca-

das transformou o Brasil em uma
pátria de bacharéis - em todos os
níveis - enganados por algumas
instituições de ensino preocupa-
das unicamente com o lucro.
Não houve, de fato, controle
efetivo por parte do órgão res-
ponsável por fiscalizar a oferta de
tais vagas, nem tampouco se ob-
servou os pareceres da OAB e
outros conselhos e sindicatos
para verificar a idoneidade dos
cursos e a capacidade dos for-
mandos. Tais atitudes fragilizam
a boa formação dos alunos, o que
resulta na enxurrada de profissi-
onais diplomados e muitos sem
condições de enfrentar a realida-
de de um mercado de trabalho
competitivo ou mesmo de habili-
tar-se ao exercício da profissão.
 Diante da crise do ensino
jurídico instalada no país, é ur-
gente que o MEC adote uma po-
lítica pública de fiscalização dos
cursos existentes e restrinja no-
vas ofertas, até que se realize
um mapeamento com a adequa-
ção obrigatória daqueles que
não se enquadram nos padrões
de excelência exigidos pela so-
ciedade brasileira. Isto é o cer-
to, isto é o impossível e o im-
provável, pelo menos até que se
tenha legisladores capazes de
pensar no coletivo e não em
seus próprios interesses olhan-
do apenas para seus próprios
umbigos. Tal qual fazem deputa-
dos, vereadores e toda aquela ralé
corrupta e sem formação moral.

Novo edital das barcas deverá
incluir novas linhas para o Rio

A Secretaria Estadual de
Transportes lançará, nas pró-
ximas semanas, o edital de
concessão das barcas. A pro-
messa é que a mudança na
concessionária que opera o
modal garanta novos investi-
mentos para o setor, incluin-
do novas linhas aquaviárias.
A expansão do transporte li-
gando municípios da Região
Metropolitana à capital é uma
reivindicação antiga da popu-
lação e que vai ao encontro
de uma proposta apresenta-
da pelo deputado Milton Ran-
gel (DEM), e aprovava por
unanimidade na Assembleia
Legislativa (Alerj), que pre-
vê a criação de uma linha de
barcas saindo de Magé até o
Centro do Rio.

A implementação de no-
vas estações, porém, só ocor-
rerá depois que a nova con-
cessionária estudar a viabi-
lidade dos trajetos. A ideia é
que sejam criadas linhas que
ligariam Duque de Caxias e
São Gonçalo ao terminal da
Praça XV, na capital. As
mudanças na concessão do
transporte aquaviário deve-
rá beneficiar passageiros de
Magé e municípios vizinhos,
como Petrópolis, Teresópo-
lis, Duque de Caxias e Gua-
pimirim. "É um transporte
viável, de interesse da inici-
ativa privada, e que vai aju-
dar a melhorar a mobilidade
urbana na Região Metropo-
litana, dando mais qualidade
de vida para os milhares de
trabalhadores que precisam
se deslocar até o Centro do

Rio", defende Milton Rangel.
O deputado é o autor de

uma indicação legislativa que
aponta 14 novas ligações hi-
droviárias em bairros do Rio
de Janeiro, Niterói, São Gon-
çalo e Duque de Caxias. Se-
gundo estudo da Federação
das Indústrias do Estado do
Rio (Firjan), a medida repre-
sentará uma redução de 84
km na extensão dos congesti-
onamentos diários nas princi-
pais vias de acesso ao Rio e
uma diminuição de R$ 11 bi-
lhões nos custos anuais cau-
sado pelo tempo perdido no
trânsito, em especial durante
a distribuição de cargas e pela
perda da produtividade dos
trabalhadores. "O transporte
aquaviário é feito no mundo
todo, com pequenos investi-
mentos e excelente qualidade
no serviço", afirma.

O sistema de barcas do
Rio de Janeiro é a 4ª maior
operação aquaviária do mun-
do e transporta atualmente
mais de 70 mil passageiros
por dia. O edital para esco-
lha da nova concessionária,
inclusive empresas estrangei-
ras,  tem previsão de ser lan-
çado entre o final de outubro
e o início de novembro.

A proposta é do deputado
estadual Milton Rangel

Projeto Botinho homenageado na Câmara
A Câmara de Vereado-

res realizou nesta sexta-fei-
ra (27), sessão solene em
homenagem aos 55 anos de
existência do Projeto Boti-
nho, coordenado pelo Corpo
de Bombeiros do Estado do
Rio. A iniciativa da homena-
gem é do vereador Bruno
Lessa (PSDB). Na mesma
noite, foram entregues mo-
ções de aplausos à integran-
tes da corporação que con-

tribuem para o projeto.
“Há 55 anos o Projeto

Botinho promove, durante o
verão nas praias de Niterói,
uma série de atividades para
estimular a cultura de pre-
venção a acidentes maríti-
mos, desenvolvendo ensina-
mentos de cunho ecológico
e sustentável, trabalhos em
equipe, solidariedade, hie-
rarquia e disciplina”, diz o
vereador.

panorama@gazetanit.com.br
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Local

Plano Diretor
de Niterói tem
nova data para
ir a plenário

 O vereador Bruno
Lessa (PSDB), um dos
organizadores das reuni-
ões itinerantes, promovi-
das pela Comissão de Ur-
banismo, Obras, Serviços
Públicos, Transportes e
Trânsito da Câmara de
Vereadores de Niterói,
anunciou, nesta quarta-
feira (25/04), mais uma
mudança no calendário de
votação do Plano Diretor
Urbano de Niterói. As
emendas dos vereadores,
agora, podem ser apre-
sentadas até o dia 15 de
maio. A data de votação
em segunda e última dis-
cussão foi transferida
para 30 de maio. O vere-
ador justificou a medida
por conta da necessida-
de de mais tempo para
debater  as  propostas
apresentadas pela socie-
dade civil organizada e
pelos vereadores.

Presidente em exercí-
cio da Câmara, o vereador
Leandro Portugal distri-
buiu para as comissões de
Constituição e Justiça e a
de Orçamento, o ofício en-
viado pelo prefeito Rodri-
go Neves, no último dia 20,
antes de sua viagem a
Cuba, com as justificativas
sobre os vetos às emendas
à Lei Orçamentária Anu-
al. Os vetos estão tran-
cando a pauta, impedindo
que projetos de lei sejam
votados em plenário.

Estado entrega 265 viaturas para a Polícia Militar
O Governo do Estado do

Rio de Janeiro entregou, nes-
ta quinta-feira (26), 265 viatu-
ras para reforçar a frota da
Polícia Militar. Os novos veí-
culos são do modelo Ford Ka
e fazem parte do primeiro lote,
que conta com um total de 580
carros – 530 radiopatrulhas e
50 veículos descaracterizados
para serviço reservado – que
vão intensificar o policiamen-
to ostensivo no estado. Outros
170 veículos do tipo patamo,
do segundo lote, deverão ser
entregues no segundo semes-
tre, totalizando 750 viaturas.

Compradas em janeiro des-
te ano, as 580 viaturas custa-
ram R$ 37,6 milhões, R$ 1,4
milhão a menos do que o valor
previsto no edital de licitação

aprovado em dezembro do ano
passado pelo Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE). A PM já
realizou outro pregão eletrôni-
co destinado à compra de 170
viaturas do tipo patamo, avali-

adas em R$ 25,2 milhões, con-
forme previsto em um segun-
do edital de licitação submeti-
do e aprovado pelo TCE. Os
veículos foram adquiridos por
R$ 24 milhões, o que represen-

tou uma economia de R$ 1,2
milhão aos cofres públicos. O
valor total investido pelo go-
verno do estado na compra de
veículos  para a  Polícia Mili-
tar foi de R$ 61,6 milhões.

Além desse montante in-
vestido na aquisição de viatu-
ras, o governo do estado libe-
rou R$ 93 milhões para a re-
cuperação e manutenção con-
tínua de toda a frota da corpo-
ração no decorrer deste ano.
Para executar esse serviço, a
PM credenciou 60 oficinas
que, nos quatro primeiros me-
ses do ano, já reformaram 548
carros. A recuperação da fro-
ta e sua manutenção são re-
sultado de edital de licitação,
também aprovado pelo Tribu-
nal de Contas do Estado.

Estudantes  já podem se
inscrever no programa
Aprova Jovem

A Coordenadoria de Polí-
ticas Públicas para a Juven-
tude da Prefeitura de Niterói
lançou, nesta quarta-feira
(26), o programa Aprova Jo-
vem, que visa oferecer qua-
tro mil bolsas de estudos onli-
ne para estudantes que estão
se preparando para os exa-
mes do Enem 2018.

Os interessados já podem
se inscrever no site:
www.aprovajovem.com.br.
Após a inscrição, o aluno re-
ceberá um código que dará
direito ao curso online com
foco no ENEM. O reforço
escolar será dado para jo-
vens com idades entre 15 e
29 anos, moradores de Nite-
rói e alunos da rede pública
ou particular de ensino. Após
a inscrição, os alunos rece-
berão dicas online pelo cur-
so Descomplica.

Prefeitura conclui recapeamento
de trecho da rodovia RJ-104

O recapeamento da ro-
dovia RJ-104, entre o Tre-
vo do Caramujo e o Hospi-
tal Municipal Getúlio Vargas
Filho (Getulinho), no Fonse-
ca, foi concluído pela Pre-
feitura de Niterói. Apesar
de a via ser administrada
pelo Governo do Estado, o
prefeito de Niterói, Rodrigo
Neves, anunciou, no mês
passado, as ações emergen-
ciais para este trecho da
estrada com o objetivo de
minimizar os transtornos
causados pela falta de ma-
nutenção da estrada.

Ao todo, três quilômetros
da via foram recuperados
pelo Município. O recapea-
mento foi feito nos dois sen-
tidos da RJ-104, além da lim-
peza dos acostamentos.
“Mesmo sendo uma rodovia
estadual, a Prefeitura iden-

tificou a urgência no reca-
peamento da rodovia e exe-
cutou o trabalho para melho-
rar as condições de tráfego
na RJ-104 e evitar aciden-
tes”, explica o secretário
municipal de Obras, Vicen-
te Temperini.

Niterói vacina 13
mil pessoas contra
a gripe em menos
de uma semana

A Prefeitura de Niterói va-
cinou aproximadamente 13 mil
pessoas até a última quinta-
feira (26), na campanha de va-
cinação contra a gripe, de
acordo com balanço divulga-
do pela Fundação Municipal
de Saúde (FMS). A imuniza-
ção segue até 1º de junho e
está disponível em 54 salas de
vacina, nas policlínicas regio-
nais, unidades básicas de saú-
de e módulos do Programa Mé-
dico de Família, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h.

O público-alvo da campa-
nha é formado por pessoas a
partir de 60 anos, crianças de
seis meses e menores de cin-
co anos (quatro anos, 11 me-
ses e 29 dias), trabalhadores
de saúde, professores das re-
des pública e particular, ges-
tantes, puérperas (até 45 dias
após o parto), pessoas priva-
das de liberdade e os funcio-
nários do sistema prisional.
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COMO VAI? TUDO BEM/
APESAR/CONTUDO/
TODAVIA/MAS PORÉM/AS
ÁGUAS VÃO ROLAR...
Thiago Fragoso e
Simaria. Dois famosos
com problemas de
saúde. Thiago é um dos
astros da novela global
das nove “O outro lado
do paraíso”. Em plena
reta final da novela,
surgiu um nódulo no rim
do ator. Já Simaria, que
forma dupla sertaneja
com Simone, foi
diagnosticada com
tuberculose ganglionar.
Por outro lado, a cantora
Anitta vem esbanjando
saúde.

MOONWALKER... Quanto vale um sapato velho? No mínimo, R$
170 mil. Mas não é um sapato qualquer. É o mocassim preto usado
por Michael Jackson em sua primeira apresentação do famoso
passinho para trás (moonwalk). Os “sapatos mágicos”, como
Michael os chamava, foram utilizados pela primeira vez em 1983 e
agora estão sendo leiloados. Mesmo 35 anos depois, os sapatos
continuam em bom estado, apenas com um pouco de chulé.

CUIDA BEM DE MIM/ENTÃO MISTURA
TUDO/DENTRO DE NÓS... E quando
você entra na “fila exclusiva para
pagar com dinheiro” e quer pagar
com cartão? Você está errado. Só
que para sorte, ou azar, do
consumidor que entrou na fila
errada, ele virou motivo de chacota
por parte dos funcionários do
supermercado Carrefour. Foi
chamado de intrometido, cego e
surdo. Para completar, a pior das
ofensas: bicha! O caso foi parar na
justiça e a bicha, ops, o cliente
ganhou R$ 30 mil de indenização
por danos morais.

CAROLINA DIECKMANN DE BURCA... Agora
vai: a lei contra a cibercriminalidade
entrou em vigor com a finalidade de
proteger a moralidade dos indivíduos e da
sociedade, mas também a vida privada.
Espera-se inibir chantagens, difamações,
fraudes... A multa é de R$ 455 mil, além de
um ano de prisão. Contudo, você que
adora espiar o celular alheio, calma! Essa
lei é na Arábia Saudita.

IF YOU WANT TO HANG
OUT/ YOU’VE GOTTA
TAKE HER OUT/COCAI-
NE... Se você pensa
que a Espanha se di-
vide entre Barcelona
e Real Madrid, está
pretagilmente enga-
nado. Tem espaço
para o tráfico, tam-
bém. Nada mais,
nada menos do que
nove toneladas de co-
caína foram apreen-
didas em terras es-
panholas. Foi a mai-
or apreensão na Eu-
ropa. A surpresa fi-
cou por conta da
origem da droga:
veio da Colômbia,
país que pratica-
mente nada produz
em termos de coca.

FARÓIS DE MILHA... Kendall
Jenner faz parte da família
que mais tem celebridade no
mundo: Kardashian-Jenner.
Kendall é a modelo mais bem
paga no mundo, mas o que
mais chama atenção na jovem
modelo são os seus mamilos.
Isso mesmo: mamilos! Tanto
que a cirurgia para
redesenhar os mamilos é uma
das mais procuradas.
E a referência é
Kendall. Na cirurgia
são feitos
preenchimentos
nos mamilos com
botox. Isso tudo
para que, ao se
usar roupas
sem sutiã, os
mami los
possam ficar
realçados.
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Música e literatura são
celebradas na edição
de maio do ‘Literatura
na Varanda ‘

A 9ª edição do projeto Li-
teratura na Varanda será so-
bre as obras de duas escrito-
ras: Conceição Evaristo e Ca-
rolina de Jesus. O encontro
acontece no dia 5 de maio,
sábado, a partir das 15 horas,
no Espaço Multi (Av. Amaral
Peixoto, 96 sala 403, Centro,
no Edifício Borges). Presentão que João Direnna deu à filha Priscilla e a si mesmo

pelo niver dos dois:  conhecerem a Itália, terra dos ancestrais

OAB Niterói
promove homenagem
às mães  com palestra

No mês dedicado às
mães, a Comissão OAB
Mulher da Subseção Nite-
rói, presidida por Helga
Mansur, realizará um even-
to especial com homena-
gens em torno do tema cen-
tral “O direito de ser mãe”.
A programação acontece
no dia 9 de maio, às 18h, no
auditório da entidade.

João Ricardo Pessoa
Auler Coimbra, médico
especialista em reprodu-
ção humana assistida, fará
palestra sobre “Procedi-
mento de fertilização e
causas de infertilidade”, e
a advogada Helga Mansur
falará sobre “Direitos da
mãe e do nascituro”.

Casa de Thiago
completa 78 anos

No dia 4 de maio, a Casa de
Thiago (Rua Presidente Domici-
ano, 163, Ingá) completará 78
anos de serviços à sociedade flu-
minense. Na ocasião haverá a
grande Festa Magna da Casa, às
14h, com a presença das crian-
ças do Lar de Humaitá, e a noite,
às 20h, com os adultos.

Durante sete décadas, de
modo ininterrupto, suas portas
permaneceram abertas para
prestar o socorro espiritual.
Essa é a missão da Casa de Thi-
ago, uma missão de paz e de
bondade. Uma missão de cari-
dade que começou em 1940,
quando Leonor Franco Moreira
reuniu um pequeno grupo de
médiuns e deu início aos traba-
lhos espirituais da Casa. E gra-
ças a essa iniciativa, a casa per-
manece atuando no exercício do
trabalho para o bem.

Com o pensamento voltado
sempre ao serviço do próximo,
Leonor fundou em São Gonça-
lo o internato Lar de Humaitá,
que abrigava cerca de 100 me-
ninas, e hoje transformado em
Creche Comunitária Lar de Hu-
maitá, onde são atendidas 60
crianças carentes da região em
regime de horário integral.

Marcelo Meds leva o
peculiar Surfusca para
a orla de Piratininga e
disputa a 2ª Copa Rio
de Beach Tennis

Professor de Beach
Tennis há cinco
anos, Marcelo roda
o estado do Rio
levando a iniciação
do esporte em seu
curioso Fusca 1985,
adaptado para
colocar equipamen-
to do esporte e
onde dorme durante
suas viagens.
A competição
começou na sexta
e vai até segunda-
feira com 350
atletas de 16 anos.

MÚSICA CLÁSSICA | O Sarau no So-
lar deste domingo às 17h, apre-
senta Maria Tereza Guterres, ba-
charel em piano pelo Conserva-
tório de Música de Niterói. No
salão principal a pianista apre-
senta um repertório de obras ro-
mânticas, ao estilo do clássico
ligeiro, músicas características
de um sarau ao pôr-do-sol.

O cronograma do evento
engloba roda de conversa com
a professora e escritora Ana-
belle Loivos (foto) e sarau po-
ético livre (aberto a todos)

O projeto Literatura na Va-
randa completará 2 anos em
agosto. A entrada é contribuição
consciente livre e o evento terá
duração aproximada de 2 horas.



#g
az

et
an

it

6 | Edição de 28 de abril a 4 de maio de 2018
ANUNCIE e pague em até 10X no cartão (21) 98681-5374Local

cidadania@gazetanit.com.br

__________________________________________________________________________

Professor Barragan é professor
universitário de Direito e
Contabilidade, Advogado,
Contador, Empreendedor,
Mestre em Direito Econômico e
Desenvolvimento e Pós-
graduado em Direito Público.
Instagram: @professorbarragan.
Facebook: Professor Barragan.

Riqueza ou liberdade?
cidadania@gazetanit.com.br

Lava-jato é um estabe-
lecimento que faz a limpe-
za de veículos, mas isso
hoje já não é mais impor-
tante. Atualmente, no Bra-
sil, quando se fala em lava-
jato a população pensa logo
na Operação Lava Jato,
compreendida pelo conjun-
to de investigações em an-
damento pela Polícia Fede-
ral brasileira, que já cum-
priu mais de 1.000 manda-
dos de busca e apreensão,
de prisão temporária, de
prisão preventiva e de con-
dução coercitiva, visando
apurar um esquema de la-
vagem de dinheiro que mo-
vimentou bilhões de reais
em propina no país. A ope-
ração teve início em 17 de
março de 2014 e conta com
50 fases operacionais, cuja
ordem de autorização veio
de... Curitiba! Eis a queri-
da Curitiba se destacando
no cenário, mas dessa vez
como a destemida cidade
da Operação Lava-jato e
não pelas políticas públicas
de relevo que desenvolveu.

Quem ainda não conhe-
ceu a cidade de Curitiba,
merece a oportunidade de
visitá-la, mas de preferên-
cia sem a escolta da Polí-
cia Federal. Curitiba é a
capital do estado do Para-
ná, localizada a 934 metros
de altitude no primeiro pla-
nalto paranaense e distan-
te 1.386 km a sul de Brasí-
lia, capital do país. Hoje é
uma cidade tão distante e

tão próxima, ao mesmo tem-
po, da capital brasileira que
abrigava alguns dos persona-
gens de relevância da opera-
ção policial deflagrada. Com
aproximadamente 2 milhões
de habitantes, Curitiba é o
município mais populoso do
Paraná e da região Sul, além
de ser o 8º mais populoso do
país, conforme estimativa po-
pulacional calculada pelo
IBGE para 2017.

Mas o que isso tem que ver
conosco? Simples. Você tam-
bém lava o seu carro regular-
mente? Então, o lava-jato está
em nossas vidas, mas é claro
que aquele é o único lava-jato
que conhecemos e usufruí-
mos, pois, você não é milio-
nário por ganhar um falso ga-
nha-pão chamado “propina”.
O seu dinheiro vem com o
carimbo de salário, vencimen-
to, soldo, dividendos, aluguel,
etc., sem a marca ‘propináti-
ca’ de outros, de maneira que
você acaba por ter um aces-
so financeiro moderado a
bens de consumo e de capi-
tal, mas que são capazes de
lhe garantir uma noite tranqui-
la de sono em um quarto com
janela e sem grades. Afinal,
o que vale mais para você: a
riqueza ou a liberdade?

Há quem diga que, no Bra-
sil, o crime compensa. Susten-
tam que a pessoa ficará presa
durante o tempo de condenação
e, depois de solta, vai usufruir
do dinheiro que desviou e que
está escondido em algum lugar
no mundo (talvez, em poucos

anos, eles colocarão o dinhei-
ro fora do planeta, como for-
ma de fugir do rastreamento
e da quebra de sigilo bancá-
rio). Contudo, o crime pare-
ce compensar, a menos que
você entenda que a riqueza
tem mais valia que a sua pró-
pria liberdade. Porém, não
creio que você pense assim.
Nem Sérgio Cabral, neste
exato momento, está pen-
sando assim. Como réu na
23ª ação judicial, o ex-Gover-
nador pena todas as noites
em uma cela afastada de seu
belo e (talvez) recatado lar
no Leblon. Nessa hora, será
que ele trocaria a sua rique-
za por sua liberdade, ou pre-
feriria permanecer por mais
alguns anos encarcerado
para, anos depois, usufruir –
se é que será possível – de
algum dinheiro que perma-
neça escondido de todos? Eu
acredito que optaria por es-
tar livre, pois, a nossa liber-
dade é inestimável!

Então, se você pensa
que o crime compensa, está
na hora de reavaliar seus
princípios e valores e re-
programar a sua mentalida-
de para entender que nada
vale mais do que a sua li-
berdade, mais do que po-
der passar bons e anima-
dos momentos ao lado das
pessoas que você gosta, em
troca de ter que ficar pre-
so em uma cela com pes-
soas não quistas e que não
estão nem um pouco preo-
cupadas com você. Por
isso, é preciso se manter fir-
me em seu propósito de re-
tidão, no caminho da re-
construção dos valores
morais e éticos, de forma a
seguir apenas como turista
quando for à Curitiba e
como cliente do lava-jato
da esquina que lava, aspira
e passa cera em seu carro.

Que, para você, Curiti-
ba seja apenas uma cidade
e o lava-jato seja o lugar em
que limpam o seu veículo!
E viva a Cidadania!

Exposição ‘Interfaces’ abre a programação
2018 do Centro Cultural Abrigo de Bondes

Arte & Espetáculo

Marcos Ariel passeia pela obra
de Tom Jobim no Arte na Rua

Como parte do projeto
Arte na Rua, a varanda do
Centro Cultural Paschoal
Carlos Magno recebe, neste
domingo, 29 de abril, às 11h,
o pianista Marcos Ariel com
seu espetáculo "Piano com
Tom Jobim". O show faz uma
homenagem ao músico cari-
oca, considerado uma dos
mais importantes composito-
res brasileiros, que, com sua
erudição, incorporou surpre-
endente inovação melódica à
música popular brasileira. A
entrada é franca e a classifi-
cação etária, livre.

Em "Piano com Tom, Jo-
bim", CD lançado em 2003,
Ariel passeia pela obra do au-
tor de grandes clássicos como
"Luiza", "Insensatez", "Lígia",
"Desafinado", "Garota de Ipa-
nema", entre outros, conse-
guindo com grande maestria e
singularidade, executar obras
exaustivamente exploradas
por centenas de intérpretes,

descartando o óbvio e o redun-
dante. Os caminhos harmôni-
cos amplos e o jogo de con-
trapontos do maestro Jobim,
são o sonho de todo pianista.
Executante experiente, Ariel
preferiu o despojamento, ca-
racterística também do com-
positor, ao floreio, ao brilhare-
co. O estilo melódico e o bom
gosto de Ariel, criaram moods
e climas próprios dentro da
temática "jobineana", colocan-
do sua estampa pessoal em
cada interpretação.

O Centro Cultural Abrigo de Bondes (Rua Marquês do
Paraná, 100, Centro) abre a sua programação de 2018, com

a exposição “Interfaces”
Realismo Abstrato Cha.
CHA vive e trabalha como
taxista na cidade de Niterói.
Em 2016, descobriu a pintu-
ra através da arte terapia,
como ajuda em sua recupe-
ração após uma cirurgia.

A mostra composta por
obras realistas poderá ser
vista até o dia 31 de maio,
de segunda à sexta de 8h às
18h; Sábados das 8h às 12h.
Entrada Franca.

José Tobias comemora 90 anos no Municipal
Um dos mais renomados in-

térpretes do país, o cantor per-
nambucano José Tobias apre-
senta o show “José Tobias - 90
anos de música”, para lançar seu
mais recente CD e celebrar seus
90 anos de vida, no palco do Te-
atro Municipal de Niterói, no dia
4 de maio, sexta, às 20h.

No espetáculo, Tobias vai in-
terpretar as canções do novo
disco e também do seu vasto re-
pertório, incluindo os clássicos

“Asa Branca”, “Terra Seca”,
“Meus Tempos de Criança” e
“Seguindo em Frente”. O Show
contará com participações espe-
ciais de vários artistas consagra-
dos como Altay Veloso, Paulo
Cesar Feital e Marvio Ciribelli.

Sucesso da época de ouro
das rádios, Tobias é dono de
um dos mais bonitos e diferen-
tes timbres de voz e impressio-
na pela sua extensão vocal, rara
nos dias de hoje.
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ÁRIES - Vontade de alcançar a liberdade guia-
rá seus planos. No amor, deixe o coração fa-
lar mais alto. Recuperação de doenças será
rápida. Aja com calma ao resolver proble-
mas. Procure manter o bom humor.

TOURO - Muita garra e competência para en-
frentar grandes desafios. Sensualidade em
alta. Sorte em uma nova conquista. A alegria
pode estar mais perto do que você pensa. Deixe
a intuição falar mais alto.

GÊMEOS - Cuidado com mal-entendidos em
discussões. Na profissão, siga suas opiniões
e não se deixe levar pelos outros. Facilidade
ao se adaptar às exigências do dia-a-dia. Saú-
de estável.

CÂNCER - Busque em pessoas próximas aju-
da para tomar decisões. Ótimo dia para ex-
pressar sentimentos. Não fuja de seus sonhos.
Pense bem no que é importante em sua vida.
Boa fase para fazer amizades.

LEÃO - Não se estresse com a rotina de traba-
lho, e procure se divertir mais nos momentos
de folga. Conseguirá colocar a vida financei-
ra em ordem. No amor, clima de romantismo.
Sorte na paquera.

VIRGEM - Seja mais flexível ao lidar com pes-
soas de opiniões diferentes. No trabalho,
preste atenção às instruções e recomenda-
ções. Sensibilidade de sobra para entender o
que a pessoa amada deseja.

LIBRA - Semana favorável para lidar com pes-
soas. A dois, momentos de muito romance. A
sorte estará ao lado de quem acredita. Sorria
mais. Os astros favorecem o clima familiar.
Momentos tensos na profissão.

ESCORPIÃO - Não deixe as coisas importan-
tes para depois. Os astros favorecem festas,
passeios e viagens ao lado de pessoas queri-
das. Mude o visual e aumente sua auto-esti-
ma. Cuidado com questões familiares.

SAGITÁRIO - Saiba a hora de dizer o que pen-
sa. Cobranças podem incomodar você. Pode-
rá se sentir entediado(a) em alguns momen-
tos; tente sair da rotina e fazer mais o que
gosta. Organize a vida financeira.

CAPRICÓRNIO - Cuidado com documentos e
objetos de valor: distração poderá trazer pro-
blemas. No amor, momentos de crise serão
resolvidos com diálogo e carinho. Bom hu-
mor trará sorte para o seu dia-a-dia.

AQUÁRIO - Dificuldade em manter a concen-
tração no ambiente profissional. Imprevis-
tos podem aparecer e mudar seus planos.
Problemas financeiros serão resolvidos. No
amor, clima de sedução.

PEIXES - Facilidade em convencer as pessoas.
No amor, deixe as coisas acontecerem. Con-
tato com pessoas queridas irá animar sua
semana. Boa fase para estudos e parcerias
profissionais.

                    De 28 de abril a 4 de maio

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

Sarau de Poesia: lugar de lavar a alma e ser feliz!
Arte, cultura, poesia e mú-

sica: alimentos fartos de vida
e esperança. Campos onde
floresce a riqueza da alma, da
criatividade e da genuína es-
sência humana. Arte é funda-
mental. Cantar e poetizar o
homem e sua cultura são tão
essenciais quanto comer, dor-
mir e amar. É quando a gente
se identifica com o nosso ir-
mão, nosso povo, nossa histó-
ria. É quando as pessoas se
emocionam porque o outro fala
do que está cheio o nosso co-
ração. Arte e cultura são in-
dispensáveis para o saber e o
pensamento crítico do ser hu-
mano.  Por isso mesmo são
desvalorizadas nesses dias de
tanta injustiça e opressão.

Terça passada estive no
Sarau das Artes, que aconte-
ce nas últimas terças-feiras de
cada mês na reitoria da UFF,
sob a curadoria de Gilberto
Gouma, Pierre Crapez e Wan-
da Monteiro, os dois primeiros
professores universitários, os
três grandes poetas.

O tema dessa edição do
Sarau das Artes foi Brasilida-
de.  Lá estava o maranhense
Manuel Herculano, dono de
rica poesia e interpretação so-
bre as coisas do norte-nordeste
do país; a maravilhosa dupla
Louise Hug e André Rangel,
ela divina cantora e ele guitar-
rista, cantando o emocionante
clássico “O Bêbado e o Equi-
librista”, de João Bosco e Al-
dir Blanc. Lá esteve o grupo
“Os Grilhões”, impactando o
público com a narrativa da vi-

olência absurda que vivemos
nos dias de hoje, e ainda o pro-
fessor, cantor e poeta La-
ffayete Álvares Jr. com seu
parceiro Fillipe da Mata ao vi-
olão, nos massageando os ou-
vidos com “Brasileirinho”. Lá
tivemos o prazer de ver e ou-
vir Maria Helena Latini, poeta
homenageada, que nos encan-
tou com os versos de seus li-
vros “Angela e Antonio”, “Fio
de Prumo” e “Múltiplo Um”,
além de ouvir parte do brilhan-
te texto da sua peça “Históri-
as do Mar” na voz do ator
Sergio de Paula.

Fantástica foi também a
performance do capoeirista e
poeta Rafael Magalhães, um
rapaz tão lindo por fora quan-
to por seu interior puro e rico
de genuínas emoções.

Estão de parabéns os or-
ganizadores do Sarau das Ar-
tes, está de parabéns a UFF,
por ceder o espaço de sua bela
reitoria para a realização do
evento. Um bálsamo para nos-
sos ouvidos, olhos e almas.
Super recomendo e a entrada
é gratuita.  Toda última terça
feira do mês, a partir das 18 h.
Lembrando que o Brinde à
Poesia, coordenado por Lucí-
lia Dowslley, é outro lindo sa-
rau que acontece todo mês no
MAC – ver datas no site da
Prefeitura – e o Corujão da
Poesia, curadoria do João do
Corujão,  às quintas-feiras de
quinze em quinze dias no Bizu
Bizu do Reserva Cultural, a
partir das 20:00 h. Vamos to-
dos, galera, porque Niterói pre-
cisa de cultura e arte!

Jorge
Piri

Maria
Helena
Latini

palavras@gazetanit.com.br
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Angela Maria canta Roberto e Erasmo no Municipal
Sucesso por onde passa, a

cantora Angela Maria – 88
anos de vida e mais de 70 de
carreira, exibindo sempre uma
disposição invejável, que pare-
ce encontrar no palco, na re-
lação com músicos e fãs, o
combustível para continuar na
ativa – apresentará o show
‘Angela Maria e as Canções
de Roberto e Erasmo’, no Te-
atro Municipal de Niterói, no
dia 3 de maio, quinta feira, 19h.

A voz de Angela Maria e a
obra de Roberto e Erasmo
Carlos estão na memória afe-
tiva dos brasileiros há décadas,
traduzindo sentimentos bons e
relembrando paixões, com
uma elegância que não se per-
de na poeira do tempo.

Pontos em comum que fi-
zeram a cantora aceitar a su-
gestão do produtor Thiago
Marques Luiz para seu novo
álbum, “Angela Maria e as
canções de Roberto e Eras-
mo”, que marca os invejáveis
67 anos de carreira de An-
gela e acaba de ser lançado
pela Biscoito Fino.

Angela e Thiago foram fa-

lar pessoalmente com Rober-
to para pedir sua autorização.
Roberto os recebeu com um
sorriso enorme e por algum
tempo eles relembraram mo-
mentos felizes, inclusive com
Lady Laura, cuja cantora pre-
ferida era Angela Maria.

No show, que foi apre-

sentado em fevereiro na Sala
Baden Powell, em Copaca-
bana/RJ com Lotação Esgo-
tada, a eterna rainha do ra-
dio é acompanhada pelo seu
tecladista e interpreta, além
dos clássicos de Roberto e
Erasmo que escolheu para
seu Cd como ‘Você em Mi-
nha Vida’, ‘Sua Estupidez’,
‘Desabafo’, ‘Não Se Esque-
ça de Mim’, ‘Despedida’,
‘Eu Disse Adeus’, ‘Jovens
Tardes de Domingo’, ‘O
Show Já Terminou’ e ‘Como
é Grande o Meu Amor por
Você’, grandes sucessos que
marcaram sua carreira,
como ‘Gente Humilde’ (de
Garoto, Vinicius de Moraes
e Chico Buarque de Hollan-
da), ‘Babalu’ (de Margarita
Lecuona), ‘Lábios de Mel’
(toada de Valdir Rocha),
‘Tango pra Tereza’ (de Eval-
do Gouveia e Jair Amorim),
‘Falhaste Coração’ (Cuco
Sanchez, versão de Carlos
Gouvea) entre muitos outros.

Ingresso: R$100.
Vendas online pelo site

www.ingressorapido.com.br

Mona canta em homenagem a
Dalva de Oliveira no Teatro da UFF

A atriz e cantora Mona
Vilardo realiza, no Teatro da
UFF (Rua Miguel de Frias
9, Icaraí), duas apresenta-
ções especiais de seu espe-
táculo ‘Mona canta Dalva’,
nos dias 2 e 3 de maio, às
20h, às vésperas da data do
aniversário de 101 anos do
“Rouxinol Brasileiro”.

Muito homenageada no
teatro e na televisão, Dalva
de Oliveira teve uma vida

pessoal tumultuada, repleta
de episódios tristes. Mo-
mentos esses que, muitas
vezes, parecem ser canta-
dos através de suas interpre-
tações, tais como as de Fo-
lha morta, Ave Maria do
Morro, Lencinho branco, As
pastorinhas... Como não se
lembrar, se emocionar e can-
tar junto essas canções in-
terpretadas por Dalva?

Ingressos: R$50


