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BOLSONARO
EM PRIMEIRO
Acaba de sair mais uma pes-
quisa realizada pelo Instituto Pa-
raná (devidamente registrada no
TSE sob o número BR-02853/
2018) onde Jair Bolsonaro apare-
ce em primeiro lugar na preferên-
cia dos eleitores para a presidên-
cia da República. Isto num primei-
ro cenário só entre pré-candida-
tos que estão em condições le-
gais, sem trânsito em julgado e,
principalmente, fora das prisões.
A pesquisa entrevistou 2.002
pessoas com mais de 16 anos
entre os dias 27 de abril e 2 de
maio em todos os estados da Fe-
deração e apontou o deputado,
agora do PSL-RJ, liderando com
20,5% das intenções de voto, se-
guido por Marina Silva (REDE),
com 12%; Joaquim Barbosa (PSB)
com 11%; Ciro Gomes (PDT) com
9,7%; Geraldo Alckmin, do PSDB,
(8,1%); Álvaro Dias, do PV,
(5,9%); Fernando Haddad, do PT
(possível plano B se for confir-
mada a Ficha Suja -sujíssima, ali-
ás- de Lula) com 2,7%; Manuela
D'Ávila, do PC do B (2,1%); Mi-
chel Temer, do PMDB, (1,7%);
Flávio Rocha, do PRB (1,0%) e
outros nomes citados com 2,9%.
Foram realizados três cenári-
os, dois deles sem a presença do
ex-presidente Lula, que está pre-
so desde o dia 7 de abril. Nos
outros dois cenários, inclusive
com a presença pouco possível e
muito improvável do autor do
maior projeto criminoso de poder,
o ex-presidente lidera com 27,6%
das intenções de voto contra Jair
Bolsonaro em segundo, com
19,5%, seguido por Joaquim Bar-
bosa com 9,2%. Finalmente, num
terceiro cenário criado simula-se
um apoio do PT ao candidato Ciro
Gomes. Aqui, Jair Bolsonaro vol-
ta a liderar com 20,7%, porém,
apesar do hipotético apoio a Ciro,
quem avança são os pré-candi-
datos Marina Silva (13,3%) e Jo-
aquim Barbosa (11,2%).
 Também teve outro ponto
relevante da pesquisa relaciona-
do à pergunta sobre qual candi-
dato o ex-presidente Lula deve-
ria apoiar caso não concorra.
Marina Silva apareceu em primei-
ro, com 15%; seguido por Ciro
Gomes com 11,8% e Fernando
Haddad com 11,5%. Como se vê,
apesar de ainda faltar um bom
tempo para as eleições de outu-
bro - cinco meses costumam re-
velar muitas coisas e às vezes
durar quase uma eternidade - e

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

em termos de previsões eleitorais
todo cuidado é pouco.
A posição de Bolsonaro está
muito longe de ser considerada
confortável e ele, pela experiên-
cia política que tem, bem como
sua enorme legião de apoiadores,
sabem bem disso e precisam man-
ter os pés no chão, mostrando
muito mais do que amor à Pátria,
respeito às religiões, caça aos
desordeiros, aos bandidos, aos
corruptos. Precisam, Bolsonaro,
sua equipe, seus homens da
campanha, os políticos que co-
meçaram a se aproximar e, princi-
palmente, os milhões de brasilei-
ros e brasileiras simpáticos a es-
tas ideias, acreditarem que Jair
Bolsonaro representa algum tipo
de mudança. Para melhor.

RADICALIZAR
É PRECISO?
Muita gente já começa a com-
parar as campanhas do presiden-
ciável Jair Bolsonaro com as de
Donald Trump, ou seja, aquelas
que conduziram alguém meio de-
sacreditado à vitória nas urnas.
Muita gente começa até a compa-
rar os dois. Apesar de algumas ban-
deiras semelhantes, as carreiras são
bem diferentes pois enquanto um
entrou na política após cumprir
carreira militar o outro seguiu o ca-
minho empresarial de sucesso até
chegar à Casa Branca.
Nacionalista, conservador, po-
lêmico, crítico da imprensa e defen-
sor do armamento do cidadão e a
imposição de barreiras à imigração.
Essa é a descrição do presidente
americano Donald Trump, mas
pode servir também para retratar o
pré-candidato brasileiro em alguns
aspectos. Quando comparado a
Trump pela imprensa internacional,
o deputado e ex-militar afirmou em
redes sociais que é diferente do
americano."Há uma diferença enor-
me entre ele e eu", disse em vídeo
postado no Facebook no final do
ano passado. "Nos rotulam de po-
pulistas e também de extrema direi-

ta. Nós não somos isso", afirmou.
 Com tantas especulações a
respeito, o início das campanhas
oficiais, o crescimento da candi-
datura Bolsonaro se consolidan-
do mais, principalmente, após a
prisão do líder e quadrilheiro do
PT e a surpresa nos dois primei-
ros anos de governo de Donald
Trump (chamado de 'maluquinho'
por ter tido a coragem de colocar
em prática ações consideradas
fortes demais e que contrariavam
grandes interesses), pensar nas
semelhanças dos dois e na possi-
bilidade de ambos serem colegas
como chefes de estado de nações
tão complexas e cheias de contras-
tes como são os EUA e o Brasil
(apesar das realidades bem dife-
rentes) é algo que não pode mais
ser descartado, nem por especia-
listas, nem por aqueles que cos-
tumam torcer o nariz para a ten-
dência mundial de se acabar com
o establishment (nos EUA foram
décadas de Bushes e Clintons e
no caso brasileiro PT e PSDB que
se alternam no poder desde 1994)
e dar oportunidade àqueles que
mostram algo novo, diferente, às
vezes revolucionário como são as
propostas de Trump e Bolsonaro.
Mas é possível traçar um para-
lelo entre os dois? Além do discur-
so inflamado antiestablishment, o
patriotismo exacerbados (proteção
ao mercado local diante do avanço
de empresas chinesas), o armamen-
to da população para combater o
terrorismo, no caso americano e a
bandidagem, em nosso caso, as
barreiras contra imigrantes (prote-
ção de seus países contra a entra-
da de extremistas), a educação tra-
dicional voltando aos lares ameri-
canos do norte e do sul, tem-se o
nacionalismo dos dois como prin-
cipais bandeiras, visto até nos bor-
dões: Trump usa o "América em
primeiro lugar" enquanto Bolsona-
ro defende o "Brasil acima de tudo"
e as pessoas querem ouvir isto, seja
como grito de guerra, seja como es-
tratégia para se ganhar uma eleição.
Se a radicalidade dos dois é a
fórmula para se vencer eleições e
produzir as mudanças necessári-
as só saberemos com a vitória de
Bolsonaro, em outubro, e/ou com
a reeleição de Trump, em 2020. Até
lá, ter-se-ão muito chão a percor-
rer e obstáculos a superar.

PENSAMENTO DA SEMANA
O militares não querem
o poder, mas querem
restabelecer o que está
na bandeira do Brasil:
Ordem e Progresso.

Cidade recebe presidenciáveis,
prefeitos e gestores municipais

Cerca de 100 prefeitos
das principais cidades do País
estarão em Niterói a partir
deste domingo (6) para a 73ª
Reunião Geral da Frente Na-
cional de Prefeitos (FNP),
que contará também com a
presença de 11 pré-candida-
tos à Presidência da Repúbli-
ca. Aldo Rebelo (SD), Álva-
ro Dias (PODE), Ciro Gomes
(PDT), Geraldo Alckmin
(PSDB), Guilherme Afif Do-
mingos (PSD), Guilherme
Boulos (PSOL), Henrique
Meirelles (MDB), Manuela
D’Ávila (PCdoB), Marina Sil-
va (REDE), Paulo Rabello
(PSC) e Rodrigo Maia (DEM)
confirmaram participação no
Diálogo com os Presidenciá-
veis, que acontecerá na pró-
xima terça-feira (8).

A programação do even-
to, que acontecerá no Cami-
nho Niemeyer, no Centro da
cidade, inclui seminários,
workshops e palestras, que
contarão com a presença do
presidente do BNDES, Dyo-
go Oliveira, presidente da Cai-
xa Econômica Federal, Nel-
son Antônio de Souza, repre-
sentantes do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento
(BID), Banco Latino Ameri-
cano de Desenvolvimento –
Cooperação Andina de Fo-
mento (CAF), entre outras
autoridades e especialistas em
gestão pública.

O prefeito anfitrião, Ro-
drigo Neves, vice-presiden-
te de Transparência e Dados
Abertos da FNP, ressaltou
que já são mais de 1000 ins-
critos para participar do
evento. “Niterói vai receber
11 presidenciáveis, que pela
primeira vez vão expor seus
planos de governo para o
país aos prefeitos das prin-
cipais cidades do Brasil.
Será uma satisfação muito
grande para a cidade rece-

ber um evento dessa magni-
tude, debatendo o futuro das
nossas cidades e a gestão das
prefeituras”, disse.

A expectativa é que, duran-
te o Diálogo com Presidenci-
áveis, os candidatos façam re-
ferência aos temas abordados
na Carta de Niterói, iniciada
durante a 72ª Reunião Geral da
FNP, em novembro de 2017,
em Recife/PE. O documento
trata dos assuntos Saúde,
Educação, Segurança e Em-
prego, sob a perspectiva do
Pacto Federativo, e será con-
solidado no dia 7, durante a
Plenária de Prefeitos, outra
atividade de destaque da Reu-
nião. A proposta é que os go-
vernantes municipais pos-
sam influenciar na agenda
programática para orientar
os rumos do país.

Os secretários e gestores
de Niterói também terão par-
ticipação importante. O Cami-
nho Niemeyer vai receber, en-
tre outros, o workshop “Nova
Gestão Pública: uma agenda
para o Brasil (2019-2022)”,
com a secretária municipal de
Planejamento, Modernização
da Gestão e Controle, Gio-
vanna Victer; a reunião do
Conselho Nacional das Secre-
tarias Municipais de Saúde,
com a secretária municipal de
Saúde, Maria Célia Vasconce-
llos; o Encontro Nacional de
Políticas Públicas para Pro-
teção Animal, com o secretá-
rio municipal de Meio Ambi-
ente e Recursos Hídricos,
Eurico Toledo; e o seminário
“Ferramentas Tecnológicas e
Integração em Segurança Pú-
blica Municipal”, com o se-
cretário municipal de Ordem
Pública, Gilson Chagas.

As inscrições são gratui-
tas e, assim como a progra-
mação completa e atualiza-
da, estão disponíveis no site
da FNP (www.fnp.org.br).

panorama@gazetanit.com.br
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OAB Niterói faz
homenagem às
mães no dia 9

No mês dedicado às mães,
a Comissão OAB Mulher da
Subseção Niterói, presidida por
Helga Mansur, realizará um
evento especial com homena-
gens em torno do tema central
“O direito de ser mãe”. A pro-
gramação acontece no dia 9 de
maio, às 18 horas, no auditório
da entidade (Av. Amaral Peixo-
to, 507, Centro).

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

Senac oferece vagas
para cursos técnicos

O Senac RJ abre inscrições
para preencher 3.787 vagas em
cursos técnicos de 21 unidades
na capital e interior do estado.
Somente na Unidade Niterói,
são cerca de 430 vagas. Infor-
mações sobre os cursos e do-
cumentação podem ser obtidas
pelo site www.rj.senac.br ou
pelo telefone: (21) 4020-2101.

Detran amplia
atendimento
noturno de vistoria

A partir da segunda-feira (7),
o Detran aumentará o atendimen-
to noturno nos postos de visto-
ria. Niterói (Rua Desembarga-
dor Lima Castro 276, no Fon-
seca) e São Gonçalo (Rua Oli-
veira Botelho 167, Neves) estão
incluídas. Com a ampliação, ha-
verá, ao todo, 20 postos fazen-
do vistoria à noite em todo o
estado, oferecendo 2.684 novas
vagas diárias para o serviço. O
objetivo da ampliação é dimi-
nuir a demanda reprimida exis-
tente para a vistoria noturna.

Niterói investe em sinalização e equipamentos turísticos
Para alavancar o turismo

na cidade, a Neltur (Niterói
Empresa de Turismo e La-
zer), avança com uma série
de projetos como a implan-
tação de sinalização turísti-
ca, que contemplará a mai-
oria dos pontos turísticos da
cidade, incluindo o Caminho
Niemeyer, o Parque da Ci-
dade e trilhas das praias da
Região Oceânica.

O presidente da Neltur,
José Guilherme de Azeve-
do, acredita que até o final
do mês e maio a empresa
vencedora da licitação
apresentará o projeto, que
será viabilizado através de
um convênio com o Minis-
tério do Turismo.

Uma das principais de-

mandas do trade turístico, a
implantação de um Centro
de Convenções, que deve-
rá atrair o Turismo de Ne-
gócios na cidade, já está
com o projeto avançado e
um edital no modelo de par-

ceria público/privada será
lançado até o final do ano.
Este Centro de Convenções,
com previsão de início até
2020, deverá ser construído no
entorno do Caminho Niemeyer.

Para José Guilherme, um

projeto desta magnitude exi-
ge uma série cuidados es-
peciais e, mas que depois
de construído terá um gr-
sande impacto no cresci-
mento do turismo na cidade.

As obras de alargamento
para acesso a um dos mais pro-
curados atrativos de Niterói, a
Fortaleza de Santa Cruz, esta-
rão prontas no segundo semes-
tre. Em relação aos investi-
mentos de equipamentos turís-
ticos para melhor atendimento
aos turistas estão bem avança-
das com licitações feitas pela
Emusa para construções de
três novos Centros de Atendi-
mento do Turista, que também
será viabilizado financeiramen-
te através de convênio com o
Ministério do Turismo.

Inaugurada a primeira fase de obras da sede do IFRJ
A primeira etapa das

obras de construção da sede
do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia
do Rio de Janeiro em Niterói
foi entregue na manhã de
quinta-feira (03). Localizado
no bairro do Sapê, em terre-
no doado pela Prefeitura, o
campus Niterói do IFRJ in-
tegra o programa de expan-
são da instituição, que incluiu

também outros municípios do
estado. A unidade oferecerá
cursos técnicos, de graduação,
mestrado e doutorado.

Na primeira etapa de obras,
foi inaugurado o módulo educa-
cional, composto por dois pavi-
mentos com 20 salas de aula e
laboratórios, além da área ad-
ministrativa, biblioteca e auditó-
rio. No segundo semestre serão
entregues um ginásio poliespor-

tivo, laboratórios dos cursos téc-
nicos e o refeitório. A área cons-
truída entregue é de mais de 3
mil metros quadrados, o que re-
presenta 56,9% do total.

As obras do IFRJ começa-
ram em 2015. No entanto, o
campus Niterói foi instalado pro-
visoriamente no Caminho Nie-
meyer enquanto a sede não é
concluída, e já conta com cerca
de 450 alunos matriculados.

Charitas-Cafubá: 15 milhões de travessias em um ano
Com uma média de 42.500 mil veículos por

dia atravessando suas galerias, o túnel Chari-
tas-Cafubá completa um ano de funcionamen-
to neste domingo (6). A ligação entre a Zona
Sul e a Região Oceânica, que já contabiliza
mais de 15,3 milhões de travessias, mudou a
realidade dos moradores e encurtou distânci-
as. E, a partir do segundo semestre, duas no-
vas linhas de ônibus passarão a operar no tú-
nel seguindo até o Centro e será iniciado o
sistema BHS. Serão 13 estações de ônibus
BHS, beneficiando 125 mil moradores.

Recuperação da
Mata Atlântica

Niterói recebeu R$ 3
milhões do BNDES para a
recuperação de restingas e
a restauração da Mata
Atlântica. O projeto con-
templa locais como a Ilha
da Pimenta, em Itaipu, e a
Ilha do Veado, em Pirati-
ninga, de acordo com a
Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabilida-
de (SMARHS). Em ambas
haverá reflorestamento e
recomposição da área res-
tinga para reverter os da-
nos ambientais que impac-
taram a pesca artesanal.

Lugares como a res-
tinga da Duna Grande,
em Itaipu, e as regiões de
Itacoatiara e Camboinhas
receberão plantio de di-
versas espécies nativas.
A Companhia de Limpe-
za de Niterói (Clin), a Se-
cretaria de Conservação
e Serviços Públicos e o
horto viveiro da UFF for-
necerão as mudas.
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O MEU PRAZER AGORA É
RISCO DE VIDA/EU VOU
PAGAR A CONTA DO
ANALISTA... O caso de
abuso sexual envolvendo
o ex-técnico da seleção
brasileira de ginástica,
Fernando de Carvalho
Duro, abalou o meio
esportivo. Contudo, uma
entrevista surpreendeu a
todos. O atleta Diego
Hypolito declarou que era
obrigado a pegar pilhas
enormes com o ânus, o
que era bastante
complicado para ele, pois
não conseguia prender
estas pilhas, por maiores
que fossem. Considerado
um atleta bastante
másculo, jamais pairou
sobre ele qualquer
suspeita em relação ao
seu gosto sexual.

PRA QUE USAR DE TANTA
EDUCAÇÃO/PRA DESTILAR
TERCEIRAS INTENÇÕES/EU
PROTEGI TEU NOME POR
AMOR... Rua Farme de
Amoedo, Ipanema. Talvez, a
rua mais gay do Rio de
Janeiro. A Avenida Augusto
Severo, na Glória, já é um
outro assunto com seus
travecos. Mas, voltando à
Farme: a rua dominada pela
comunidade LGBT vai abrigar
justamente uma igreja, cujo
nome é Casa de Deus. O
eterno clássico Deus x Diabo
deixa de acontecer no
Paraíso e no Inferno e ganha
um campo neutro.

TODO AMOR QUE
HOUVER NESSA VIDA...
Segundo o autor de
novelas Agnaldo Silva,
a polução noturna
(ejaculação durante o
sono) pode ser em
virtude de uma relação
sexual com um
fantasma. A história
começa com a sensitiva
Marcia Fernandes, que
afirmou que espíritos
transam com as
pessoas enquanto elas
dormem. Segundo ela,
os espíritos, tanto
femininos quanto
masculinos, aproveitam
que as pessoas estão
com a energia baixa, e
passam o rodo. Se
quando você acorda,
sente-se cansadx,
provavelmente um
espírito deitou e rolou a
noite inteira com você.

VAMOS PEDIR PIEDADE/PRA
ESSA GENTE CARETA E
COVARDE... Dizem que um
sobrenome é importante.
Não na realeza inglesa. O
terceiro filho do príncipe
William com a duquesa
Kate se chama Louis Arthur
Charles. São nomes que
homenageiam figuras da
própria realeza. Os nobres
não utilizam sobrenomes. O
bebê será conhecido pelo
nome de Sua Alteza Real, o
príncipe Louis de
Cambridge. Luís Artur Carlos,
sem frescura.

É QUE EU PRECISO
DIZER QUE EU TE AMO/
TE GANHAR OU PERDER
SEM ENGANO... Como
crescer
economicamente se o
consumo está em
queda? E essa queda
é proveniente do alto
índice de
desemprego. Menos
de 23 milhões de
brasileiros têm
carteira assinada, o
menor índice desde
2012. O Brasil tem
quase 14 milhões de
desempregados.
Mais do que nunca
saiba usar a arma
que terá em mãos:
seu voto!

TE CHAMAM DE
LADRÃO/DE BICHA/
MACONHEIRO/
TRANSFORMAM O PAÍS
NUM PUTEIRO/POIS
ASSIM SE GANHA MAIS
DINHEIRO... Ajoelhou
tem que rezar. O
prefeito do Rio
Marcelo Crivella
l iberou os
aplicativos de
transporte; Uber e
afins. Contudo a
prefeitura vai mamar
1% de cada corrida, o
que pode gerar uma
receita de R$ 40
milhões por ano. É o
dízimo em nova versão.

JOGADO AOS TEUS PÉS/
COM MIL ROSAS
ROUBADAS/EXAGERADO/
EU ABRO UM AMOR
INVENTADO... Allison
Mack, atriz famosa pela
série Smallville, foi
presa sob a acusação de
tráfico. De drogas? Não!
Tráfico sexual. Ela teve
que pagar uma fiança de
U$ 5 milhões. Allison
participa de uma seita
secreta que utiliza
mulheres como escravas
sexuais. Keith Raniere,
57 anos, é o líder da
seita, que obriga as
mulheres a fazer dieta
de 800 calorias,
atividades depreciativas,
jejum, tomar banho frio
e muita, muita
caridade. Sexual...
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Má gestão e redução de verba na segurança provocam aumento da violência
A intervenção federal no Es-

tado do Rio de Janeiro comple-
tou dois meses sem conseguir
frear a insegurança provocada
pelo aumento da violência que
tomou conta da capital e da Re-
gião Metropolitana. Para ten-
tar reduzir a criminalidade, o
deputado estadual Milton Ran-
gel (DEM) defende medidas ur-
gentes de segurança para evi-
tar a invasão de drogas e ar-
mamentos no estado. Em entre-
vista à Gazeta Niteroiense, Mil-
ton Rangel culpa o governo fe-
deral, em especial à desastro-
sa gestão petista, pela crise na
segurança pública do país.

Deputado, na sua avaliação,
por que essa violência cresceu
tanto na capital e no interior?

O que estamos assistindo é a
disputa de grupos fortemente
armados pelo controle do trá-
fico de drogas. Há uma guerra
urbana travada por facções
rivais que instalaram o terror
na população. Para mim, a
responsabilidade é toda do
governo federal,  principal-
mente das gestões petistas,
que ficaram 13 anos no poder
e desaparelharam as polícias
federal, rodoviária e a Recei-
ta Federal. Por culpa dessa
mutilação,  as forças de segu-
rança ficaram sem ‘pernas e
braços’ para combater o trá-
fico que cruza estradas, por-
tos, aeroportos e aduanas.

De que forma isso ocorreu?

Com sucessivos cortes no orça-
mento da segurança. A redução
de R$ 2 milhões  para o Exército
fez de nossas fronteiras uma
verdadeira peneira. Entre 2016
e 2017, o efetivo das Forças Ar-
madas responsável pelo patru-

lhamento da região caiu à me-
tade, deixando totalmente des-
guarnecidas as fronteiras bra-
sileiras com três dos maiores
produtores de cocaína do mun-
do: Bolívia, Peru e Colômbia. Em
10 anos, os investimentos no go-
verno Dilma para a PF e a PRF
caíram quatro vezes. Só a PF têm
um déficit de 4 mil homens. O
efetivo não consegue impedir
que armas e drogas cheguem
pelas vias aéreas, rodoviárias,
marítimas e fluviais. Esse des-
mantelamento dos órgãos de
segurança federais torna im-
possível o combate ao tráfico
nos estados.  Hoje, cerca de
70% dos homicídios são resul-
tado do crime de facções.

Como o senhor vê a atuação
da intervenção no estado?

Ainda não mostrou a que veio. As
ações são pontuais e concentra-
das na capital. Faltam recursos e
pessoal para combater a crimi-
nalidade. Os batalhões da Polí-
cia Militar não têm homens sufi-
centes e seus equipamentos es-
tão obsoletos. Não há solução
fácil para esse problema. É um
desafio que precisa ser enfrenta-
do de forma integrada por todos
os entes da Federação, União, es-
tados e municípios. Devemos evi-
tar o problema, não só combatê-
lo, caso contrário, seguiremos en-
xugando gelo e pagando com a
vida dos nossos policiais.

Deputado, o senhor vê
melhoras no curto prazo?

Sou um homem de fé que tem
esperança em dias melhores.
Acredito que violência não se
combate com violência. Duran-
te audiência com o Ministro da
Segurança, Raul Jungmann, aler-
tamos para a necessidade de
uma intervenção social. Do con-
trário, se o governo federal re-
petir os erros que levaram à fa-
lência das UPPs, e fizer uma in-
vasão apenas com armas, va-
mos ter muitos mortos e ne-
nhum resultado. É preciso inves-
tir em políticas sociais para dar
oportunidades aos jovens e em-
pregos aos pais de família. Ni-
terói perdeu muitos postos de
trabalho com o sucateamento
da indústria naval durante os
governos do PT. Também acre-
dito na família como a única
arma para resgatar pais e fi-
lhos da dependência química
que é o grande fomentador da
violência. Afinal, se temos tan-
tas facções disputando o con-
trole da venda de drogas, é por-
que, infelizmente, há um enor-
me mercado consumidor.

Milton Rangel (DEM) defende
medidas urgentes de segurança
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Foro privilegiado: até quando?
Na última quinta-fei-

ra (03/05), o Supremo Tri-
bunal Federal tomou a deci-
são de restringir o foro pri-
vilegiado de deputados e se-
nadores. O foro privilegiado
não é uma novidade no ce-
nário político brasileiro, pois
que já existe desde o período
imperial brasileiro, quando a
fidalguia do Império, que
comandava o Brasil, amoldou
o sistema para criar uma con-
siderável proteção àqueles
que estão no poder. Contu-
do, ainda não há tantos mo-
tivos para comemorar, afinal,
a decisão não acaba definiti-
vamente com aquele institu-
to. Na referida decisão, o
STF estabeleceu que apenas
os processos relativos aos
crimes cometidos por parla-
mentares no exercício do
mandato e relacionados às
suas funções institucionais
deverão seguir sendo anali-
sados por aquela Corte. As-
sim, os demais processos
penais que forem resultantes
de delitos cometidos fora do
período de exercício do man-
dato parlamentar ou que não
guardem relação com as fun-
ções inerentes à atividade dos
deputados e dos senadores,
serão enviados à 1ª Instân-
cia do Poder Judiciário e se-
rão julgados pelos juízes.

Entretanto, cabe destacar
que a decisão do STF ainda
não atingirá a todos que, atu-
almente, possuem foro privi-
legiado. Logo, somente serão
atingidos os 513 deputados fe-
derais e os 81 senadores, e não

os 101 magistrados dos Tribunais
Superiores, nem os Ministros de
Estado (que hoje são 29), nem os
3 chefes das Forças Armadas
(Marinha, Exército e Aeronáutica)
e tão pouco os, aproximadamen-
te, 140 embaixadores e outras
autoridades. Então, o povo que
clama pela punição de culpados
em operações que envolvem cri-
mes de corrupção e outros, pra-
ticados por parlamentares, já po-
dem começar a parcial comemo-
ração? Não, ainda não...

Ninguém pode confirmar,
com exatidão, se todos os parla-
mentares serão atingidos pela de-
cisão da Corte Suprema, pois ca-
berá a cada ministro relator se
manifestar, nos autos de cada pro-
cesso, acerca do enquadramento
de cada crime nos novos critéri-
os para que seja remetido ou não
para a 1º Instância do Poder Judi-
ciário. Mas, neste mar de incerte-
zas, ainda restou mantida a possi-
bilidade de prisão relacionada aos
crimes praticados fora do perío-
do do mandato parlamentar ou que
não sejam não ligados ao exercí-
cio da função legislativa do depu-
tado ou senador. Por outro lado,
a proteção especial permanecerá,
ou seja, antes da condenação cri-
minal, o deputado ou senador so-
mente poderá ser preso no caso
de flagrante de prática de um cri-
me inafiançável (por exemplo, tor-
tura, terrorismo, tráfico de dro-
gas, racismo, etc.). Além disso,
ainda há a possibilidade de a pri-
são ser derrubada, nas 24 horas
seguintes à sua implementação,
mediante aprovação da maioria dos
membros da Câmara de Deputa-
dos ou do Senado Federal, caso

em que o parlamentar conse-
guirá ser solto pelos colegas.

Como já decidido pelo
próprio STF, somente a con-
denação em 2ª Instância per-
mite o recolhimento de qual-
quer pessoa à prisão, tal
como ocorrerá com os par-
lamentares condenados. Mas
como a esperança é a última
que morre, ainda podemos ter
uma extensão da comentada
decisão superior para os de-
mais agraciados pelo foro
privilegiado, vez que a deci-
são conduzirá aquela Corte à
necessária discussão sobre a
medida de restrição do foro
para todas as demais autori-
dades - não foram atingidas
pelo julgamento -, na análise
dos futuros casos que ainda
tramitam (e, possivelmente,
tramitarão) no STF.

Curiosamente, no Con-
gresso Nacional está trami-
tando uma Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) que pretende acabar
com o foro privilegiado para
qualquer situação, exceto
para o Presidente da Repú-
blica, o da Câmara de De-
putados, o do Senado Fede-
ral e o do STF. Mas, não é
para ficar tão feliz (ao me-
nos, por enquanto), pois a
mencionada PEC somente
pode ser aprovada após o
término da intervenção fede-
ral no Estado do Rio de Ja-
neiro, que perdurará até 31
de dezembro deste ano.

Enquanto isso, o jogo
______________. (Com-
plete você mesmo)

Maitê Proença traz o
sucesso ‘A Mulher de
Bath’ para Teatro da UFF

Depois da temporada em
São Paulo e no Rio de Janei-
ro, Maitê Proença traz o su-
cesso ‘A Mulher de Bath’ para
o Teatro da UFF (Rua Miguel
de Frias 9, Icaraí), dias 5 e 6
(sábado e domingo), 11, 12 e
13 (sexta, sábado e domingo),
às 20h, dando continuidade às
comemorações de seus 40
anos de carreira.

À beira de uma estrada, em
plena Inglaterra medieval, uma
mulher de vasta experiência e
de ardorosa oratória conta a
história de sua vida exemplar,
universal e única: seus amores
incansáveis, seus rancores,
suas paixões e vinganças, suas
traições e sua grandeza, seu
conhecimento profundo do pe-
cado, da salvação e do espírito
humano. E ela o faz sem pou-
par ninguém, nem a si própria.
As coisas são ditas como são,
sem enfeites, de forma clara,
irreverente e direta. Movida por
um humor visceral, Alice sugere

que o comando nas mãos da
mulher não leva à guerra, ou
submissão, mas ao bem estar
comum. Alice é uma mulher à
frente de sua época.

A peça é uma adaptação
gestada na já premiada união te-
atral da atriz Maitê Proença, que
completou em janeiro 40 anos
de carreira e 60 anos de vida,
com o diretor Amir Haddad.

Ingressos: R$60,00

Big Joe Manfra é uma das atrações
confirmadas do Niterói Blues Festival

A área externa do Teatro Po-
pular Oscar Niemeyer vai re-
ceber o primeiro Niterói Blues
Festival em maio. O evento iné-
dito na cidade acontecerá nos
dias 11, 12 e 13 e contará com
três dias de boa música e gas-
tronomia. Serão cerca de 16
bandas, totalizando mais de 30
horas de blues e rock. Além da
música, o festival terá Food
Trucks, cervejas artesanais, ar-
tesanato e espaço kids.

Dia 12 de maio, será a vez do
conceituado músico do blues na-
cional, Big Joe Manfra. Com mais
de 16 anos de estrada, Manfra já
gravou dois álbuns solo ("Big Joe
Manfra” e “Dois"), além de “Blu-

es Etc.” (com o gaitista Jefferson
Gonçalves) e também um DVD
ao vivo de sua carreira.

O evento também chama aten-
ção pela sua excelente e diversifi-
cada gastronomia. Além de Food
Trucks, o espaço contará com o
tradicional festival de churrasco
BBQ, com carnes nobres, parri-
llada argentina tradicional e chefs
especialistas na arte da brasa e
defumação. As cervejas artesanais
cariocas marcam presença e ofe-
recerão diferentes tipos da bebida
para ninguém botar defeito.

Ingressos - Para quem im-
primir o ingresso no site
bluesrockfestival.com.br, a en-
trada é gratuita mediante a do-
ação de dois quilos de alimento
não perecível. Outra opção é
doar R$ 10 na entrada, como
uma espécie de vale-alimento.
Sem ingresso impresso, o va-
lor da entrada é R$ 20 (meia-
entrada R$10). Toda a arreca-
dação será doada para institui-
ções de caridade do município.
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Graça: a felicidade de conhecê-la

te, transpirou sangue na noite,
foi fustigado com um açoite e
alvo de cusparadas, foi preso à
cruz e morreu sussurrando per-
dão sobre todos nós.”

O amor incondicional de
Deus, no entanto, não implica
podermos pecar à vontade por
toda a vida.  Muito pelo contrá-
rio, ao nos depararmos com
esse infinito amor, e nos render-
mos a ele, mais e mais somos
estimulados a uma vida de co-
munhão com o Pai e os frutos
do Espírito.  “Não se deixem ven-
cer pelo mal, mas vençam o mal
com o bem.” Romanos 12:21

O Evangelho da Graça de-
veria ser a manchete de primei-
ra página em todos os jornais
do mundo no início de cada
manhã.  Essa é a notícia mais
bombástica e maravilhosa a
toda a humanidade, sem acep-
ção de pessoas.  É preciso
abreviar o tempo para que todo
ser humano conheça esse amor
e se renda a ele, renunciando
ao poder do mal.  Que nós, os
que já tivemos o privilégio de
senti-lo, espalhemos a boa
nova por onde passarmos!

Lendo, pela segunda vez, “O
Evangelho Maltrapilho”, do ame-
ricano Brennan Manning, enca-
ro novamente a maravilhosa nar-
rativa sobre a graça de Deus.
Todos sabem que sou cristã, e
poder discorrer aqui, pelo me-
nos um pouco, sobre Deus e seu
amor misterioso por nós é, por
si só, também graça do Pai.  São
222 páginas de argumentação a
respeito de um amor gratuito e
apaixonado, que não muda, não
oscila, não perece e nem guarda
ressentimento.  A graça é derra-
mada sobre nós todos os dias, a
cada amanhecer, enquanto os
pássaros anunciam o espetácu-
lo do nascer do sol.  A graça não
depende de nossos esforços,
não se esvai se pecamos, não se
ufana nem se ensoberbece.  É a
mais maravilhosa notícia que um
ser humano pode receber, ainda
que esteja no fundo do poço ou
no leito de morte.

A igreja continua hipócrita em
muitos aspectos.  Insiste em pré-
conceitos e na medição de peca-
dos.  Algumas denominações per-
manecem bradando as condições
para se conquistar a vida eterna.
É nosso dever, enquanto cristãos
que buscam a verdadeira comu-
nhão com o Pai, lutar contra o
farisaísmo da igreja.  Precisamos
chamar prostitutas e ladrões para
sentar à mesa e falar de amor e
perdão, como Jesus o fez.  Man-
ning lembra o quanto Jesus foi
odiado, até ser morto, por uma
sociedade que se escandalizava
com seu hábito de comer e be-
ber com meretrizes e publicanos,
de enaltecer as crianças como os
primeiros no reino dos céus, e

de declarar que os pobres de es-
pírito são os mais felizes.  Os
pobres de espírito, entenda-se,
são os humildes, os que sabem
que não são nada além de carne
e osso, os que não se envaide-
cem.  São poucos, infelizmente.

Paulo diz aos Efésios que
“pela graça sois salvos, por meio
da fé; e isto não vem de vós, é
dom de Deus. Não por obras,
para que ninguém se glorie” ( Ef
2:8).  Esta é a chave da questão.
Mas a igreja deixou esse versí-
culo de lado durante séculos e
até hoje muitas ainda cobram a
salvação como se ela pudesse ser
barganhada com Deus.

Deus vê os nossos erros sim,
e não se agrada deles.  Mas re-
vela, todos os dias, sua capaci-
dade para nós incompreensível
de perdoar.  Manning me leva
às lágrimas com o seguinte pa-
rágrafo sobre o assombroso
amor de Deus por nós: “Esse é
o Deus do evangelho da graça.
Um Deus que, por amor a nós,
mandou o único Filho que jamais
teve embalado em sua própria
pele. Ele aprendeu a andar, tro-
peçou e caiu, chorou pedindo lei-

Sala de Cultura Leila Diniz
oferece programação gratuita

A mostra ‘Filhas da
Terra’ revela nuances
do universo feminino

Entre os dias 4 e 29 de maio
o espaço receberá a exposição
“Filhas da Terra”, de Inês
Drummond. Os amantes de
arte poderão conferir 40 obras
que retratam o universo femi-
nino, com releituras de fotos, so-
nhos da artista e natureza. Os
quadros brincam com técnicas
de pintura e são resultado da
mistura entre lápis de cor, tin-
tas guache, aquarela e até co-
lagem. A entrada é gratuita.

A Sala de Cultura Leila
Diniz fica na Rua Profes-
sor Heitor Carrilho, 81, e
funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 10h às 17h. A
programação pode ser con-
ferida em facebook.com/
cultura.leiladiniz.

A Sala de Cultura Leila
Diniz, espaço cultural da
Imprensa Oficial do Esta-
do, localizada no centro de
Niterói, tem como objetivo
promover artistas a custo
zero, apoiando e incenti-
vando a produção cultural.
O nome do local é uma ho-
menagem à atriz niteroien-
se Leila Diniz, marcante
por sua irreverência e be-
leza. Os jardins são inspi-
rados no paisagista Rober-
to Burle Marx.

Entre as atrações per-
manentes, está o Giro Cul-
tural, com peças infantis
realizadas no segundo sá-
bado de cada mês. Tam-
bém mensalmente aconte-
cem os Concertos na Im-
prensa, em parceria com o
Jovem Aprendiz.

Espaço Cinema
da Câmara exibe
Minha Mãe é
uma Peça 1 e 2

Em homenagem ao Dia
das Mães, o Espaço Cine-
ma da Câmara de Vereado-
res de Niterói exibe na pró-
xima segunda-feira (7) e ter-
ça-feira (8), às 15 horas, os
filmes Minha Mãe É Uma
Peça 2 e 1.  As sessões são
gratuitas e o auditório onde
os filmes são exibidos tem
capacidade para 50 pessoas
e as senhas são distribuídas
meia hora antes da exibição.

Na segunda-feira, o fil-
me a ser exibido é o Mi-
nha Mãe É Uma Peça 2, o
mesmo exibido no ano pas-
sado. Já na terça-feira, dia
8, é a vez da primeira ver-
são da comédia.

Show com Zé
Katimba e Inácio
Rios no Municipal

O Teatro Municipal rece-
be no dia 9, às 19h, no proje-
to Clássicos do Samba, o
consagrado artista no mun-
do samba Zé Katimba e seu
filho Inácio Rios.  Os canto-
res unem-se num show no
qual o objetivo é cantar o
amor e a harmonia entre pai
e filho no palco.

Ingresso: R$ 40

palavras@gazetanit.com.br
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