A CEGUEIRA DA VISÃO
o impossível é apenas um ponto de
vista

BARCAS
o dia da revolta do povo
contra o poder

AS PROFECIAS
uma esperança para
os moradores da
cidade

BAÚ DO RAUL
a história contada
por aqueles que
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M

ais um dia
amanhece,
raios de sol
dentre as nuvens iluminam
o caminho que cada um está
prestes a percorrer, e os ponteiros giram, anunciando que
dispomos de pouco tempo para
iniciar a maratona diária na
qual nos inscrevemos.

uma
história

Essa maratona pesa, pois os
quilômetros não são corridos,
mas sim percorridos com o
auxílio de meios que a sociedade nos oferta, justamente
no auxílio para esse não cansar, eles atendem por meios
de transporte. Niterói, ano de
2019, cidade outrora chamada
de sorriso, hoje condizente de
todas as mazelas que o efeito
metrópole proporciona, terra
de gente que faz shows sonoros, visuais ou digitados e que
vivem na corrida desenfreada por uma maratona que as
deixe com energias sobrando
para cruzar alguma linha, se o
intuito assim for. Nesta terra
vigiada de perto por um indígena que batalhou uma vida
por ser contrário a um domínio externo, e que foi brilhante
inspiração para o nobre José de
Alencar conceber ‘’O Guarani’’,
o cenário difere um pouco do
heroísmo e da vocação pelo
defender, tão pouco como o
celebrar.
Separadas por uma baía, Rio de
Janeiro e Niterói são parentes
próximas por geograﬁa, natureza e cariocas, e nesta mesma
dimensão azul dos mares, um
serviço é explorado para que
essa travessia seja feita em segurança desde o longínquo ano
de 1835, e, diga-se de passagem, creio que a evolução não
corroborou para a diminuição
do esforço da maratona...

A lenda diz que Araribóia
atravessou a nado em
direção ao Rio para expulsar
invasores franceses. Talvez
tivesse se cansado mais
psicologicamente se tivesse
pagado um valor para realizar
a travessia dentro de uma
barca, aﬁnal, 180 anos depois,
continua sendo um martírio a
descabida prestação de serviço
aos quais os maratonistas
ﬂuminenses são ofertados sol
após sol.

“

Um dia a 60
anos atrás
foi vivido e
testemunhado
por bravos,
revoltados,

justiceiros. Ou
como queira
deﬁnir.

”

Um dia a 60 anos atrás ﬁcou
marcado na história nacional
e niteroiense, porém ele foi
se tornando invisível com o
passar do tempo, seria pelo
simples hábito humano de
não olhar para o ontem,
ou talvez o puro poder do
capital em deletar memórias,
mas ele existiu e foi vivido e
testemunhado por bravos,
revoltados, justiceiros ou como
queiram deﬁnir, um dia de
luta.»
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Seguiu furiosa até a
mansão Carreteiro, erguida
imponentemente no Fonseca,
nobre e ao mesmo tempo
humilde bairro ﬂuminense
relativamente perto do
epicentro do furacão. Lá, a
multidão fez valer sua ira,
e queimou tudo que havia
pela frente, não sem antes
usufruir do escárnio acerca
daquela situação, os peões
estavam dançando na festa
do rei, mesmo sem convite,
um paradoxo que nos leva a
pensar se isso também não
seria uma forma estranha de
compartilhar riqueza...

No 5º mês do ano de
1959, já haviam como nós,
maratonistas brevemente
retirados de seus dormitórios,
no aquecimento para mais uma
largada e uma corrida menos
desgastante, porém aquele era
um dia diferente, um dia onde
na porta da estação não haviam
funcionários e sim riﬂes e
metralhadoras aguardando o
desejo de bom dia. Na noite
anterior marinheiros que
faziam os serviços a bordo se
revoltaram contra os maus
tratos e péssimas condições de
trabalho, e ali teve início uma
greve, reﬂetida na ausência de
mão de obra matinal.

Ao ﬁnal da catarse, uma frase
escrita nas paredes queimadas
e em ruínas ressalta bem o
sentimento daquelas pessoas:
“Aqui jazem as fortunas do
Grupo Carreteiro, acumuladas
com o sacrifício do povo.”

O comportamento passivo de
toda uma sociedade esgotada
em suor pelas maratonas se
transformou em um repúdio
ao serviço pessimamente
prestado e controlado por uma
família aristocrata residente
na cidade, a família Carreteiro,
a mesma que ordenou que
militares organizassem a
multidão, porém dentre
armas só se espera pólvora,
e ela foi disparada, dando
início a guerra em céu e
mar aberto, que invadiu a
estação e tomou de chamas
todas as embarcações que
ali aguardavam para levar
milhares de maratonistas a
suas respectivas pistas de
corrida.
Uma revolta se seguiu pela
cidade onde já havia um
sentimento de fúria instalado,
e teve como próximo alvo o
escritório da família, que se
localizava na rua São João.
Ali, dentre os raios de sol da
manhã, labaredas oriundas
de móveis e documentos
queimados ﬂutuavam juntos
pelos céus, a classe se revoltou,
o capital não acreditou, e a
marcha seguiu...

“

Uma revolta se seguiu pela cidade onde já havia um sentimento de fúria instalado, (...) ali
dentre os raios de sol da manhã, labaredas oriundas de móveis e documentos queimados
ﬂutuavam juntos pelos céus, a classe se revoltou, o capital não acreditou, e a marcha seguiu...

”

Esta frase impõe bem o que
uma união em prol de um
objetivo é capaz de fazer
com que a mesma pessoa
se erga cedo e vá à busca de
sua maratona, e na revolta
utilize seus punhos em busca
da justiça. A vida nos deixa
caminhos a seguir a todo o
momento, quem os paga somos
nós mesmos. Hoje, décadas
depois, esta história sumiu
dentre as sombras, o serviço
foi estatizado, privatizado
e entre notas ﬂutuantes,
continuamos invisíveis perante
nosso auxílio para chegar
seguro ao ﬁm da maratona,
deixar de correr nunca será
opção, mas aprender a enxugar
o suor e o sangue que foi
deixado para trás por outros
corredores é uma missão,
sempre poderemos mais na
medida que nossos olhos se
abrirem, por que haveríamos
de abdicar da história e da
visão?
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POR QUEM OS SINOS DOBRAM
Na rodoviária

D

iariamente pela
Praça Araribóia,
passam milhares
de pessoas, todas
com objetivos,
ritmos, compromissos e preocupações, sua grande maioria,
porém, cruza este caminho de
olhos cerrados ao que passa ao
redor.
O invisível é realmente difícil
de mensurar, mas está por
todos os cantos, inclusive sentado diariamente num banco
em frente a própria estação.
Ali conhecemos a história do
Fabiano, um senhor já de meia
idade, que trás um brilho em
seus olhos, que reﬂetem puramente todos os anseios sobre
o que a sociedade impôs a seus
inquilinos, e não se considera
vítima de tal, pelo contrário,
isso o faz ser solidário.
Ao ser questionado sobre o
que achava daquele cenário
caótico de transporte público,
em primeiro lugar veio a preocupação com o caminho guia
que auxilia deﬁcientes visuais
no acesso a estação, segundo
o próprio, havia um poste no
meio do caminho, ao conferir
tal informação, percebe-se
que o caminho faz seu devido
desvio, porém a invisibilidade
do personagem fez com que se
assemelha-se a quem não tem

acesso a visão, e mesmo com o
correto, se por a margem disso
e desejar um melhor conforto,
não para uma classe, mas para
o todo.
Fabiano como muitos é invisível como muitos por aí, mas
ele expõe o preocupar com o
próximo, ao invés de se aproximar da reclamação em algo
próprio, ele não habita, se habitua ao cotidiano, desﬁlando
seu olhar puro e de bons desejos a cada um que ali passa,
enxergando ou não.
Ele ainda está por lá, de repente na próxima manhã não
o encontremos, ou até mesmo
que ele não exista mais, ser
invisível tem dessas, por vezes o emanar de energias não
precisa de matéria para chegar
a seu destino, mas certamente seu valor será recebido da
forma mais humana e palpável
possível.
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A PEDRA DO GÊNESIS

Areia da
Ampulheta

N

as ruas que encontramos nossa
arte e em nossa
cidade não poderia
ser diferente. Se
procuras por uma arte muitas
vezes esquecida vá caminhar
por todo centro da cidade, mas
vai com pensamento de passeio e verá um mundo de artes
sem precedentes. Na calçada
da praça do Rink, nos ambulantes da rua São João e no trabalhador da Amaral Peixoto,
abra seus olhos e descubra a
arte que está ao seu redor. Não
se esqueça de ﬁcar de ouvidos
atentos sempre temos sons
de ﬂautas e gaitas mostrando
o caminho do arco-íris. Boa
Sorte com seu pote de ouro.

A Lei

N

a faixa de horário das 18 horas,
perdido pelos
semáforos da cidade, ﬁque atento
a malabaristas em chamas e
circenses. Atuações de garra
do nosso povo e por um preço
acessível, um sorriso no rosto
e quiçá umas moedas. Sabe
como é, melhor do que ir a um
bom show, ou peça teatral, é
fazer parte do próprio espetáculo.
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Abre-te

Pedras imóveis na praia

E

ncravado entre o
Costão de Itacoatiara e a praia de
Itaipu, surge um
simplório local, que
posterga a visão das belezas
desta terra e se demonstra
quase despercebido entre boa
parte dos que convivem por
aqui. Pegue um transporte
público, vá de carro, a pé ou
ﬂutuando, siga em direção a
praia de Itaipu e vá ao encontro da Travessa B, facilmente
reconhecida por ser a única
rua a subir próxima do ponto
ﬁnal dos ônibus. Esta travessa termina numa igrejinha
de São Sebastião, patrimônio
histórico, inclusive. Ao ﬁnal
da travessa, vira-se para a
direita com fé, entrando na
rua da amizade, nomenclatura
divina, diga-se de passagem.
Caminhando um pouco logo se
avista, à esquerda, uma ruela
uma pequena escadaria à direita. Subindo, basta seguir na
crença, pois não possui bifurcações.
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Sésamo

Na cidade de Thor

C

onhece a Praia de
Piratininga, na
região oceânica niteroiense, certo? Se
sim, prazer, somos
dois; se não, creio que deveria
desprender uns minutinhos
de sua alegre e democrática
vida para conhecer este cantinho da cidade, em particular,
uma formação rochosa que em
formato de baleia, repousa ao
ﬁnal da faixa de areia, originalmente batizada de Pedra da...
Baleia!

Depois de alguns minutos e de
passar por várias casas construídas na mata, se chegará à
entrada da trilha, indicada por
uma placa, durante o caminho,
outras destas lhes mostrarão
não apenas que você está no
caminho correto, mas também
a existência de mirantes intermediários, alguns dos quais
construídos por moradores,
que dispuseram bancos e balanços. Chegando, enxergue
além do asfalto e planem suave
como as Andorinhas que nomeiam o local.

Lugar para assistir um pôr ou
nascer do sol, um luar adornado por um violão, namorar
um pouco, ou dar uns saltos e
mergulhar de corpo e mente
abertos no azul do mar que a
cerca.
Vai lá, tira uma foto, seja da
câmera ou da retina, aproveite
o dia, tire um cochilo, aprecie,
brinde ou simplesmente descanse, sempre tem um cantinho ideal para qualquer destas
opções.
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P R O F E C I A S
Eu devia
estar feliz

V

enho aqui para lhe
dizer o seguinte, nobre leitor,
exatamente neste
momento, algo de
interesse celestial está acontecendo e creio que você não
passará invisível a esse fato. Aí
surge a questão, mas o que seria tal? Algo que mudará meu
modo de reﬂetir, pensar, agir
e sentir? A resposta é sim, sim
e sim, na exata quantia de que
no agora, sua energia acaba
de convergir com seu estado
de ser, pense só, eu, humano,
racional e saudável, em pleno
gozo do viver, tenho o tudo e o
nada suﬁcientes para olhar ao
meu redor, e sorrir, pelo simples motivo de que o riso traz
alegria, a alegria provém do
sorrir, e essa dupla não costuma falhar...
Levante seu par de óculos
escuros ou de grau, esgueire
sua visão, dê uma conferida na
poltrona ao lado, creia que já
deu certo, sorria inicialmente
no canto da boca, e continue
nos trilhos da felicidade, nada
sempre será nada, tudo idem,
você merece saber disso, aﬁnal, quem te conta és tu mesmo.

Dica da
sorte

H

oje caro leitor,
acho que estás
com sorte, prepare-se para estas
dicas que vão
mudar seu show...
Use um colar de estrela de
no máximo 4 pontas, elas te
cercarão de boas energias por
todos os lados do seu quadrado, em seguida conte quantos
passos você dará para alcançar
seu destino. Acha muito? Então
certo, antes do décimo terceiro, subtraia esse número do
seu mês de nascimento, a numeração que sobrar é o ponto
de partida para o amor no jogo
e sua sorte na vida...
Acredita? Então tente, somada
a essa dezena inicial, pegue o
número que corresponde ao
dia de hoje, alie ao dia que está
aguardando com ansiedade,
ponha junto o que corresponde
ao seu calçado, sobrarão duas
dezenas, como descobrir? Vire
pro lado, peça uma dica, a sorte vem delas, arrisca que vem!

Todo
mundo
está
feliz
aqui
na
terra

H

oje ressaltamos
a maior parte de
todas, que é o viver, e levar isso da
melhor maneira
possível, sem pressa, sem muitas regras e imposições.
Nosso pequeno amigo Pedro
acabou de chegar, mas já deixa
de lado o que falam para ele
de dentro de uma caixinha,
logo perceberá que a caixinha
que ele trás consigo brilha sem
controle remoto.
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O BAÚ do RAUL
Coluna do gita
Lembranças de uma
vida no pulso

O

tocar do
despertador

sempre
me pareceu
um amigo que
marcou
toda minha vida.
Desde
muito novo
vi minha
história marcada
pelo barulho do tempo avisando que chegou, antes de ir para
escola era o gostoso
acordar, no colégio
era o recreio, seu iní-

agora mais presente do que
nunca, que me mostrava a hora
da reunião, o almoço de negócios e a hora de pegar o ﬁlho
na creche. No espelho, eu vejo
um homem feliz sempre se
arrumando com sua gravata
de qualidade e no brilho
do seu pulso meu
amigo me conta
seus segredos,
que eu, sempre teimoso,
acredito.
Hoje enﬁm
é meu dia
de aposentadoria. As
coisas estão ótimas,
três belos
ﬁlhos foram
criados com
uma bonita
esposa, ao lado,
um cachorro chamado
“Happy”. A vida foi tudo
que eu poderia esperar. Eu
nunca entendi as pessoas que
reclamam do tempo ou da falta
do mesmo, sempre fui tão bem
com ele que ﬁco assustado
quando ouço algo ruim a seu
respeito. Já ia me esquecendo,
prazer meu nome é Ponteiro.

Coluna do Seu Zé,
preocupado

ZÉ PINTOR
DE LETRAS
FAZEMOS
FAZEMOS
CARTÃO DE
VISITA
PANFLETO
BANNER
VOCÊ COMERÁ DO
FRUTO DO SEU
TRABALHO
SALMOS
128:2

S

alve Zé! A sinfonia
exaltada dentre as
buzinas e passos
acelerados por vezes
escondem grandes
miudezas do cotidiano. Através de caminhadas errantes
pelo asfalto niteroiense, ao
avistar o número 231 da rua
Barão do Amazonas, nos deparamos com um simpático e
experiente cidadão, que atende
pela alcunha de Zé, o Pintor
de Letras, homem oriundo da
longínqua e ensolarada Maceió, Alagoas, que reúne boas
histórias, além de possuir o
dom da transformação de uma
simples consulta comercial
em um cafezinho sorridente e
gratiﬁcante.
Zé é um ser humano real, palpável, age proﬁssionalmente
a 54 anos, e desde 1962 habita
o cenário da cidade compartilhando de seu exímio talento
de pintar placas, letreiros e
faixas, ontem artesanalmente,
hoje acompanhado da tecnologia que o permite agir em larga
escala, um serviço incomum e
realizado com boas doses de
bom humor.

Ali, dentro de sua humilde
mas aconchegante lojinha, Zé
proporciona uma viagem ao
tempo com suas histórias e
aﬁrmações, da mesma maneira que diz não ter intimidade
com computadores, preza que
o bom atendimento é a chave
eﬁcaz de seu trabalho, a qual
chama de ‘’distribuição de
conteúdo’’, uma sutil forma de
ﬁdelizar sua clientela.

“A sorte é negra, ela vem pegando todo mundo” nos disse
Zé, com sua voz em dia do alto
de seus 69 bem vividos anos,
acompanhado de uma gargalhada digna da simplicidade
que a felicidade exerce, um
personagem que é gestor de
si, de bem com a vida e não
disposto a desperdício de tempo em nada que não gere um
sorriso, um personagem de
conteúdo, salve nosso Zé!
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A PANELA DO DIABO
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UAH-BAH-LU-BAP-LAH-BÉIN-BUM!
Textos:

Dente do tubarão

T

oda boa terra tem
em si um pouco de
culinária, o aroma
da refeição atravessa todos os sentidos
possíveis inimagináveis, aﬁnal,
comer, amar e ter fé são boas
deﬁnições do viver, a ordem
ﬁque a vontade para escolher.
Os muros do marketing e do
capital elevam um ou outro
estabelecimento a um nível
maior de público, o que é bom
para uns e nem tanto para
outros.
Ao invés de conhecer as dicas
do jornal de maior circulação,
ou as melhores novidades que
duram uma semana, te convido
a apreciar um prato diferente,
originalmente tupiniquim e
ideal para os dias mais frescos,
até porque frio é algo que não
nos prejudica tanto...
Gosta de Mocotó? Se sim ou se
não conhece bem, se trata de
um belo caldo feito com patas
bovinas, bem temperadas, servidas em copos ou potes, ideais
para acompanhar uma prosa
e aquecer corpo, membros e
mente.
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João Carneiro e
Fernando Santos
Edição Única

Sair da mesmice, da
gourmetização imposta, dos
pratos que só são saboreados
pelas redes sociais, e adentrar
no real, na esquina, no saboroso do dia a dia.
Servido diariamente no
Bar do Boni, recanto da simplicidade e boemia niteroiense,
você pode experimentar, se
sentir parte disso, e abrir seus
olhos cada vez mais para o que
é, e não o que dizem ser.
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realidade e fantasia.
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