
REPRODUÇÃO

FIKA BIKE CAFÉ PROMETE ESQUENTAR O CICLISMO EM NITERÓI. P. 2

Benny Briolly, de 29 anos, 
recebeu, segunda-feira, 

uma ameaça anônima, que 
lhe foi enviada por email

CORAGEM CONTRA 

RACISMO
A TRANSFOBIA E O 

Ameaçada de morte 
para renunciar ao 
mandato, Benny Briolly 
(PSOL), primeira mulher 
trans eleita na Câmara 
de Vereadores de Niterói, 
garante que não irá 
recuar em sua missão. P. 2
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TUDO EM DIA EM SG

Prefeito José Luiz Nanci diz que deixará o 

cargo em dia com o funcionalismo, quitando 

salários e parcela do 13º dos servidores. P. 2Niterói& região
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IMAGEM DIVULGAÇÃO

A Fika Bike e Café será um anexo a nova loja da marca Sense 

Vereadora recebe ameaça de 
morte para renunciar ao mandato
Trans e negra, Benny Briolly, eleita na Câmara de Niterói, recebeu mensagem anônima enviada por email 

DIVULGAÇÃO

A 
primeira mulher 
t r a n s  e l e i t a  n a 
Câmara de Verea-
dores de Niterói 

voltou a receber ameaças 
de morte. Benny Briolly 
(PSOL) registrou o caso na 
delegacia, após ter rece-
bido, segunda-feira, uma 
ameaça anônima enviada 
por email. As informações 
foram dadas pelo UOL. 

“Não adianta avisar à 
polícia ou andar com se-
guranças. Nada no mundo 
vai me impedir de te ma-
tar. Vou te matar do mes-
mo jeito que meu grupo 
matou a Marielle! Pois é. 
Nós matamos a Marielle”.

A mensagem também 
traz comentários trans-
fóbicos. “Enquanto você 
ganha um salário de ve-
reador apenas por ser um 
pedreiro de peruca, eu es-
tou desempregado, minha 
esposa está com câncer de 
mama e estamos vivendo 
do auxílio emergencial”, 
diz o e-mail.

“Eu juro que se você não 
renunciar ao mandato vou 
comprar uma pistola 9mm 
no Morro do Engenho aqui 
no Rio de Janeiro e uma 
passagem só de ida para 
Niterói e vou te matar. Eu 
já tenho todos os seus da-
dos e vou aparecer aí na 
sua casa”, ameaça o texto.

Benny Briolly diz que 
a mensagem é assusta-
dora, mas que não irá re-
cuar. “São xingamentos e 
ameaças de linchamento 
nas ruas. Essa é a primei-

O prefeito José Luiz Nanci vai deixar o governo em dia com o funcionalismo público de São Gonçalo

ra ameaça de morte após 
as eleições. Estou me sen-
tindo bem vulnerável”, 
relatou.

“Nossa resposta ainda é 
a mesma: não vamos sair 
dos espaços de poder. A 
estrutura transfóbica e 
racista deste país não vai 
prevalecer”, complemen-
tou a vereadora eleita.

Antes das eleições mu-
nicipais, Benny já havia 
sido alvo de ameaças e 
LGBTfobia. Uma das men-
sagens dizia “Ronie Lessa 
vai te pegar”, em referên-
cia ao suspeito de partici-
par do assassinato de Ma-
rielle Franco.

“Depois de meter uma 
bala na sua cara e matar 
qualquer um que estiver 
junto com você, vou meter 
uma bala na minha cabe-
ça. Não adianta chamar a 
polícia ou andar com segu-
ranças”, estaria escrito na 
mensagem.

Não é a primeira vez 
que  Benny  so f re  com 
ameaças de morte. Duran-
te a campanha eleitoral 
de 2020, após ameaças de 
morte e ataques de ódio 
em suas redes sociais, a 
agora vereadora registrou 
o caso na delegacia. Ou-
tras parlamentares tam-
bém receberam a mesma 
mensagem de email. Esse 
foi o caso da deputada 
federal Talíria Petrone 
(PSOL RJ) e da vereadora 
trans eleita em 2020, em 
Belo Horizonte-MG, Duda 
Salabert (PDT). A vereadora Benny Briolly, de 29 anos, garantiu que não irá recuar: ‘A estrutura transfóbica e racista deste país não vai prevalecer’ 

IMAGEM INTERNET

SG: prefeito garante 13º até o dia 20 
e quitação de dezembro no dia 30
José Luiz Nanci pagou, ontem, salário de novembro de funcionários ativos e inativos

O prefeito José Luiz Nanci 
garantiu que até o próximo 
dia 20 fará o pagamento da 
segunda parcela do 13º sa-
lário dos servidores ativos e 
inativos. Outra boa notícia 
ao funcionalismo gonçalen-
se anunciada pelo chefe do 
Executivo, que transmite o 
cargo na virada do ano ao 
novo governante eleito, foi 
a antecipação do pagamen-
to do salário referente a de-
zembro até o dia 30 deste 
mês. Com isso, Nanci dei-
xa o governo em dia com o 
funcionalismo.

PRIORIDADE DO GOVERNO

Na segunda-feira, o prefei-
to quitou o pagamento do 
salário referente ao mês de 
novembro a todos os fun-
cionários ativos, inativos, 
das fundações e autarquias. 
Nanci frisou que os servido-
res fazem por merecer, com 
um trabalho de qualidade, 
o seu empenho na quitação 
dos vencimentos. 

“O pagamento dos salá-
rios sempre foi prioridade 
em nosso governo. Tínha-
mos um compromisso com 
os servidores públicos. São 
eles que fazem a adminis-
tração andar e garantem um 
atendimento de qualidade à 
população”, garantiu Nanci, 
lembrando que quando as-
sumiu a Prefeitura em 2016 
os servidores estavam com 

os salários atrasados.
“Além do salário de dezem-

bro, o Abono de Natal também 
não havia sido pago ao funcio-
nalismo. Para resolver este 

problema, primeiro tivemos 
que negociar com a Enel (an-
tiga Ampla) para a luz ser res-
tabelecida na Prefeitura. Tam-
bém encontramos a cidade to-

mada pelo lixo e unidades de 
saúde desabastecidas. Foram 
dias intensos, mas consegui-
mos colocar tudo em ordem”, 
recorda Nanci.

Niterói vai ganhar o 
seu primeiro bike café
Niterói terá novo ponto de 
encontro para ciclistas: o 
Fika Bike e Café, que será 
inaugurado no próximo 
sábado, em anexo a nova 
loja da marca nacional de 
bicicletas, Sense, na Rua 
Marquês de Paraná, no 
Centro. Afinal, seja para 
passear ou como meio de 
transporte, as bikes to-
mam conta da cidade. 

Segundo a Prefeitura 
de Niterói, nos últimos 
sete anos o município tri-
plicou a rede cicloviária, 
de 15 km para 45 km e está 
em processo de licitação 
a implantação de mais 23 
quilômetros de ciclovia na 
Região Oceânica. Nos últi-
mos anos, segundo o pro-
grama Niterói de Bicicle-
ta, o fluxo de ciclistas nas 
principais vias da cidade 
aumentou cerca de 300%. 

“Vendo o crescimento 
do mercado de bikes em 
Niterói, aliado à procura 
das pessoas por um esti-
lo de vida mais saudável, 
veio a ideia de juntar as 
coisas que mais gostamos: 

bike e café”, explica uma das 
sócias, Fernanda Coura e 
Silva, acrescentando como o 
nome Fika foi escolhido. 

“Somos fascinados pela 
cultura escandinava, que usa 
bikes como meio de locomo-
ção e lazer. Em uma viagem à 
Suécia, descobrimos o hábito 
deles de fazer uma pausa no 
final do dia para tomar café e 
bater papo com amigos. Este 
hábito, na cultura deles, tem 
nome: Fika”. 

Para repor as energias, uma 
cartela de bebidas será forne-
cida no Fika Bike: cappuccino, 
frozzen, frappé, afogatto, cho-
co power, creme de leite, ovo-
maltine, guaraná em pó, leite e 
chantilly. O mate da casa, soda 
italiana e cervejas artesanais 
são outras iguarias. 

As comidas, com assina-
tura da chef de cozinha Mar-
gareth Rocha, do Rappanui 
Gastronomia, são waffle, 
tapioca, espaguete de beter-
raba com ricota ou batata 
rostie e bolinho de feijoada, 
além de hambúrgueres, san-
duíches e sobremesas a qual-
quer hora do dia.
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