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Aos gonçalenses que diariamente constroem uma cidade melhor. 
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Prefácio 
 

No dia 21 de agosto de 2014 recebi o convite do Informe São 

Gonçalo, perfil no Twitter com quase 12 mil seguidores, para 

escrever semanalmente sobre a política e a sociedade gonçalense. 

Aceitei o desafio e não parei mais: publico um artigo por semana 

sobre São Gonçalo há dois anos e 10 meses, geralmente sem saber 

sobre qual assunto escreverei na semana seguinte (escrever é tão 

incerto quanto viver). 

Este livro é o segundo filho deste casamento intelectual, mas 

tórrido, com a cidade onde vivo há 28 anos. O primeiro foi o livro 

“Mensagens ao povo gonçalense”, publicado pela editora Apologia 

Brasil em agosto de 2015. Em “O fracasso do governo Mulim” reuni 

quarenta artigos de opinião dedicados à personalidade e à gestão de 

Neilton Mulim, prefeito de São Gonçalo entre os anos de 2013 e 

2016. 

Não era opositor de Mulim, nunca fui filiado a nenhum 

partido político. A comunicação escrita é uma das atividades mais 

poderosas ao alcance do ser humano - o mundo se transformou 

desde que foi descoberta -, além de ser uma forma de arte. Praticar 

arte e aumentar minha intimidade com São Gonçalo serão sempre 

minhas principais razões de escrever. Fazer aquilo que você ama traz 

felicidade imediata. 

São Gonçalo é um município grande, onde vivem mais de um 

milhão de pessoas, e cheio de problemas. Reclamamos bastante a 

respeito do lixo nas calçadas, das ruas escuras e da falta de 

segurança, mas pouco debatemos. Falamos como condenados à uma 

triste e imutável realidade, não apresentamos propostas. Ao escrever 

e estreitar meus laços com a cidade, em artigos semanais de no 

mínimo trezentos e cinquenta palavras, busco esgotar minhas 

reclamações vazias e dar uma chance a mim mesmo de, 

eventualmente, sugerir algo de valor. 
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Mulim não trouxe esperança de futuro melhor 
 

O visitante que caminha por São Gonçalo sente nojo de tanta 

sujeira e desorganização, enquanto o cidadão ao seu lado morre de 

vergonha do lugar onde mora, sem esperanças de um futuro melhor. 

Há anos os gonçalenses reclamam que lixo e esgoto a céu 

aberto tomam conta da cidade, mas o governo municipal permanece 

inerte diante de seus maiores problemas. Apesar do péssimo serviço, 

a Marquise continua como empresa coletora de lixo e as poucas 

obras de saneamento básico seguem em ritmo insuficiente. 

Afinal, o que Mulim tem feito? Metade do mandato acabou e 

ainda não sabemos qual é a identidade deste governo, a marca que o 

diferenciaria dos demais governos inúteis. Até agora se destacou a 

autopropaganda mentirosa – há placas dizendo que a Prefeitura 

concretou ruas que permanecem esburacadas – e o apoio criminoso 

dado ao Partido da República (PR), que poluiu a cidade livremente 

nas últimas eleições estaduais. 

Onde estão as grandes obras, como a estação das barcas e a 

Linha 3 do metrô? Divulgaram a liberação da verba federal em 2013 

para a Linha 3 mas o governo municipal, representante do povo e 

maior interessado na construção, foi incapaz de viabilizá-la junto aos 

responsáveis. 

Onde estão os grandes programas sociais e culturais? O 

último evento musical realizado pela Prefeitura no Centro Cultural 

Joaquim Lavoura tinha menos de 50 pessoas! Centenas de 

gonçalenses que gostam de música passaram a noite em casa porque 

o evento não foi divulgado com a mesma intensidade com que a 

Prefeitura divulga as mentiras sobre ela mesma. 

Como os prefeitos anteriores, Mulim insiste em tratar São 

Gonçalo como se fosse uma cidadezinha do interior com 10 mil 

habitantes. Seu governo no máximo convenceu milicianos que 

controlam a operação das vans a reduzir o valor da passagem para 

R$ 1.50, ganhando em troca um bonitinho adesivo público e a 
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legalização de um transporte onde nem equinos e bovinos merecem 

ser carregados, tamanho o desconforto e as irregularidades 

praticadas. 

Desespera a constatação de que nada realmente 

transformador é realizado em São Gonçalo. E se engana quem pensa 

que o problema é escassez de dinheiro: o último governo perdeu 

verbas federais devido a falta de projetos para aproveitá-las e o 

governo atual deu R$ 26 milhões à Marquise sem qualquer licitação. 

Os cofres públicos devem estar transbordando. 

Não se percebe evolução alguma, por isso não há esperanças 

por um futuro melhor. As ruas estão abandonadas, os jovens trocam 

a escola por álcool e drogas cada vez mais cedo e as crianças, 

ignoradas durante as férias escolares, passam o dia inteiro soltando 

pipa. Novamente elegemos uma equipe de aproveitadores que 

deixará o poder sem qualquer programa de governo ou respeito por 

nosso município.  
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Aparições de Mulim são momentos mágicos 
 

Quando Neilton Mulim, prefeito de São Gonçalo, aparece nas 

ruas da cidade, respirando o mesmo ar que o povão, é lindo. 

Um funcionário da Prefeitura anuncia a chegada de Mulim 

em alto e bom som, alegremente, mas ninguém o vê de imediato. 

Centenas de fogos de artifício estouram, as pessoas gritam de 

felicidade, sorriem e aplaudem, enquanto o suspense é mantido por 

alguns minutos. 

A mulher mais simpática e falante da equipe de governo 

percorre o local distribuindo bolas brancas e azuis, as cores da 

cidade, primeiramente às crianças. Sem saber, elas têm a jovialidade 

roubada pelo fotógrafo que acompanha as entregas de bolas por 

todos os lados, para promoção posterior do evento. As crianças são 

contagiadas pela “tia” empolgante e, com bola na mão, sorriem 

naturalmente para a foto e propaganda perfeitas. 

Os acostamentos das ruas ao redor já estão lotados de carros 

considerados de luxo pelo gonçalense pobre, veículos belos e caros 

pertencentes aos secretários, vereadores pró-governo e assessores de 

ambos que acompanham a comitiva. As ruas, aliás, antes foram 

preparadas pela equipe de manutenção trazida especialmente para a 

aparição do Prefeito. O pessoal da limpeza capina, varre, arranca as 

faixas irregulares, pinta o meio-fio e os postes de luz com velocidade 

incrível. O local, antes sujo e desamparado pelo poder público, de 

repente se transforma. Maravilhoso mesmo é o caminhão enorme, 

luminoso, visto raríssimas vezes, que limpa as ruas de forma 

extraordinária por onde passa. Você se sente em Paris ou Nova York 

observando esse caminhão. 

Então Mulim surge caminhando, as pessoas o 

cumprimentam, todos o amam, cidadãos oportunistas, ignorantes e 

líderes comunitários analfabetos querem tocá-lo, conhecê-lo, ter 

uma fotografia ao seu lado pois um dia desejam ingressar na política 

gonçalense. Sorridente, o Prefeito os cumprimenta, sem exceção. 
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Quando consegue chegar ao microfone, Mulim diz exatamente 

aquilo que o povo precisa ouvir. Ele critica o governo anterior, 

promete recuperar a Praça Chico Mendes, urbanizar o Alcântara, 

levar saneamento básico e asfalto a mais e mais bairros (sem 

mencionar que aproveita verbas federais). Seus apoiadores iniciam 

uma salva de palmas, mais fogos são estourados, o povo se sente nas 

nuvens, apesar de absolutamente nenhum cronograma dos projetos 

prometidos ser apresentado. 

Quando Mulim vai embora, o local volta a pertencer a São 

Gonçalo: restos de fogos de artifício ficam pelo chão, como também 

os copos plásticos distribuídos com água para as autoridades. 

Porque o atual governo não se preocupa de verdade com a cidade. 

Mas quando ele está presente é diferente, o momento é mágico. Ah, 

Mulim, você deveria aparecer mais vezes. 
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Governo maltrata a arte municipal 
 

Entre os dias 10 e 30 de setembro de 2014, foram expostas no 

shopping Pátio Alcântara belíssimas obras de artistas plásticos 

gonçalenses. Ver a cidade com os olhos da arte, quando estamos 

habituados ao caos, revigora. A forma como essas obras são 

mantidas fora da exposição, no entanto, é revoltante. 

O evento teria mais importância se fosse realizado em local 

aberto (como na extinta praça Carlos Gianelli, se a mesma não 

tivesse sido vendida), mas a iniciativa em homenagem ao aniversário 

de 124 anos de São Gonçalo, em parceria com a Secretaria Municipal 

de Cultura, permitiu que os frequentadores do shopping apreciassem 

diferentes ângulos da cidade. Os problemas começaram depois que 

gostei tanto de um dos quadros que decidi tentar comprá-lo. A partir 

deste instante, testemunhei estarrecido o quanto a arte gonçalense é 

maltratada. 

Ainda empolgado, resolvi buscar mais informações sobre a 

obra, talvez conhecer a artista que a pintou. Mas no local não havia 

site ou telefone dos responsáveis pela exposição, e esta foi minha 

primeira reclamação. 

Dois dias depois, através do site da Prefeitura, achei o 

telefone e liguei para a Secretaria de Cultura. Disseram que o acervo 

pertencia à Casa das Artes Villa Real e que eu deveria entrar em 

contato com a mesma. Liguei imediatamente para a Casa das Artes e, 

apesar de muito bem atendido, não recebi nenhuma informação 

porque o Superintendente não estava presente. Minha segunda 

reclamação: informações de interesse público devem estar 

disponíveis, não podem “pertencer” a alguém. Fui orientado pelo 

atendente a ligar na semana seguinte. 

Em vez de ligar, estive na Casa das Artes no dia e horário 

indicado, falei com o Superintendente e novamente fui bem 

atendido, mas ele também não pôde me ajudar. Procurou com 

empenho nas diversas gavetas e pastas avulsas pelo contato da 
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Mônica Fonseca, artista que pintou o quadro que mais gostei, mas 

nada encontrou. Terceira reclamação: a Casa das Artes Villa Real 

não tem um catálogo organizado das obras que expõe, muito menos 

um cadastro simples dos artistas da cidade. 

Uma semana após o fim da exposição, retornei à Villa Real na 

esperança de pelo menos rever o quadro. Mas não acreditei quando 

vi as obras, antes expostas no shopping, agora amontoadas em um 

depósito, coladas e danificando umas às outras, empilhadas de 

qualquer maneira junto com cadeiras e outros objetos que poderiam 

rasgá-las facilmente. As artes plásticas gonçalenses, que retratam as 

belezas naturais e o povo da cidade, são tratadas como entulho pelo 

governo municipal, que é responsável pela Casa das Artes Villa Real. 

Quarta reclamação. 

Destaco que os funcionários muito se esforçaram para me 

atender, mas mesmo sem os recursos necessários que o governo não 

fornece, poderiam tratar a arte da cidade com mais cuidado. 
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Minha mula sumiu 
 

Comprei uma mula em outubro de 2012, em um grande leilão 

em São Gonçalo. Hoje peço ajuda, faz uma semana que não a vejo, 

procurei por toda a cidade. 

Precisava de um bom animal aqui no sítio quando a comprei. 

De porte altivo e aparência robusta, ela parecia ser a melhor mula 

das redondezas, mas não gosta de trabalho não. Se pego na sela, 

empaca de um jeito que nem três homens tiram do lugar. O leiloeiro 

disse “é trabalhadora”, mas não puxa arado nem carrega balde 

d´água, empaca de vez. Estou arrependido, mas quero a mula de 

volta. 

O engraçado é que a safada come que é uma beleza e adora a 

sombra das árvores. E é esperta: antes da primeira gota de chuva 

cair, quando mais preciso dela pra subir e descer as ladeiras 

enlameadas, ela desembesta por aí e some, não é a primeira vez, mas 

nunca ficou tanto tempo longe de casa. Outra ocasião entrou no sítio 

do vizinho, pisoteou a plantação e ainda tive que indenizá-lo. 

Imagine, uma mula que não trabalha e ainda me dá prejuízo! 

Já falei pra ela, deixo descansar aos sábados e domingos e 

segunda-feira é dia de trabalho. Não tem jeito, a mula me fita com 

olhos negros mortos de deboche e firma as patas no chão. Informo 

aos conhecidos que a mula sumiu mas eles não acreditam, sabem 

que ela é inútil e pensam que a vendi a fim de me livrar do problema. 

Não importa, não tenho vergonha, fugiu de verdade e vou encontrá-

la ainda que percorra o Estado a pé. Minha mula está marcada na 

coxa com o nome dela, Neli, caso a veja por perto. 

Depois de dois anos e meio de sofrimento com sua apatia, a 

raiva é tão forte que vou comprar outra mula no leilão do ano que 

vem. Leiloeiros fazem promessas mentirosas, só que dessa vez 

escolho certo, uma feia que ninguém queira, acostumada com a lida, 

sai mais barato e são prestativas. Tem muito trabalho a fazer, as 

bananeiras do sítio estão cheias de cachos pra carregar.  



15 

Prefeitura faz farra com dinheiro do povo 
 

A Prefeitura de São Gonçalo gastou mais no Carnaval deste 

ano do que as cidades de Itaboraí e Niterói gastaram juntas. Esta é a 

prova mais recente de que o governo gonçalense desrespeita o 

próprio povo e desperdiça o dinheiro público como bem entende. 

A renda per capita do morador de São Gonçalo é três vezes 

inferior a do niteroiense e a cidade tem tantos problemas quanto 

Itaboraí, entretanto, de acordo com o Jornal Extra, São Gonçalo 

gastou R$ 5,3 milhões no Carnaval 2015, enquanto Niterói e Itaboraí 

gastaram R$ 2,2 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente. O 

Carnaval gonçalense foi melhor? Pelo contrário, teve inúmeros 

problemas, como falta de banheiros químicos e ação abusiva de 

flanelinhas ilegais, e em vez de incentivar a cultura local, pagou pela 

apresentação de blocos tradicionais da cidade do Rio de Janeiro. 

Não é a primeira vez que o dinheiro arrecadado com o suor 

do povo é tratado de forma irresponsável: no Natal do ano passado o 

governo municipal gastou oficialmente R$ 370 mil para decorar a 

cidade, enquanto Niterói empregou apenas R$ 60 mil do seu 

orçamento e Itaboraí se decorou através de doações, sem mexer nos 

cofres públicos. Ou seja, existe algo bastante errado na 

administração pública gonçalense: o dinheiro não é aplicado nas 

verdadeiras prioridades, como infraestrutura, saúde e educação e 

pagamos mais caro do que as outras cidades pelos mesmos serviços; 

isto se chama burrice ou corrupção (ou uma mistura de ambas). 

Ainda no fim de 2014, sem qualquer licitação, 

desembolsamos a astronômica cifra de R$ 26 milhões de reais por 6 

meses de coleta de lixo, geralmente irregular, e recentemente o 

perigoso transporte alternativo foi formalizado também sem 

licitação, o que resulta igualmente em usurpação do dinheiro 

público. 

A má fé e inaptidão do governo Mulim para gerir o dinheiro 

público são tão grandes que a Justiça condenou e multou tanto a 
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contratação da coleta de lixo quanto a legalização do transporte 

alternativo, contudo, Mulim provavelmente não pagará a conta e a 

despesa cairá no colo da população, que sofre com as asneiras que o 

prefeito faz. 
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Governo sustenta Marquise com contratos corruptos 
 

A má educação do povo gonçalense não é a maior 

responsável pela sujeira nas ruas. A Prefeitura mantém a cidade 

imunda, de propósito, para assinar contratos de emergência 

milionários com a Marquise. 

Parece absurdo, mas oficialmente comerciantes podem 

despejar lixo na calçada a partir das 19h, quando deveriam ser 

obrigados a entregar diretamente ao caminhão da coleta o 

“verdadeiro” lixo, após separação do material reciclável. 

Igualmente chocante é a ausência de lixeiras públicas nos 

bairros periféricos da cidade. E aquelas instaladas nos locais de 

grande atividade comercial, como Centro e Alcântara, insuficientes, 

transbordam de lixo. Sem coleta, a sujeira se acumula no chão, em 

volta dos postes – requisito para outro contrato emergencial onde a 

falta de licitação nos obriga a pagar caro por um serviço de má 

qualidade. 

São Gonçalo é tão pobre ao ponto de não ter dinheiro para 

adquirir lixeiras? Dificilmente, visto que foram pagos à Marquise 

R$ 26 milhões por apenas 6 meses de coleta. E desde 2001 é assim: a 

cidade é mantida suja, o governo municipal não prepara 

adequadamente a licitação e engorda a conta da Marquise às nossas 

custas; o cidadão atento percebeu no carnê do IPTU que a taxa de 

coleta de lixo é altíssima, maior do que o próprio imposto predial de 

alguns imóveis. 

Como o dinheiro sai do nosso bolso, exijamos a conclusão 

imediata do edital de licitação, abertura de processo judicial contra a 

Marquise pelo péssimo serviço prestado e a proibição de participar 

de novas licitações pelos próximos 100 anos. 

Não é exagero, tente ligar para o serviço de atendimento ao 

cliente da empresa. Ela sacaneia o povo gonçalense 

sistematicamente e nem ao menos atende ao telefone para justificar 

sua ineficiência. 
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Se nada for feito agora, em dezembro novamente corruptos 

da Prefeitura e da Marquise vão conspirar durante o almoço: “Está 

na hora de assustar, suspender a coleta, e quando a lixarada começar 

a feder nas esquinas, a gente faz outro contrato superfaturado, pega 

o mesmo do ano passado e altera para 2016. O povo tem memória 

curta.”. 
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Prefeito quer nos iludir trocando secretários 
 

Neilton Mulim substituiu 9 secretários e diretores de cargos 

administrativos de São Gonçalo na última semana. Ele espera 

ludibriar a opinião pública com esta falsa renovação, e omitir seu 

próprio fracasso como prefeito. 

Por incapacidade ou pura falta de vontade (não sabemos), 

Mulim está há mais de dois anos no poder e a cidade segue sem 

rumo, perdida nos mesmos problemas do início do mandato. A 

Saúde e a Educação municipal, por exemplo, passam por crises 

gravíssimas, divulgadas nos principais jornais e noticiários da TV 

brasileira. 

Pacientes são atendidos nos corredores dos hospitais, no 

chão sujo, e a construção de novos hospitais, como a Policlínica no 

Vila Três, nunca é concluída. E há escolas onde falta tudo, merenda, 

livros e uniformes para os alunos, como na Presidente Castelo 

Branco. Antes de simplesmente trocar os secretários de Saúde e 

Educação, fingindo não ter culpa pela calamidade instalada, um 

prefeito digno explicaria o que deu errado na gestão deles, afinal, 

eram seus subordinados. Não basta dizer vagamente “Povo 

gonçalense, estou substituindo os secretários para continuar 

desenvolvendo a cidade”, pois os novos secretários assumem e não 

respondem pelas falhas anteriores e ainda alegam que precisam de 

tempo para resolver o caos; não há mais tempo disponível, as 

soluções estão atrasadas, mais da metade do mandato foi cumprida! 

Em vez de mentiras, queremos a modernização do estilo de 

gestão, a garantia da excelência e da velocidade na prestação dos 

serviços públicos, conceitos amplamente discutidos no setor privado 

que não passam nem perto da porta da Prefeitura. O nível da 

administração gonçalense é tão inferior que, pelo amor de Deus, já 

estamos no mês de abril e ainda há placas espalhadas nas ruas 

anunciando a programação do Carnaval 2015. 
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Mulim mudou secretários, mas manteve o jeito apático de 

governar que influencia todos os setores administrativos e impede 

que ele defenda o povo em questões importantes, como a absurda 

proposta de troca da Linha 3 pelo BRT. São Gonçalo é uma zona por 

causa dele em primeiro lugar, não é necessário ser gênio para 

perceber. 
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Governo Mulim se ampara nas vans ilegais 
 

Um governo inútil é capaz de atos infames para se manter no 

poder. Em São Gonçalo, querendo encobrir sua invalidez, o prefeito 

Mulim permite a circulação ilegal das vans, onde a passagem é mais 

barata, ignorando a proibição da Justiça e acumulando multas que 

ultrapassam R$ 600 mil. 

A passagem cobrada nas vans custa R$ 2,10, um real a menos 

que a passagem dos ônibus municipais. Decepcionado com um 

governo que nada criou em benefício do povo, esta diferença 

sustenta o último fio de paciência do cidadão que vive com menos de 

um salário mínimo por mês. Por isso, o maior favorecido pela 

operação do perigoso transporte alternativo é o atual governo, tão 

marcado pela incompetência quanto o governo anterior. 

Mulim não cumpriu nenhuma das promessas de campanha, 

sequer discutiu seu plano de governo com a sociedade e percebeu 

que corria sérios riscos de cair em desgraça na opinião popular. 

Assim, como se São Gonçalo fosse uma cidade sem lei, pisou no 

acordo com o consórcio das empresas de ônibus e deu a si mesmo o 

falso título de bom administrador que reduziu o valor da passagem. 

Ele almeja ser o herói que derrotou o poderoso cartel dos 

transportes, inimigo que não aceitou a redução da passagem para 

R$ 1,50, principal promessa não cumprida. 

Se não for preso, Neilton continuará tratando São Gonçalo 

como cidade rebelde, destacada do estado do Rio de Janeiro, rindo 

da inocência da Justiça que insiste em apenas multá-lo. A população 

precisa de transporte barato mas digno, não esta modalidade 

sofrível, que arrisca a vida dos passageiros ao circular superlotada e 

de maneira imprudente. 

Morar em São Gonçalo é uma aventura arriscada: quem não 

olha para baixo enquanto caminha, cai em um buraco; quem 

atravessa a rua distraidamente, corre grande perigo, mesmo 

utilizando a faixa de pedestres. No entanto, a maior ameaça que 
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sofremos vem do governo municipal, que se ampara na ilegalidade 

para administrar a cidade que vivemos. 
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É cedo para pensar em eleições 
 

Nas últimas semanas a imprensa estadual destacou, 

frequentemente, a movimentação política visando às eleições 

municipais de 2016. Tanto quanto a imprensa, o povo de São 

Gonçalo desistiu de lutar pelo presente, quando suportamos a gestão 

desgraçada do prefeito Neilton Mulim, que governará a cidade até o 

fim do ano que vem. 

Desistimos de cobrar explicações sobre as inúmeras 

promessas não cumpridas, como a tão necessária companhia 

municipal de limpeza urbana, assim, Mulim aproveita seu momento 

mais confortável no poder, livre, leve e solto. Nossa fraqueza 

permitiu, inclusive, a inimaginável afronta: Neilton Mulim quer se 

reeleger e para conseguir dispara dezenas de novas promessas a cada 

aparição pública, além de inaugurar com pompa obras que nem 

começaram. 

Os futuros candidatos, e demais atores da desejada 

renovação política, elaboram suas propostas para as próximas 

eleições e formam alianças, e a imprensa tem a obrigação de noticiar 

estes fatos. Contudo, mesmo sujeitos ao desgaste público, ambos não 

devem relevar a inutilidade do atual governo, que não apresentou 

nada de valor. 

A Educação, base da esperança de desenvolvimento de 

qualquer cidade, nunca esteve tão mal em São Gonçalo. O dinheiro 

suado do contribuinte estraga dentro das maletas (adquiridas sem 

licitação) do programa Magia de Ler, pertencentes às crianças 

pobres sem hábito de leitura. Intelectuais importantes consideram 

esta geração de gonçalenses perdida, como a geração dos seus pais, 

atualmente fútil e desempregada ou sujeita à informalidade. Mas 

certamente algo pode ser feito por essas crianças, como clubes de 

leitura improvisados nas escolas, em caráter de emergência, e 

apenas discutir as eleições de 2016 não ajudará. 
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Se nós, cidadãos, honrássemos nosso voto, Mulim, cujo 

governo é um fiasco, não ousaria sequer pensar em reeleição. O 

orçamento doméstico continua apertado, a rua, esburacada, o poste, 

sem luz, o esgoto corre a céu aberto, o lixo domina as calçadas e nós 

permanecemos parados nos bares, como estátuas sorrindo. É difícil 

lidar com mulas empacadas, mas pressão popular, com estudo e 

construção de soluções, conduz políticos preguiçosos ao trabalho. As 

crianças gonçalenses que arrancam páginas de livros para fazer 

aviões de papel não contam com o privilégio de aguardar o próximo 

prefeito. 
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Política municipal sofre de paralisia 
 

Nada realmente transformador aconteceu na política 

gonçalense nas últimas semanas. Prefeitura e Câmara decidiram 

permanecer imóveis, preservar sua imagem e planejar a próxima 

campanha eleitoral, para elas é mais importante do que trabalhar 

para resolver os problemas atuais. 

Através de iniciativas raras, como o Fórum de Políticas 

Culturais de São Gonçalo, a sociedade tenta empurrar o Poder 

Público em direção à labuta, pelo menos em alguns setores. Além do 

Fórum, discussões sobre mobilidade urbana ocorreram na cidade, 

dentro e fora da Semana de Incentivo ao Ciclismo, também digna de 

louvor. Transformações verdadeiras, no entanto, como aquelas 

prometidas pelo prefeito Mulim em 2012 e esquecidas pela maioria 

dos vereadores, ainda não vimos. 

Livre de oposição construtiva, Mulim surfa tranquilamente 

nas ondas do PAC 2, inaugurando obras do programa Rua Nova com 

festa, como se estivessem concluídas. Os bairros onde o prefeito 

promoveu sua imagem estão afundados na lama agora, após as 

últimas chuvas. 

Os poderes Executivo e Legislativo confundiram a desejada 

harmonia entre eles. Até pouco tempo brigavam por atenção como 

dois filhos mimados que não enxergam nada além de suas vontades; 

ultimamente adotaram a paralisia política, esperam de mãos dadas o 

tempo passar até outubro de 2016. Em nenhum momento desta 

legislatura discutiram tecnicamente em busca de soluções, ou 

fiscalizaram um ao outro para corrigir falhas. 

Falta merenda e uniforme nas escolas municipais, entre 

outros motivos corruptos, porque a ação fiscalizadora da Câmara é 

insuficiente, tardia. A imprensa publica o sofrimento dos estudantes 

desde o ano passado. Se houvesse fiscalização séria, deficiências não 

se tornariam crises graves. 
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Enquanto Executivo e Legislativo se abraçam, o Alcântara, 

bairro de enorme importância comercial, supera em sujeira muitos 

chiqueiros. Nos horários de pico, centenas de pessoas amontoadas 

pisam literalmente no esgoto nos pontos de ônibus da rua Manoel 

João Gonçalves. Seres humanos cercados por pilhas fedorentas de 

lixo nas calçadas, se agredindo por um lugar nos ônibus lotados e 

imundos, é o retrato da nossa política pública. 

Nas últimas semanas o trânsito entrou em colapso, jovens 

gonçalenses sem futuro profissional morreram de forma banal e o 

TCE parcelou a multa de R$ 119 mil do prefeito Mulim, aplicada pelo 

descaso com a coleta de lixo. Diante de tantas falhas na 

administração municipal, Executivo e Legislativo se mantêm inertes, 

ou talvez estejam em harmonia no Hotel Alcântara, onde outros 

nobres se hospedam para discutir seus interesses. 
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Executivo despreza a Cultura 
 

O povo gonçalense ignora a história da sua formação, 

desconhece suas qualidades profissionais e a própria capacidade 

artística. Deficiência grave, claramente compreendida: a Cultura é 

mais um setor público abandonado pelo Executivo, sem 

planejamento, de orçamento ínfimo e baixa qualificação técnica. 

Para o governo Mulim, liderado por um professor, Cultura 

não é importante. O orçamento da pasta é de R$ 1,2 milhão (apenas 

0,1% do total gasto pelo município em 2015), colocando o setor entre 

as quatro secretarias menos favorecidas e de menor capacidade de 

investimento, visto que os gastos exorbitantes com pessoal – gente 

desqualificada e desnecessária – e eventos fixos do calendário anual, 

que não valorizam a produção artística gonçalense, consomem 

praticamente toda a verba. 

Ao Gabinete do Prefeito, no entanto, chefiado pela irmã de 

Mulim, a Prefeitura destina R$ 3,5 milhões por ano, quase três vezes 

mais do que a Cultura recebe. O que faz o Gabinete com tanto 

dinheiro? Longe de desenvolver pesquisas científicas em benefício 

do população, suas funções são assessorar o prefeito, assessorá-lo 

mais um pouco e eventualmente assessorá-lo de novo. 

O descaso é ainda mais ofensivo: há sete meses o Executivo 

se sentou e reteve embaixo de si mesmo a proposta de criação do 

Plano Municipal de Cultura, documento que visa estruturar o 

aparelho e a oferta cultural do município, inserido no contexto 

nacional. Nas mãos da corja incompetente que domina seu cenário 

político, São Gonçalo é mantida de propósito imersa na ignorância. 

Como se não bastasse tanto desprezo, neste mês de setembro 

a Prefeitura deveria prontificar e entregar aos gonçalenses dois 

Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs), um em Neves, outro 

no Colubandê. Entre outros benefícios, os CEUs oferecem lazer e 

serviços para promoção da cidadania em territórios de alta 

vulnerabilidade social, contudo, apesar de contar com verbas 
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federais de mais de R$ 7 milhões, a construção dos CEUs municipais 

estagnou no estágio inicial. 

A alienação generalizada estimulada pelo Governo prejudica 

o estabelecimento de respostas para uma pergunta simples: o que 

significa ser gonçalense? É um conceito quase inexistente, nos falta 

uma imagem pública positiva, carecemos de identidade. Certamente 

é algo maior do que simplesmente nascer ou viver em São Gonçalo. 
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Quando teremos um prefeito honesto? 
 

Neilton Mulim e a prefeita anterior, Aparecida Panisset, têm 

muito em comum: ambos colecionam multas aplicadas pelo Tribunal 

de Contas do Estado e receberam processo criminal por improbidade 

administrativa. Quando São Gonçalo terá um prefeito honesto, que 

faça seu trabalho com dignidade? 

Mulim atrasou o quanto pôde a licitação da coleta de lixo – 

emporcalhando as ruas da cidade – e favoreceu a empresa Marquise 

com contratos de emergência milionários, o que levou o Ministério 

Público a abrir processo contra ele. Panisset também se aproveitou 

do dinheiro do gonçalense e sustentou ilegalmente a instituição 

religiosa Casa do Saber, que sequer comprovou serviços prestados ao 

município. 

Por 8 anos Panisset entregou São Gonçalo ao fanatismo 

religioso, que destruiu patrimônios históricos e culturais, como a 

Praça Chico Mendes e a casa onde nasceu a Umbanda; não satisfeita 

com os danos causados, ela cedeu a única praça de Alcântara, 

segundo maior bairro da cidade, à cobiça dos empresários 

construtores de shoppings. 

O prefeito atual, que governará a cidade até o fim de 2016, 

igualmente despreza a cultura popular – recentemente, por pura 

ignorância, o maior evento musical gonçalense foi cancelado pela 

Prefeitura. Mulim ainda insiste em outra prática torpe, a recusa em 

pagar ao professor municipal o piso salarial estabelecido na 

Constituição Federal. 

É hábito comum entre os políticos da mesma laia prometer 

aos quatro ventos reverter as besteiras do seu antecessor (ou 

antecessora), sem cumprir absolutamente nenhuma das promessas. 

Há meses Mulim prometeu licitar a revitalização da praça Chico 

Mendes e a urbanização do Alcântara, mas ambos continuam duas 

provas da absurda desonestidade dos últimos prefeitos gonçalenses. 
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São Gonçalo possui grande extensão territorial, e baixíssimo 

nível de urbanização. Enorme população, com reduzido grau de 

instrução. Graves problemas de gestão, mas baixa capacitação 

técnica e pouca vontade política. Sendo uma cidade de extremos, ela 

merece um prefeito que pelo menos não seja multado pela Justiça, 

não incorra em improbidades administrativas, não corte suas 

árvores para pendurar propaganda política, não permita que 

comerciantes joguem lixo na calçada e, finalmente, não a trate como 

se fosse seu bordel particular. 
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Falta teatro, sobra talento 
 

Estive naquilo que a Prefeitura de São Gonçalo chama de 

teatro municipal para assistir a peça “Dentro de mim, a cidade”, 

montada pelo Coletivo Mundé. Vi que o Teatro Carequinha não está 

à altura de George Savalla Gomes, nem chega aos pés da qualidade 

artística gonçalense, cuja manifestação, felizmente, superou todos os 

problemas de infraestrutura. 

Os problemas encontrados no Carequinha, sexta-feira 

(09/10), foram fios elétricos espalhados perigosamente pelo chão, na 

frente do palco, bancos medíocres, ar-condicionado inoperante e 

apenas um ventilador de teto funcionando. É ultrajante uma das 

principais cidades do Brasil, em diversos períodos da História, 

depender de um auditório escolar improvisado, onde o artista tem 

que se virar, vender ingressos na bilheteria, pedir equipamento 

emprestado, atuar na sonoplastia e dividir seu esforço com 

atividades secundárias para apresentar seu trabalho. 

Trabalho que é um verdadeiro serviço à beleza e cidadania. 

“Dentro de mim, a cidade” ensina sobre São Gonçalo, em 

aproximadamente 60 minutos, mais do que todas as ações culturais 

implementadas desde o início do governo Mulim, há quase 3 anos 

atrás. O público presente, pequeno, foi privilegiado. Creio que todos 

se emocionaram quando o ator Reinaldo Dutra expôs no monólogo a 

dor de testemunhar uma cidade acolhedora, feliz, abandonar hábitos 

como o bate-papo noturno na esquina entre amigos, devido ao 

aumento da violência urbana. 

Poucos assistiram a peça porque novamente a Prefeitura se 

manteve distante da legítima arte municipal. Ela pendura placas 

descontroladamente sobre coisas que não faz, sobre reformas de 

praças sem previsão de começar, mas não pendurou nenhuma 

plaquinha sobre o evento. Mulim, a Fundação de Artes, a Prefeitura, 

ninguém publicou sequer um post em seus perfis nas redes sociais, 

divulgação que não custaria nada. 
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Uma peça de teatro produzida com carinho por gonçalenses, 

para gonçalenses, sobre São Gonçalo, a um preço acessível, agrega 

um valor inestimável à vida, para sempre. O Coletivo Mundé é um 

daqueles tesouros raros, são tantos talentos reunidos que as demais 

possibilidades de boas combinações se esgotam. Cada cidade do 

mundo tem no máximo um grupo assim, seja um polo criativo como 

Berlim, ou uma cidade pouco desenvolvida como a nossa, que nem 

teatro tem. 
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Pare de culpar a si mesmo 
 

O povo de São Gonçalo insiste em culpar a si mesmo pela 

omissão do poder público diante dos problemas da cidade. Grande 

engano. Uma vez eleito, cabe ao político honrar o cargo a ele 

confiado, não importa se exercia anteriormente a profissão de 

camelô ou miliciano. 

“Nós elegemos o prefeito e esses vereadores, por isso 

merecemos sua má gestão”, dizem os gonçalenses mais esclarecidos 

nas redes sociais. É óbvio que devemos escolher com cautela nossos 

representantes, mas eles têm a obrigação de governar bem, para 

todos. Se o melhor candidato não foi eleito, erramos na escolha, não 

podemos aguardar as próximas eleições. Temos o direito de exigir 

respeito, em uníssono, hoje. 

O mau hábito impede que boas soluções sejam discutidas, ao 

encontrar equivocadamente sempre o mesmo culpado, o povo. A 

maioria pode estar enganada quando vota, mas não é culpada pelo 

abandono de áreas fundamentais como Saúde, Educação e Cultura, 

pela mistura insana de comércio ilegal e trânsito caótico e pelas 

pilhas de sacolas de lixo que comerciantes depositam nas esquinas. 

Alguns colocam a culpa no povo como se não fizessem parte 

dele. Presume-se que sabem escolher bons candidatos, por isso, 

enquanto cidadãos, têm o dever de esclarecer “o povo que vota mal”, 

amigos, parentes e vizinhos. Mas geralmente têm preguiça de 

levantar a voz, não reservam tempo para viver em comunidade, 

partilhar ideias e pensamentos. 

Culpar o povo é fatalmente desistir. Cidadão de bem não 

desiste de fazer o certo. “O povo” pode ser orientado, mas o primeiro 

a bater na sua porta é o candidato ignorante prometendo emprego 

na Prefeitura ou asfaltar a rua. 

O gonçalense ainda tem muito a desenvolver, estudar e 

aprender. Estamos longe de qualquer coesão política ou ideológica. 

Mas arrisco dizer que o povo está pronto para construir uma cidade 
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melhor. Há entre nós milhares de pessoas com acesso a informação, 

capazes de disseminá-la e promover debates (com um pouco de boa 

vontade). Não haverá momento melhor. Culpar a si mesmo ou dizer 

que São Gonçalo “é um lixo” não resolve nada. 
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Fartos de Mulim 
 

Acabou a paciência da sociedade gonçalense. Para impedir a 

continuação do mandato desastroso do prefeito Neilton Mulim, o 

Sindicato dos Servidores Públicos Efetivos de São Gonçalo 

(SINDSPEF-SG) protocolou um pedido de impeachment na Câmara 

Municipal. 

O SINDSPEF-SG resumiu o sentimento do povo. Cidadãos 

comuns e profissionais de diversas classes se agrupam em frente à 

Prefeitura, frequentemente, para protestar contra o descaso 

generalizado. Guardas municipais, professores, ativistas culturais, 

trabalhadores sem-teto, entre outros (apenas em 2015), ignorados 

pelo poder público ou sujeitos à condições de trabalho degradantes, 

já levantaram sua voz. 

Milhares de gonçalenses presentes nas redes sociais se 

manifestam diariamente. Chamam o prefeito de mentiroso, apático e 

ausente nos comentários sobre as postagens da Prefeitura. Para cada 

ação divulgada superficialmente, como as obras do programa Rua 

Nova, que nem o Secretário de Infraestrutura sabe quando ficarão 

prontas, centenas de pessoas reclamam da falta de iluminação, 

drenagem, saneamento básico e asfalto em inúmeras regiões 

esquecidas. 

Junto com a paciência dos gonçalenses, esgotaram os 

argumentos dos aliados de Mulim para defendê-lo. O prefeito que na 

Saúde “melhoraria equipamentos e instalações existentes”, segundo 

promessas de campanha, obriga pacientes a buscar atendimento 

especializado em outras cidades, aquele que “valorizaria o 

profissional de Educação”, humilha com salários abaixo do piso 

nacional, quem “privilegiaria atividades socioeducativas para 

crianças e adolescentes”, impede que os Centros de Artes e Esportes 

Unificados sejam construídos. Nunca houve qualquer intenção de 

empreender um governo honesto, ouvir a população, sequer 

respeitar a Constituição! São Gonçalo vive dias de grotesco cabide 
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eleitoral, com excesso de cargos comissionados, desrespeito à Lei de 

Responsabilidade Fiscal e seguidas improbidades administrativas. 

A tramitação do pedido de impeachment depende da análise 

da Procuradoria Jurídica da Câmara e da aprovação em Plenário. O 

SINDSPEF-SG reconhece que o processo será difícil. No entanto, é 

de conhecimento geral, inclusive do Ministério Público, que a 

administração de São Gonçalo atingiu níveis inacreditáveis de 

sujeira e incompetência. O povo está cansado disto. E há bastante 

tempo Neilton Mulim não tem sustentação moral para governar. 
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Eles não amam São Gonçalo 
 

Restou uma desculpa àqueles que defendem a gestão 

tenebrosa de Neilton Mulim, prefeito de São Gonçalo: a crise 

econômica nacional. De acordo com esses defensores, em sua 

maioria sustentados pelo governo, Mulim faz “tudo o que pode”, com 

os “poucos recursos que dispõe”. Mentira. A administração pública 

gasta anualmente mais de R$ 1,2 bilhão e ainda deixa faltar lixeiras e 

lâmpadas nos postes. Há desperdício, aquisições inúteis. Mas não 

existe amor pela cidade. 

Tão desagradável quanto o lixo fétido espalhado nas 

esquinas, a propaganda irregular é um câncer, perfeitamente 

curável, do qual São Gonçalo não consegue se livrar. Enquanto 

quinze guardas municipais formam roda e conversam 

distraidamente embaixo do viaduto de Alcântara, acima de suas 

cabeças empresas penduram faixas com arame na mureta do 

viaduto. A falta de dinheiro é a causa? Não. É a indisciplina, o 

desprezo pela ordem, desde o gabinete do prefeito. 

Após às 17 horas o comércio criminoso, desorganizado e sujo 

é relevado. A Prefeitura não impedirá se você estender uma toalha 

no chão, enfileirar seus produtos falsificados e oferecê-los aos gritos. 

Talvez algum fiscal de posturas venha pedir uma graninha, no 

máximo. Culpa do aumento da inflação? Não, se chama 

desonestidade generalizada. 

Agora a pior determinação municipal, a mais burra, sinal 

marcante da estupidez crônica que dirige o governo: na cidade 

inteira a Prefeitura permite, oficialmente, que comerciantes 

depositem lixo na calçada após às 18 horas. Panfletos foram 

impressos e distribuídos com a autorização, exigindo, apenas, que o 

lixo esteja ensacado. O problema é escassez de verbas? Não. Falta 

respeito pelo trabalhador que volta para casa neste horário, 

desviando da podridão. Se desejasse limpeza, o governo exigiria a 
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separação do material reciclável e entrega daquilo que não pode ser 

reaproveitado diretamente ao caminhão da coleta. 

Quem carrega São Gonçalo nas costas, derramando suor e 

sangue, são algumas dezenas de ativistas políticos, culturais e 

gestores de projetos sociais que aproximam a música, o futebol, os 

livros e as artes da população, sem receber 1 centavo do Poder 

Executivo. Honestidade, responsabilidade e disciplina são 

consequências naturais do carinho que sentem pelo povo e pelo 

território. Tal dedicação jamais veremos em inúmeros vereadores, 

secretários e assessores que já pensam em se candidatar ano que 

vem. Desistam. O amor é importante, porra, e não pode ser 

ensinado. 
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São Gonçalo, nos socorra 
 

Valei-nos, São Gonçalo! Carregamos teu nome não à toa, tua 

intercessão junto a Deus é bem-vinda. Somos um milhão de 

assalariados, condicionados à exclusão brasileira comum, 

provedores cativos do bem-estar daqueles que nos exploram. Entre 

nossos inimigos há quem tenha cursado apenas o Ensino 

Fundamental, receba R$ 15 mil por mês e ainda disponha de carro 

alugado às custas do suor do povo. Não conhecem a honestidade, 

nem o alfabeto, e nada de bom entregam às nossas vidas. 

Santo querido, elegemos um homem há 3 anos como prefeito 

da sua cidade, e desde então a vergonha desce mais e mais sobre 

nós: as crianças picotam os livros superfaturados, sem saber o que 

fazer com eles, as adolescentes, sem sonhos de estudar e trabalhar, 

engravidam aos montes, os jovens praticam apenas o uso de drogas, 

o lixo domina as ruas, se mistura ao esgoto e o fedor se alastra, 

montantes de dinheiro são roubados dos cofres públicos, o ano está 

acabando e continuamos os mesmos ignorantes, já que a Educação é 

palco de experiências corruptas, que tira das crianças até a merenda, 

e a Cultura existe unicamente para sustentar seus parasitas. 

Nossa história é saqueada junto com os tesouros do maior 

patrimônio histórico e cultural do município, a Fazenda Colubandê. 

Sem saber de onde viemos, para onde vamos, desrespeitados pela 

exploração política, consequentemente desunidos, como 

entenderíamos que somos a força motora e intelectual do Estado? 

Estamos em todos os cantos, presentes nas principais empresas do 

Rio de Janeiro e Niterói, ocupando os níveis hierárquicos de cima a 

baixo, contudo, ainda nos definimos como um povo subalterno, que 

merece sua triste realidade subdesenvolvida, a podridão, porque não 

sabe votar. Então eles riem, os verdadeiros culpados, secretários de 

governo boçais, vereadores que se fantasiam de Papai Noel, os 

sanguessugas, eles riem de nós porque conhecem nosso valor 

desperdiçado. 
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A alienação anestesia. A falta de esperança, deprime. Valei-

nos, São Gonçalo. Enquanto há quem não desista de discutir e amar 

o território. É hora da ajuda divina socorrer o ativismo dos homens e 

mulheres bons da cidade que leva teu nome. 
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O ano quase perdido 
 

Quando um governo repetidamente ofende e prejudica 

crianças e adolescentes que deveria desenvolver sob sua proteção, 

atinge o nível mais baixo possível da infâmia. Em 2015, em São 

Gonçalo, o governo Mulim serviu como abrigo para ladrões que 

enriqueceram ilicitamente, duas vezes, usando as crianças pobres da 

cidade. Como cafetões explorando suas putas por dinheiro, 

negociaram livros e merenda escolar, em vez de sexo. Apesar do 

domínio de um governo tão imoral, graças às iniciativas populares o 

ano não foi inteiramente perdido. 

Entre outras calamidades, Mulim corrompeu as finanças 

municipais (a administração pública tem rombos milionários), 

humilhou o funcionalismo público (inchou seus quadros com cargos 

comissionados politiqueiros) e emporcalhou a cidade, que sufoca em 

meio ao lixo fedorento não recolhido (prática semestral para firmar, 

sem licitação, contratos emergenciais de coleta caríssimos). 

Mas o pior que aconteceu em 2015 foi o martírio dos 

estudantes da rede municipal de ensino. Desamparados 

intelectualmente, muitos analfabetos aos 9 anos de idade, eles foram 

frequentemente dispensados por falta de merenda ou professor. 

Então caminharam famintos pelas ruas durante o horário escolar, 

carregando uma maleta com livros superfaturados – adquiridos sem 

licitação pelo programa Magia de Ler – sem ao menos saber juntar 

palavras. 

Mesmo submetida à ganância de seres doentes que não 

deveriam ocupar a Prefeitura, através de suas ações a população 

impediu que São Gonçalo regredisse enquanto município 

politicamente independente, que busca sua afirmação cultural. 

Eventos independentes dedicados à arte local continuam existindo, 

como o Uma Noite na Taverna, e inúmeros outros movimentos se 

fortaleceram, como o Free Art e o Diário da Poesia. A luta pela 

recuperação da Fazenda Colubandê, liderada por moradores das 
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redondezas, também se revigorou em 2015 e mostrou aos governos 

municipal e estadual que o gonçalense ama seu patrimônio ao ponto 

de acordar cedo aos domingos, varrer e recolher o lixo do espaço. 

O governo Mulim perdeu a cabeça. Com o apoio de 

vereadores ensandecidos que deveriam fiscalizar e limitar os danos 

causados pelo prefeito, ele faz o que quer com a cidade. Se pudesse, 

alienaria a alma de cada cidadão porque o orçamento anual da 

Prefeitura de mais de R$ 1 bilhão é pouco para seus desperdícios. O 

cidadão modesto, porém, não se entrega. Ao descer o Morro da Caixa 

D’água de bicicleta, assoviando às seis da manhã, para vender panos 

de prato no sinal de trânsito em Alcântara, ele inunda São Gonçalo 

de orgulho e honestidade, mesmo sem saber. Que ele continue 

lutando em 2016, ano de eleições municipais. 
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Sofrimento do gonçalense comum 
 

O gonçalense comum, cuja renda familiar gira em torno do 

salário mínimo, nasce geralmente nas maternidades do Centro, Nova 

Cidade, Porto Velho ou Neves, que atendem através do Sistema 

Único de Saúde. O menino ou menina suporta a primeira infância na 

creche comunitária, em casa com os irmãos ou na adversidade da 

rua, logo que aprende a andar. Quando matriculado na rede 

municipal de ensino, sua frequência é irregular, falta professor, 

merenda, uniforme, estímulo ao estudo e apoio intelectual dos pais. 

Perde cada vez mais aulas a partir do segundo ano do Ensino 

Fundamental, já tem 9 anos e mal sabe juntar as letras, sua escrita é 

péssima, a única diversão são as brincadeiras de rua. 

Avança em idade e se interessa por roupas de marca, boné, 

tênis, relógio e joias, seus pais dizem aos gritos que não têm dinheiro 

para comprar nada disso. Parentes lhe apresentam o álcool, mas 

como sua tolerância ainda é baixa, temporariamente deixa de beber. 

O garoto ou garota passa menos tempo em casa ao se 

envolver completamente com a rua e seus frequentadores, os 

amigos. Quanto mais cresce, menos vai à escola: perambula, solta 

pipa, joga futebol, frequenta lan houses, aprende a fugir e mente 

com perfeição sobre seu paradeiro. 

Antes dos 18 anos, quando descobre a maconha, pensa 

“minha vida está completa”. O dinheiro continua escasso, às vezes 

arruma uns trocados, até rouba para ir a festas sozinho e se 

embebedar. Arruma o primeiro emprego, engraxate, carregador ou 

ajudante de qualquer coisa, quando muito terminou o Ensino 

Fundamental e definitivamente para de estudar. Pratica sexo com 

frequencia, tem dezenas de amigos, acha que sua vida nunca foi tão 

boa, embora a grana seja curta. 

Se for menina, engravida nesta época. O menino tem seu 

primeiro filho. Não sabe o nome do prefeito da cidade. Jamais 

praticou qualquer esporte além do futebol no campinho de várzea 
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improvisado em terreno baldio. O único sonho é conquistar mais 

dinheiro sem saber como, visto que não tem formação educacional. 

Se torna um adulto condenado à informalidade, aos 

problemas financeiros, às drogas, escravo das ações displicentes do 

passado. Vive de bicos por toda a vida. O álcool, que jamais 

abandonou (como os amigos de copo), traz os primeiros problemas 

de saúde no fim da juventude. 

São Gonçalo continua a mesma cidade, às escuras, que não 

sabe lidar com o próprio lixo, sem oportunidades de trabalho, que 

mata inocentes por falta de manutenção básica na rede elétrica 

porque não conta com o apoio deste gonçalense comum. Ao mesmo 

tempo ele precisa desesperadamente de São Gonçalo para ser feliz. 

  



45 

Maldita mula Neli 
 

Povo da cidade, Neli voltou pro sítio! Disseram que eu tinha 

matado ou vendido a mula preguiçosa, nada disso, eu a procurava 

em cada canto de São Gonçalo. Noite passada ela passou porteira 

adentro pisando forte, com o nariz empinado – parecia sorrir – 

como se fosse a dona do lugar após meses desaparecida. Montado 

nela voltou junto meu ódio. 

O pequeno sítio da família fracassou. Gastamos totalmente 

nossas reservas, devemos dinheiro a Deus e ao mundo. Para piorar, a 

chuva braba da semana destruiu os pequenos pés de banana, nossa 

última esperança de um futuro com menos problemas financeiros. 

Hoje a fruta está tão barata que não vale a pena o esforço de colher e 

transportar pra feira, principalmente sem a ajuda desta mula safada, 

sempre sumida ou imóvel. Nos grandes pés os cachos apodrecem, 

nenhum homem aguenta descer a ribanceira sozinho e carregá-los 

nas costas. 

Sei que a raiva é um sentimento ruim, reprovado por Deus, 

mas como odeio Neli. Quando ela some, lembro do prejuízo que tive 

ao comprá-la enganado, diziam que era obediente e trabalhava 

rápido. Tudo mentira. Quando aparece e só come e empaca, come 

até a ração dos outros bichos, fico ainda mais revoltado. Pancada pra 

ela não é nada, parece que a mula dos infernos não sente dor, 

apanha desde que chegou há três anos e carregou no máximo um 

pouco de capim no lombo. 

O ano de 2016 começou mal, que chance de recuperação nós 

temos? Perco o sono ao pensar que venderemos o sítio se não tiver 

jeito. Falei com o pessoal daqui, minha mulher e meus filhos, temos 

que inventar outra fruta pra vender, prender Neli para que não fuja 

mais e deixar a mula passando fome, se não colaborar. Pelo menos 

este ano ela precisa honrar meu investimento. Em outubro já 

decidimos fazer o último empréstimo de nossas vidas para comprar 

outro animal. Depois sumir com Neli de vez.  
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Não espere o próximo prefeito 
 

São Gonçalo é um navio afundando, com um rombo enorme 

no meio do casco e água invadindo o convés por todos os lados. 

Neilton Mulim, o comandante da embarcação, perdido nos 

problemas que ele mesmo provocou, ordenou a troca das lâmpadas 

queimadas do mastro principal ao invés de fazer o óbvio: tampar o 

buraco no casco e esgotar a água. Nós, gonçalenses, não podemos 

esperar até o mês de outubro para eleger um novo comandante, 

torcendo por medidas de emergência que serão implementadas a 

partir de 2017. Devemos salvar nossas vidas agora. 

A má gestão é o grande buraco da administração pública, 

além do verdadeiro rombo nas finanças municipais de 

aproximadamente R$ 200 milhões (até o fim de 2015). O abandono 

gerencial deixa secretarias de governo sem qualquer planejamento 

de suas ações. No Raul Veiga, por exemplo, a Secretaria de 

Infraestrutura concretou algumas ruas do bairro e poucos meses 

depois quebrou todo o concreto para instalar as manilhas de esgoto. 

Burrice? Na Cultura a sociedade luta para inserir a pasta no sistema 

de gestão estadual e nacional, mas o planejamento esbarrou na 

burocracia ignorante da Prefeitura Municipal por meses. 

Navio que navega sem rumo cedo ou tarde afunda. A 

administração incompetente mantém as esquinas e calçadas 

imundas, a saúde destruída, o trânsito caótico e os ônibus 

desconfortáveis e caros circulando impunemente. Os melhores 

eventos culturais permanecem sem incentivos públicos enquanto os 

adolescentes continuam perfeitos analfabetos funcionais, embora 

cantem muito bem a bela canção “Ela quer pau, pau, pau”, 

acompanhados em coro no refrão pelas crianças maiores de 3 anos 

de idade (meu filho inclusive). O futuro da cidade largado, ainda 

mais nas férias escolares. 

O tempo é curto. Cada passageiro, nós, pode agir de maneira 

diferente para evitar o naufrágio. Conversar sobre soluções com os 
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demais passageiros (parentes, amigos e vizinhos), interrogar os 

tripulantes (secretários de governo) sobre suas ações e sacudir o 

comandante Mulim com violência para despertá-lo do transe é 

imprescindível. Na São Gonçalo real, município de quase 250 km², 

alguns plantam árvores, outros distribuem livros ou participam 

ativamente da política local (circulando pela Prefeitura e pela 

Câmara apresentando propostas). Você é passageiro da primeira 

classe, descubra como ajudar. 

  



48 

Os mistérios de Neilton Mulim 
 

Neilton Mulim da Costa, prefeito de São Gonçalo, é um 

homem de currículo invejável. Aos 24 anos já exibia duas 

licenciaturas, Ciências Físicas/Biológicas e Matemática, e em 1996 

conquistou sua primeira eleição para vereador da cidade que hoje 

administra. Desde então, há quase 20 anos Neilton acumula 

sucessivas vitórias e experiências em cargos públicos, inclusive dois 

mandatos como deputado federal. Por que este homem instruído 

descumpriu cada promessa de campanha e evita a menor reação 

para livrar São Gonçalo do atraso? É um mistério angustiante. 

Apenas 7% dos adultos gonçalenses cursaram o Ensino 

Superior (Atlas Brasil 2013). Neilton Mulim é um deles. Como 

alguém íntimo da Matemática, professor de ciências exatas durante 

anos, pôde corromper as finanças da cidade? Ainda em 2015 a 

Prefeitura já gastava a receita pertencente a 2016. Qualquer dono de 

bordel sabe que isto traz maus resultados, quanto mais um ex-

diretor de escola estadual. Não é pura burrice, não podemos acusar 

Mulim de não saber calcular. Se fosse desorganização da equipe 

fazendária, culto, pós-graduado em psicopedagogia institucional, 

Neilton teria ensinado conceitos matemáticos simples e influenciado 

as pessoas a trabalhar corretamente. Gastar, gastar e gastar mais do 

que arrecada e tirar dinheiro de onde não deveria, como do Carnaval 

genuinamente gonçalense, corrói o corpo e a alma deste município. 

Cabe, por fim, a deliberada intenção de afundar São Gonçalo em 

dívidas e o fato de ter a própria irmã como secretária chefe do seu 

gabinete corrobora a hipótese de que competência e transparência 

não são valores cultivados pelo prefeito. 

Como alguém que foi vereador por três mandatos seguidos e 

conhece bem os maiores problemas da região não criou um 

programa inteligente para combatê-los? As ruas imundas fedem, as 

crianças odeiam o ensino municipal, as drogas são as melhores 

amigas dos jovens e continuamos uma cidade ridiculamente 
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pequena, baseada na informalidade da Prefeitura ao camelô, apesar 

de ultrapassarmos 1 milhão de habitantes. 

Por que um ex-deputado que frequentou Brasília entre 2007 

e 2012 comete erros crassos como não licitar a coleta de lixo? E deixa 

de pagar as multas aplicadas por falta de licitação, solicita o 

parcelamento do débito e também não paga as parcelas que ele 

mesmo pediu? É outro mistério, Mulim. Facilmente encontrado em 

indivíduos de má índole. 

Que manobra incrível concebeu para prometer a passagem 

municipal a R$ 1,50? Hoje são cobrados R$ 3,45 por trecho e tem 

cidadão gastando o dobro para atingir o destino desejado. Neilton, o 

professor, certamente não errou o cálculo. 

Igualmente misterioso é o fato do prefeito não se dirigir à 

população. Portador de um discurso maduro, claro e objetivo que 

auxiliou na sua rica trajetória, Mulim dificilmente teria medo de 

falar em público. Ele não se entregou por inteiro à missão, não se 

dedica sinceramente ao povo que o acolheu. Se pensa o contrário e 

até agora nada mudou em São Gonçalo, seu fracasso é outro 

mistério, explicado talvez pela inaptidão absoluta para governar. 

Acho indelicado chamar de mentiroso, corrupto ou safado 

um prefeito eleito democraticamente e no exercício do poder, 

embora a população gonçalense grite tais adjetivos há tempos. 
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Cidade que mata crianças 
 

Se o assassinato de apenas uma criança em qualquer lugar do 

mundo é tragédia inconsolável, o que dizer do assassinato de uma 

criança e dois adolescentes na mesma cidade, São Gonçalo, em 

menos de uma semana? Significa a ruína absoluta da sociedade 

gonçalense e brasileira. Os aparelhos de segurança, as instituições de 

proteção social e a organização do Estado foram criados e evoluíram 

com intuitos opostos à destruição da vida em estágio inicial. 

Ana Beatriz, a mais nova, foi a primeira vítima. Ela tinha 5 

anos. Ver as fotos dela publicadas pela imprensa transmite a noção 

exata do fracasso social. Não há sangue ou tristeza nas fotos, mas a 

alegria perdida. Bia brincava com outras crianças durante uma festa 

na casa de um tio, no bairro Santa Catarina, dia seis de março. De 

repente foi atingida na cabeça por um tiro que ninguém – polícia e 

parentes presentes – sabe de onde veio, e caiu. Ao acaso, 

displicentemente, como alguns jogam as cinzas do cigarro no chão 

com um peteleco. 

A fatalidade que parece surreal, no entanto é típica de zonas 

guerra, se repetiu: dois dias após a morte de Bia no Hospital 

Estadual Alberto Torres, João Victor foi baleado, também na cabeça, 

brincando com amigos na rua Oscarina Maciel, no bairro Mutuapira. 

Socorrido, morreu horas depois no mesmo hospital onde a menina 

ficou 4 dias internada. Aos 14 anos de idade, João curtia as emoções 

únicas desta fase em que ainda brincamos como crianças e 

aprendemos a paquerar. “Bala perdida”, disseram os jornais, mas 

não há balas perdidas na Síria ou no Brasil. Quando disparadas elas 

não escolhem vítimas entre bandidos, heróis e garotinhas brincando 

em festas de aniversário. 

No domingo (13/03) foi a vez de Ygor (16 anos) ser 

assassinado no Jockey, um dia depois de João Victor. Como dez 

adolescentes entre 16 e 17 anos são baleados e morrem por dia no 

Brasil (Mapa da Violência), parte da imprensa não consegue 
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identificá-los antes de publicar a notícia, foi difícil achar o nome de 

Ygor. Pobre e negro, como a esmagadora maioria, ele chegou a ser 

espancado pelos assassinos após deixar uma lanchonete. Muitos 

brasileiros desejam que adolescentes infratores a partir de 16 anos 

sejam presos, mas o Mapa da Violência mostra um problema mais 

grave sem a devida atenção da população. Ygor iria para Curitiba 

mês que vem realizar o sonho de ser jogador de futebol. 

A morte de crianças e adolescentes vítimas da violência que 

os adultos criaram é o único crime imperdoável de uma sociedade. 
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Mulim ousa pensar em reeleição 
 

O prefeito de São Gonçalo guarda na sua personalidade 

misteriosa um defeito comum aos piores políticos, o deboche. Em 

entrevista publicada dia 4 de abril no jornal que não merece carregar 

o nome desta cidade, Mulim disse que a partir de 2017 pretende 

“avançar ainda mais nas áreas da saúde, educação e infraestrutura”. 

Em direção ao abismo, ao caos total, único destino possível sob sua 

liderança. 

Que tipo de cidadão votaria em Mulim novamente além 

daquele que recebe alguma vantagem ilícita de seu governo? Além 

dos vagabundos remunerados que ocupam cargos comissionados na 

Prefeitura e nem comparecem ao trabalho? O Mal não pode ser 

perpetuado por mais quatro anos, como foi com Aparecida Panisset. 

O atual prefeito quer estender a fase de abandono das principais vias 

urbanas, de desprezo pela população pobre que perde tudo a cada 

temporal e deseja manter São Gonçalo como está desde a gestão 

passada, na condição de cidade pequena suja e ignorante nas mãos 

de larápios do dinheiro público. 

Um homem que jamais explicou ao povo por que não reduziu 

o valor da passagem municipal, não criou a companhia de limpeza 

urbana nem a de distribuição de água, como prometeu, pretende 

sentar naquela cadeira por mais tempo. É falta de vergonha na cara. 

Vontade mórbida de destruir completamente São Gonçalo. 

Na maior cara-de-pau, após longos 3 anos, 3 meses e 7 dias 

de governo, Neilton Mulim defende sua reeleição se amparando em 

novas promessas, naquilo que diz que fará a partir do ano que vem 

mas foi incapaz de realizar até hoje. Ele chama o gonçalense de 

estúpido. 

O atendimento médico nas unidades de Saúde, área onde 

Mulim mente ao dizer que avançou, é decadente. Logo na entrada do 

principal pronto-socorro da cidade, no Centro, o ar-condicionado 

pinga em cima da fiação elétrica remendada, a grande quantidade de 
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lixo nos canteiros laterais prova a falta de cuidado e limpeza, e o 

cidadão enfrenta pelo menos duas filas intermináveis, a primeira 

ainda na triagem. 

Na Infraestrutura o prefeito esbanja as verbas do PAC 2 em 

programas atrasados há mais de 6 meses e executados com 

displicência, sem cronograma confiável, como o Rua Nova. O 

destaque sobre as obras, sem mencionar o investimento federal, é 

tão intenso que só falta Mulim dizer que o dinheiro saiu do próprio 

bolso. Bairros inteiros continuam na lama e no esgoto sem qualquer 

iniciativa da Prefeitura. 

Na Educação, as crianças do Ensino Fundamental são 

semianalfabetas, coitadas. Não à toa São Gonçalo ocupa posição 

ridícula no IDEB Municipal 2013, atrás das próprias metas e 

inclusive com piora na avaliação do 9º ano. Um prefeito 

transparente, digno, apresentaria um planejamento realista para 

reverter esta situação em vez de publicar promessas vãs. 

Não há perspectiva de uma São Gonçalo limpa, com 

qualidade de vida, geradora de empregos para a população presa à 

informalidade ou que trabalha no Rio de Janeiro ou Niterói. E 

Mulim ainda ousa pensar em reeleição. 
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Vítimas do encanto do prefeito 
 

Neilton Mulim cativa o gonçalense mal esclarecido quando 

aparece diante dele, milagrosamente não suando debaixo do sol 

forte, oferecendo a mão determinada enquanto fita olhos surpresos, 

submissos. O cidadão que não enxerga os graves pecados da gestão 

atual se derrete de amor. 

Nas últimas semanas os moradores dos bairros 

contemplados pelo programa Rua Nova foram vítimas da astúcia do 

prefeito. Ele se aproxima e diz com a seriedade e ternura de um anjo: 

“Sou eu que estou fazendo isso aqui” e aponta para a rua em obras 

ainda sem asfalto, mas já com meio-fio novinho. O homem ou 

mulher quase se joga nos braços de Mulim, por 40 anos viveu no 

mesmo lugar sem ver o nome da Prefeitura, ou sequer uma lixeira 

pública pendurada em poste de luz. Hoje dezenas de caminhões e 

trabalhadores da construção civil ocupam seu quarteirão, ele ou ela 

não pisarão mais na lama; contudo, o gonçalense ignora que os 

recursos vêm do Programa de Aceleração do Crescimento e a 

conquista é da sociedade brasileira, não do prefeito de São Gonçalo. 

Ao descobrir que foi fotografado sem autorização e que a foto 

com Mulim está no site da Prefeitura, em vez de sentir raiva, se 

regozija, quer revelar a fotografia e mostrá-la ao prefeito quando “ele 

voltar”. Por meses a pessoa contaminada sonhará com este dia, a 

foto revelada ficará guardada em gaveta especial, aguardando. 

Nas ruas Neilton habilmente equilibra erudição e humildade. 

Governa sem soberba, se mostra presente, amigo, conhece o que o 

povo precisa. Não é belo, mas é polido, faz pleno uso de suas 

qualidades. No isolamento do gabinete joga dados com São Gonçalo, 

a cidade é um brinquedo particular, seu Banco Imobiliário, a fama 

de ausente prevalece, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério 

Público são seus adversários neste jogo. 

A vítima do encanto de Mulim tem culpa? Mil vezes não. 

Ainda que sofra da Síndrome de Estocolmo, na qual se sente 



55 

simpatia pelo agressor. Aqueles que riem desesperadamente diante 

do prefeito são a alma gonçalense em estado bruto, reféns dos 

aproveitadores das necessidades do povo. 
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Novo retrato da rua onde moro 
 

Quando era criança muitas vezes busquei minha bola de 

futebol dentro da vala de esgoto que havia na esquina da rua 

Aldrovando Pena com a Alexandre Muniz, no bairro Vila Três, em 

São Gonçalo. A bola vinha molhada pela água suja, eu batia com ela 

3 vezes no chão e a gente continuava o jogo. Era o procedimento 

entre a galera, a mão se limpava no short. Nas últimas semanas a 

vala foi eliminada, a rede de esgoto, reformulada, e a rua onde moro 

há 26 anos, asfaltada com dinheiro público federal (o governo 

municipal continua um fracasso). 

Na primeira noite de rua pretinha e lisinha, noite de frio 

anormal em terra de “chapa quente”, a alegria transbordava do meu 

filho e de seus pequenos amigos. As meninas andaram de skate até 

às 22h, os meninos corriam para cima e para baixo repetidamente, 

por puro prazer, no mesmo local onde meses atrás bandidos 

armados estabeleciam toque de recolher às 18h porque o tiroteio iria 

começar. 

No segundo dia até os adultos entraram na brincadeira, 

devidamente protegidos por capacete, e gravaram vídeos descendo 

as ladeiras ao pé do Morro da Caixa D’água de skate. Sem melhores 

opções de lazer, os gonçalenses “piram” quando uma rua se torna 

habitável. 

Ontem, terceiro dia de rua nova, crianças e adolescentes das 

proximidades se juntaram aos moradores do quarteirão, contei 15 

deles ao mesmo tempo descendo as ladeiras com longboards, skates 

tradicionais e de duas rodas, coisa linda de se ver. Há chances do 

local se tornar referência para o esporte em São Gonçalo? Sim. Tudo 

porque uma rua foi asfaltada com recursos do contribuinte 

brasileiro. Com o devido investimento, uma pequena oportunidade, 

São Gonçalo voa. 

Mas o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é 

iniciativa do Governo Federal, não do prefeito Neilton Mulim. A vala 
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negra onde eu buscava minha bola de futebol na infância era fruto 

do abandono político que ainda polui bairros inteiros, esquecidos. O 

lixo não recolhido avançou da calçada para a rua e está impedindo a 

passagem de veículos e pedestres nas principais vias dos bairros do 

2º e 3º distritos, como Sacramento, Barracão e Santa Isabel. 42% da 

cidade de São Gonçalo foi alagada pelo temporal do mês de março. E 

o que o prefeito realmente faz contra esses problemas? Pendura 

placas onde não deve, como embaixo do viaduto de Alcântara, com 

propaganda enganosa. 
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O prejuízo causado pelo governo Mulim 
 

Quem passa por São Gonçalo pela primeira vez, de carro ou 

de ônibus, percebe pela desordem urbana que o governo Mulim é um 

fracasso. Está estampado nas ruas. Mas é difícil até para gonçalenses 

calcular com precisão o prejuízo que Mulim causou à cidade em 3 

anos de governo. Sabemos que a falta de investimentos e o 

desperdício são gigantescos. Estimo em R$ 400 milhões. Ainda mais 

profundos, os danos causados pelo abandono da Educação e atraso 

cultural são incalculáveis. 

São Gonçalo recebeu do Governo Federal mais de R$ 7 

milhões para construção de dois Centros de Esporte e Lazer 

Unificados, um em Neves, outro no Colubandê. Nenhum foi 

construído. Um atentado contra a população, contra a juventude que 

abusa do álcool e das drogas como opções de lazer. 

O contrato para a construção de uma policlínica no bairro 

Vila Três cobria gastos de R$ 4,8 milhões. As obras começaram há 5 

anos, o prédio permanece inacabado e recentemente outro contrato 

foi firmado para conclusão, no valor de R$ 2,8 milhões. Outro 

desperdício de dinheiro da Saúde ocorre nos bairros Pacheco e Nova 

Cidade, onde foram gastos R$ 7,3 milhões na construção de duas 

UPAs que embora estejam prontas continuam fechadas. 

Contratos de emergência milionários para coleta de lixo 

foram firmados, sem licitação, entre 2013 e 2015. Só no ano passado 

foram pagos à Marquise R$ 51,6 milhões pelo péssimo serviço 

prestado. 

Na Educação roubos e superfaturamentos se tornaram 

frequentes, os bandidos perderam a vergonha. Ano passado, 

auditores do Tribunal de Contas do Estado analisaram contratos e 

concluíram que R$ 15 milhões foram pagos indevidamente à Home 

Bread, empresa que deveria fornecer regularmente merenda escolar. 

A farra no setor continua e o governo Mulim pagou recentemente 

R$ 10,00 por uma dúzia de ovos, encontrada a menos de R$ 4 nos 
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supermercados. Estão metendo a mão no bolso do gonçalense, como 

fizeram através do programa de leitura Magia de Ler, outra aquisição 

sem licitação, imposta à classe educadora, mal planejada, e levaram 

mais R$ 12 milhões. 

Até o fim de 2015, o rombo nas finanças municipais, 

resultado da má administração, estava avaliado em R$ 200 milhões 

(Jornal Daki). Se o prejuízo total que o governo Mulim causou fosse 

recuperado e distribuído para o povo gonçalense, que até 2010 

ganhava em média R$ 669 por mês, cada cidadão teria 60% a mais 

no orçamento. Nada mau em tempos de crise econômica. 
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Alucinações no Alto do Gaia 
 

Não bebi, não fumei nem usei nenhum tipo de alucinógeno, 

mas fiquei doidão a 534 metros de altitude no Alto do Gaia, ponto 

mais alto de São Gonçalo, e me apaixonei de vez pela cidade. 

Assim que coloquei o pé no topo da montanha, acima do voo 

dos urubus, percebi que São Gonçalo é maior que a sujeira urbana e 

o descaso público, infinitamente maior. A cidade é bela. Verde, 

calma, ventilada. Contra o bom senso, construíram uma merda 

apertada de concreto e pouco asfalto em parte do território onde a 

maioria da população, desesperançada, vive. 

Depois do primeiro ensinamento do Gaia, as alucinações 

começaram. Na minha frente a quilômetros de distância, lá embaixo, 

vi Neilton Mulim cair no choro dentro do gabinete do prefeito, 

desistir da reeleição e pedir perdão ao povo pelo prejuízo que causou 

com seu governo criminoso. Seus apoiadores na Câmara de 

Vereadores realizaram logo após a expiação a Audiência Pública da 

Vergonha e do Arrependimento. Um grande feito sem mais ações 

concretas. 

São Gonçalo ao alcance dos olhos, virei a cabeça para Neves, 

depois olhei o Colubandê, e vi construídos os Centros de Esporte e 

Lazer Unificados, os maiores do Brasil, como previa o projeto inicial. 

Os jovens desempregados abandonavam os bares onde antes se 

embriagavam e trocavam futilidades o dia inteiro e entravam nos 

centros com skate e livro na mão. Vi bibliotecas públicas espalhadas 

em cada distrito, o bairro Sacramento urbanizado, acessível a 

cadeirantes. 

No Raul Veiga as crianças iam felizes à escola municipal do 

bairro, carinhosamente chamada de Rato Velho. Havia atividades 

para desenvolvimento de jogos digitais e aprendiam técnicas de 

comunicação e gravação de vídeo para a Internet. Gamer e youtuber 

são as profissões dos sonhos dos adolescentes de hoje, os ladrões de 

merenda precisam saber. 
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Próximo a linha do horizonte, o mais longe que meus olhos 

alcançavam, o antigo lixão de Itaoca tinha virado o maior centro de 

reciclagem da América Latina. Atendia ao município, ajudou a 

resolver a questão do lixo espalhado nas ruas, e recebia material das 

cidades vizinhas, gerando renda e empregos. 

Desejo do trabalhador, avistei uma linha nova cortando a 

cidade de Neves a Guaxindiba e tive certeza de que era uma 

alucinação provocada pelo poder transformador do Gaia: era a Linha 

3 do Metrô. 

Na descida do Alto do Gaia, a umidade refrescante da floresta 

gonçalense guardava borboletas gigantescas de asas pretas nas 

bordas e azuis no meio, há mais de 50 anos não vistas em bairros 

como Alcântara. Aquilo era real, bem como o pé carregado de 

laranja-da-terra, na beira da Estrada do Sítio da Pedra, que fiz 

questão de tocar. O Gaia nos diz: “Recomecem, há tempo e espaço 

suficientes para desenvolvimento inteligente em São Gonçalo”. 
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Do ovo ao teatro superfaturado 
 

Governos corruptos superfaturam aquisições parciais de uma 

grande obra em conluio com a construtora, emissora das notas 

fiscais. Pagam pelo cimento um valor acima do cobrado pelo 

mercado, distribuem entre os safados a diferença mas mantêm o 

valor justo da areia para disfarçar, não pegam tão pesado. Um 

governo que durante anos não licita a coleta de lixo, superfatura 

livros infantis, merenda escolar e a construção inteira de um teatro 

não é só corrupto. O governo Mulim, em São Gonçalo, é 

essencialmente maligno, um governo de ódio descarado contra 

aquilo que torna o povo gonçalense único, sua arte e juventude. 

Há crianças na rede municipal de ensino que frequentemente 

contam apenas com a refeição servida na escola, quando é servida. 

Explorando a pobreza delas os bandidos daqui lucram, comprando a 

dúzia de ovos da merenda a R$ 10. Ensino de qualidade o governo 

Mulim é incapaz de oferecer, mas sabe como importar ovos caipiras 

de Marte. Pior do que um ataque aos cofres públicos, o desprezo pela 

Educação forma os camelôs que sustentarão o cafezinho da 

Secretaria de Posturas nas próximas décadas. 

Superfaturar a arte é tão ultrajante quanto a comida. A 

Fundação Cesgranrio inaugurou um teatro no Rio de Janeiro, 

construído a partir de um auditório para 90 pessoas, que custou 

R$ 2 milhões. A construção da Policlínica no Vila Três, prédio alto e 

largo com pelo menos 3 pavimentos e ocupando o espaço todo do 

antigo campo de futebol, custou R$ 4,8 milhões. O primeiro teatro 

municipal gonçalense, com espaço para 269 pessoas, custará 

incríveis R$ 13,6 milhões. No Teatro Cesgranrio cabem 300 pessoas. 

Os compradores de ovos marcianos enriquecem com o sonho do 

povo de assistir a um espetáculo com dignidade, sem medo do teto 

cair sobre a cabeça, sem as dores no corpo provocadas pelas cadeiras 

do humilde Anexo Carequinha. Deturpando sonhos, é assim que os 

grandes criminosos agem. 
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“O cara superfatura do ovo ao teatro”, disse Renato Aroeira, 

famoso cartunista, sobre o governo Mulim. Governo que não para de 

emitir decretos para aumentar as verbas de gabinete do prefeito. 

Milhares de reais para comprar grampos e tirar cópias do Diário 

Oficial. A arte de roubar está em exibição permanente na Prefeitura 

de São Gonçalo. 
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O sofrimento dos desabrigados 
 

Sabemos que o governo Mulim trouxe para São Gonçalo mais 

lixo, escuridão, corrupção e mentira. No conforto de nossas casas, 

entretanto, não percebemos o quanto ele é desumano. As famílias 

desabrigadas pelas chuvas de março sabem. Elas sentem, na carne, o 

tamanho da omissão do prefeito e dos cavaleiros da hipocrisia (ou 

secretários de governo). 

Centenas de pessoas perderam suas casas, seus móveis e 

pertences há três meses, quando 38 bairros da cidade foram 

alagados. Desesperadas, crianças, idosos e doentes crônicos inclusive 

buscaram abrigo em dois condomínios desabitados do programa 

“Minha Casa, Minha Vida” no Jóquei. Permaneceram no local sem 

água encanada nem energia elétrica por quase dois meses, se 

alimentando através de doações, sem qualquer assistência médica ou 

social do governo municipal. 

Expulsas dos apartamentos por ordem judicial, sob a 

condição de que a Prefeitura forneceria abrigo apropriado, cerca de 

400 pessoas, segundo os desabrigados, foram transferidas para o 

CIEP Porto do Rosa. Os documentos e objetos que conseguiram 

juntar após o alagamento foram jogados num caminhão para a 

transferência e jamais vistos novamente. Algo impensável, 

abominável e o sofrimento aumentaria: localizado em região tomada 

pelo tráfico de drogas, encontraram o CIEP crivado de balas, sem 

janelas e com vazamentos na cisterna. Dormindo sobre o chão frio, 

entre eles 20 portadores de necessidades especiais, muitos 

adoeceram. 

Após 30 dias vivendo precariamente no CIEP Porto do Rosa, 

mês passado sofreram a segunda remoção à força. Desta vez os 

desabrigados foram espalhados entre o Polo de Assistência Social de 

Vista Alegre e igrejas que ofereceram ajuda. Alguns homens 

dormiram na calçada por falta de espaço para todos. As crianças, 

longe da escola desde março, incapazes de entender o motivo de 
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tantas mudanças, perguntam aos pais quando voltarão para casa. “É 

uma situação de guerra”, nas palavras de um desabrigado. E não 

temos um governo interessado em resolver a questão. 

Publicamente a Prefeitura tem a audácia de dizer que existem 

“desalojados, não desabrigados”. Faz joguinhos de marketing com as 

vidas de centenas de pessoas, desrespeitadas enquanto seres 

humanos. Estão sem água e comida e convivendo com a sujeira 

porque a máquina pública foi empregada em ações ilegais de 

propaganda, como faixas penduradas em postes de luz e muretas, 

visando as próximas eleições. 

Gonçalenses perderam tudo o que possuíam e continuam 

sofrendo. E a grande preocupação do governo Mulim é com a 

própria imagem. 
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Enganações do prefeito Mulim 
 

A Prefeitura de São Gonçalo me entregou em casa uma 

revista com as “realizações” do governo Mulim desde 2013. Criada 

com dinheiro do povo, a publicação tem 8 belas folhas de 

enganações e foi distribuída após o dia 02/07/2016, data a partir da 

qual a Justiça Eleitoral proibiu a divulgação de atos, obras e serviços 

públicos para garantir igualdade de oportunidades entre candidatos 

(Lei nº 9.504/1997). Além de mentiroso, Neilton Mulim confirma a 

fama de prefeito criminoso. 

Fiquei confuso ao folhear a revista contendo 74 reformas, 

criações e projetos. Pensei que estivesse louco, vários 

questionamentos me dominaram: Mulim é um bom prefeito e sou 

incapaz de ver? Ele trabalhou fielmente durante os últimos três anos 

e meio mas falhou ao transmitir seus feitos? Olhei a revista com um 

pouco mais de atenção e entendi seu verdadeiro intuito: disfarçar 

uma péssima gestão. 

Mais enfeitada que pavão, a revista não apresenta 

indicadores de programas de governo porque este governo nunca 

teve programa. Ela mostra uma métrica insuficiente, referente à 

Educação, apenas um índice entre 74 itens. Que raio de governo é 

esse que constrói café social e clínica mas não diz o quanto a cidade 

se desenvolveu em números socioeconômicos? Quais projetos foram 

concebidos, realizados e tiveram o objetivo alcançado? Com R$ 1 

bilhão e 200 milhões anuais (orçamento do governo) meu filho de 5 

anos – ele quer ser prefeito e bombeiro – construiria bastante coisa 

em parceria com empreiteiras corruptas sem planejar o 

funcionamento e manutenção posterior. Ajudar o cidadão a 

aumentar seu nível de educação e renda exige maturidade e 

competência que meu filho ainda não tem. Nem o prefeito. Sendo 

que o primeiro ainda está no maternal. 

Será que Mulim pensa que a população seria incapaz de 

entender gráficos de receita e despesa mostrando a saúde financeira 
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da Prefeitura ou teme revelar seus podres? As crianças estão lendo 

mais após o programa Magia de Ler, que custou R$ 12 milhões sem 

licitação? Agora escrevem melhor? Não em Alcântara, Raul Veiga e 

Vila Três, bairros que frequento. Talvez no seu bairro leitor; por 

favor, nos diga. 

Grande parte das realizações não estão realizadas. 

Exatamente. Mulim subverte o Português Brasileiro. São obras 

atrasadíssimas, como a da Policlínica de Alcântara. 

Outra realização, uma merda de aplicativo chamado 

Saúde.com que, se foi feito de graça, saiu caro. Não traz nada além 

de um plágio grotesco do Google Maps, provavelmente usando o 

próprio serviço da Google, sem inovação, inútil. Uma ofensa contra 

brilhantes mentes gonçalenses que desenvolvem na capital do 

Estado os principais aplicativos do mercado do Rio de Janeiro. 

O folheto não revela, obviamente, que São Gonçalo é uma 

cidade às escuras onde se leva seis meses para trocar a lâmpada 

queimada de um poste. Não diz que ultimamente os porcos se 

recusam a circular em Alcântara, maior bairro comercial da cidade, 

tamanha sujeira e desordem; que o cidadão é um refém do descaso 

por não contar com um canal eficiente de comunicação com a 

Prefeitura, que há obras com 100% de financiamento federal, de 

iniciativa federal, mas que Mulim conta como suas, além de 

financiamentos desperdiçados, como o projeto CEUs. 

Faltam seis meses para o governo Mulim acabar. Tempo 

demais para cruzar os braços e viver na escuridão. 
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A democracia gonçalense vista de Alcântara 
 

A menos de 90 dias das eleições municipais, o que mais 

incomoda em Alcântara, importante polo comercial de São Gonçalo, 

não são os conhecidos problemas do bairro. Incomoda perceber, 

vendo as antigas deficiências que se estendem pela cidade inteira, 

que os gonçalenses ainda não participam plenamente da escolha e 

exercício do governo municipal. 

Alcântara é o ponto perfeito de observação do povo. Graças à 

fartura de lojas, serviços e oportunidades, gente dos cinco distritos 

se mistura diariamente entre a Rua da Feira, o Calçadão e o entorno 

do viaduto da RJ-104. Há pessoas indo e vindo, comprando e 

vendendo, falando e comendo, sempre com pressa, nunca parando. 

As lixeiras transbordam lá mais do que em qualquer outro 

lugar. Atropelamentos são frequentes na disputa insana entre 

veículos e pedestres, a lama dos vazamentos de esgoto compõe a 

paisagem natural, os pontos de ônibus geralmente estão lotados. E o 

gonçalense circulando em Alcântara não pode refletir por um 

instante sobre o abandono. 

As decisões políticas do Executivo são tomadas à revelia da 

população, ocupada com o comer e o vestir. A imprensa diária de 

maior alcance, subordinada aos mandos (e ao dinheiro) do Governo, 

ignora o impacto dessas decisões no cotidiano quando deveria 

alimentar a opinião pública com jornalismo de qualidade, pilar 

central da democracia. 

Nas sessões ordinárias da Câmara os vereadores protegem 

seu “curral” dos inimigos, não raro outros vereadores em atividade, e 

legislam baseados no mais vantajoso para a manutenção do poder 

em vez de estimularem o debate político. 

O voto obrigatório segue orientações impróprias, como a 

popularidade do candidato dentro na comunidade, de acordo com o 

tamanho do investimento na campanha eleitoral. O conhecimento 
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exato sobre as atividades do prefeito e dos vereadores está restrito a 

poucos indivíduos. 

Entre o cidadão e a figura política o distanciamento é tão 

grande que há pessoas morando sem reclamar em ruas sem asfalto e 

às escuras porque veem o prefeito como entidade poderosa que tudo 

sabe e pode castigar. Transformam respeito em precaução, a 

precaução vira medo pois desconhecem que têm o poder nas mãos. 

Os recursos de infraestrutura, transporte e promoção da 

dignidade humana são geridos em São Gonçalo como se nela 

vivessem 100 mil pessoas, embora abrigue mais de 1 milhão. Não há 

tanques nas ruas, mas a falta de informação, cultura e educação se 

encarrega da restrição da liberdade democrática como em poucas 

cidades brasileiras. 
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São Gonçalo dominada 
 

O morador de São Gonçalo sente que a cidade não lhe 

pertence mais. O crescimento gradual da violência, com súbitos 

golpes de crueldade, atingiu seu ápice: facções criminosas decidem a 

rotina de bairros inteiros. Rebatizadas pela ação de bandidos, as 

regiões afetadas se transformaram em imensos complexos de tráfico 

de drogas e medo. 

Anaia, Amendoeira, Miriambi e Vila Três, apenas alguns 

exemplos, deixaram de existir. São agora aglutinações de assaltos, 

tiroteios e barricadas chamadas de Complexo do Anaia, Complexo da 

Alma e Complexo de Miriambi. Juntaram-se ao famoso Complexo do 

Salgueiro em um movimento onde o terror ganha terreno e o 

cidadão perde o chão onde pisa. 

Os dados do Instituto de Segurança Pública sobre São 

Gonçalo são alarmantes. No primeiro trimestre deste ano o número 

de roubos a pedestres aumentou 43% em relação ao mesmo período 

do ano passado. Entre dez tipos de crime analisados, oito ocorreram 

mais vezes,  entre eles homicídio doloso e furto de veículos. 

A força do fuzil na porta de casa impede o trabalho e o lazer. 

Ruas onde os jovens tradicionalmente jogavam vôlei e futebol estão 

desertas. O morador, homem ou mulher, sai de casa cedo para 

sustentar a família e não sabe se chegará à primeira esquina sem o 

trauma de um assalto ou violência pior. No retorno à noite, cansado, 

a mesma incerteza desesperadora. Se estiver de carro cumpre a 

ordem de ligar o pisca-alerta, ainda que viva no mesmo lugar há 

anos. 

O que diz a maior autoridade pública municipal sobre a crise 

na segurança? Nem uma palavra. A opinião do prefeito Neilton 

Mulim sobre a escalada da violência é desconhecida, como se ele 

morasse em outra cidade ou não compartilhasse dos sofrimentos do 

povo. 
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O projeto Rua Nova, menina dos olhos do prefeito, foi 

interrompido por semanas aguardando autorização do tráfico para 

continuar. Hoje há ruas asfaltadas recentemente bloqueadas com 

manilhas, sofás e pedaços de concreto. Trágica ironia. O gonçalense 

se livra da lama, do esgoto e do buraco e em seguida é aprisionado 

dentro de casa por bandidos. São eles os novos donos do território. 
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Uma tocha por dia 
 

A cinco meses do término do seu governo, graças à passagem 

da Chama Olímpica, a “tocha” do prefeito de São Gonçalo, Neilton 

Mulim, enfim acendeu. Explico: o município se movimentou como 

nunca antes nesta gestão, varreu, pintou e asfaltou com velocidade 

para receber o símbolo que percorreu 329 cidades brasileiras. 

Boa parte do povo gonçalense não gostou desta 

demonstração tardia de virilidade do prefeito. Pudor ofendido, 

quiseram apagar a tocha, olímpica, esperando reduzir o fogo dele. A 

Chama, na verdade, poderia ter vindo bem antes e mantido o pacato 

governo Mulim ativo todos os dias. 

A eficiência da organização surpreendeu, foi chamada de 

“maquiagem” para esconder os problemas de São Gonçalo. 

Aprovando e discordando, como deve ser numa democracia, o 

protagonismo assumido pela população presente, estimada em 100 

mil pessoas pela Prefeitura, é outro aspecto que tornou o dia dois de 

agosto especial. 

Havia dois tipos de pessoas em Alcântara, ponto de partida 

da tocha oficial: aqueles que reprovavam aos gritos o evento e os 

estupefatos. Quem insistia em aprovar era insignificante, pequenos 

comentários isolados. 

Os manifestantes jogaram bolinhas de água nos capacetes 

negro-foscos da Polícia Militar, que respondeu com bombas de efeito 

moral, teve empurra-empurra e desespero de crianças e pais (os 

primeiros a não ver a Chama). Impossível sentir o espírito olímpico 

acuado pela multidão e por deficiências graves na Saúde, Educação, 

Infraestrutura, Transporte etc. 

Quando o povo sai às ruas em uma cidade definhando sob 

um governo ruim, o choque entre as forças de segurança e enormes 

grupos de protesto é inevitável. Felizmente ninguém se feriu 

gravemente e tivemos aprendizados. 
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O prefeito Mulim aprendeu a não subestimar o povo. Colocar 

a Tocha Olímpica para desfilar em um dos trechos mais estreitos e 

populosos da cidade foi ingenuidade. Os gerentes das lojas de 

Alcântara aprenderam que centenas de pessoas aglomeradas na 

frente do estabelecimento nem sempre é positivo e fecharam as 

portas por medo de roubos e vandalismo. 

Aos trancos e barrancos, literalmente, a Tocha e a Chama 

passaram mobilizando o gonçalense e o poder público ineficiente 

que queria fazer uma festa para o povão irritado. Encontro valioso 

para São Gonçalo. 
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Candidatura de Mulim é sinal de sadismo 
 

Neilton Mulim, prefeito de São Gonçalo, se candidatou à 

reeleição. Nas fotos da campanha, iniciada dia 16, ele sorri de forma 

cínica, doentia, como alguém que não dá importância ao prejuízo 

que ele mesmo causou à cidade. É a pior das loucuras, puro sadismo. 

Para entender a candidatura de Mulim é preciso recorrer à 

Psicologia. Ele não tem nada para oferecer à São Gonçalo, 

financeiramente quebrada por seu governo e permanentemente suja, 

e ainda propõe como vice-prefeita um ser inerte, que não pisca, 

quase uma múmia egípcia. 

A biografia de Mulim descarta a loucura vulgar, 

inconsequente. Ex-vereador gonçalense, duas vezes deputado 

federal, o prefeito premeditou cada passo de sua vida, inclusive a 

fábula da passagem a R$ 1,50 que rendeu seu mandato atual. Tudo 

leva a crer que São Gonçalo está nas mãos de um sádico que sente 

prazer ao provocar e assistir ao sofrimento do povo. 

Quando centenas foram desabrigados pelas chuvas de março, 

e uma pessoa morreu, Mulim manteve a frieza. Na entrevista ao 

Balanço Geral da TV Record, raro pronunciamento público do 

prefeito “sumido”, ele não tinha tristeza ou comoção na voz. 

Surpreendentemente seu fracasso em impedir tragédias que se 

repetem anualmente não o deprimiu, como se não tivesse qualquer 

responsabilidade. 

Pressionado pelo apresentador do programa, a preocupação 

era “tirar o seu da reta”, proteger a imagem política. Nenhuma 

palavra de compaixão ou atitude sincera que amenizasse a dor das 

pessoas que perderam todos os seus bens. 

Com Neilton Mulim no poder, São Gonçalo nunca teve um 

prefeito de verdade. Alguém que a colocasse na posição que merece 

no cenário político nacional. A Linha 3 do metrô foi descartada na 

cara de pau e uma barricada gigantesca dividiu a cidade em duas. 

Saiu de graça, ficou por isso mesmo, ninguém grita. Representar 1 
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milhão de pessoas vivendo uma crise generalizada despertaria uma 

pessoa normal para o cumprimento do dever. 

Neilton não está cansado, ele quer mais, foi agradável para 

ele até agora. Parece que acabou de chegar de férias da Europa. Cada 

servidor público municipal não aguenta mais sofrer em suas mãos, 

do guarda municipal ao professor. As condições de trabalho e o 

salário são indignos, beiram a tortura. 

Seu governo polui o município como ninguém. Tem o hábito 

de pendurar faixas irregulares nos postes de luz, estendidas de um 

lado a outro da rua, para se promover. Depois deixa a faixa por 

meses no mesmo lugar. Que gestão medíocre, meu Deus, que falta de 

zelo e orgulho. Vem de lá, da Prefeitura, toda pobreza de espírito e 

mesquinharia que respiramos. 

A tentativa de reeleição de Mulim visa conduzir esta cidade 

incipiente de 125 anos ao último inferno, onde São Gonçalo será 

algemada ao pé da cama e espancada a noite toda. 
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Mulim não consegue parar de mentir 
 

Mês passado, o prefeito de São Gonçalo, Neilton Mulim, 

mentiu no seu primeiro programa eleitoral exibido na TV. Disse que 

a passagem de ônibus a R$ 1,50 foi rejeitada por cinco vereadores. 

Tal proposta nunca existiu. Ontem (09/09) o programa de Mulim 

exibiu um sistema de saúde impecável e gonçalenses felizes com sua 

gestão. Outra mentira. O sistema municipal de saúde é decadente e 

apenas 9% dos eleitores acreditam que a cidade melhorou (Ágora 

Pesquisa). 

Escrevo um artigo por semana sobre São Gonçalo. 

Felizmente a Justiça Eleitoral age mais rápido e em quatro dias úteis 

penalizou Mulim pela falácia. A propaganda foi retirada do ar e os 

vereadores caluniados ganharam direito de resposta. Quando 

publicou esta notícia, o Jornal Extra atribuiu diretamente o verbo 

“mentir” ao prefeito de São Gonçalo. 

Ao começar sua campanha citando a jamais cumprida 

redução da passagem, faltou pouco para Mulim prometê-la de novo. 

Ele teve a audácia de manipular informações e imagens, induzindo o 

eleitor a erro, usando a mesma mentira que lhe rendeu o primeiro 

mandato. 

Mulim age como um adolescente travesso que mente para 

seus pais. Diz que foi à escola, mas seus pés estão sujos de terra do 

campinho de futebol de várzea. Mostrar na TV uma clínica nova, 

recém-inaugurada, não representa a realidade da Saúde. Para entrar 

no Pronto Socorro Central, no bairro Zé Garoto, o cidadão pula sobre 

guimbas de cigarro e pedaços de algodão jogados na porta. Também 

na entrada, o ar-condicionado pinga sobre a fiação elétrica exposta. 

No Pronto Socorro de Alcântara o paciente espera horas pelo 

atendimento em um espaço deprimente que parece a sala de visitas 

de uma penitenciária. A construção da Policlínica do Vila Três está 

atrasada há anos e gastando milhões a mais do que o previsto. Para 

fingir que está pronta e funcionando antes das eleições, o prédio foi 

http://extra.globo.com/noticias/extra-extra/prefeito-de-sao-goncalo-mente-na-tv-e-punido-pela-justica-eleitoral-20053926.html
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pintado de azul às pressas. Um lixo de aplicativo que ninguém usa, 

chamado Saude.com, foi criado sabe-se lá com qual intuito porque o 

cidadão não foi beneficiado. Essa é a realidade da Saúde. 

A atração de Neilton pela falsidade é incurável. E se 

fortaleceu no momento em que sentiu que pode perder nas urnas 

São Gonçalo, vítima da pequenez de sua gestão. O prefeito não pensa 

em largar o poder e libertar a cidade, embora 71% dos gonçalenses 

rejeitem totalmente votar nele. 
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O fim melancólico do governo Mulim 
 

Em menos de dois meses o mandato de Neilton Mulim como 

prefeito de São Gonçalo acabará. Se existisse dentro dele algum traço 

de dignidade, Mulim explicaria à população, antes do dia 31 de 

dezembro, por que seu governo foi um absoluto fracasso. Esperança 

vã, contudo. Alguém obcecado pela mentira seria incapaz de 

reconhecer a própria culpa. 

Desnorteada, pobre e suja, São Gonçalo é o oposto das 

maravilhas que Mulim prometeu na campanha eleitoral de 2012. 

Rejeitado mas doido pra se reeleger, o prefeito plantou novas 

mentiras na campanha deste ano, foi rapidamente punido pela 

Justiça e derrotado no primeiro turno. 

Promessas não cumpridas, abandono da Educação, bons 

projetos descontinuados e obras malfeitas ou inacabadas são a 

marca da gestão de Neilton. 

O projeto Rua Nova, usado para divulgar o nome do prefeito 

durante meses, não foi concluído. As ruas que conseguiram asfalto 

sofrem com entupimentos da rede de esgoto e vazamentos de água. 

Outras ruas não foram completamente asfaltadas, como a Agostinho 

Félix, no Raul Veiga. Parte da recém-criada Via Binário está mais 

esburacada que a superfície lunar, um calvário para a população. 

A recuperação da praça Chico Mendes está parada e nem 

chegou à metade. A pista de skate tem só uma parede de tijolos. 

Outra promessa de pista de skate, no Centro, nem começou a ser 

construída. E o teatro municipal? Funcionará em 1 mês e meio? Por 

enquanto nada existe além da fachada azul de extremo mau gosto. 

Além de não dar explicações sobre seu fracasso, o chefe do 

Executivo municipal assiste paralisado à destruição de projetos 

maravilhosos, como a Escola de Música Pixinguinha e a APAE. 

Diante das piores tragédias ocorridas no seu mandato, Mulim sequer 

se levantou da cadeira. Ele nunca amou São Gonçalo, por isso é tão 

ausente. 
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Um cara vem, diz que vai reduzir o valor da passagem para 

R$ 1,50, fica 4 anos no poder, larga a cidade afundando no lixo e vai 

embora curtir a vida. É assim que funciona em São Gonçalo? 

Esperava-se no mínimo o início de uma transformação. 

É de uma tristeza profunda ver quatro anos de história da 

administração pública jogados no poluído Rio Alcântara. O 

gonçalense merece mais explicações do que um sorriso aberto, 

mudo, e uma careca reluzente. 
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Mulim e Panisset, duas bombas sobre São Gonçalo 
 

“Se você tivesse que escolher entre Neilton Mulim e 

Aparecida Panisset para governar novamente São Gonçalo por 4 

anos, quem escolheria?”. Essa pergunta poderia ser feita no 

programa Encontro, da Fátima Bernardes, de tão idiota. Não se 

escolhe entre duas bombas, ainda que tenham raios de alcance 

distintos, porque a destruição causada por ambas é inaceitável. A 

escolha correta seria: nenhum dos dois. Há sempre uma terceira 

opção. 

O trauma do governo Panisset foi avassalador. Em 2014 a ex-

prefeita foi condenada por desvio de verbas públicas em convênio 

entre a Prefeitura e a entidade Templo Pentecostal Casa do Saber (O 

Globo). Condenação que marca o fanatismo de Panisset na história 

gonçalense. E até hoje ela é alvo de inquéritos que apontam fraudes 

na sua gestão (Extra). Não para por aí: Panisset permitiu um ataque 

covarde contra a cultura e a religião brasileira: a destruição da casa 

onde nasceu a Umbanda, em Neves. E a terceira e a quarta praça 

mais importantes da cidade foram usurpadas, a praça Carlos 

Gianelli, em Alcântara, e a praça Chico Mendes, no Raul Veiga. 

Mulim é visto por muitos gonçalenses como uma bomba de 

destruição menor que Panisset. Na verdade o fim do seu governo 

pode ser comparado ao término de uma ditadura marcada pela 

obscuridade na administração, corrupção e abandono na Educação e 

desrespeito contra o servidor público, que sofre com o atraso de 

salários. 

O prefeito tem o hábito de ignorar pedidos de informação 

sobre a gestão da cidade, mesmo com a insistência de alguns 

vereadores. O resultado do despotismo é uma dívida pública de 

R$ 600 milhões, estimada pela equipe de transição do próximo 

prefeito, José Luiz Nanci. 

Mulim é tão destruidor quanto Panisset porque foi um 

prefeito ausente, insensível, que assistiu tranquilamente ao desprezo 
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do governo do Estado do Rio de Janeiro por São Gonçalo. Palco de 

piadas envolvendo a Linha 3 do Metrô e dominada por toda sorte de 

bandidos. 

Do início ao fim do governo “Ruim”, as crianças saíram cedo 

da escola por falta de professor ou merenda, com fome, 

intelectualmente limitadas. Tantos e tantos jovens não terminaram o 

Ensino Médio e se uniram ao redor das drogas. 

O gonçalense adulto vive de bicos, na informalidade, disputa 

espaço com poças de esgoto embaixo do viaduto de Alcântara pra 

ganhar algum dinheiro. Vende no chão mesmo, ao lado da lama e da 

sujeira, calça jeans, iogurte, pão, relógios e CDs falsificados. 

Com Mulim no poder, sem planejamento administrativo, 

projeto, ideologia ou alguém que pensasse a cidade, São Gonçalo tem 

o cheiro do lixo não recolhido. 
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Um recado de D. Mariana para Neilton Mulim 
 

Não pretendia escrever mais uma vez sobre o prefeito de São 

Gonçalo, Neilton Mulim. São 06:10 e eu gostaria de estar dormindo. 

Acontece que Dona Mariana, uma senhora de 78 anos prejudicada 

pelo governo municipal, pediu para eu enviar um recado ao prefeito. 

Disse para D. Mariana que escreveria o artigo, mas a enrolei 

por semanas. Ela insistiu. Faz 2 anos que o nome de Neilton Mulim 

circula nesse blog e seu governo acabará em alguns dias, acho inútil 

qualquer recado agora. A senhora passou a perguntar todo santo dia 

se eu havia escrito sua reclamação. Como tenho medo de praga de 

gente idosa, resolvi escrever logo. 

Dona Mariana tem dificuldades de locomoção, por causa de 

um fêmur quebrado meses atrás, e o projeto Rua Nova, menina dos 

olhos do governo Mulim, destruiu a calçada que havia na frente da 

casa dela e deixou no lugar algo parecido com uma trincheira de 

guerra. 

Para uma idosa aposentada, morando sozinha na rua 

Alexandre Muniz, no Vila Três, manca e com uma vala de meio 

metro de altura a isolando do mundo, o esforço pra sair de casa é 

hercúleo. O mato ocupa a vala, não se vê o chão onde pisa. No canto 

esquerdo do buraco restou uma goiabeira que D. Mariana se agarra 

ao descer e subir, cheia de dor, quando precisa comprar pão, 

medicamentos e outros itens de necessidade básica. 

“Prefeito, era melhor ter deixado minha calçada intocada, do 

jeito que estava antes das obras”, lamenta a senhora, moradora de 

São Gonçalo há mais de 60 anos. Recado dado. Outra falha do 

Governo que a envergonha, o cano do esgoto que sai da sua casa está 

à mostra, a Prefeitura não cobriu como deveria. 

A calçada destruída de D. Mariana não é um caso excepcional 

de incompetência. Alguns moradores do quarteirão onde mora 

gastaram suas economias corrigindo o estrago nas calçadas causado 

pela Prefeitura. No Raul Veiga, bairro vizinho, a rede de esgoto 
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recém construída entope e transborda semanalmente, a rede 

hidráulica quebra com frequência, o asfalto novo já cedeu em 

diversos trechos, outros nem asfalto receberam. No Bandeirante, 

soube de um bueiro instalado sem tampa na frente de uma garagem, 

impedindo o direito de ir e vir de carro dos moradores. 

Embora tenha causado um rombo nos cofres públicos 

estimado em R$ 600 milhões (Jornal Extra), temo pelo bem-estar de 

Mulim. D. Mariana geme e chora quando escala a goiabeira para 

entrar em casa, soltando fogo raivoso pelas narinas e resmungando 

palavras incompreensíveis. Não gostaria de estar na pele do prefeito, 

praga de gente idosa é poderosa. 
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Adeus, mula Neli 
 

Quando Neli chegou ao sítio em 2013, eu tinha esperanças de 

que fizesse um bom trabalho. Foi fácil escolhê-la no leilão do ano 

anterior: alta, polida e firme, achava que podia confiar naquela mula. 

Um dos graves problemas do mundo é a falta de confiança nos 

animais (e nas pessoas). Quase 4 anos depois, as bananas 

amadurecem, caem do pé cachos inteiros e apodrecem no chão; Neli 

nunca esteve presente para me ajudar a subir a ribanceira da 

plantação com as frutas no lombo. 

No começo achei que era problema de adaptação. “A mula é 

inteligente, treinada num sítio com menos altos e baixos que o seu. 

Em dois meses ela estará tinindo”, me disse o leiloeiro quando fui 

reclamar da preguiça do bicho, que empaca cem vezes por dia. 

“Enganaram você, Mário”, repete minha mulher, em tom de 

reprovação, a cada teimosia de Neli. 

No ano seguinte a mula começou a desaparecer por São 

Gonçalo. Comia como cinco elefantes no início da manhã, empacava 

até a hora do almoço e à tarde não havia sinal de Neli no sítio. 

Definitivamente fugia porque não queria colaborar. Compreendi que 

a única intenção dela era prejudicar o meu negócio. 

Minha intimidade com Neli aumentou. Preguiçosa, sumida, 

mas ainda garbosa e realmente esperta, passei a respeitá-la como um 

ente da família ou amiga de trabalho. É a ação confusa do tempo. 

Trouxe veterinário até o sítio achando que a apatia podia ser sintoma 

de doença, dava banho, escovava – ela adorava; tentei, em vão, 

convencê-la a trabalhar com longas conversas no estábulo. Depois 

desisti. 

Há mais de um mês não vejo a mula. Desapareceu um dia, 

como gostava de fazer, não retornou e deixei de procurá-la. Perdi 

R$ 3 mil pagos em 2012, gastei fortunas com a alimentação dela 

desde então e centenas de quilos de banana apodreceram antes de 

chegarem à feira. Em vez de odiar Neli por tudo isso, prefiro levantar 
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a cabeça e tentar de novo. Até convenci a cabeça dura da minha 

mulher, que queria vender o sítio pra pagar nossas dívidas, a 

comprar outro animal, mais baixo que Neli porém mais parrudo. 

Vão entregar no começo do ano que vem. 
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