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NO MEIO DO CAMINHO
Em por falar em pesquisas para presidência da Repúbli-

ca 2018, como aquelas que apontam Lula em primeiro (na do
Datafolha ele aparece com 30% das intenções de voto, se-
guido pelo deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), com 16%, e
Marina Silva (Rede-AC), com 15%), não se pode esquecer
que o País vive um verdadeiro caos político, repleto de inde-
finições e que, portanto, muita água ainda vai rolar por baixo
da ponte. Nem do que escreveu Drummond de Andrade:

"No meio do caminho tinha uma pedra
 Tinha uma pedra no meio do caminho
 Tinha uma pedra
 No meio do caminho tinha uma pedra...

ROUBA MAS FAZ
Embora esteja associa-

do ao ex-governador de São
Paulo, Paulo Maluf - o mes-
mo que a Justiça francesa
quer ver atrás das grades
por lavagem de dinheiro -, o
bordão vem da década de
50 do século passado quan-
do cabos eleitorais de Adhe-
mar de Barros o repetiam
para neutralizar adversários
que o acusavam de ladrão.
Mas parece que continua
vivo até hoje em se tratan-
do de política nacional, pois
o ex-presidente Lula conti-
nua liderando as intenções
de voto para as eleições do
ano que vem numa demons-
tração que, mesmo tendo
implantado o maior projeto
criminoso de poder e de
desvio de recursos públi-
cos, ele, se depender da
maioria dos entrevistados,
pode ter mais uma chance
para mentir, fantasiar, ajudar
os 'cumpanhero" e, princi-
palmente, aumentar seu pa-
trimônio e o de sua família.

INJUSTIÇAS

342, AGORA

PAÍS DAS REFORMAS
Enquanto não se sanciona a lei que muda parte da

CLT e outras reformas não vêm, como a mais injusta
delas, a Previdenciária que vai, sim, retirar direitos ad-
quiridos pelos trabalhadores, ficamos no aguardo da
Reforma Política que pode(ria) acabar com mais uma
daquelas formas vis de se conseguir um intento - geral-
mente imoral - através do Congresso Nacional: as emen-
das parlamentares e os demais benefícios oferecidos
através dos "pacotes de bondades". É que a forma como
são distribuídos, geralmente para beneficiar quem inte-
ressa aos governos, em todas as instâncias (vereado-
res, deputados e senadores já se acostumaram ao toma
lá dá cá), faz parte das discussões sobre o que pode(ria)
mudar para dar mais transparência à política. Se bem
que, em muitos aspectos, vive-se no Mundo de Bobby
onde a realidade é bem diferente do que quer o atual
corporativismo que defende, por exemplo, a lista fecha-
da para 2018. E o jogo duplo das ameaças, do pé em cada
canoa e os muitos benefícios para quem foi eleito e se
acha no direito de se considerar acima do bem e do mal.
Pior, patrões do eleitor, do contribuinte, do cidadão que
pode(ria) dar o troco ano que vem.

GALLO NO PPS
Gostem ou não al-

guns, aceitem ou não ou-
tros, mas a verdade é que
centenas de pessoas es-
tiveram na Câmara Muni-
cipal segunda-feira (17)
para prestigiar a entrada
do vereador licenciado,
Gallo de Freitas (hoje à
frente da Secretaria de
Esporte e Lazer) no Parti-
do Popular Socialista
(PPS). O que, por si só,
gerou um grande aconte-
cimento na política local,
porque sua vasta experi-
ência (são sete manda-
tos) e até como gestor, -
já que ocupou outros car-
gos em administração an-
teriores - só engrandece
o partido e, consequen-
temente, pode trazer ain-
da mais benefícios para
Niterói sem falar que o
PPS é presidido por ou-
tro filho da terra, o depu-
tado e vice-prefeito,
Comte Bittencourt, com-
panheiro desde os tem-
pos do Colégio Plínio Lei-
te e de Câmara Municipal
onde estudaram e atua-
ram e que, aliás, pode ter
contribuído para selar a
união das 'velhas rapo-
sas'. Se vem mais coisa
por aí, além do fortaleci-
mento do PPS, e dos dois
como legítimos represen-
tantes da política local e
estadual, só o tempo vai
revelar. Quem sabe ano
que vem? Quem sabe?

DURO COMO PEDRA
Quando se pensa em

roubo, mentiras, decisões
judiciais e até eleições, logo
nos vem à cabeça as figu-
ras do bandido e do moci-
nho, no caso, Lula e Sérgio
Moro. Isto porque o juiz
paranaense e sua valorosa
equipe na Lava Jato (pelo
menos aquela que ainda
deve sobreviver até a che-
gada da nova chefe da PGR)
acabam de condenar o ex-
presidente Lula a nove anos
e meio pelos crimes de cor-
rupção passiva e lavagem
de dinheiro relacionados ao
tríplex do balneário de Gua-
rujá. Mas e aí, ele poderá ou
não ser candidato? Se de-
pender do juiz paranaense,
NÃO. IPIS LITTERIS da sen-
tença: “Em decorrência da
condenação pelo crime de la-
vagem, decreto, com base no
art. 7º, II, da Lei nº 9.613/1998,
a interdição de José Adelmá-
rio Pinheiro Filho e Luiz Iná-
cio Lula da Silva, para o exer-
cício de cargo ou função pú-
blica ou de diretor, membro
de conselho ou de gerência
das pessoas jurídicas referi-
das no art. 9º da mesma lei
pelo dobro do tempo da pena
privativa de liberdade.”

PENSAMENTO DA SEMANA
Quem deixa roubar não combate a desigualdade coisa

nenhuma, apenas contribui para perpetuá-la.

OS PRÍNCIPES
Maquiavel, entre outras coisas, ensina que na política

vale tudo para O Príncipe. Conspiração, traição, roubo,
mentira, negociata, etc. Tudo, mesmo. No caso do Brasil,
onde tem-se dois príncipes, de fato e de direito, e milhares
de ladrões, a maioria ainda solta e 'mandando por aí', é
público e notório que a luta de um é para não sair e do
outro para entrar. Almoços, jantares e outros encontros à
parte, tudo indica que o presidente da República, Michel
Temer e o da Câmara, Rodrigo Maia - que assume caso a
pule de dez e a maioria das previsões se confirmem, levan-
do as denúncias do Procurador Geral, Rodrigo Janot, ao
STF e ao posterior afastamento -vêm se digladiando às
claras e muito mais às escondidas como é praxe na política
tupiniquim. E como Brasília não para, nem durante o reces-
so parlamentar, é só aguardar mais um pouco para que
mais sujeiras apareçam encima e em cima dos tapetes e o
dia D chegue para que o Brasil para de sangrar.

Parte da Imprensa e da
população impiedosa e re-
voltada pelas muitas injus-
tiças praticadas pela classe
desclassificada de políticos,
vem caindo de pau em dois
políticos de peso do Esta-
do do Rio de Janeiro (Ca-
bral é hors concours e, pre-
so, ninguém, por enquanto,
teme - eu falei, TEME e não
TEMER). A primeira a apa-
nhar foi Rosinha Garotinho,
ex-governadora, por estar
vendendo produtos de be-
leza no seu Facebook (en-
tre as pechinchas há desde
redutor de gordura localiza-
da até perfumes variados).
O segundo foi o governa-
dor licenciado Pezão, flagra-
do num refinadíssimo Spa
em Penedo, distrito localiza-

do no sul fluminense. Sem
entrar no mérito, se as atitu-
des fazem parte de caôs ou
não, o que acontece é que
os servidores e a população
do Estado vêm sofrendo as
agruras de governos desas-
trosos que roubaram muito,
muito mais do que realiza-
ram como melhorias na qua-
lidade de vida do cidadão
fluminense. Sendo assim,
doenças, necessidades fi-
nanceiras ou quaisquer ou-
tros motivos para os dois fa-
zerem o que estão fazendo,
não justificam injustiças
maiores praticadas por eles
e outros que são eleitos
para cumprir promessas e,
ao contrário, permitem a
quebradeira que, hoje, to-
dos vivemos.

Embora não seja artis-
ta, tampouco um pretenso
intelectual, também fiz
questão de gravar um vide-
ozinho sobre o 342, Agora!
o qual fiz questão de envi-
ar, via whatsapp, para os
amigos mais chegados nos
diversos grupos. Fi-lo por
que qui-lo, diria o moribun-
do presidente Temer, por
entender que a hora é essa
para se fazer pressão sobre
o mínimo de deputados fe-
derais necessários que de-
vem votar a favor da de-
núncia contra o presidente
para que ele seja afastado
e o processo encaminhado
ao STF o que, ao que tudo

indica, pode acontecer já
no próximo dia dois (após
uma das merecidas férias
que mais nenhum 'trabalha-
dor brasileiro tem). E uma
das formas é no site que,
além do placar virtual das
intenções de voto, há uma
sessão com os contatos
dos parlamentares para que
o cidadão e a cidadã pos-
sam fazê-lo. Nada mais jus-
to e participativo, haja vis-
ta estarmos tentando virar
(rasgar, impossível) as pá-
ginas mais tristes da histó-
ria nacional e dar a cara do
presidente pra bater é uma
delas. Afinal, quem não
deve não Temer.

SOS NITERÓI
Sem trocadilho, mesmo

porque com coisa séria não se
brinca, mas a criminalidade
vem 'roubando' a tranquilida-
de de todos nós. A coisa tá
tão feia, tão calamitosa na ter-
ra do bravo Arariboia (aquele
que expulsou os inimigos)
que não se tem mais nem hora,
nem local para se tentar sair
de casa sem ser invadido pelo
medo, pela insegurança e ter
pertences levados, quiçá a
própria vida. A política de se-
gurança pública, aquela que
deveria nos defender, não tem
dado muito certo no País como
um todo e, em particular, no
Rio de Janeiro que vem regis-
trando um número recorde de,
por exemplo, homicídios até
de policiais, exatamente, os
responsáveis diretos da segu-
rança de todos. Aí, já viu,
né...se estão conseguindo
romper a malha protetora das
sociedade, o que dirá de nós,
desarmados e reféns de um
criminalidade sem preceden-
tes na história do Rio?

panorama@gazetanit.com.br
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Curtas

Ligue para (21) 99590-5340

Prefeitura e Águas de Niterói
darão início à obra de revitalização
do canal do Campo de São Bento

 A Prefeitura de Ni-
terói e a concessionária
Águas de Niterói darão
início nos próximos dias
à obra de revitalização
do canal do Campo de
São Bento, em Icaraí.
Será instalado no canal
um dispositivo hidráuli-
co, chamado Tomada de
Tempo Seco (TTS), que
intercepta o esgoto lan-
çado de forma irregular
nas galerias de águas
pluviais, evitando o des-
pejo sem tratamento no
meio ambiente.

“O Campo de São
Bento é uma das áreas
de convivência e lazer
mais importantes da ci-
dade. Este é um proble-
ma que já existe há dé-
cadas e que, com essa
obra, será reduzido, tor-
nando o parque ainda
mais bonito e agradável.
Este é um dos locais mais
queridos dos niteroien-
ses. Devolvendo ao ni-
teroiense o direito de
usufruir do bem-estar e
qualidade de vida de
quem frequenta o par-
que”, explica o prefeito
Rodrigo Neves.

A operação desse
sistema será realizada
remotamente,  por
meio do Centro de
Controle Operacional
de Esgoto da Águas de
Niterói, que fica na Es-
tação de Tratamento de
Esgoto (ETE) Icaraí.
Além disso, técnicos da
concessionária acom-

panharão diariamente o
funcionamento desse
dispositivo no local.
Vale ressaltar que o sis-
tema de TTS também
foi projetado para ser
enterrado, não preci-
sando retirar nenhuma
árvore do local.

“Independentemen-
te da implantação des-

se sistema no Campo
de São Bento, é impor-
tante ressaltar que a fis-
calização para identifi-
cação e regularização
das contribuições irre-
gulares de esgoto no
sistema de águas pluvi-
ais continuarão sendo
realizadas através do
Projeto Se Liga, que é

uma parceria da Águas
de Niterói com a Insti-
tuto Estadual do Ambi-
ente (INEA) e a Secre-
taria Municipal de Meio
Ambiente, Recursos
Hídricos e Sustentabi-
lidade (SMARHS)”,
esclarece o superinten-
dente da Águas de Ni-
terói, Nelson Gomes.

Macrodrenagem
Nova etapa da maior

obra de macrodrenagem
da Região Oceânica co-
meça no próximo dia 24.
Desta vez, será necessá-
ria a interdição ao tráfe-
go de veículos na pista
sentido Trevo de Pirati-
ninga da Avenida Almi-
rante Tamandaré, entre a
Rua Átila Nunes (altura
do posto BR) e a Rua
Hermes da Mata Barce-
los (próximo a Tchê
Hamburgueria). A previ-
são para execução da
obra neste trecho é de
três meses e, durante este
período, o trânsito será
desviado pelas ruas in-
ternas do bairro.

Pistas liberadas
Foram liberadas ao

tráfego as pistas sentido
Itaipu da Estrada Fran-
cisco da Cruz Nunes, no
trecho 8 da TransOceâ-
nica (que vai da rótula da
Avenida Central até a
entrada do Engenho do
Mato). Com a construção
da ponte sobre o Rio da
Vala foi possível o alar-
gamento das pistas nes-
ta área, além de benefici-
ar os moradores do bair-
ro Boa Vista. A próxima
etapa para a conclusão
deste trecho da TransO-
ceânica será a obra nas
pistas sentido Centro.

Ligue para (21) 99590-5340
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* Professor Barragan é advogado, contador, professor de Direito Tributário e Financeiro e de
Perícia Contábil, Acadêmico Internacional da Cadeira de nº68 da Federação Brasileira de

Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, especialista em Direito Digital, pós-graduado em Direito
Público e mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento. Facebook: Professor Barragan.

Instagram e Periscope: @professorbarragan. Twitter: @profbarragan

BYE, BYE, BRASIL?
“Bye, bye, Brasil” foi um consa-

grado filme brasileiro, lançado em 09
de fevereiro de 1980, que conta a his-
tória de três artistas ambulantes - Sa-
lomé, Lorde Cigano e Andorinha -,
que cruzam o país com a Caravana
Rolidei, apresentando-se para a po-
pulação mais humilde do Brasil. Du-
rante a trama, há um sanfoneiro e sua
esposa que se juntam àquele grupo
na travessia da Amazônia até Brasí-
lia. A clássica película nacional conta
com um elenco de primeiríssima li-
nha integrado pelo saudoso José Wi-
lker (nosso mestre do cinema e o
“Homem da Capa Preta”), pela bri-
lhante Marieta Severo, pela estrela
Betty Faria, pelo eterno Jofre Soares
(que interpreta o Zé da Luz), pelo
versátil Fábio Júnior, além de outros
grandes atores de nossas telas.

Fazendo uma construção análoga
com o supracitado filme, vemos atu-
almente a disparada de brasileiros –
em números de caravanas – para o
exterior em busca de uma vida me-
lhor. São muitos brasileiros que, in-
crédulos com a lamentável situação
em que alguns políticos deixaram o
nosso país, partem para terras estran-
geiras na esperança de encontrar
uma qualidade de vida melhor. A fra-
se que ecoa (na mente de alguns com
tristeza, mas na de outros com alívio)
quando estão partindo daqui é bye,
bye, Brasil! Esses nossos atuais bra-
sileiros querem cruzar o mundo em
busca de um mundo melhor para si e
para as suas famílias, em uma deste-
mida cruzada como a que Salomé,
Lorde Cigano e Andorinha fizeram
pelo Brasil.

Muitos daqueles brasileiros saem
do país sem ter algo de concreto no
destino para o qual pretendem tentar
uma vida melhor, enquanto outros já
decolam dos aeroportos brasileiros
com alguma estrutura no exterior. O
risco parece valer a aventura, tal
como ocorria – e em grande quanti-
dade – com os brasileiros na década
de 80 e até a metade da década de
90. Curioso é que na última década
houve um movimento contrário naque-
le fluxo, ou seja, com a situação eco-
nômica de nosso país em bom estilo,
muitos brasileiros retornaram do ex-
terior para voltar a viver no Brasil.
Hoje, talvez, a maioria tenha se arre-

pendido. Ao lembrar aquele movimen-
to de êxodo de brasileiros para o ex-
terior, lembramos que a história é cí-
clica. Tudo volta a acontecer como
antes, como se um filme passa-se em
nossas mentes. É o retorno da frase
“Bye, bye, Brasil!”.

Infelizmente, não há mais argu-
mentos para convencer aqueles bra-
sileiros a ficarem no país. As bases
de argumentação fundadas no fato de
que o Brasil não tem catástrofes, que
o povo é hospitaleiro e de fácil relaci-
onamento, que temos terras férteis,
que o brasileiro é solidário, etc., não
são capazes de superar o desespero
do desemprego, a terrível falta de se-
gurança pública, a precária prestação
de saúde pública, o baixíssimo nível
de investimentos em educação, o des-
caso com a cultura, a falta de respei-
to, atenção e preparo de nossas cida-
des e de nosso povo com os idosos e
os portadores de necessidades espe-
ciais, além da enraizada corrupção
que está destruindo nossa pátria.

Portanto, dessa vez, não vamos
usar de argumentos, mas apenas po-
deremos nos dirigir aos brasileiros que
irão partir e dizer: “Boa viagem! Boa
sorte! E bye, bye, Brasil!”.

Que o Brasil se torne uma terra
boa de se viver e viva a cidadania!

Curso de direção defensiva é aberto

Operação Bomba Limpa autua mais
três postos de combustíveis em Niterói

O Procon Estadual, a
Secretaria de Estado de
Fazenda e agentes da
Operação Barreira Fis-
cal, da Secretaria de Es-
tado de Governo, reali-
zam, na terça-feira (18),
uma nova etapa da Ope-
ração Bomba Limpa, que
desta vez fiscalizou pos-
tos de combustíveis da
cidade de Niterói. Foram
vistoriados três postos, e
todos eles foram autua-
dos. Nos três foram re-
colhidas amostras de
combustível para análise.

No Posto de Gasolina
Mãe Greice (BR Petro-
bras), localizado na Rua
Domingues de Sá, 252,
Icaraí, os fiscais encon-
traram diversos produtos
vencidos expostos à ven-
da. Entre eles estava: 73
embalagens de balinhas
refrescantes, 37 chocola-
tes de diversas marcas,
14 garrafas (600 ml
cada) de refrigerantes,
nove latas (350 ml cada)
de cerveja, três latas de
energético e uma lata de
refrigerante. Além disso,

óleos, lubrificantes, car-
vão e algumas bebidas
estavam expostos para a
venda sem a especifica-
ção do preço.

O Posto Via Ponte
(Shell), localizado na Rua
Professor Joaquim Cos-
ta Ribeiro, 05, Centro,
também apresentou cer-
vejas vencidas expostos
à venda na loja de con-
veniência: 25 garrafas de
313ml, 11 latas de 269ml
e três latas de 350ml.
Também foi detectado
ausência de preço em
parte dos produtos expos-
tos à venda na loja de
conveniência. O posto
não apresentou aos fis-
cais o certificado de po-
tabilidade da água e nem

o laudo e o certificado do
Corpo de Bombeiros.

No Posto Domingues
de Sá (Shell), localizado
na Avenida Roberto Sil-
veira, 283, Icaraí, óleos
automotivos e paletas lim-
pa-vidro estavam sem o
preço. O estabelecimen-
to não apresentou a li-
cença ambiental. A fisca-
lização deu o prazo de 15
dias para a apresenta-
ção do documento na
sede do Procon-RJ, sob
pena de interdição. Na
JP Loja de Conveniên-
cia e Lanchonete, loca-
lizada neste posto, duas
garrafas (355 ml cada)
de cerveja estavam ex-
postas à venda fora do
prazo de validade.

Capacitação terá
duração de 12 horas e as
aulas serão realizadas
das 13h às 17h20

A Escola Pública de
Trânsito do Detran abriu
mais uma turma do curso
de direção defensiva, que
acontecerá entre os dias
26 e 28 de julho. Ao todo,
serão oferecidas 30 va-
gas. Para se inscrever, os
interessados deverão ter
Carteira Nacional de Ha-

bilitação válida nas cate-
gorias B, C, D ou E, sem
ter atingido o limite de 20
pontos em infrações de
trânsito nos últimos 12
meses e nem ter sofrido
suspensão ou cassação
do direito de dirigir.

O curso terá duração
de 12 horas e as aulas se-
rão realizadas das 13h às
17h20, na Escola Pública
de Trânsito, na Avenida
Mem de Sá, n° 163, na
Lapa. Em três dias conse-
cutivos, os alunos aprende-

rão como dirigir de manei-
ra segura e responsável.
As inscrições devem ser
feitas pelo portal do Detran
(www.detran.rj.gov.br).

O esforço do departa-
mento de trânsito se junta
às ações da ONU, que de-
nominou este decênio
como a Década Mundial
para Segurança no Trân-
sito, para redução da quan-
tidade de vítimas em aci-
dentes automobilísticos à
metade até 2020 em rela-
ção aos índices de 2010.

9 9590-53409 9590-5340
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Bazar da
Dandara

Neste sábado, dia 22,
às 13h o salão Blue (Av.
Roberto Silveira, 215,
Icaraí) vai receber a blo-
gueira Dandara, que já
tem um bazar on line,
para realizar uma tarde
especial, cheia de novida-
des e parceiros legais.
Junto com outras blo-
gueiras, ela vai exporo
roupas para vendas.

Um dos parceiros
será a marca N°21 (ma-
quiagens), utilizada pelos
maquiadores do Blue
para makeup nas meni-
nas presente no evento.
O suco Do Bem estará
presenteando as convi-
dadas com sua varieda-
de de sucos e chás.

Quem não poderia
faltar é a 'Opa, é bri-
ga!', marca de brigadei-
ros com suas delicias
na colher.

Tudo isso regado a
muito espumante e vi-
nhos da Bottiglia Club.
Todas vão sair com um
mimo das marcas pre-
sentes.

A entrada será 1kg de
alimento não perecível.

Santa Bárbara recebe audiência
pública sobre Plano Diretor

A segunda audiência
pública itinerante para
debater o projeto de Lei
08/2017 que cria o novo
Plano Diretor de Niterói
acontece dessa vez na
região de Santa Barbara
e tem o objetivo de ouvir
as demandas dos mora-
dores do bairro, além de
Caramujo e Baldeador. O
encontro, que acontece
nessa segunda-feira, dia
24, às 18 horas, na Es-
cola Municipal Rachid
Salim Saker é organiza-
do pelas comissões de
Urbanismo, Obras, Ser-
viços Públicos, Transpor-
tes e Trânsito e a de Meio
Ambiente, Recursos Hí-
dricos e Sustentabilidade

Na última segunda-
feira, a série de 11 audi-
ências públicas itineran-
tes para debater o proje-
to enviado pelo poder
executivo, foi aberta na
Câmara de Dirigentes
Lojistas de Niterói e ser-
viu para ouvir as deman-
das regionais dos bairros
do Centro, Ponta
D´Areia, Bairro de Fáti-
ma, Gragoatá e São Do-
mingos. Além de mora-
dores da região e os pre-

sidentes das duas comis-
sões responsáveis pelos
encontros, a audiência
contou com a presença
do secretário de Urba-
nismo e Mobilidade, Re-
nato Barandier.

“Estamos fazendo um
esforço conjunto  para
que as audiências acon-
teçam mais próximo do
morador. Fechamos
acordos com escolas
municipais, clubes de ser-
viços e próprios públicos
do Estado e do Municí-
pio para que as audiên-
cias aconteçam em lo-
cais de fácil acesso e co-
nhecidos dos moradores
das regiões abrangidas”,

destaca Bruno Lessa, que
preside a comissão de
Meio Ambiente.

Já Atratino Cortês, pre-
sidente da Comissão de
Urbanismo lembra que as
audiências itinerantes pro-
curam discutir assuntos
específicos de cada região
e serve para ouvir a de-
manda da população e dar
subsídios à Câmara e ao
Executivo para que se pos-
sa ter um plano que reflita
a demanda e expectativa
da população. “O objetivo
final é aprovar um plano
que contemple a expecta-
tiva da sociedade como
um todo e não só um se-
tor”, afirma ele.

Instituições discutirão políticas
para a pessoa com deficiência

Avaliação da im-
plantação das políticas
voltadas para a pessoa
com deficiência – atra-
vés das instituições da
rede de cuidados à pes-
soa com deficiência –
e fluxo de encaminha-
mento, acesso e regu-
lação de atendimento.
Estes são alguns dos
tópicos a serem discu-
tidos no quarto colóquio
dos Centros Especiali-
zados em Reabilitação
(CER) que reunirá, no
próximo dia 27, a Asso-
ciação Fluminense de
Amparo aos Cegos
(Afac), a Pestalozzi e a
Associação Fluminense
de Reabilitação (AFC).

Três painéis irão
compor colóquio: “Im-
plantação da rede de

cuidados da pessoa com
deficiência”; “Resulta-
dos, efeitos e conquis-
tas a partir da regula-
ção”; e “Educação per-
manente a serviço da
prática em saúde”. En-
tre os palestrantes es-
tão as coordenadoras
de saúde para a pessoa
com deficiência do Mi-
nistério da Saúde, Odi-
lia de Sousa, e da Se-
cretaria de Estado de
Saúde, Maria Ferrei-
ra;  a  secretária  de
Saúde de Niterói, Ma-
ria Célia Valladares;
e o represente da
AFR, Telmo Hoelz.

O encontro aconte-
cerá na sede da Afac,
localizada na Rua Pa-
dre Leandro Mota, 18,
Fonseca, Niterói.

SESI abre 116 vagas gratuitas em Educação de Jovens e Adultos
O SESI São Gonça-

lo está com inscrições
abertas para 116 vagas
gratuitas em turmas de
Educação Básica de Jo-
vens e Adultos (EJA).
As inscrições podem ser
feitas até 28 de julho de
2017 na Rua Nilo Peça-
nha. As vagas serão dis-

tribuídas por meio de
sorteio, que acontecerá
no dia 29 de julho, no lo-
cal em que o candidato
realizou a inscrição.

No Ensino Funda-
mental, estão disponíveis
36 vagas. Os candidatos
precisam ter idade míni-
ma de 15 anos. Já no

Ensino Médio, são 80 va-
gas ofertadas. Os candi-
datos devem ter idade mí-
nima de 18 anos.

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone 0800 0231 231 ou
no site http://bit.ly/
1YvCVkf, onde está dis-
ponível o edital completo.

Ministério da Saúde lança concurso
para mudar visual de camisinhas

As camisinhas mas-
culinas distribuídas gra-
tuitamente pelo Minis-
tério da Saúde terão
nova embalagem até o
final deste ano. Na se-
gunda-feira (17), a Pas-
ta, em parceria com a
UNESCO lançou um
concurso público direci-
onado aos estudantes
de design gráfico, dese-
nho industrial, arquitetu-
ra e publicidade. O ob-
jetivo é escolher uma

nova identidade visual
para os preservativos.
As inscrições deverão
ser feitas pelo site http:/
/embalagemcamisinha.
aids.gov.br até o dia 7
de setembro.

 O vencedor terá
como prêmio um paco-
te de viagem de três
dias com um acompa-
nhante para um dos sí-
tios do patrimônio His-
tórico Cultural da
UNESCO no Brasil.
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DE VOLTA PARA O FUTURO...
Três problemas crônicos
saltam aos olhos de quem
vive em Niterói: falta de
segurança, enchentes e
engarrafamento. Se o
pneu de uma bicicleta fura
na Rua Dr. Celestino, o
engarrafamento atinge da
subida da ponte até São
Francisco. Se a bicicleta
tiver duas rodas, a chance
de o ciclista ser assaltado
é de 99%. E se chover mais
do que cinco minutos,
Niterói vira a Veneza
brasileira. Será que
poderia vir alguém do
futuro para mostrar quem
irá resolver estes
problemas ou quando
serão resolvidos?

BANDIDO BOM É BANDIDO MORTO(?)... A
glamourização do crime. A novela global “A
força do querer” traz o interessante
personagem Bibi Perigosa, inspirado numa
história real. Apesar da boa interpretação da
boa (e bota boa, nisso!) Juliana Paes, a
crítica está considerando que há um perigoso
incentivo à vida marginal, visto que a própria
personagem, enquanto honesta, passava
dificuldades financeiras, não tinha vaidade e
era zoiuda. Agora que subiu o morro (sempre
lá né, elite?), a personagem consegue tudo o
que sempre quis. Ressalta-se que o biotipo
da verdadeira Bibi Perigosa está longe (bota
longe, nisso!) do biotipo da Juliana Paes.
ONDE QUERES FAMÍLIA/SOU MALUCO/E ONDE
QUERES ROMÂNTICO/BURGUÊS/ONDE
QUERES LEBLON/SOU PERNAMBUCO/AH,
BRUTA FLOR DO QUERER...

DIA APÓS DIA/OUVIA A SUA
VÓ LHE FALAR/O MUNDO É
FABULOSO/O SER HUMANO
É QUE NÃO É LEGAL/NO
RÁDIO ERA UM FUNK/O
TREM TAVA LOTADO/
PENSOU NO SEU SALÁRIO/
FICOU DESANIMADO/ SE
EU FOSSE UM POLÍTICO/
MINHA VIDA NÃO SERIA
ASSIM/NÃO/NÃO/NÃO/
NÃO... A reforma
trabalhista pretende
flexibilizar a relação
empregado/empregador.
Jornada de trabalho,
parcelamento de férias,
redução do intervalo para
almoço, rescisões
contratuais... Tudo isso
assusta a classe
trabalhadora. Mas, se
tudo der certo, o governo
Temer acredita que a
rejeição à reforma será
bem pequena. Afinal, o
número de
desempregados será
maior do que o de
empregados, e somente
estes últimos é que
devem se preocupar com
a reforma (e se segurar
com todas as forças no
emprego).

DE MODO QUE O
MEU ESPÍRITO/
GANHE UM BRILHO
DEFINIDO/TEMPO/
TEMPO/TEMPO/
TEMPO/ E EU
ESPALHE
BENEFÍCIOS... Um
famoso clube
carioca, porquê
não dizer “o mais
querido (da
mídia)”, está
botando dinheiro pelo ladrão (sem nenhuma
mensagem subliminar, por favor). Dentre as inúmeras
contratações está a do goleiro Diego Alves (ex-
Valencia/Espanha). Diego ficou famoso por pegar
pênaltis dos famosos (principalmente, Messi e
Cristiano Ronaldo). Levando-se em conta que esse
clube dificilmente enfrentará Barcelona e Real
Madrid, e que raramente é marcado pênalti contra
ele, será que vale a pena pagar R$ 500 mil por mês
por um goleiro?
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‘Depressão na
Terceira Idade’
é tema de
palestra no
Clube Central

No dia 30 de julho
(domingo), às 10 ho-
ras, o Point do Idoso
realizará no Clube
Central (Praia de
Icaraí 335) palestra
sobre “Depressão na
Terceira Idade” com
a geriatra Fátima
Fernandes Christo. O
evento contará com
atrações musicais
com os grupos Arte
de Dançar e do Pro-
jeto Gugu, além de
Welcome Coffee e
Sorteio de Brindes. A
Entrada será 1Kg de
alimento não perecí-
vel que será doado
ao Abrigo Cristo Re-
dentor.

O Point do Idoso
funciona na cidade de
Niterói, com propósi-
to de promover
ações preventivas e
terapêuticas a essa
faixa etária, ainda tão
esquecida, rotulada e
isolada, por uma
equipe interdiscipli-
nar e especializada,
mas principalmente
com visão global do
ser humano – seja fí-
sica, emocional, soci-
al e/ou familiar.

Niterói tem
primeiro pet
registrado em
cartório

O cachorro Gonzo,
animal de estimação da
fotojornalista Cris Torres,
foi o primeiro animal a
ganhar um registro de
pets em Niterói. Na ci-
dade, o documento é
emitido com exclusivida-
de pelo Cartório Mais
Niterói (Rua Visconde
de Sepetiba, 935 – Loja
145 Centro). O registro
é uma declaração de
guarda de animais do-
mésticos que comprova a
identidade do pet e de
seu dono, podendo ajudar
na busca de um animal
em caso de roubo ou
fuga, facilitar o transpor-
te em viagens, auxiliar
em casos de disputa de
guarda e identificar o tu-
tor em caso de maus tra-
tos. O documento serve
para qualquer pet - ca-
chorros, gatos e papagai-
os, por exemplo - e traz
todas as informações so-
bre o animal, além de
dados do dono.

Arraiá do Icaraí
Top Bazar
acontece neste
fim de semana

A 19ª edição do
Icaraí Top Bazar
acontece nos dias 21 e
22 de julho, das 10h às
21h com muita moda
feminina, moda masculi-
na, moda kids, acessóri-
os, semi joias, décor,
artesanato , saboaria,
crafts e gastronomia
variada. “Nessa edição
julina teremos muitas
comidas típicas, chopp
da NOI, espaço kids
para os pequenos e
estreias de algumas
marcas. Esperamos que
todos venham, curtam e
aproveitem esse clima
de arraia em plena
Moreira Cesar”, desta-
ca Juliana Leão,  produ-
tora da feira.

O público concorre
à prêmios com muitos
brindes das empresas
apoiadoras e marcas
da  edição.  A cada
compra no ITB, o
visitante ganha um
voucher para concor-
rer a sorteios de
brindes que acontecem
de hora em hora.O
evento, que tem
entrada gratuita,
acontece no Central
Prime (Rua Cel.
Moreira Cesar 251).

Mais informações
pelas redes sociais ou
pelo site www.icaraitop
bazar.com

Idoso Clínica de cirurgia plástica é inaugurada
A cidade de Niterói

acaba de ganhar no bair-
ro de Icaraí, uma moder-
na clínica que já conquis-
tou a cidade: Nery & Gra-
ziosi Cirurgia Plástica.

Com tecnologia de
ponta, os cirurgiões plás-
ticos Andre Nery e Gui-
lherme Graziosi se uni-
ram em prol da beleza e
saúde e junto com uma
equipe de profissionais,
irão oferecer o que há de
melhor e mais moderno
em termos de Cirurgias
Estéticas, Reparadoras,
Tratamentos Faciais e
Microcirurgias.

Inaugurada no final da
última semana, a Nery &
Graziosi contou com a pre-
sença de amigos, familia-
res e pacientes de Andre
Nery e Guilherme Grazio-
si. Na ocasião, foi realiza-

do também “O Dia do Bo-
tox”, onde pacientes pude-
ram se submeter à aplica-
ção de toxina botulínica e
outros preenchimentos.

De acordo com Gui-
lherme Graziosi, as míni-
mas ações foram realiza-
das para oferecer mais

comodidade aos pacien-
tes. “A inauguração foi
excelente. Investimos
bastante para oferecer um
atendimento de primeira
classe. A clínica está per-
feita tanto em termos ope-
racionais quanto no con-
forto oferecido.”

Nery & Graziosi Cirurgia Plástica
Rua Mem de Sá 19, sala 412 Telefone: 2717-6307.
Site: neryegraziosi.com. E-mail: contato@neryegraziosi.com

Os cirurgiões Nery e Graziosi com sua equipe clínica
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ÁRIES - Buscará novidades na vida pessoal.
Pessoa da família pode estar precisando do
seu apoio. Confie em sua intuição. Afaste-se
de pessoas negativas. Discussão poderá aca-
bar com sua paciência.

TOURO - É hora de conhecer gente nova e bus-
car momentos descontraídos. Sensibilidade
em alta. Na profissão, tome cuidado para não
errar. Bom momento para expor suas idéias.
Não exija demais dos amigos.

GÊMEOS - Não conseguirá disfarçar o que sen-
te. Boa fase para se divertir ao lado de ami-
gos. Faça algo para ajudar quem precisa. Dis-
tração pode provocar equívocos, tome cuida-
do. Instabilidade no humor.

CÂNCER - Passará bons momentos ao lado de
pessoas queridas. No amor, clima de roman-
tismo e dedicação. Na profissão, a criativi-
dade será seu ponto forte. Apego à família au-
mentará.

LEÃO - Necessidade de se afastar da vida so-
cial, para descansar e repor as energias. De-
terminação de sobra para alcançar seus ob-
jetivos. A dois, clima de sedução e desejo.
Senso de humor invejável.

VIRGEM -  Sensibilidade em alta. Não terá pa-
ciência para ficar remoendo problemas do
passado. Boa semana para curtir a vida soci-
al. Aproveite sua criatividade para ganhar di-
nheiro. Sonhará alto durante a semana.

LIBRA - Contato com a família e amigos esta-
rá favorecido. Não aceitará injustiças. Busca
por liberdade pode falar mais alto. Inseguran-
ça pode aparecer. Confie em seu potencial.
Simpatia de sobra.

ESCORPIÃO - Originalidade e criatividade po-
dem impressionar chefes ou a pessoa ama-
da. Capacidade artística aguçada. Não se
deixe levar pelas aparências. Encare assun-
tos profissionais com mais seriedade.

SAGITÁRIO - Terá vontade de fazer tudo ao
mesmo tempo. Organize-se melhor. Ótimo
astral: vai ser difícil irritar você essa sema-
na. Sonho antigo pode se realizar. Pense bem
antes de tomar decisões importantes.

CAPRICÓRNIO - Sentirá necessidade de se
mostrar mais forte do que é. Isole-se um pou-
co para colocar as idéias em ordem. No ro-
mance, criatividade de sobra para espantar
a rotina. Sorte em uma nova conquista.

AQUÁRIO - Estará mais carente, precisando
muito do carinho da pessoa amada. Não dei-
xe que pessoas interesseiras se aproveitem
da sua boa vontade. Facilidade em fazer no-
vas amizades.

PEIXES - Aceite convites e divirta-se. Boas sur-
presas caminham em sua direção. No roman-
ce, sensualidade em alta. Exagero pode pôr
tudo a perder. Confie em seus instintos. Alto
poder de comunicação.

(21.03 a 20.04)

(21.04 a 20.05)

(21.05 a 20.06)

(21.06 a 22.07)

(23.07 a 22.08)

(23.08 a 22.09)

(23.09 a 22.10)

(23.10 a 21.11)

(22.11 a 21.12)

(22.12 a 20.01)

(21.01 a 19.02)

(20.02 a 20.03)

Horóscopo da Semana
De 22 a 28 de julho de 2017

Exumação
revela bigode
intacto de
Salvador Dalí
Corpo do pintor
foi exumado para
realização de teste
de paternidade

A exumação do cor-
po Salvador Dalí surpre-
endeu peritos por um de-
talhe que jamais passa-
ria despercebido. O fa-
moso bigode do pintor
catalão foi encontrado
intacto na posição de
sempre (como ponteiros
de relógio marcando
10h10). Por mais de três
horas e a portas fecha-
das, os peritos trabalha-
ram, na noite desta quin-
ta-feira, na tumba do ar-
tista, morto há 28 anos e
enterrado no Teatro-
Museo de Figueras.

A mando da Justiça,
os restos mortais do pin-
tor surrealista foram
exumados para coleta de
material de DNA, que
será usado num teste de
paternidade a pedido de
María Pilar Abel Martí-
nez, de 61 anos, que se
diz filha do artista mor-
to. 'Não quero o patrimô-
nio, quero minha identi-
dade', reforça Pilar.

Curiosidade
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Stegomastodon
provavelmente
conviveu com
humanos nos
últimos milhões
de anos

1

Diversão

Garoto tropeça em fóssil de um milhão de anos
Jude Sparks, de 10

anos, fez uma importante
descoberta arqueológica,
no estado norte-americano
do Novo México. Ao brin-
car de se esconder do ir-
mão mais novo no fim do
ano passado, o garoto tro-
peçou em algo com uma
forma estranha. “Pensei
que era só uma coisa qual-
quer que você encontra por

aí”, disse Sparks em entre-
vista ao New York Times.

Sem saber muito bem
o que era, a família pen-
sou se tratar da ossada de
algum animal como uma
vaca ou um elefante.
Quando chegaram em
casa para comparar a foto
que haviam feito com as
imagens da internet, per-
ceberam que era outra

coisa. Tratava-se da ossa-
da de um Stegomastodon,
um animal que se parece
com o também extinto
mastodonte.

Estima-se que a cria-
tura tenha vivido há cerca
de 1,2 milhão de anos.
Comparada a dos dinos-
sauros, a extinção do Ste-
gomastodon é muito mais
recente. Ele provavelmen-

te conviveu com seres hu-
manos nos últimos milhões
de anos. O Tiranossauro
Rex, por exemplo, viveu na
era Mesozóica, há 66 mi-
lhões de anos.

A descoberta foi feita
em novembro de 2016
mas só agora as equipes
conseguiram remover a
ossada para deixá-la ex-
posta na universidade.

Surpresa

1
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CRISTINA LEBRE é autora dos livros OLHOS DE LINCE e MARCA D’ÁGUA à venda nas Livrarias Gutenberg de Icaraí
e São Gonçalo, pelo portal da editora, www.biblioteca24horas.com, ou e-mail lebre.cristina@gmail.com

palavras@gazetanit.com.br

O passado, um grande presente
Outro dia um amigo

querido postou em sua pá-
gina do Facebook o vídeo
de uma canção do Super-
tramp chamada Asylum,
do álbum “Crime of the
Century”, 1974.  Anunciou
seu post dizendo “estava
com muitas saudades des-
sa música”.  Senti-me
atraída a relembrar, curti
muito e me peguei matan-
do saudades que eu nem
sabia que estava sentindo.

Sempre evitei o saudo-
sismo, na verdade não
acho legal ficar só relem-
brando o passado, mas
hoje em dia a tentação de
entrar em um túnel do tem-
po e voltar aos anos 70,
mesmo com sua ditadura,
é grande.  Primeiro, no
meu caso, porque nessa
época eu era uma criança,
e não sabia nada de políti-
ca.  Sabia que podia brin-
car na rua até a hora do
jantar, e que amava os Be-
atles e os Rolling Stones.
Segundo porque, assim
que entrei na maioridade,
consegui uma vaga de lo-
cutora na Rádio Fluminen-
se FM, a Maldita, e ali pas-
sei três maravilhosos anos
tocando e curtindo muito
rock’n roll.  Terceiro por-
que o presente, venhamos
e convenhamos, não está
nada convidativo para o
povo brasileiro, que dirá o
fluminense. Sou capaz de
admitir que, se não fosse
Deus ter me resgatado de
um poço fundo e me dado
o neto mais fofo do mun-
do, eu realmente iria para
a roça e passaria o resto
de meus dias ouvindo as
melhores bandas de rock
de todos os tempos, tan-
tas elas são.

Não sou intervencio-
nista, mas o que dizer da
nossa política e da situa-
ção do Rio de Janeiro?
Nosso estado é o reflexo
do que acontece no Brasil,
de uma forma caricatural:
completamente falido e
entregue a criminosos.  Os
criminosos, no caso, são
menos os assaltantes
oriundos de favelas, e mais
as autoridades, eleitas de-
mocraticamente, que go-

vernam, ou desgovernam,
de uma forma totalmente
espúria e irresponsável
para com a sociedade.  O
Rio se transformou em um
velho oeste, uma terra de
ninguém, sem dinheiro,
sem polícia, sem hospitais,
sem escolas, sem salários
ao funcionalismo, sem
economia, sem justiça e
sem empregos.  O gover-
nador está doente mas se
interna em um spa sem o
menor constrangimento.
O vice está cansado e só
passa por sua cabeça de-
cretar estado de calamida-
de, o que foi uma medida
acertada.  O presidente da
assembleia do estado tam-
bém está doente.  Os ser-
vidores, sem salários, pas-
sam fome.  Os hospitais
não têm insumos, nem
médicos, nem leitos.  As
escolas fecham por con-
ta de tiroteios.  A univer-
sidade não tem condições
de funcionar.  A polícia
não tem coletes, nem ga-
solina, nem efetivo, e o
pouco que tem está sen-
do assassinado.

E o governo federal?
Assiste de camarote em
seus palácios e não move
uma palha, intervenção
não pode senão não apro-
va as reformas.

E a gente, que paga
impostos escorchantes e
não pode mais sair de casa,

faz o quê?  Bem, eu me
pergunto o que passa nas
cabeças desses (hoje) po-
derosos, que não sofrem,
não se sensibilizam, não
sentem nada com relação
ao caos que permitiram se
instaurar, e fingem o tem-
po todo que está tudo tran-
quilo, e que o país está sa-
indo da crise.  Não consi-
go entender o quanto de
psicopatia essa gente tem
que não larga o osso por
nada, nem mesmo por 200
milhões de pessoas cuja
esperança lhes foi arranca-
da em meio à falência do
patrimônio público.  E so-
mente torço pela Lavajato,
fio de esperança que eles,
os psicopatas assassinos,
cuidam dia e noite de es-
garçar.  E me remeto à cri-
ança que nasceu lá nos
anos 60, que brincou na
rua e tinha a garrafinha de
leite na porta de casa todos
os dias, como não sentir
saudades?   E descubro que
o passado não me conde-
na, mas o presente conde-
na a minha pátria, e arran-
ca de seu rosto o sorriso.

Que a crise nos torne
mais resilientes.  E que a
gente tenha tudo isso bem
fresquinho na cabeça em
2018.  Que a memória re-
cente não nos falte, e a re-
mota nos faça tão felizes
hoje quanto nos anos de
vitrola, vinil e rock’n roll.

Opinião

Exposição homenageia os 100 anos
da Academia Fluminense de Letras

Jornalista niteroiense estreia
na literatura com livro ‘Sopro’

Até o dia 31 de
agosto pode ser vista a
exposição em homena-
gem ao centenário da
Academia Fluminense
de Letras (AFL), orga-
nizada pela Sociedade
Fluminense de Fotogra-
fia (SFF). São 35 ima-
gens de fotógrafos de
diferentes cidades so-
bre a arquitetura histó-
rica do estado do Rio
de Janeiro que partici-
param de um concurso
promovido pelas duas
instituições. A abertura
aconteceu na última
terça-feira e serviu para
premiar as melhores
imagens escolhidas por
um júri composto de
historiadores, fotógra-
fos e arquitetos e que
teve como vencedor  o
niteroiense Wander Ro-
cha, como uma foto em
preto e branco da Pra-
ça XV no Centro do
Rio de Janeiro.

“Essa exposição e o
concurso só se torna-
ram possíveis graças a
uma parceria entre a
AFL e a SFF. Tudo foi

coordenado pelo acadê-
mico Antonio Machado,
membro da Classe de
Belas Artes da AFL e
que também preside a
Sociedade Fluminense
de Fotografia. Ele colo-
cou todo o seu entusias-
mo, amor e competência
para alcançar o melhor
resultado”, destaca Wal-
denir de Bragança, pre-
sidente da AFL.

Para Antonio Ma-
chado, o concurso cum-
priu seu objetivo de re-
tratar pontos históricos
do Estado, além de ce-
lebrar os 100 anos da

AFL. “Ficamos satisfei-
tos com o resultado e
com a possibilidade de in-
tegrar à SFF nas come-
morações desse impor-
tante centenário”, afirma.

A Exposição em car-
taz até o final do mês de
agosto na Galeria Jayme
Moreira de Luna da SFF
e a visitação é gratuita,
de segunda a sexta-feira
de 9h às 19 horas e aos
sábados de 9h às 13 ho-
ras. A SFF fica na Rua
Doutor Celestino, 115,
Centro de Niterói. Outras
informações pelo telefo-
ne 2620 1848.

Do texto jornalístico,
voltado única e exclusi-
vamente aos fatos coti-
dianos, para o corpo
subjetivo de um poema,
a jornalista Tânia Ribei-
ro Roxo demorou para
retirar de seu acervo
todo o material literário
que vinha desenvolven-
do ao longo dos anos.
Cheio de volúpia, confis-
são e devaneio, seu livro
de poesia intitulado Sopro
(Editora Autografia) evi-
dencia o olhar arguto da
niteroiense nascida na
década de 70 na perfor-
mance de seus poemas.

Fotógrafa sentimen-
tal das cenas triviais do
dia a dia, Tânia não se
interessa pela verborra-
gia. Pelo contrário, é
concisa em sua cons-
trução poética, embora
não menos laboriosa em
sua linguagem carrega-
da de lirismo.

Para o escritor e
membro da Academia

Niteroiense de Letras
(ANL) Hilário Francisco-
ni, que assina a orelha da
obra: “Sopro enleva-nos
por intermédio dos poros
da autora: jornalista e
poetisa que sabe, como
poucos de sua geração,
‘noticiar’ entre as linhas
de seus versos brancos
as matrizes sensoriais
dos labirintos da alma”.

Atualmente produtora

e assessora do evento “Li-
teratura na varanda”, que
tem como proposta encon-
tros bimestrais entre escri-
tores, críticos literários e
leitores afincos, Tânia tem
descoberto que o seu lugar
encontra-se na arte, seja
produzindo versos ou orga-
nizando eventos literários.
Presença forte na cena li-
terária niteroiense, ela vem
se tornando uma das mais
relevantes divulgadoras de
cultura da região fluminen-
se. Além disso, coleciona
prêmios literários e poemas
selecionados em diferentes
antologias poéticas.

Editado pela Autogra-
fia, Sopro reúne 24 poe-
mas e 25 fotografias, com
ilustração de capa assina-
da por Bela Cristina Rabe.

A sessão de autógrafos
do livro será realizada nes-
te sábado, dia 22,, das 10
às 12 horas, na Biblioteca
Popular Anísio Teixeira, na
Rua Lopes Trovão, s/n, no
Campo de São Bento.
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Agenda da Semana

MADAGASCAR |  No dia 23
de julho, domingo, o Sho-
pping Bay Market recebe
a peça infantil ‘Madagas-
car’, a partir das 15h.  A
ação é gratuita e será re-
alizada na Praça de Ali-
mentação. A peça gira em
torno de um grupo de ani-
mais que sempre viveram
no zoológico e nunca
imaginaram o que é mo-
rar na selva. Alex, Marty,
Glória e Melman levavam
uma vidinha pacata na
África, até que Alex acor-
da de um pesadelo ater-
rorizante, onde tudo a sua
volta se tornara seco e
sem vida. Seus amigos
se transformaram em
animais rabugentos e
caquéticos. Então, vem a
sua mente a latente
ideia de voltar para casa.
Muita diversão e aventu-
ra para os pequenos

SEMANA DO LIVRO | A Sala
Carlos Couto, anexa ao
Teatro Municipal de Nite-
rói, recebe no dia 22 de
julho, das 14h às 18h a Se-
mana do Livro Nacional.
A entrada é gratuita.

QUARTA CLÁSSICA | O Quin-
teto Lorenzo Fernandez se
apresenta no Teatro Mu-
nicipal de Niterói, no pro-
jeto Quarta Clássica, no
dia 26 de julho, às 19 ho-
ras. Fruto do encontro
entre talentosos músi-
cos, atuantes no cenário
da música de concerto, o
grupo que nasceu como
resultado do trabalho
desenvolvido no Quinte-
to Experimental de So-
pros da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro
(UFRJ) é o retrato da nova
geração da música de
concerto brasileira. In-
gresso: R$ 20

PER ITÁLIA | Na quinta-
feira, dia 27, às 19h, o
Teatro Municipal recebe
o espetáculo “Per Itália”,
realizado pelo duo Mag-
da Belloti e Talitha Pe-
res, com participação es-
pecial do tenor argenti-
no Mariano Malti. Os
músicos irão interpretar
um repertório de músi-
cas italianas, indo des-
de a tradicional ópera e
eloquentes canções na-
politanas até canções
populares do gênero.
Ingresso: R$ 40

Arte & Espetáculo

Quinteto de
Metais se
apresenta na
Sala de Cultura
Leila Diniz

O Quinteto de Me-
tais The MultiBrass,
formado por jovens
músicos que fazem
parte do Programa
Aprendiz | Música na
Escola, é a atração de
julho na Sala de Cultu-
ra Leila Diniz (Rua
Professor Heitor Car-
rilho, 81, Centro). A
apresentação ocorrerá
no dia 26, às 12h30,
com um repertório que
passeia entre o erudito
e o popular, contando
ainda com trilhas sono-
ras de filmes.

Os músicos, que
em sua maioria fazem
parte da Banda Sinfô-
nica Aprendiz (BSA),
compõem o espetácu-
lo com instrumentos
de metais, como tuba,
trombone e trompa.

Além da apresenta-
ção musical, os visitan-
tes poderão prestigiar a
exposição “Asteris-
mos”, da artista Lucia
Lyra. Os quadros e ilus-
trações, inspirados nos
mistérios do cosmo, fi-
carão disponíveis até o
dia 25 de agosto.

A entrada é franca.

Banda
Santa Cecília
apresenta
série 'Pratas
da Casa'

A Banda Santa Cecí-
lia faz grande apresenta-
ção, da “Série Pratas da
Casa”, no Centro Cultu-
ral Paschoal Carlos Mag-
no, no Campo de São
Bento, neste domingo, 23
de julho, às 10h30, para
homenagear o músico
clarinetista Maurício Sil-
va, que está se despedin-
do do grupo para cursar
mestrado nos EUA.

Composta, atualmen-
te, por cerca de 20 músi-
cos, que tocam instru-
mentos como clarinetas,
saxofones, trompetes, tu-
bas e trombones, a ban-
da municipal Santa Cecí-
lia foi criada em 22 de
novembro de 1984, para
apresentações em ceri-
mônias e festas oficiais.

No Campo de São
Bento, o grupo vai mos-
trar temas como “Primave-
ra” (Vivaldi), “Na Presen-
ça de Deus” (Williams
Costa Junior), “Viktor´s
Tale” (John Williams),
“Fantasia Carmem, Op 25”
(Pablo Sarasate), além das
composições “Alegre
Marie” (Armando Ghido-
ni) e “Choro da Despedi-
da” (Éverton Machado),
ambas dedicadas ao ho-
menageado.

FALÉSIAS | O livro Falési-
as, da autora Leila Perli,
nos mostra a busca in-
cessante de mulheres
pela sobrevivência, en-
tre guerras e conflitos
elas conseguiram de-
sempenhar um forte pa-
pel no nosso mundo,
nos permitindo enten-
der que não só os ho-
mens lutaram para per-
manecerem vivos, as
mulheres com as suas
perseveranças, supera-
ram suas dores e alcan-
çaram o que mais alme-
javam, a paz interior. O
lançamento do livro será
no domingo, dia 23, às
16h, na Reserva Cultural
(Bizu-Bizu). A organiza-
ção Médicos sem fron-
teiras ficará com 10% do
faturamento do livro.

PEDRO VICTERRI | Neste
sábado, 22, o Shopping
Bay Market promove o
show do cantor Pedro
Victerri, a partir das 19h.
O público de Niterói po-
derá conferir o melhor
da MPB, com um show
intimista na tradicional
dobradinha “voz e vio-
lão”. O evento é gratuito
e será realizado na Pra-
ça de Alimentação.

ASTERISMOS | Visitantes
da Sala de Cultura Leila
Diniz poderão conhecer
uma visão distinta so-
bre o Universo.  Até 25
de agosto, a artista Lu-
cia Lyra expõe “Asteris-
mos”, com um conjunto
de 50 obras que fazem o
espectador olhar para o
céu. A curadora Ana Schi-
eck destaca que “Aste-
rismos” traz ainda “múl-
tiplas temáticas e his-
tórias, numa narrativa
não linear, não previsí-
vel”. Entrada franca.

Isabella Taviani volta ao Municipal

Cinema a céu aberto no
MAC tem documentário
sobre combate ao Ebola

O Teatro Municipal de
Niterói (Rua XV de No-
vembro 35, Centro) rece-
be nos dias 21 e 22 de
julho, sexta e sábado, às
20h, a cantora e compo-
sitora Isabella Taviani,
que vai se apresentar
acompanhada pelo tecla-
dista Marco Brito e pelo
violonista e guitarrista
Felipe Melanio. Com
mais de treze anos de
carreira, Isabella sente-
se à vontade para ousar
sempre e foi com esse
espírito que preparou um
show especial para cur-
tir a intimidade com o
público fiel que sempre
acompanha a sua cami-
nhada.

Filha de pianista clás-
sica e neta de cantor de
ópera, Isabella Taviani
cursou canto lírico por
seis anos e, desde então,
desenvolve um estilo que

cativa a todos pela força
e melodia envolvente de
suas composições.

Ela se orgulha de di-
zer que os alicerces de
sua carreira foram cons-
truídos sobre uma base
sólida de fãs: “Nunca fui
nenhuma queridinha da

imprensa, nem tenho mi-
nha cara estampada em
jornais ou TV’s  todos os
dias. Portanto, quem di-
vulga e sustenta minha
carreira são estes fãs fi-
éis que tenho tanto orgu-
lho de preservar.”

Ingresso: R$ 80

O filme Affliction – O
Ebola na África Ociden-
tal, do diretor belga Pe-
ter Casaer, será exibido
em sessão a céu aberto
dia 22 de julho, sábado,
às 18h, no Museu de
Arte Contemporânea
(MAC) de Niterói. É a
primeira vez que o docu-
mentário será exibido no
Estado do Rio. Ele acom-
panha a mobilização con-
tra a epidemia a partir do
ponto de vista de popula-
ções atingidas, líderes
comunitários, profissio-
nais humanitários, paci-
entes e sobreviventes. A
entrada será gratuita.

Depois da exibição,
um debate com a psicó-
loga Ionara Rabelo e a
comunicóloga Ana Le-
mos, que atuaram com
Médicos Sem Fronteiras
(MSF) na epidemia de
Ebola, será mediado pela
jornalista Clarissa Thomé.

Além disso, o público
será convidado a imprimir
a palma da mão nas pi-
lastras do MAC, tal como
faziam os pacientes que
recebiam alta dos centros
de tratamento da doença
operados por MSF nos
três países afetados pela
epidemia – Guiné, Libé-
ria e Serra Leoa.

Victor Biglione
e Alma Thomas
fazem tributo a
Etta James

Dia 28, às 20h, o
guitarrista Victor Bigli-
one e a cantora Alma
Thomas sobem ao pal-
co do Teatro Munici-
pal de Niterói para um
Tributo à cantora Etta
James, cantora norte-
americana de blues,
R&B e jazz que imor-
talizou canções como
“Cry me a river”,
“Stormy monday”,
“Embreaceble you”,
“Born to be wild” e
“At last”.

Ingressos: R$ 60.

ONDE ESTÃO OS MISERÁVEIS | O Teatro Municipal rece-
be dia 25, às 19h, o espetáculo “Onde Estão os Mise-
ráveis”, na 9º edição do Ciclo de Leituras Dramatiza-
das. "Os Miseráveis" do consagrado escritor Victor
Hugo, narra a emocionante história de Jean Valjean
- o homem que, por ter roubado um pão, é condena-
do a dezenove anos de prisão, até a sua morte ilumi-
nada pelo sofrimento. Entrada franca.
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Estudante niteroiense conquista medalha
em competição esportiva internacional
Shayanne, de 17 anos, ganhou medalha de
prata no Campeonato Sul-Americano Cadete
de Wrestling, disputado na Argentina.

Dois alunos de esco-
las públicas estaduais
conquistaram medalhas
de prata e bronze em
competições esportivas
internacionais de luta
olímpica e jiu-jítsu e co-
meçam a se destacar no
cenário das artes marci-
ais no estado do Rio de
Janeiro. Em comum, os
jovens talentos demons-
tram dedicação e são
exemplos do quanto é
importante aliar esporte e
educação na formação
dos estudantes.

Uma das campeãs é
a aluna Shayanne Vitória
da Silva, de 17 anos, que
pratica luta olímpica e
estuda no Instituto de
Educação Professor Is-
mael Coutinho (Iepic),

em Niterói. Ela ganhou
medalha de prata, na ca-
tegoria júnior, no Campe-
onato Sul-Americano
Cadete de Wrestling, dis-
putado na Argentina, no
último fim de semana.

A jovem, que partici-
pa de competições de
luta olímpica desde 2013,
já possui mais de 20 me-
dalhas em torneios esta-
duais, nacionais e inter-
nacionais. Sua rotina,
hoje, é intensa, alternan-
do estudos e treinamen-
tos. De manhã, vai à es-
cola e, à noite, segue ao
12º Batalhão da Polícia
Militar, no Centro de Ni-
terói, onde dedica três
horas à prática esportiva.

Ao apresentar suas
medalhas, Shayanne

aponta a mais marcante
que conquistou: a de
bronze no Pan-america-
no Júnior de Wrestling

2017, disputado em Lima,
no Peru, em junho deste
ano. “Foi a primeira com-
petição internacional que

participei e a que mais
me emocionou. Nes-
se torneio percebi que
valeu a pena todo
meu esforço”, disse a
aluna.

Bira Fernandes,
seu treinador, acom-
panha a trajetória da
aluna e afirma que
sempre acreditou e
apoiou a jovem.

Outro aluno de des-
taque nas artes marci-
ais e que estuda em
uma escola pública do
Estado é Lucas Eduar-
do Duque Vargas, de
16 anos, do Colégio
Estadual Baldomero
Barbará, em Barra
Mansa. O jovem con-
quistou medalha de
bronze, na categoria ju-
venil, no Belo Horizon-
te Winter International
Open de Jiu-Jitsu, que
aconteceu em Minas
Gerais este mês.

Bira Fernandes e Shayanne Vitória da Silva

Carlaile Rodrigues

Shuffleboard
reúne 9 países
em Niterói

Um esporte diferente
vai movimentar Niterói
com a realização da 36ª
edição do Campeonato
Mundial de Shuffleboard
2017, entre os dias 23 a
28 de julho, no ginásio do
Centro Cultural La Salle
(Rua Dr. Paulo César,
107, Santa Rosa).

 Organizada pela  In-
ternational Shuffleboard
Association (fundada em
1979), o esporte trará à
cidade uma delegação
vinda de 9 países (Ale-
manha, Austrália, Cana-
dá, Estados Unidos, Ja-
pão, Noruega, Reino
Unido e Brasil).

Cerca de 85 compe-
tidores fazem parte da
delegação que virão
acompanhados de seus
familiares e membros da
organização. Eles  che-
garão entre os dias 21 e
22 de julho e permanece-
rão em Niterói até o dia
31 deste mês.


