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Alerj

CORRIDA 2018
E por falar em páreo,

eleições ano que vem e na
velha e conhecida política
tupiniquim, aliás, uma das
piores e mais corruptas do
planeta, fica a pergunta: e
as pesquisas? Levantamen-
to realizado pelo Instituto
Paraná Pesquisas, no fim do
mês passado, encomenda-
do pela Revista IstoÉ,
apontou uma liderança do
ex-presidente Lula, com
26,6%; Jair Bolsonaro (PSC
negociando com o Patrio-
ta, antigo PEN) em 2° lugar,
variando de 18,5% a 20%.
Em seguida João Dória e
Marina, cabeça a cabeça.
Vamos ver quem entra, de
fato, na corrida, quem fica-
rá de fora por causa da Fi-
cha Limpa, quem poderá ser
sabotado e se haverá a má-
xima ‘que vença o melhor’.

SONHO MEU
Às vezes, fico pensan-

do se tudo que vem sendo
feito, para que o Brasil dei-
xe de ser um dos campeões
de corrupção, é pra valer e
vai dar certo. Principalmen-
te, se será duradouro e as
próximas gerações vão con-
fiar na Justiça, acreditando
no provérbio ‘escreveu não
leu, o pau comeu’. Se quem
cometeu qualquer crime,
seja ele culposo, doloso, do
colarinho branco ao ladrão
de galinhas, hediondo ou
não, vai ter um julgamento
imparcial e o mesmo trata-
mento quanto a pagar à
sociedade o que deve, fican-
do trancafiado sem regalias
ou quaisquer direitos que a
grande maioria não tem. Se os
políticos vão priorizar a po-
pulação e empregar bem os
recursos sem levar as habi-
tuais vantagens. Aí, alguém
me chama ou faz barulho lá
fora e acordo. Afinal de con-
tas, nossa democracia é ape-
nas um arremedo grotesco e
era tudo um sonho.

BOLA FORA DO
HERMANO

O jornalista Boechat,
que veio da Argentina
para nossa Niterói, faz um
bom trabalho no rádio e na
TV. Só que, de vez em
quando, deixa a desejar
quando quase generaliza o
serviço público como algo
praticado de maneira erra-
da, com muita corrupção e
desleixo por parte de quem
nele se encontra. Prova
disso é que na última quin-
ta-feira enalteceu um pro-
jeto do Senado que trata
de uma avaliação anual a
ser feita por uma comissão
com a finalidade de punir,
até com demissão de con-
cursados, aquele que não
estivesse exercendo com
afinco seu trabalho. Só
que o companheiro sabe
muito bem que o mal maior
do País, além da corrupção,
é a permanente ingerência
no setor por políticos que
costumam apadrinhar os
seus. Aí, ‘doutor’, já sabe,
né: vai ser um tal de meu
pirão primeiro, um terroris-
mo daqueles contra quem
muitas vezes não faz bem
seu trabalho por falta de
condições e deu duro pra
passar num concurso mas
que, agora, alguns querem
botar no olho da rua por
‘mau desempenho’.

STF x SENADO
E no Senado de Jucá (aquele da família que rouba

unida permanece unida), Gleise (a presidente do PT,
conhecida como Narizinho e “amante” enrolada na
Lava Jato, Aécio (ops, este tá de castigo sem poder
ver as meninas do Leblon), Requião (o ‘maluquinho’
que falou das idas e vindas aos gabinetes dos sena-
dores de candidatos atrás de vagas no STF), Renan
(recordista de processos) e até do raivoso Lindbergh,
o assunto de todos os dias tem sido a ‘intromissão’
do Supremo Tribunal Federal no legislativo, o que
poderia levar a uma ‘profunda crise institucional’. Que
crise, cara pálida? Aquela que pode diminuir a rouba-
lheira no País, praticada por vocês ou a que continua
deixando mais de 14 milhões de pais e mães de família
sem ter o que levar pra casa no fim do dia? Tudo bem
que o STF não seja nenhum convento (se bem que a
presidente parece com aquela temível madre superio-
ra dos filmes da Noviça Rebelde), tampouco uma or-
dem beneditina, mas enquanto guardião da Constitui-
ção existe para fazer cumprir as leis e dar bons exem-
plos. O que, vocês políticos deste Brasil, nem sempre
fazem. Ou melhor, dificilmente. Assim, pau neles!

MEIA SOLA
Enquanto a grande e ver-

dadeira reforma política não
vem, isto é, aquela que po-
deria nos dar, por exemplo, a
opção pelo voto facultativo;
uma verba de campanha
bancada pelos próprios can-
didatos e seus correligioná-
rios; a coincidência das elei-
ções (de vereador a presiden-
te da República) e dos man-
datos, com apenas dois se-
guidos para cada; o fim das
atuais mordomias para quem
exerce ou até mesmo exerceu
cargos eletivos e tantos ou-
tros equívocos - sem falar
nas aberrações - praticados
dentro do Congresso Naci-
onal, assembleias e câmaras
municipais, Brasil afora, con-
tinuamos sendo obrigados a
assistir ao circo montado que
conseguiu promulgar tão so-
mente o fim das coligações
partidárias proporcionais e a
cláusula de desempenho,
aquela que diminui a quanti-
dade enorme de partidos. Um
grande avanço, em se tratan-
do do esforço empreendido
costumeiramente naquelas
casas de leis, também conhe-
cida como casa da mãe Joa-
na, das bacanais, etc.

NAMORO
OU AMIZADE?

Tem gente que ainda
estranha parcerias firma-
das entre a suposta opo-
sição liderada pelo PT com
o PMDB de Temer e o
PSDB de Aécio para man-
ter, principalmente, tudo
como está até 2018, ano
das eleições. Para compro-
var a incoerência, afagos
têm sido presenciados
neste sentido, quase o
tempo todo, basta alguém
perder (e na política naci-
onal é uma perda mesmo)
um tempinho e assistir al-
gumas sessões na Câmara
federal e no Senado. Fica
claro que o partido de
Lula, Dilma, Dirceu, Gleise
e tantos outros petralhas
tem, como sempre, interes-
ses escusos nisto pois não
são raros discursos apon-
tando na direção de acor-
dões para livrar envolvi-
dos nas muitas saca...,
digo, roubalheiras pratica-
das por aí, deixando o can-
didato Lula da Silva no
páreo e outros companhei-
ros, igualmente, acostuma-
dos às muitas pu..., digo,
trapalhadas cometidas.

Autoridades
serão revistadas
em visita a presídios

Procedimentos serão aplicados a todo
tipo de autoridade, inclusive ministros,
governadores, delegados, magistrados
e, inclusive, advogados

A revista mecânica
a autoridades em visita
a presídios no estado
está a um passo de co-
meçar a acontecer. A
Alerj derrubou nesta
quarta (4) veto do gover-
nador Luiz Fernando
Pezão ao projeto de lei
1362-A/2016, dos depu-
tados Milton Rangel
(DEM) e Flávio Bolso-
naro (PSC), que alterou
a lei 7010/2015, esten-
dendo a revista a todo
tipo de autoridade, inclu-
sive ministros, governa-
dores, delegados, magis-
trados e advogados.

A derrubada ocor-
reu por unanimidade,
após acordo do Colé-
gio de Líderes da
Casa. Agora, vai à
sanção do governador,
que tem então dois dias
para promulgar a lei.
Caso não o faça, o pro-
jeto é promulgado pela
Alerj. Milton Rangel,
líder do DEM, come-

morou: “A ideia é aca-
bar com os privilégios
de castas, que só bene-
ficia presos de alto es-
calão. Defendemos um
tratamento igualitário”.

Só ficam dispensa-
dos da revista mecâni-
ca gestantes e portado-
res de marca passo. Em
caso de suspeita funda-
da, será realizada bus-
ca manual nos perten-
ces, da qual só estão
dispensadas crianças e
adolescentes. Aprovado
em junho, o projeto ven-
ceu muitas resistências,
principalmente de parla-
mentares que queriam
excluir categorias -
como os advogados –
do escopo da lei. Em
maio, o governador san-
cionou lei semelhante,
dos mesmos deputados,
que determina a revista
de autoridades nas uni-
dades do Departamen-
to Geral de Ações So-
cioeducativas (Degase).

Deputados Milton Rangel (DEM)
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Semana de feriado prolongado
e atividades na Câmara Municipal

Alerj derruba veto e obriga Detran
a licenciar veículos com IPVA atrasado

Os proprietários de veí-
culos que não pagarem
IPVA estarão aptos a fazer
a vistoria anual do Detran-
RJ e obter o Certificado de
Registro e Licenciamento
de Veículo (CRLV). A nova
lei entra em vigor assim que
for publicada no Diário Ofi-
cial, o que deve acontecer
nos próximos dias.

O direito foi garantido
pelo Projeto de Lei 739/
2007, que estabelece que a
inadimplência de IPVA não

pode ser impeditivo para a
vistoria e obtenção do
CRLV. "Isso é um direito do
usuário porque a vistoria
garante a segurança dele e
do pedestre. Esse impedi-
mento é inconstitucional",
alega o deputado Luiz Pau-
lo (PSDB), autor do proje-
to de lei.

Sendo assim, quem tiver
feito a vistoria anual sem
ter pago o IPVA não terá
seu carro rebocado em blit-
zes. A Polícia Militar infor-

mou que se o motorista es-
tiver com o CRLV do perí-
odo em vigência, não há
motivo para a apreensão.

O Detran não comentou
sobre a nova lei. A Secreta-
ria Estadual de Fazenda, re-
ponsável pela cobrança de
IPVA, informou apenas que
a emissão de boletos de co-
brança para o Duda e o
IPVA já são feitas separa-
damente. O prazo regular
das vistorias 2017 termina dia
31 (finais de placas 8 e 9).

Thereza Cypreste retorna à Câmara para palestra sobre o câncer de mama

Apesar do feriado nacio-
nal de 12 de outubro, na pró-
xima quinta-feira, e da decre-
tação pelo prefeito de ponto
facultativo na sexta, dia 13, a
curta semana será de inten-
sa atividade na Câmara de
Vereadores. Audiência públi-
ca, exibição de filme, vota-
ção do Plano Diretor, pales-
tra, curso e sessão solene
estão na programação.

Na segunda-feira (9), o
vereador Leonardo Giorda-
no (PCdoB) realiza audiên-
cia pública para debater a
proposta de armamento da
Guarda Municipal. O encon-
tro será realizado no Auditó-
rio Cláudio Moacyr da Câ-
mara, às 19 horas, e vai con-
tar com a presença da antro-
póloga e professora do De-
partamento de Segurança
Pública da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF) e
membro do Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública, Ja-
queline Muniz.

Já no dia 10, às 17 horas,
o Espaço Cinema da Câma-
ra exibe o filme “Carandiru”.
A apresentação será no Au-
ditório Cláudio Moacyr, que
comporta 50 pessoas e a en-

trada é gratuita. Na sessão
plenária de terça o Plano Di-
retor Urbano de Niterói vai
a plenário para sua primeira
votação, sem prejuízo das
emendas, que podem ser
apresentadas até o dia 27. Às
20 horas, sessão solene no
Plenário Brígido Tinoco vai
marcar os 24 anos de cria-
ção do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA).

Na quarta-feira (11)), a
mastologista Thereza Cy-
preste, da Sociedade Brasilei-
ra de Mastologia e da Policlí-
nica Municipal Malu Sampaio,
especializada nas doenças fe-
mininas, faz palestra sobre o
câncer de mama. A médica

vai chamar atenção para a ne-
cessidade dos exames de ro-
tina e que o câncer de mama
também atinge os homens. A
palestra será aberta ao públi-
co e começa às 12 horas, no
plenário da Casa. O evento
faz parte dos eventos ligados
ao Outubro Rosa, mês de
conscientização para as doen-
ças que mais atacam as mu-
lheres. E, durante todo o dia,
com início às 9 horas, mais
uma etapa do Curso de Me-
diação de Conflitos estará
sendo ministrado por técnicos
do Tribunal de Justiça para
funcionários da Coordenado-
ria de Defesa do Consumidor
(Codecon) da Câmara.

Projeto  que regulamenta comércio
ambulante noturno é aprovado

A Câmara de Verea-
dores aprovou, em pri-
meira e segunda discus-
são com dispensa de in-
terstício legal, durante
plenária realizada na
quarta-feira (4), o Pro-
jeto de Lei 253/2013,
que regulamenta, cria
regras e estimula o co-
mércio ambulante no-
turno em Niterói, de au-
toria de Leonardo Gior-
dano (PCdoB).

Também foi aprova-
do em duas votações o Projeto
de Lei 155/2017, do vereador
Carlos Macedo (PRP), que equi-
para a logradouros públicos, com
rua sem saída, aqueles locais cer-
cados por morros com vegeta-
ção natural preservada, vizinho a
Área de Proteção Ambiental ou
Reserva Ecológica, que conte-
nham vias locais com importân-
cia exclusiva para o trânsito de
veículos de acesso às moradias
neles inseridas. Para ter direito
ao benefício da lei o projeto pre-
vê, ainda que as vias terão que
ter até seis acessos às vias ofici-
ais e cujo controle da vigilância
não acarrete impacto urbano ou
no trânsito local.

Com a nova legislação, que
segue para sanção ou veto do pre-

feito Rodrigo Neves (PV) pode-
rão ser colocados portões eletrô-
nicos de acesso para maior con-
trole de quem entra ou sai. A
matéria atende a pedidos de mo-
radores do Jardim América, em
Pendotiba, que acompanharam
das galerias da Casa a votação do
projeto. A matéria teve abstenção
dos vereadores Paulo Eduardo
Gomes e Talíria Petrone, ambos
do PSOL, e Leonardo Giordano,
que queriam maior prazo para
analisar o projeto.

Por último foi aprovado o
Projeto de Lei 150/2017, que
dispõe e declara Jerusalém ci-
dade irmã de Niterói, de autoria
do vereador Bruno Lessa
(PSDB), tendo como coautor
Leandro Portugal (PV).

Intensificada divulgação de consulta
pública para decidir uso de armas pela GM

A Prefeitura de Niterói inten-
sificou a divulgação nas ruas da
cidade sobre a consulta pública
marcada para o último domingo
deste mês, 29 de outubro, quando,
através do voto, o niteroiense vai
decidir se a Guarda Municipal po-
derá ou não usar armas de fogo.
Desde o dia primeiro de outubro

há peças de publicidade instaladas em
vários pontos da cidade, convidado a
população para participar da votação.
Além disso, desde o final do mês pas-
sado a prefeitura disponibilizou o site
www.decideniteroi.com.br para pres-
tar ao eleitor todos os esclarecimen-
tos sobre a consulta, incluindo uma
lista com os locais de votação.
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CVV 141... No período
entre entre 2011 e 2015,
55.649 brasileiros tiraram
a própria vida. No mundo,
800 mil pessoas cometem
suicídio a cada ano. São
alguns sintomas de um
suicída: Ausência de
autoestima, isolamento
social, depressão,
agressividade, silêncio,
falar sempre de morte/
suicídio. Motivos não
faltam: desemprego,
traição, música sertaneja,
funk, torcer pelo
Flamengo...

TE TRAGO MIL ROSAS ROUBADAS...
Parece que a personagem Jeiza da
novela "A força do querer" está
fazendo escola. Interpretada por
Paolla Oliveira, a beleza de Jeiza
chama atenção. Na vida real,
Daiane Krause, 29 anos, 1,70 m e
74 kg, é uma policial civil de
Rondônia. Ela é do tipo de policial
que você encontra e a primeira frase
que vem à cabeça é: ME PRENDE!

JOHN CONNOR... Esse não é
o Exterminador do Futuro: o

americano Bryant Johnson
está mais para X9. Após

beber muita, muita água
que passarinho não bebe,

ele disse que veio de
2048 para delatar uma

invasão alienígena. Mas,
segundo ele próprio,

era para soltar em 2018
e acabou descendo

um ano antes.

MENTES QUE BRILHAM... Um
impressionante túnel de 600 metros
foi construído por uma quadrilha de
20 meliantes. Foram R$ 4 milhões
investidos com a intenção de roubar
R$ 1 bilhão de um cofre do Banco do
Brasil, em São Paulo. Sete carros
blindados já estavam
encomendados para carregar a
grana. A "obra" deve ter deixado com
inveja os responsáveis pelas obras
recentes em Niterói.

FORA TEMER... Desde a
ditadura, nunca na
história desse país um
presidente da República
teve um índice de
aprovação tão baixo:
apenas 3% consideram
Michel Temer ótimo ou
bom. A rejeição chega a
77%. Com esse índice de
3%, Temer virou uma
margem de erro.

ENTÃO É AQUI SEU FUTEBOL TODA QUARTA-FEIRA...
O vereador carioca Jones Moura (PSD) teve boa intenção.
Mas, como todos sabem, de boas intenções o inferno está
cheio. Jones é o autor de um projeto de lei que cria a Política
Pública de Combate  ao Turismo Sexual e ao Abuso e à
Exploração Sexual. Pelo projeto, os motéis serão obrigados
a identificar os frequentadores com nome
completo e CPF. O alvo são os criminosos.
No entanto, os donos de motéis
temem pela queda de
frequência.

ANDO MEIO DESLIGADO... A
multa para quem usa o
celular enquanto dirige
não é baixa: R$ 293,47;
além de sete pontos na
carteira de habilitação.
Nem isso é o suficiente.
Usar o celular na direção já
é a terceira maior causa
de mortes no trânsito.  A
atenção no celular desvia
o foco da direção.
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O Outubro ficou Rosa em Niterói OAB Niterói
engajada na
campanha em
parceria com o
'INCAvoluntário'

Por meio da Comis-
são OAB Mulher, pre-
sidida por Helga Man-
sur, este ano com par-
ceria do INCAvoluntá-
rio - braço de voluntari-
ado do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), a
entidade estará arreca-
dando lenços de cabelo
e hidratante (500 gra-
mas) para serem doa-
dos às pacientes em
condições socioeconô-
micas desfavoráveis
que estão em tratamen-
to no Inca. As doações
poderão ser feitas até o
dia 20, no térreo da sede
da OAB Niterói (Av.
Amaral Peixoto, 507).

"Além do diagnósti-
co precoce, é importan-
te assegurar a continui-
dade do tratamento e
ajudar as mulheres com
menos recursos finan-
ceiros para que possam,
com dignidade, alcançar
a cura. Nesse sentido,
assinamos termo de par-
ceria com o INCAvo-
luntário, nome dado à
área de ações voluntá-
rias do Inca, responsá-
vel pelo planejamento e
promoção de ações edu-
cacionais, recreativas,
culturais, de lazer e ge-
ração de renda para os
pacientes", explica Hel-
ga Mansur, que convida
especialmente os advo-
gados e advogadas a
participarem.

A cidade de Niterói
preparou uma programa-
ção especial para o mês
de outubro, com o objeti-
vo de conscientizar a po-
pulação sobre o câncer
de mama e a importân-
cia do diagnóstico preco-
ce. As ações fazem par-
te da campanha Outubro
Rosa e as atividades in-
cluem palestras, cami-
nhadas e oficinas.

No dia a dia, a rede de
atenção básica à saúde
da Fundação Municipal
de Saúde realiza um tra-
balho periódico de preven-
ção e acompanhamento
da saúde da mulher.

Serão realizadas pa-
lestras e orientações du-
rante as consultas, reali-
zação de exame preven-
tivo ginecológico, ultrasso-
nografia e mamografia.
Quando há necessidade,
a paciente é encaminha-
da para um serviço de es-
pecialista. Para ter aces-
so aos serviços de saúde
oferecidos pelo município
de Niterói, a mulher pre-
cisa procurar a unidade de
saúde mais próxima de sua
residência.

Quem passar pelo Mi-
rante da Boa Viagem vai
perceber que o Museu de
Arte Contemporânea de

Niterói está diferente! O
MAC ficará com a facha-
da da cor rosa, durante
dez minutos a cada hora
cheia, no mês de outubro,
aderindo à campanha
Outubro Rosa.

A Companhia de Lim-
peza de Niterói (Clin)
também abraça a campa-
nha mais um ano. Desta
vez, os caminhões de co-
leta de lixo foram adesi-
vados com um laço rosa,
símbolo da campanha. 

O Restaurante Cida-
dão Jorge Amado, no
Centro, também aderiu e
vai distribuir material edu-
cativo durante todo o mês
para as mulheres que fre-
quentam o local.

O Médico de Família
do Caramujo realizará
preventivo até o dia 27
de outubro. Infecções
Sexualmente Transmis-
síveis (IST); de 09 a 11
de outubro - Violência
Contra a Mulher; de 16
a 20 de outubro - Cân-
cer de Mama; de 23 a
27 de outubro- Câncer
de Colo de Útero.

A Policlínica do Fon-
seca também realizará de
até o dia 19, às 14, sala
de espera na unidade
com orientação sobre a
saúde da mulher.

Iniciada no dia 3, a
programação da
campanha Outubro
Rosa segue até o fim
do mês. Confira:

Dia 17 (quarta-feira)

10h – Palestra com a Drª
Tereza Cypreste Sobre
Prevenção do Câncer de
Mama, na Policlínica do
Fonseca

Dia 20 (sexta-feira)

8h às 16h – Coleta de
preventivo e conscientização
sobre a prevenção de câncer
de mama e colo do útero,
no Médico de Família do
Cafubá III

Dia 21 (sábado)

8h às 12h – Coleta de
preventivo, realização de
palestras sobre câncer de
colo de útero e mama,
realização de testes
rápidos, no Médico de
Família Cafubá I

Dia 24 (terça-feira)

9h – Palestra sobre
sexualidade na Policlínica
Dr March
14h – Sarau na Policlínica
da Engenhoca

Dia 25 (quarta-feira)

Dia D do Outubro Rosa
no Médico de Família
do Caramujo - Oficinas,
palestras e lanche, em
parceria com o CRAS
Morro do Céu.

Dia 26 (quinta-feira)

9h30 – Palestra sobre
“Panorama do Câncer
de Mama no município
de Niterói”, no Núcleo
de Educação e Pesquisa

Dia 31 (terça-feira)

9h – Caminhada no
Horto do Fonseca da
Policlínica Dr March
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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

Geral

palavras@gazetanit.com.br

Saudade, essa imponente sehhora

Esta semana fiz um
post no Facebook por
ocasião do aniversário de
um amigo que está inter-
nado, recuperando-se de
um acidente de moto na
Região Oceânica. E fi-
quei refletindo sobre esse
sentimento chamado sau-
dade, essa senhora que é
um verdadeiro ser vivo
dentro da gente.

Não sou muito nostál-
gica, apesar de já ter dé-
cadas nas costas.  Vivo
mais o presente, gosto de
acordar e levantar pra
luta.  Mas às vezes é gos-
toso parar, lembrar, reme-
xer em fotos arquivadas,
em mensagens, em posts.
São momentos de pausa
necessária para respirar
fundo, rir de lembranças
gostosas, encher os pul-
mões e ver quanta histó-
ria a gente já fez por aqui.

Dez anos atrás eu es-
tava na casa dos quaren-
ta mas, sorrateiramente,
me infiltrei em uma célu-
la de jovens da minha
igreja, todos na casa dos
vinte.  Eu já tinha uma
filha de vinte e lá ia me
meter com outros jovens.
E por que não?

Um dia Rafael, que
estava pra fazer 26 anos,
disparou em minha dire-

ção: “Vamos passar o
ano novo em Paris?” E
eu disse, “vamos!”.  To-
dos ficaram atônitos:
“Vamos? Mesmo?”, e
eu “sim, vamos!”

Lembro-me que ami-
gas da minha idade me
questionavam: “Como é
que você vai para a Eu-
ropa com uma galera de
jovens duros? Tá doida?”
Podia ser meio louco,
mas eu topei.  E jamais
me arrependi.  Partimos
seis jovens e a quarento-
na Cris, em dezembro de
2007, em um tour que in-
cluiu Amsterdam, Bruxe-
las, Paris e Roma, e co-
memoramos o Reveillon
em frente à Torre Eiffel.
Dividi alguns hostels com
eles, e em Paris peguei
minha mala e fui para um
hotel, enquanto eles se
amontoavam em um
apartamento no Porte de
La Chapelle.  Puxei Ca-
mila pra ficar comigo no
hotel e ficamos amicíssi-
mas, amizade pra sem-
pre, que desafia a barreira
das gerações.

Este ano a turma se
reuniu em janeiro no pri-
meiro aniversário do filho
do Rafa.  Carol, filha de
Camila, brincou com meu
neto Bento.  Tiramos fo-

tos todos juntos.  Rafa se
recupera agora de um
terrível acidente de moto,
ocorrido em agosto, que
quase lhe tirou a vida.
Estamos unidos orando
por ele e aguardando sua
chegada em casa.

A amizade que se for-
mou naquela excursão é
eterna.  Mora no coração
de cada um de nós sete,
partida de uma célula de
oração em Icaraí para
ganhar o mundo.  E eu
sou grata a Deus por me
dar este dom, de me mis-
turar com todo o tipo de
gente, pobre, rica, nova,
velha, negra, branca, ín-
dia.  E por hoje poder
sentir essa saudade gos-
tosa da bagunça que a
gente fez naquela via-
gem.  Da zoação na fren-
te da Torre Eiffel, cada
um com uma garrafa de
Moet Chandon na mão –
lá é muito baratinho - en-
quanto os franceses e
outros turistas nos olha-
vam de banda.  Sem mui-
to dinheiro, economizan-
do cada euro, mas fazen-
do história.  Marcando a
vida com o amor que ja-
mais acaba.  Obrigada,
Rafa, fica bom logo, es-
peramos você pra muito
mais vida.

Livro ‘O Poder da Fé’ será
lançado na Sala Carlos Couto
Evento gratuito
contará com a
participação dos
músicos Leco
Carvalho e
Marquinhos Diniz

A autora niteroiense
Rosania Alves lança, na
próxima terça-feira, dia
10 de outubro, às 19h,
a sua primeira obra li-
terária: O Poder da Fé.
A noite de autógrafos
vai acontecer na Sala
Carlos Couto, anexa ao
Teatro Municipal de
Niterói, e vai contar
com a presença do mú-
sico Leco Carvalho, vi-
olão e voz, com suces-

sos da MPB e, ainda,
com Marquinhos Diniz,
um dos grandes nomes
do samba carioca. A
entrada é gratuita.

A obra é pautada na
busca do conforto es-

piritual e pretende ser um
bálsamo para as dores e
os desafios que a vida
nos impõe. A inspiração
para os textos de Rosa-
nia surgem nas mais di-
versas situações. É a
sua forma de acalentar,
emocionar e encorajar o
próximo a seguir em
frente, apesar das difi-
culdades que possam
surgir. “A autora traz di-
versas citações de luz e
melhores objetivos para
o interior humano. Sem-
pre com a possibilidade
de vencer, seguindo os
caminhos certos”, res-
salta o compositor Mar-
quinhos Diniz.

O livro custa R$ 25

Pedaço do Arco Íris será lançado
no Reserva Cultural dia 15

O escritor e jorna-
lista Mário Sousa lan-
ça o livro infantil Peda-
ço do Arco Íris, no dia
15 de outubro, das 15h
às 18h, na livraria
Blooks, no Reserva
Cultural (Rua Viscon-
de do Rio Branco, 880,
em São Domingos). O
livro foi lançado recen-
temente na Bienal In-
ternacional do Livro, no
Rio, pela Nitpress, no
estande da Imprensa
Oficial do Estado do
Rio de Janeiro.

Brincando com as
palavras, com a nature-
za e com as próprias
crianças, o autor intera-
ge com o universo in-

fantil, construindo pe-
quenos textos poéticos
e sutis, que estimulam
a criança a vivenciar e
reconstruir este mundo
imaginário e lúdico.

Pedaços do Arco
Íris, afirma Mário Sou-

sa, leva este encantamen-
to para as crianças e
mostra que o ato de criar
pode está contido numa
frase, num desenho,
numa imagem, num pen-
samento, numa palavra
ou numa rima.

palavras@gazetanit.com.br
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Passatempo1º Mães Empreendedoras
de Niterói traz roda de
mães e muita novidade
Gastronomia,
Moda, Artesanato e
oficinas alegrarão o
dia do público

Neste sábado (7) acon-
tece das 11h às 20h, o “1º
Mães Empreendedoras de
Niterói”, no MADD, em
Pendotiba. Um evento
para amigos e família com
muita novidade!

O objetivo do evento
é agregar as mães que
produzem algo ou são re-
vendedoras e incentivá-
las com o negócio. “Que-
remos motivar o público
a olhar com mais carinho
para estas empreendedo-
ras que têm lindos traba-
lhos mesmo com uma vida
corrida por ser mãe”,
afirma uma das organiza-
doras, Erika Blaudt.

O evento traz Gastro-
nomia também para os
pequenos, Cerveja Arte-
sanal com o Black Trunk,
Moda masculina e femi-
nina, Artesanato, uma
roda de mães com a blo-
gueira Priscila Corrêa do
Aventuras Maternas, a
diretora do Coworking
Cria, Rebeca Elian, que
abordarão o assunto tra-
balho, filhos e vida pes-
soal. Além disso, no dia
haverá um espaço para
o cadastramento de mães
que desejam participar de
novas edições.

Também haverá mas-
sagem para bebês, ex-
posição de arte e brin-
cadeiras antigas com
pião, futebol de botão,
bola de gude e oficinas
de cupcake e horta para
os pequenos.

Curtas

Dia das Crianças
solidário

A Red Balloon de Ica-
raí (Av. Sete de Setembro,
143) está recebendo doa-
ções de brinquedos no-
vos ou em bom estado
para o Lar da Criança Pa-
dre Franz Neumair, insti-
tuição sem fins lucrativos,
localizada em Ititioca, Ni-
terói. A entidade acolhe e
educa crianças de até 10
anos encaminhadas pela
Vara de Infância e da Ju-
ventude e do Conselho
Tutelar. Os donativos para
essa campanha solidária
podem ser entregues na
unidade da Red Balloon
de Icaraí, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h,
até 10 de outubro.

Eleição no ICB
Com 108 anos de fun-

dação, o Iate Clube Bra-
sileiro reunirá no domin-
go, dia 8, os seus associ-
ados para a escolha do
seu novo Comodoro para
os próximos dois anos.
Herval Latini, há 40 anos
sócio do ICB, disputa o
cargo e tem como vices
candidatos os sócios Cel-
mo Passos e Nute Bel-
mont. Latini quer ampliar
a oferta de eventos para
o quadro social, além de
uma ampla reestrutura-
ção administrativa.

Diniz Lança ‘Pirulito’
em Niterói

André Diniz lança o
livro “Pirulito” (Numa
Editora), em tarde de au-
tógrafos no botequim
Salve e Simpatia, no Cen-
tro, no dia 12, às 14h. A
obra narra um dia na vida
de ‘Pirulito’, filho e neto
de escravos, menino mo-
rador do Morro, da Fave-
la, que anda pelas ruas
do Rio de Janeiro, no iní-
cio do século XX. Na tar-
de de lançamento haverá
grande roda de samba

‘João e Maria’ faz
curta temporada

9ª Mostra de
Teatro Infantil
traz peças gratuitasO Teatro Municipal de

Niterói recebe nos dias 7,
8, 14 e 15 de outubro, sá-
bados e domingos às 16h,
o espetáculo infantil João
e Maria - Uma História
Brasileira. Na versão
apresentada pela Cia. de
Repertório de Teatro
Musical, esse clássico,
assinado pelos Irmãos
Grimm, é transportado
para o sertão nordestino,
com ares de cordel e re-
pente, tendo seus perso-
nagens adaptados para a
realidade de nosso país.
Ingresso: R$ 30

Como parte da 9ª edi-
ção da Mostra de Tea-
tro Infantil e em come-
moração ao dia das cri-
anças, no dia 12 de ou-
tubro de 2017, quinta-fei-
ra, o Teatro Municipal
de Niterói apresenta, às
11h, o espetáculo "Um
Conto de Fado Padri-
nho", de Danielle Fritzen.
Na parte da tarde, às 15
horas, o Teatro recebe a
história de João e Maria.
As duas peças terão en-
trada franca, sujeito a
lotação do Teatro.

Teatro Municipal
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Hospital Santa Beatriz oferece avaliação gratuita
de catarata para pacientes acima de 50 anos
Ação marca os 51 anos da rede e vai até o fim de outubro nas unidades Fonseca e São Gonçalo

Giselle Torres

O Hospital Oftalmo-
lógico Santa Beatriz
(Hosb) adotou uma ação
diferenciada para mar-
car seus 51 anos, com-
pletados em 12 de se-
tembro: avaliação gra-
tuita de catarata. O exa-
me pode ser feito até o
dia 31 de outubro nas
unidades do Fonseca e
São Gonçalo, para paci-
entes acima de 50 anos,
em alusão ao aniversá-
rio do hospital. Os inte-

ressados devem marcar
a avaliação na Central
de Atendimento pelos
telefones (21) 3078-0808
e (21) 2626-8000.

Diretor médico do
hospital, o oftalmologista
Bruno Novaes explica
que a avaliação permite
a verificação da saúde
ocular, diagnosticando se
o paciente apresenta a
catarata, que lidera as
cirurgias oculares nessa
faixa etária, e outras pa-

tologias. “Se for preciso,
alertamos sobre os trata-
mentos necessários para
que ele possa ver e viver
melhor, já encaminhando
para consulta com o es-
pecialista correto”, adi-
anta o diretor do Hosb,
referência em oftalmolo-
gia no Estado do Rio e lí-
der do ranking de trans-
plante de córnea.

Benefícios - Para o
paciente que quiser dar
continuidade ao trata-
mento nas unidades do
Hosb, o hospital tem car-
tão de afinidade que dá
direito a descontos de até
50% em consultas, exa-
mes e cirurgias. A ade-
são é gratuita e pode ser
feita a qualquer momen-
to, sem mensalidades,
com o paciente pagando
apenas pelos serviços
que utilizar.

 O Hosb – Ao longo
de seus 51 anos, o hos-

pital formou e segue
formando médicos re-
nomados de todo o país
com o seu programa de
residência médica.
Além de um vasto am-
bulatório, os estudantes
contam com um centro
cirúrgico experimental
(wet lab) onde apren-
dem, desenvolvem e
aperfeiçoam suas téc-

nicas. O Hosb tem ain-
da um centro de laser-
terapia integrado por
aparelhos de ponta,
como o Lensex, utiliza-
do em cirurgias a laser
de catarata, e uma uni-
dade móvel que pro-
porciona comodidade e
conforto a pacientes
que não podem ir ao
hospital.

Antonio Schumacher

OAB Niterói
oferece
orientação
jurídica gratuita
a idosos

A “Semana do Idoso”
terá atenção especial da
OAB Niterói, através da
Comissão de Apoio à
Terceira Idade, que vai
oferecer orientação jurí-
dica gratuita à população
sobre os seus direitos em
dois locais da cidade.
Presidida por Marcos Fi-
oravanti e com a partici-
pação de todos os seus
delegados, a Comissão
estará dia 7 de outubro no
Horto do Fonseca (Ala-
meda São Boaventura) e
dia 8 no Campo de São
Bento, em Icaraí, sempre
das 9h às 12 horas.

“Nossa Comissão es-
tará presente nesta im-
portante ação social, ori-
entando, gratuitamente, a
comunidade quanto aos
direitos do idoso”, expli-
ca a advogada Karin Fer-
reira Dias Rangel, vice-
presidente da Comissão.


