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Alerj

Nova lei vai garantir
mais transporte escolar
para o interior

Conseguir transpor-
te escolar para garan-
tir que os filhos che-
guem ao colégio sem
atraso e voltem para
casa com tranquilidade
é motivo de grande pre-
ocupação para as famí-
lias que vivem no inte-
rior do estado. Pois um
projeto de lei 1.073/15,
do deputado Milton
Rangel (DEM),  em
tramitação na Assem-
bleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro
(Alerj), prevê a criação
do Programa Estadual
de Transporte Escolar.
A iniciativa já foi apro-
vada em primeira dis-
cussão e voltará à Casa
para mais uma votação,
antes de ser sanciona-
da pelo governador.

O objetivo é transfe-
rir recursos, de forma
direta, aos municípios
do interior do Rio que
realizam transporte es-
colar de alunos matricu-
lados na rede estadual
de ensino. O programa
será vinculado à Secre-
taria de Estado de Edu-
cação (Seeduc).

O valor dos recur-
sos a serem repassados
a cada município será
regulamentado com
base nos custos fixos e
variáveis do transporte
escolar do município e

no número de alunos da
educação básica de
cada cidade. “As crian-
ças do interior muitas
vezes andam quilôme-
tros para chegar às es-
colas. O projeto vai es-
timular o interesse da
criança pela escola,
pois a educação é a sa-
ída para resolver todos
os problemas sociais
que temos”, argumen-
tou o autor. Uma emen-
da aprovada durante a
votação diz que a crian-
ça deverá ganhar uma
bicicleta onde não for
possível o implementar
o transporte de ônibus.

A Seeduc será res-
ponsável pelo controle
do repasse de recursos
e pela fiscalização da
execução. Os municípi-
os que aderirem ao pro-
grama serão obrigados
a prestar contas anual-
mente, até o dia 28 de
fevereiro do ano se-
guinte ao repasse. As
transferências de recur-
sos serão suspensas
caso os municípios utili-
zem o dinheiro de ma-
neira indevida, não pres-
tem as contas na forma
e no prazo estabelecido,
descumpram as normas
do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) ou
apresentem documento
ou declaração falsa.

Divulgação

A PLENO VAPOR
Tem gente que ainda diz

que as instituições no Bra-
sil não estão funcionando.
Estão, sim. Não como gos-
taríamos, é bem verdade,
mas cada uma delas vem
cumprindo seu papel direi-
tinho ao usar o que tem em
mãos, isto é, o que diz a lei e
o poder de convencimento
dos brilhantes advogados.
É só olhar o que vêm fazen-
do alguns ministros do STF
e membros de outras instân-
cias quando permitem a li-
berdade de criminosos
como José Dirceu, Aécio
Neves,Eike Batista, Roger
Abdelmassih, Barata Filho
e tantos outros que conti-
nuam andando por aí ou
'presos' em suas mansões
gozando a vida numa boa e
rindo de nossa cara.

EXEMPLO
DE QUISSAMÃ

Outro dia fui convidado
pela turma do 5° ano da Tia
Aline, da Escola Municipal
Maria de Lourdes, em Quis-
samã (RJ), para falar um pou-
co sobre o jornalismo, como
se faz um jornal, se produz
um blog e coisas do tipo,
uma vez que o assunto em
questão era a produção de
textos e para quem também
trabalha com comunicação,
há tanto tempo e com pra-
zer, nada como aquela opor-
tunidade para mostrar que
através das letras, das pala-
vras, pode-se atingir mun-
dos imagináveis. E inimagi-
náveis. Basta pensar, olhar
e colocar no papel. Ou na
telinha do computador e do
smartphone. Parabéns à es-
cola, à professora e, princi-
palmente, àquelas crianças
por quererem sonhar um
sonho cada vez mais sem
fronteiras e limites que é a
comunicação.

RUMO AOS EUA
Depois de mais de duas décadas sem pisar nos EUA,

estamos de viagem marcada para a terra do Tio Sam. E como
as coisas mudaram, de lá pra cá, quando trata-se de obter o
visto. É que com o clima de terrorismo vivido pelos america-
nos e com a eleição do tradicionalista  - radical, às vezes -,
Donald Trump, a ordem é os consulados fazerem uma varre-
dura na vida de quem quer ou precisa obter o documento.
São tantos os processos enfrentados, todos os dias, por
milhares de pessoas que, após a entrevista final, quem sai
com 'a águia (eagle) na mão' sente-se como quem bate um
recorde olímpico ou derrota a seleção deles de basquete, lá,
em sua casa (que saudade do Pan de Indianápolis, em 1987).
Não reclamo da maratona, nem das regras impostas (mesmo
porque fomos rápido e muito bem atendidos em todo o pro-
cesso), pois  sabemos que os americanos são assim, preci-
sos, autoritários, muitas vezes, e fazem valer a lei sem o tal
do jeitinho brasileiro e da corrupção que se vê por aí.

FRASE DA SEMANA:
O Brasil organiza a Copa do Mundo e o presidente da CBF vai
preso. O Brasil organiza os Jogos Olímpicos e o presidente do
COB vai preso. O Brasil organiza os Jogos Mundiais Militares
e nenhum general vai preso.

EDUCAÇÃO 1
Muito se fala sobre a

educação de hoje. Muitas
são as teorias, os blábláblás
dos governos, dos políti-
cos, até dos jurisconsultos,
mas esta mensagem popu-
lar recebida, via whatsapp,
pode ajudar a entender um
pouco as razões de termos
crianças e adultos tão mal-
educados.

É EM CASA que as cri-
anças devem aprender a di-
zer: Bom dia, boa tarde, boa
noite, por favor, com licen-
ça, me desculpe, muito obri-
gado. grato, errei;

É EM CASA que tam-
bém se aprende a: ser ho-
nesto, pontual, não xingar,
ser solidário, respeitar a
todos(amigos, colegas, ido-
sos, professores, autorida-
des) e os animais;

Também EM CASA se
aprende: a comer de tudo, a
não falar de boca cheia, a
ter higiene pessoal, a não
jogar lixo no chão, ajudar os
pais nas tarefas diárias, a
não pegar o que não é seu;

Ainda EM CASA é que
se aprende: a ser organi-
zado, a cuidar de suas coi-
sas, não mexer nas coisas
dos outros, respeitar re-
gras, usos e costumes,
amar a Deus;

Porque NA ESCOLA
os professores devem en-
sinar: matemática, portu-
guês, história, geografia,
língua estrangeira, ciênci-
as, química, física, biolo-
gia, filosofia, sociologia,
educação física e artes ( e
apenas reforçam o que o
aluno aprende em casa.

EDUCAÇÃO 2
Ainda na linha do que

alguns querem atribuir
como sendo obrigação das
escolas e dos educadores,
confundindo modelo de
educação, liberdade, liberti-
nagem etc., vai aqui uma
dica sobre o que não se de-
veria aprender NA ESCOLA,
porque com o que se deve-
ria aprender EM CASA se
respeitaria a tudo e a todos:

1- Sexo
2-Ideologia de gênero
3- Ativismo LGBT
4-Comunismo
5- Esquerdismo
6-Islamismo

PASADILMA
Pra quem acha que a Justiça

está parada, pelo menos em se
tratando de alguns dos malfei-
tos praticados por Dilma Rous-
seff e Sérgio Gabrielli, envolven-
do, por exemplo, a Petrobras, o
Tribunal de Contas da União
(TCU) acaba de determinar o
bloqueio de bens dos dois por
irregularidades na aquisição de 50 por cento da Refinaria de
Pasadena, nos EUA, em 2006. De acordo com a decisão do
TCU, a compra foi aprovada com base em critério "antieconô-
micos" que causaram um prejuízo de US$580 milhões à em-
presa. E aos milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos ver se
isto avança ao ponto de deixá-los, quem sabe, inelegíveis
durante um bom tempo. E, mais quem sabe ainda, tendo de
pagar, literalmente, pelo grande mal causado à nação.

MÃO ARMADA
Outro dia, ao passar na Praça do Rink, no Centro, parei

para assistir um pequeno grupo de pessoas proferindo acalo-
rados discursos contra o armamento da Guarda Municipal e
sobre a consulta pública que a prefeitura irá fazer neste senti-
do no dia 29. Entre as mais entusiasmadas estava a vereadora
Taliria Petrone, do PSol, que dizia não aguentar mais a violên-
cia na cidade - nem ela nem ninguém - e citava os motivos
pelos quais defendia um rotundo NÃO ao plebiscito por não
acreditar que armando a guarda teremos mais segurança. Acho
que a combativa parlamentar tem razão quando diz que o ideal
seria a atuação do Estado de forma preventiva, por meio de
políticas públicas de assistência social, saúde, educação e
moradia. Mas como estamos em Niterói, RJ, Brasil, e as esta-
tísticas da criminalidade crescem cada vez mais, algo precisa
ser feito e a consulta é uma opção para se saber se a popula-
ção quer mais gente usando armas.

Deputado
Milton Rangel
(DEM)

Deputado
Milton Rangel
(DEM)
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Câmara promove série de atividades
para alertar sobre Câncer de Mama
No próximo dia 18
será exibido o
documentário
"Unidas pela vida"

Quase 60 mil novos
casos de câncer de mama
serão diagnosticados no
Brasil até o fim do ano.
Ocupando a primeira po-
sição entre os tipos de
câncer que mais matam
mulheres, foi tema de
palestra ministrada na
Câmara, na quarta-feira
(11), pela mastologista
Thereza Cypreste, da
Sociedade Brasileira de
Mastologia e da Policlí-
nica Municipal Malu
Sampaio, especializada
nas doenças femininas.
Participaram da mesa
principal os vereadores
Paulo Velasco, que é
médico especializado em
ginecologia e obstetrícia;
Paulo Eduardo Gomes,
que preside a Comissão
de Saúde e Bem-Estar do
Legislativo; e Talíria Pe-
trone, da Comissão de
Direitos Humanos. Fa-
lando à uma plateia for-
mada por funcionárias e
prestadoras de serviço
da Câmara, pacientes vi-
timadas pela doença e
visitantes, a especialista
lembrou a importância do
exame preventivo. “Um
grande número de mulhe-
res que faz o exame não
volta para buscar o resul-
tado. Não há idade limite
para fazer exames, a ex-
pectativa de vida hoje é
de 74 anos. Se não exis-
tem casos na família en-
tre os descendentes de
primeiro grau, mãe, pai,
filhas ou irmãs, deve co-
meçar a fazer a partir
dos 40 anos, caso tenham
familiares com câncer, o
exame e o acompanha-

mento deve ser feito an-
tes disso”, ressaltou a
doutora Thereza.A dou-
tora aproveitou para es-
clarecer sobre alguns
mitos que envolvem o
câncer de mama. “Sutiã
não causa câncer, deso-
dorante também não.
Outra coisa muito impor-
tante diz respeito a vida
sexual. É muito comum
as mulheres que deixam
de ter uma vida sexual
ativa não fazerem mais o
exame, é uma questão
cultural da mulher brasi-
leira”, disse a mastologis-
ta. Outro dado trazido por
Thereza Cypreste foi em
relação aos homens.
“Para cada cem mulheres
acometidas de câncer de
mama, um homem vai ser
diagnosticado com a doen-
ça. O homem também
deve fazer exames pre-
ventivos, principalmente se
existem casos na família.
As grávidas devem fazer
o exame junto com o pré-
natal”, disse a médica.

Depois do câncer de
mama, os de pulmão e

intestino são ao que mais
atingem o público femi-
nino. Por conta da entra-
da da mulher no merca-
do de trabalho, as doen-
ças cardiovasculares são
as que mais matam mu-
lheres entre 40 e 60 anos,
o que não diminui o índice
de letalidade da doença.
O câncer de mama é uma
doença resultante da mul-
tiplicação de células anor-
mais da mama, que for-
ma um tumor. Há vários
tipos de câncer de mama.
Alguns se desenvolvem
rapidamente, outros não.

Outubro Rosa
Ainda como parte dos

eventos ligados ao Outu-
bro Rosa, mês de cons-
cientização para o diag-
nóstico precoce, a facha-
da do prédio da Câmara
foi iluminado nas cores da
campanha, que foi cria-
da no Brasil em 1979. No
próximo dia 18, às 16 ho-
ras, será exibido o docu-
mentário "Unidas pela
vida", dirigido por Steven

Bernstein.No filme, An-
nie Parker descobre que
está com câncer, mesma
doença que provocou a
morte de sua mãe e de
sua irmã. Ela perde o
controle, e sua vida se
torna um caos. Decidida
a não desistir, ela conta
com a ajuda de uma pes-
quisadora que está ten-
tando provar que o cân-
cer pode ser genético. Ao
final da exibição será re-
alizado o “Bate papo
rosa, com os debatedores
Sabrina Chagas, médica
oncologista; Glaucia
Pina, psico-oncologista;
Paulo Gonçalves, fisiote-
rapeuta oncológico; e
Charllynny Amaral Pó-
voas, paciente em
tratamento.O documen-
tário faz parte do Projeto
Espaço Cinema, tem en-
trada franca e será exi-
bido no Auditório Cláudio
Moacyr, no 2º andar. A
sala tem capacidade para
50 pessoas. Reservas
podem ser feitas pelos
telefones 2620-0885 e
3716-8600, ramal 226.

Detran leiloa 350 veículos
na próxima semana

O Detran vai leiloar,
na próxima segunda-fei-
ra (16/10), 350 veículos
apreendidos que estão
acautelados em seus de-
pósitos. Desse total, 216
são motocicletas e 134
são automóveis. O cer-
tame terá início às 10h,
tanto presencialmente,
no auditório do Cadeg
(Rua Capitão Felix, 110,
Benfica), como pela in-
ternet, por meio do site
www.brbid.com.

Dentre os veículos
em destaque estão um
Jetta 2.0, ano 2013/
2014, com lance inicial
de R$ 4.998,40; um
Fiat Siena 1.4, ano
2013, com lance inicial
de R$ 2.861,50; e uma
moto Honda CG, ano
2016, com lance inicial
de R$ 856,60.

Vale lembrar que o
procedimento de libera-
ção dos veículos arrema-
tados está totalmente

desburocratizado, sendo
necessário ao arrematan-
te apenas o agendamen-
to do serviço de transfe-
rência de propriedade, o
que pode ser feito pelo
portal do Detran (www.
detran.rj.gov.br) ou por
meio do serviço de tele-
atendimento do departa-
mento (3460-4040 e, no
interior, 0800-0204040).

Ao arrematar um
veículo no leilão, o novo
proprietário não herda
as dívidas referentes ao
proprietário anterior. Se
o valor do arremate for
suficiente para pagar o
IPVA, as multas, o ser-
viço de reboque e as di-
árias do depósito, o sal-
do restante será entre-
gue ao antigo proprietá-
rio. Mas se, ao contrá-
rio, o valor do arremate
não cobrir todas as des-
pesas, o antigo dono terá
o nome incluído na dívi-
da ativa do estado.

Vacinação contra a raiva continua
A campanha de vacinação contra a raiva aconteceu

no último sábado, mas se o seu animal de estimação
não foi um dos 43.207 imunizados, a Fundação Munici-
pal de Saúde (FMS) mantém dois postos permanentes,
que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h,
na Torre Mirante no Parque Prefeito Ferraz, Campo de
São Bento, em Icaraí (entrada pelo portão 1 da Rua Lo-
pes Trovão, s/nº); ou no  Parque Palmir Silva, no Horto
do Barreto (Rua Dr. Luiz Palmier s/nº).

Engenhoca terá Plataforma Digital
A Prefeitura conclui-

rá, no próximo dia 22 de
novembro (aniversário da
cidade), a construção do
Centro Educacional Tec-
nológico da Engenhoca e
a revitalização do Largo
de São Jorge, na Enge-
nhoca. O prefeito afirmou
que a Plataforma Digital
da Engenhoca se integra-
rá ao conjunto de obras
realizadas pela atual ges-
tão na Zona Norte da ci-
dade, como a reforma do
Hospital Municipal Getú-
lio Vargas Filho, o Getuli-
nho, a revitalização do

Horto do Fonseca e a cons-
trução da Cidade da Or-
dem Pública, no Barreto.

O Centro Educacional
Tecnológico contará com
telecentro (espaço de uni-
versalização digital e de
acesso à internet), uma mi-
diateca (sala de jogos inte-
rativos e educacionais),
cursos na área de tecnolo-
gia, entre outras atividades.
Esta será a segunda plata-
forma digital a ser inaugu-
rada pelo atual governo. A
primeira funciona no  MA-
Cquinho, no Morro do Pa-
lácio, na Boa Viagem.

Sérgio Gomes
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Armar ou não a guarda municipal:
o niteroiense decide dia 29 de outubro

O próximo dia 29 de
outubro será uma data
importantíssima para a
nossa cidade: a popula-
ção vai decidir se a Guar-
da Municipal deve ou
não ser armada.  É um
passo fundamental para
a questão da segurança
pública de nosso municí-
pio e, no meu entender,
ninguém deve se omitir,
seja qual for o ponto de
vista, contra ou a favor
do armamento da GM.

Temos vivido dias
sombrios em Niterói, e
creio ser essa uma pro-
vidência significativa do
governo: ouvir sua popu-
lação. Isso não quer di-
zer que estou apoiando a
atual administração, mas
apenas fazendo uma re-
ferência estrita à essa
questão. A intenção é
saber a opinião dos habi-
tantes de nossa cidade,
que é linda, e não tem
sido agraciada com a paz
que merece.

Esta é a primeira vez
no Brasil em que um
município se organiza
para consultar a popula-

ção sobre prover ou não
sua polícia com arma de
fogo.  A votação não é
obrigatória, e todo cida-
dão maior de 16 anos tem
direito de opinar.  Serão
utilizadas cédulas de pa-
pel, não urnas eletrônicas,
e isso é ótimo.  Na cédu-
la virá escrita a pergun-

ta: “Você é a favor do uso
de armas de fogo pela
Guarda Municipal de Ni-
terói?”.  O eleitor deve-
rá responder “Sim” ou
“Não”, e depositar seu
voto na urna.

O processo de apu-
ração será acompanhan-
do pela OAB e pelo

Conselho Comunitá-
rio de Segurança, o
que irá garantir a con-
fiabilidade das apura-
ções.  O eleitor terá
das 8 às 17 horas para
votar, mas atenção:
nem todos vão votar
no mesmo lugar em
que estão acostuma-
dos a ir nas eleições.
No site www.decide
niteroi.com.br é pos-
sível digitar a zona e
a seção do título do
eleitor e saber qual
será o seu local de
votação.

Dia 29 próximo cai
num domingo, quem
sabe ensolarado, e to-
dos vão querer curtir
a folga.  Mas não cus-
ta dar uma passadi-
nha para externar seu
ponto de vista quanto
à Guarda Municipal
ser armada ou não.
Por meio do seu voto
o governo poderá
avaliar a vontade do
niteroiense sobre a
sua polícia.  É um mo-
mento de extrema re-
levância para o futu-
ro da segurança pú-
blica de nosso muni-
cípio.  Participar é um
ato político e de cida-
dania que todos de-
vem praticar.  Não dá
pra ficar só reclaman-
do.  É preciso agir.
Por uma Niterói me-
lhor pra todos.

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

Quase suspenso, horário de
verão começa neste domingo
Novo horário vai
durar até a meia-
noite do dia 17 de
fevereiro de 2018

Começa à zero hora
deste domingo, dia 15, o
horário de verão, quando
os relógios têm de ser
adiantados em uma hora,
nas regiões Sudeste, Sul
e Centro-Oeste do país.
O novo horário vai durar
até a meia-noite do dia 17
de fevereiro de 2018. O
ajuste no horário vale
para os estados de Goi-
ás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas
Gerais, Espírito Santo,
Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina e São Paulo,
mais o Distrito Federal.

Criado com o objetivo
de economizar energia, o
governo chegou a discu-
tir não fazer o horário de
verão neste ano. Um es-
tudo do Ministério de Mi-
nas e Energia e do Ope-

rador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS) mos-
trou que que o programa
vem perdendo efetivida-
de. Com mudanças no
perfil de consumo, os ho-
rários de pico de uso de
eletricidade passou para o
período da tarde, quando
mais aparelhos de ar con-
dicionado são ligados.

Segundo dados do Mi-
nistério de Minas e Ener-
gia, o horário de verão
2016/2017 gerou ganhos
da ordem de R$ 159,5
milhões, decorrentes da
redução do acionamento
de usinas térmicas duran-
te o período de vigência
da medida. O número é
considerado baixo para os
padrões do setor elétrico.

Segundo o MME, o
horário tem o objetivo de
conscientizar a população
em relação ao aproveita-
mento da luz natural, além
de estimular o uso, de for-
ma racional, de energia
elétrica entre os meses de
outubro e fevereiro.
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CSI... Uma viatura da PM foi averiguar a denúncia
de que dois  elementos estavam assaltando
banhistas na praia naturista de Tambaba, na
Paraíba. A surpresa veio depois nos grupos de
WhatsApp. Uma mulher aproveitou o momento e
tirou uma foto nua abraçada ao veículo policial. A
corregedoria já está investigando o caso. Para
tanto, já fez dez vezes a reconstituição da cena.
Ainda tem programada mais dez.

ASSOCIAÇÃO PARA A CORRUPÇÃO... A última
partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
entre Brasil e Chile não tinha importância em
termos de resultado para os brasileiros, que já
tinham garantido o primeiro lugar. A vitória de 3
a 0 até foi importante mas, o que mais chamou
atenção foi a histórica renda de R$ 15.118.391,02.
Se levarmos em conta que a CBF está envolvida
até o pescoço em casos de corrupção, é até
surpreendente esse apoio dos torcedores, pois
essa renda vai para a entidade.

AMANTE BOM É AMANTE
MORTO... E a Cidade Sorri-
so foi surpreendida com
mais um caso inusitado.
Um makululê morreu e dei-
xou R$ 12 milhões em he-
rança. Casado há 48 anos e
tendo uma filha, a divisão
seria simples. Seria. O
makululê tinha um relaci-
onamento paralelo há 17
anos. A amante afirmou
desconhecer que o homem
era casado. Baseado nis-
so, o juiz decidiu que as
duas terão que dividir me-
tade da herança (a outra
metade pertence à filha),
que inclui um prêmio da
Mega-Sena. A conferir.

MARIA DA PENHA... O pau
tá comendo na casa de
Admar Gonzaga, ministro
do Tribunal Superior
Eleitoral. E não é da
forma que deveria. A
esposa dele deve entrar
para a triste estatística
das mulheres que, ao
aparecerem com o olho
roxo e hematomas, dizem
que sofreram acidente. E
foi o caso da mulher do
ministro: olho roxo!
Admar até que foi criativo
ao tentar explicar o caso:
disse que a "tal lesão
(olho roxo) foi causada
pelo tombo que sucedeu
ao escorregão que sofreu
sobre o Listerine, e que a
levou a bater com o rosto
na banheira".

O olho roxo de Brunet

CIDADE MAIS VERDE... A pre-
feitura de Niterói está dis-
ponibilizando mudas para
quem quiser colaborar com
a arborização urbana. Bas-
ta solicitar a doação atra-
vés do e-mail areasverdes.
pmn@gmail.com. São três
viveiros que produzem 160
mil mudas por ano.

FAMÍLIA/FAMÍLIA/CACHORRO/GATO/GALINHA... Podia ser
no Brasil, mas quem sabe esse dia não chega logo.
Na Itália, uma professora precisou faltar ao trabalho
dois dias por razões familiares. Um membro da
família precisava de cuidados após passar por uma
cirurgia. No entanto, a professora não foi descontada.
Ela teve direito à licença remunerada. Ah, o membro
da família era o seu cachorro. Uma lei italiana pune
com multa de R$ 37 mil e prisão quem abandona
animais em condições de sofrimento; baseado nessa
lei, o direito foi adquirido por ela.

Segundo ainda o
ministro, a esposa tinha
bebido vinho com o
estômago vazio. E na
contramão do
empoderamento
feminino, a atriz Deborah
Secco declarou que a
mulher tem que fazer
sexo, mesmo sem
vontade: "se você não faz
sexo com o seu homem,
outra pessoa vai fazer.
Homem não fica sem
sexo". Então tá, né!
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Luis Lobianco em cartaz com
'Gisberta' no Teatro da UFF

Idealizado por Luis
Lobianco, com direção de
produção de Claudia
Marques, texto de Rafa-
el Souza-Ribeiro e dire-
ção de Renato Carrera,
o espetáculo “Gisberta”
é um drama musical que
mistura política, história,
música, teatro, humor,
poesia e ficção para fa-
lar de Gisberta, brasilei-
ra vítima da transfobia
que teve morte trágica
em 2006, na cidade do
Porto, em Portugal. As
apresentações em Nite-
rói acontecem no Teatro

da UFF (Rua Miguel de
Frias, 9, Icaraí), de 13 a
29 de outubro, sexta a
domingo às 20h.

Gisberta atravessou
o oceano para buscar
um território livre, mas
morreu no fundo do
poço, afogada em ódio
e água. Na ocasião o
caso ganhou destaque
nas discussões sobre a
transfobia em Portugal
e Gisberta se tornou (e
até hoje é) ícone na luta
pela conscientização
para uma erradicação
dos crimes de ódio con-

tra gays, lésbicas e tran-
sexuais. Em 2016, dez
anos após a sua morte,
Gisberta foi amplamen-
te lembrada em Portu-
gal por meio de inúme-
ras reportagens. Recen-
temente, em 14 de fe-
vereiro de 2017, Gisber-
ta deu nome ao primei-
ro centro de apoio a po-
pulação LGBT do norte
de Portugal, “Centro
Gis”, em Matosinhos,
distrito do Porto.

Ingresso R$50. Ven-
da pela internet: www.
sympla.com.br/gisberta

Daniel Boaventura nos
60 anos do Country Club

O cantor Daniel Bo-
aventura será a grande
atração da celebração
dos 60 anos do Country
Club de Niterói (Rua
Chile, 135, Pendotiba),
neste sábado, 14 de ou-
tubro, às 21h.

Essa é a segunda tur-
nê do galã em Niterói.
Nesta ‘Bodas de Dia-
mante’ do Clube, o galã
dos grandes musicais vai
fazer uma homenagem a
dois de seus ídolos, Frank
Sinatra e Tom Jobim, in-
terpretando canções do
álbum Francis Albert Si-
natra and Antônio Carlos
Jobim, e vai mostrar tam-
bém sucessos de Rober-
to Carlos, George Mi-
chael, Elvis Presley, Ma-

roon 5, Bruno Mars e
outros artistas.

O repertório terá te-
mas como “New York,
New York” (Frank Sina-
tra), “The Lady is a
Tramp” (Tony Bennett),
“Love Me Tender” (El-
vis Presley), “Happy”
(Pharrwell Williams),
“Locked Out Of Hea-
ven” (Bruno Mars), “Su-
gar” (Maroon 5) e mui-
tas surpresas.

O artista promete
também colocar todos
para dançar com ani-
madas releituras de
“Moves Like a Jagger”,
“September”, “Never
Can Say Goodbye” e
“Last Dance”.

Ingresso: R$ 80

Páginas de
jornais viram
telas em
exposição
 Mostra “Diário
impresso no tempo”
faz parte da celebração
dos 50 anos da
instituição na cidade

Como parte das
comemorações pelos
seus 50 anos, a Alian-
ça Francesa de Niterói
recebe durante o mês
de outubro a  exposi-
ção “Diário impresso
no tempo”, do artista
francês Christophe
Gosselin. Com curado-
ria de Julio Castro, a
mostra apresenta dese-
nhos e pinturas  inspi-
rados em  notícias e
que contam com os
jornais impressos
como suporte.

A inspiração surgiu
quando Christophe en-
controu em seu ateliê
em Paris, uma pilha de
velhos jornais “Petit
Parisien”, datados dos
anos trinta do século
passado. Ele leu as
matérias e começou a
produzir seus trabalhos
em páginas desses ve-
ículos. O resultado é o
arranjo de pinturas car-
regadas de uma poéti-
ca pessoal, que vai do
humor à nostalgia, e
exploram o então espa-
ço restrito (pré) ocu-
pado por colunas, tex-
tos e imagens.

 Serviço: A Aliança
Francesa de Niterói
fica na Rua Lopes Tro-
vão, 52, 2º andar, em
Icaraí. A entrada é
franca e a mostra pode
ser visitada até o dia 30,
de segunda a sexta-fei-
ra, das 9 às 20h30 e
sábado, das 9 às 12h.

'Sonho de uma noite de verão' no Teatro Popular
Para homenagear a criançada, a Companhia de Ballet da Cidade de Niterói

(CBCN) faz curtíssima temporada com o espetáculo “Sonho de uma Noite de
Verão”, até 15 de outubro, às 16h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer.

Escrito por William Shakespeare entre 1594-1595, “Sonho de Uma Noite de
Verão” é uma comédia que mistura a delicadeza dos sentimentos amorosos, a
elegância aristocrática e as forças misteriosas e encantadas de fadas e de seres
da floresta. Nesta adaptação, a Companhia de Ballet preparou uma versão total-
mente focada no público infanto-juvenil, através da dança contemporânea.

O Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na Av. Jornalista Rogério Coelho
Neto, no Centro (Caminho Niemeyer). Classificação livre. Ingresso: R$ 20.

Plebe Rude em Niterói
O Teatro Popular Os-

car Niemeyer recebe a
turnê nacional da banda
Plebe Rude, neste sába-
do, dia 14 de outubro.
Produzido por Herbert
Vianna, o show reúne o
antigo e o novo repertó-
rio de uma das bandas
mais importantes do rock
nacional dos anos 80. A

abertura fica por conta do
grupo “Cabeça”, um dos
principais expoentes da
cena alternativa carioca
dos anos 90.  A progra-
mação é gratuita e ao ar
livre e terá inicio, às 20h,
com cortejo do Rio Ma-
racatu, seguido da banda
Cabeça, às 21h, do rock
do Plebe Rude, às 22h.

Ligue para (21) 99590-5340
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Dia Nacional
do Livro ganha
comemoração
no Ingá com
escritores e
clubes de leitura

Na próxima quinta-
feira (19), a partir das
15h, será comemorado
antecipadamente o Dia
Nacional do Livro, no
Curso Animator (Rua
Visconde de Moraes
255 – Ingá).

A data oficial (29 de
outubro) é uma home-
nagem à fundação da
Biblioteca Nacional do
Brasil em 1810. A
instituição é considera-
da pela UNESCO uma
das dez maiores biblio-
tecas nacionais do
mundo e também a
maior biblioteca da
América Latina.

O evento literário
conta com um bate-
papo com a professo-
ra, escritora e filósofa
Dília Gouveia.

Em seguida, alguns
representantes de
clubes de leitura
(como Clube de Leitu-
ra Icaraí e Leia Mu-
lheres) estarão partici-
pando de uma roda de
conversa.

Integrantes de
outros projetos voltados
para a literatura na
cidade também estarão
presentes.

Na entrada colabore
com uma contribuição
consciente, com valor
livre, a critério de cada.

ÁRIES - Acredite em suas idéias, principal-
mente na profissão. Desejo de ser útil às
pessoas falará mais alto. Ouça o que diz sua
intuição e não tenha medo de sonhar. Divir-
ta-se ao lado de pessoas queridas.

TOURO - Conte com sua energia positiva para
colocar planos em prática. No amor, clima de
carinho e paixão trará momentos inesquecí-
veis. Na profissão, muita garra e determina-
ção. Equilíbrio na vida pessoal.

GÊMEOS - Presença de pessoas mais velhas
servirá de aprendizado. No amor, clima de
compreensão fará com que se sinta em paz
ao lado de quem ama. Momentos agradá-
veis ao lado de crianças.

CÂNCER - Preocupações poderão abalar seu
humor. Projetos pessoais e profissionais ga-
nharão novo fôlego. Consulte suas finanças
antes de comprar presentes. Emoção tomará
conta na hora de tomar decisões.

LEÃO - Na relação familiar, poderá dar mais
do que recebe. Atenção com assuntos finan-
ceiros. Carisma de sobra para conquistar ou
reconquistar quem ama. Ouça mais e fale
menos. Surpresas agradáveis estão por vir.

VIRGEM - Não se preocupe tanto com os ou-
tros: dê mais importância à sua vida. Tome
mais cuidado com a saúde. Na vida pessoal,
sorte em uma nova conquista. Muita deter-
minação e objetividade na profissão.

LIBRA - Tome conta da saúde agora, ou pode-
rá levar um susto mais tarde. Ache um saída
para as dificuldades. Não tenha vergonha de
pedir ajuda aos outros. Amigos serão parte
importante de sua felicidade.

ESCORPIÃO - Amigos saberão melhorar seu
astral, e darão muita importância a sua com-
panhia. Não tente agradar a todos. Encare o
futuro com mais otimismo. Novas amizades
podem aparecer, aproveite.

SAGITÁRIO - Dedicação voltada para a família
e pessoas queridas. Comece a semana pla-
nejando tudo o que irá fazer. No amor, clima
de carinho e dedicação. Saberá superar obs-
táculos sem perder o bom humor.

CAPRICÓRNIO - Não tenha medo de mudar o
que está errado em sua vida. Não tente im-
por sua opinião aos outros, ou poderá ter
problemas. Na profissão, seu empenho será
recompensado. Contenha impulsos.

AQUÁRIO - Momentos de diversão e alegria
ao lado de amigos. Pensamentos confusos
podem abalar seu humor. Não desista de
seus planos no meio do caminho. No amor,
clima de intimidade e companheirismo.

PEIXES - Saúde pede mais cuidado. Dê mais
apoio a quem precisa. Na profissão, traba-
lhar em equipe será gratificante. Não deixe
a vida espiritual de lado. Muita sorte para
superar obstáculos.

Passatempo
                    De 14 a 20 de outubro
Horóscopo da Semana

(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)
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Conservatório de Música de
Niterói se apresenta na Leila Diniz
A segunda visita da
escola à IO traz
vasto repertório

Os fãs de música
poderão se entreter
com a apresentação da
Orquestra de Sopro do
Conservatório de Músi-
ca de Niterói no dia 19
de outubro, às 18h, na
Sala de Cultura Leila
Diniz (Rua Prof. Heitor
Carrilho, 81 – Centro)
com entrada franca.

Sob a regência do
maestro Roberto Spin-
dola, o grupo trará im-
portante repertório de
artistas clássicos como
Richard Strauss, Franz
Von Suppé e Oscar
Hammerstein, até trilhas
sonoras de filmes famo-
sos, como Jurassic Park
e A Lista de Schindler.

A orquestra é for-
mada por 28 alunos,
que se organizam para
tocar dez diferentes
instrumentos,  sendo

eles: flauta, clarineta,
saxofone,  t rompete,
t rompa,  t rombone,
tuba, contrabaixo, per-
cussão e tímpanos.

Além da apresenta-
ção musical, a plateia
poderá conferir a expo-
sição de foto-telas "Na-
vegar é Preciso", assi-
nada pelo fotógrafo Re-
nato Neves, que estará
em exibição na Leila
Diniz de segunda a sex-
ta, das 10 às 17 horas,
até o dia 30 de outubro.

Pestalozzi recebe músicos
para apresentações

Nos dias 16, 18 e 20
de outubro, às 14 horas, a
Associação Pestalozzi de
Niterói vai receber grupos
de músicos que irão se
apresentar para os paci-
entes, alunos e funcioná-
rios da instituição. O Pro-
jeto Música na Pestalozzi
conta com o apoio do
Centro de Artes UFF e
organização do maestro,
Márcio Selles (foto).
“Será uma oportunidade
para os nossos pacientes
e seus familiares assisti-
rem grupos musicais de
qualidade e de forma gra-
tuita. Procuramos o pro-
fessor Marcio Selles e ele
abraçou o nosso projeto
de trazer a música para a
nossa comunidade”, afir-
ma, José Raymundo Mar-
tins Romeo, presidente da
Pestalozzi de Niterói.

Dentro da programa-
ção, no dia 16, às 14 ho-
ras, a Orquestra de Flau-
tas da Grota do Surucucu
abre o projeto, tocando
para os pacientes nos
seus setores de tratamen-
to. Já no dia 18, a apre-

sentação será do Grupo
de Música Antiga da
UFF, que também percor-
rerá a alameda da Pesta-
lozzi visitando pacientes e
alunos da instituição. En-
cerrando o projeto, no dia
20, também às 14 horas,
o Coral da UFF se apre-
sentará para alunos, fun-
cionários e pacientes no
refeitório da instituição.

Todos os três encon-
tros serão gratuitos e
abertos também para vi-
sitantes e moradores vi-
zinhos à Pestalozzi. “A
música acaricia a alma e
acreditamos que será
muito bom para nós e
para o público essas três
apresentações”, resume
o maestro Marcio Selles.

Dueto Alex
Meirelles e
Chico Costa
no Municipal

Canções sem Le-
tras é o encontro de
Alex Meirelles, com-
positor, arranjador e
tecladista, com Chico
Costa, saxofonista e
intérprete, em torno
das composições
instrumentais de
Alex Meirelles. “É
uma enorme alegria
estar neste projeto
ao lado do Alex”, des-
taca Chico Costa.

São músicas que
evidenciam melodias
românticas, vestidas
com sofisticadas
harmonias e suave
ambientação sonora.

Dia 19 de outu-
bro, às 19h30, no Te-
atro Municipal de Ni-
terói (Rua Quinze de
novembro, 35, Cen-
tro). Ingresso R$20


