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Política
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PMs são homenageados
por resgate heroico de
crianças em Niterói

NOTÍCIA BOA
Para não dizer que não falamos de flores e

que nossa coluna só aponta defeitos dos gover-
nos, corrupção e outros malfeitos de políticos
brasileiros, aliás, os mais corruptos e menos pro-
ducentes do planeta, numa relação custo-benefí-
cio, o Comitê de Política Monetária (Copom) do
Banco Central acaba de anunciar a redução da
taxa básica de juros da economia de 8,25 % para
7,5 % ao ano. A estimativa dos analistas é positi-
va e de que o juro continue a recuar nos próxi-
mos meses, chegando a 7 % ao final de 2017 (mes-
mo assim, o Brasil continuará a ocupar o terceiro
lugar no ranking mundial de juros reais). Isto está
bem longe do ideal, pois também continuaremos
a ter um dos créditos mais caros do mundo, haja
vista os juros dos cartões e dos empréstimos,
por exemplo. Mas como não torcemos para o
quanto pior, como faz a maioria da oposição bra-
sileira - fictícia e aproveitadora -ficamos no aguar-
do da melhora real da economia como um todo,
com a geração de empregos, novos investimen-
tos, controle da inflação o que trará  eficiência
nos serviços públicos e, claro, sobre os gastos
públicos e a roubalheira, este sim, o calcanhar de
Aquiles e o grande mal que assola o País.

SIM OU NÃO?

SÓ O COMEÇO
Se engana quem pensa que a luta ter-

minou, isto é, que o custo de sobrevivên-
cia para que o presidente Temer fique até
o dia 31 de dezembro do ano que vem está
assegurado. Pra começar, a economia tem
de melhorar muito e vários projetos, como
a reforma da previdência, devem seguir
como o planejado e ser aprovados por uma
maioria que o governo começa a, sem tro-
cadilho, temer. O Tesouro precisa fazer cai-
xa (um de preferência) urgente, pois o ajus-
te fiscal virou promessa e os serviços fe-
derais sucumbem às barganhas do gover-
no. Foram gastos mais de R$ 4 bilhões em
emendas parlamentares antecipadas e
mais de R$ 10 bi em dívidas refinanciadas
em condições generosas para produtores
rurais, dinheiro que precisa aparecer para
aplacar a fúria dos lavradazes. Fora a re-
belião na base aliada do PP, PR, PSD e
outros partidos do “centrão” que cobram
ministérios, cargos e verbas para continu-
ar apoiando o governo. Como se vê, não
foi à toa que o presidente ‘passou mal...

PEDE PRA SAIR
E já que estamos falando

em sujeira, corrupção, Con-
gresso Nacional e custo Bra-
sil para blindagens, nos lem-
bramos da volta triunfal de
Aécio Neves ao Senado. De-
pois de ‘mandar’ o Conselho
de Ética (ahn, ética?) arqui-
var o segundo pedido de
abertura de procedimento
disciplinar (11 votos a 4) e
de retornar à Casa com to-
dos os direitos políticos as-
segurados, após o afasta-
mento pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF), motivado
por gravações pedindo di-
nheiro a Joesley Batista, da
JBS, Aécio agora trabalha
para continuar como presi-
dente do PSDB (pelo me-
nos até o fim do mandato
que termina em dezembro,
o famoso ‘eu saí pela porta
da frente’), mesmo saben-
do que isto contraria o en-
tendimento majoritário da
cúpula do partido por con-
siderar uma temeridade ele
continuar. Para o tucano e
vice-presidente, Tasso Je-
reissati, sua permanência
‘arrebenta’ com a imagem do
partido, já arranhada com a
votação pela anulação da
decisão do STF. Sem falar
nos prejuízos, em 2018, sen-
do este o ponto crucial
para todos aqueles que só
pensam no próprio umbigo.

João Direnna é jornalista, psicólogo e criador do blog do direnna (www.dirennajornalista.blogspot.com)

TEMER DEU CERTO
E, como já era esperado,

a compra, digo, o empenho
e o poder de convencimen-
to do governo para arqui-
var a segunda denúncia
contra o presidente Michel
Temer, deu certo. Foram 251
votos favoráveis e 233 con-
trários. Dois deputados se
abstiveram, também conhe-
cido como ‘acovardaram’ e
outros 25 se ausentaram, ou
seja, ‘correram do pau’. A
votação contrariou, em par-
te, as previsões do Palácio
que apostava suas fichas,
sempre com nosso dinheiro
(fala-se em algo em torno de
1 bilhão em setembro e ou-
tubro por meio de empenho
de emendas parlamentares,
fora as nomeações de alia-
dos, o Refis, mudanças no
trabalho escravo), de que
teria pelo menos 270 votos.
Mas como a traição daquela
gente, principalmente contra
o povo, não é novidade por
lá, o resultado aí está e serve
para que se reflita sobre 2018,
ano de eleições.

OBSTRUÇÕES
E no cenário de muita ex-

pectativa, uma vez que o go-
verno gastou o que tinha e
até o que não tinha para as-
segurar o presidente Temer
(77 anos) e seus principais
aliados (ou seriam cúmpli-
ces?), ministros Eliseu Padi-
lha e Moreira Franco (soma-
dos uns 160 ), nos cargos,
não é que Temer foi parar no
Hospital do Exército? A exem-
plo do que costumam fazer
os políticos quando a coisa
aperta (é um tal de interna-
ções, indisposições, suspei-
tas de doenças graves, afas-
tamentos repentinos para ci-
rurgias urgentes, etc), o pre-
sidente mais na corda bamba
e, talvez, o mais enrolado da
história - acusado de corrup-
ção passiva, por obstrução
de Justiça e participação em
organização criminosa, teve
um desconforto por causa de
outra obstrução, desta vez
urológica. Mas sua assesso-
ria nos informa que o chefe
do quadrilhão do PMDB, sua
excelência, passa bem e já
está em casa, devido e certa-
mente, sendo desobstruído
pela bela e jovem esposa.

Sem conhecer ainda o re-
sultado do plebiscito de do-
mingo (29), para saber se a
população de Niterói é  - foi -
A FAVOR ou CONTRA o ar-
mamento da Guarda Munici-
pal, desde já faço elogios à
iniciativa democrática de dei-
xar a maioria decidir sobre o
que quer pra sua cidade (se
for este o único motivo). En-
tretanto, a sinalização, caso
seja - tenha sido - pelo SIM,
pode não representar o melhor
caminho uma vez que a popu-
lação, por estar amedrontada
e refém nas casas, no comér-
cio, no trabalho, nos veículos,
nas ruas, escolas e morros,
deseja muito se sentir segura
e a opção de mais agentes
dando suporte, desta vez ar-
mados, não significa, neces-
sariamente, que vão conse-
guir reduzir os índices de cri-
minalidade, tampouco, deses-
timular uma bandidagem cada
vez mais disposta a tudo, pre-
parada com sofisticadas armas
e com leis frágeis, estas sim, a
protegê-los. Não vejo com

bons olhos a nova prática, se
aprovada pelo plebiscito, por
entender que ela promoverá
mais violência, consequente-
mente, aumento do número de
conflitos, através de perigo-
sos confrontos entre uma
guarda mais visada, vulnerá-
vel e sob tensão de um lado,
do outro, criminosos cujo ob-
jetivo é - e sempre será en-
quanto os políticos permiti-
rem - matar, roubar, estuprar,
sequestrar, barbarizar e nós,
simples mortais, desarmados,
sem poder de defesa e apa-
vorados, no meio.

EM TEMPO:
Na esteira do plebiscito de
Niterói, bem que o governo
federal poderia fazer um
plebiscito (referendo) para
saber se a população é CON-
TRA ou A FAVOR da pena de
morte ou prisão perpétua
para quem pratica crime he-
diondo, da maioridade pe-
nal e do porte de arma.

Responsáveis pelo
resgate de duas crianças
sequestradas por crimi-
nosos em fuga em uma
van escolar no Barreto,
em agosto deste ano, o
cabo Antônio Ricardo
Azevedo da Silva e o sol-
dado Renan Cabral de
Oliveira Silva, ambos do
7º BPM (São Gonçalo),
foram homenageados
nesta segunda-feira pela
Assembleia Legislativa do
Rio (Alerj). Os agentes re-
ceberam uma moção de
aplausos entregue pelo
deputado estadual Milton
Rangel, líder dos Demo-
cratas (DEM), como um
reconhecimento de toda
a sociedade fluminense
pela ação exemplar.

A postura dos PMs no
socorro às crianças, de
apenas 2 anos, sem ne-
nhum enfrentamento e
troca de tiros com os ban-
didos foi considerada per-
feita pelo parlamentar. Os
policiais evitaram o con-
fronto com os crimino-
sos para preservar a inte-
gridade física das crian-
ças. "Essa é a polícia que
nós queremos e precisa-
mos valorizar.  Foi um ato
heroico que nos enche de
orgulho e serve de exem-
plo para todos os polici-
ais, que mesmo sem re-
ceber suas gratificações
e trabalhando sem recur-

sos adequados com arma-
mento obsoleto colocam
diariamente suas vidas em
risco para cumprir sua di-
fícil missão", elogiou o
deputado Milton Rangel.

O major Júlio César,
subcomandante do 7º
BPM,  agradeceu à mere-
cida homenagem, repre-
sentada pelo deputado
Milton Rangel. "É muito
importante esse gesto de
reconhecimento que faz
falta em meio a tantas crí-
ticas ao nosso trabalho.
Apesar das dificuldades
financeiras do estado,
nossos policiais dão o
melhor para desempe-
nhar sua função e prote-
ger a sociedade".

Pai de um menino de
7 anos e o primeiro a che-
gar ao Morro do Pereiri-
nha, em São Gonçalo,
onde a van foi abandona-
da, cabo Azevedo agrade-
çou a homenagem a uma
categoria profissional que
vem sendo massacrada
pela mídia. O colega de far-
da e também pai, de duas
crianças, o soldado Renan
Cabral de Oliveira, rece-
beu com alegria a moção.
Para ele, a maior emoção
foi entregar as crianças
sãs e salvas para suas fa-
mílias às vésperas do Dia
dos Pais. "É como se eu
tivesse recebido um pre-
sente também".

Alerj
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Fórum discute perspectivas sobre a deficiência visual Operação Verão começa no dia 2 de novembro
A Operação Verão em Niterói terá início no dia 2 de novembro e seguirá até 25 de março.

Serão 404 servidores e 106 viaturas, sendo 130 guardas municipais, 128 agentes de trânsito
e 84 policiais militares, que atuarão em 12 praias da cidade, aos sábados, domingos e
feriados. A ação tem como foco orientar motoristas, comerciantes e banhistas.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, destaca os objetivos da
Operação Verão. “Vamos coibir o estacionamento irregular de carros e motos, manter
as vias livres para garantir a fluidez do trânsito, orientando comerciantes e ambulantes
para não ocuparem as vias litorâneas, ordenar os espaços destinados aos ônibus
circulares, coibir a ação de flanelinhas e ambulantes ilegais, fiscalizar veículos de
excursão e a ocupação irregular do espaço público”, afirma.

Escolas estaduais de Niterói e São
Gonçalo terão novo modelo de ensino
Em 2018, governo
ampliará em todo o
estado o número de
colégios em tempo
integral

O Governo do Esta-
do, por meio da Secreta-
ria de Educação, amplia-
rá o número de escolas
em tempo integral. A par-
tir de 2018, mais 45 uni-
dades de ensino – sendo
17 CIEPs – instaladas
em 33 municípios, passa-
rão a ofertar esse mode-
lo, saltando das 188 atu-
ais para 233. Na capital
e em Niterói, São Gon-
çalo e Maricá, oito uni-
dades passarão a ofertar
esse novo modelo de en-
sino. Além da carga ho-
rária aumentada em Por-
tuguês, Matemática e In-
glês, os alunos terão En-
sino Profissionalizante
em Empreendedorismo.

Em Niterói, a iniciativa
será implantada no Colé-
gio Estadual Professora
Alcina Rodrigues Lima,
em Itaipu. Em São Gon-
çalo, o Colégio Estadual
Padre Manuel da Nóbre-
ga, em Brasilândia, e o
Ciep 439 – Luiz Gonzaga
Júnior – Gonzaguinha, no

bairro Luiz Caçador, terão
carga horária aumentada.
Já em Maricá, o Colégio
Estadual Elisiário Matta, no
Centro, passará a ofertar
Ensino Médio em tempo
integral, em 2018.

“Os alunos que estu-
dam em unidades em tem-
po integral profissionali-
zantes em Empreendedo-
rismo ficam mais tempo
na escola intensificando
seus estudos e realizando
diversas atividades peda-
gógicas, o que melhora o
seu desempenho. Além
disso, os estudantes for-
mados em Empreendedo-
rismo poderão ter diver-
sas oportunidades no mer-
cado de trabalho e, inclu-
sive, montar seus própri-
os negócios, ajudar suas
famílias, entre outras pos-
sibilidades”, ressaltou se-
cretário de Educação,

Wagner Victer.
No final de 2016, 37

escolas públicas estadu-
ais aderiram ao Progra-
ma de Fomento às Esco-
las de Ensino Médio em
Tempo Integral e passa-
ram a ofertar, este ano,
ensino profissionalizante
em Empreendedorismo
em horário integral. Des-
se número, sete unidades
estão localizadas na cida-
de do Rio e em São Gon-
çalo, Niterói e Itaboraí.

Matrículas
As matrículas para as

novas escolas estarão
abertas no dia 31 de ou-
tubro. As inscrições deve-
rão ser feitas por meio do
link na página da Seeduc
em (facebook.com/See-
ducRJ) ou diretamente
pelo site  www.matricula
facil.rj.gov.br.

As novas perspectivas
sobre a deficiência visual es-
tarão em debate no VIII Fó-
rum Estadual de Entidades
para Pessoa com Deficiência
Visual do Rio de Janeiro que
acontece neste sábado (28),
às 9h30, na Associação Flu-
minense de Amparo aos Ce-
gos (AFAC), no Fonseca. A
programação inclui temas so-
bre educação, saúde, cultura,
trabalho e qualidade de vida.

Um dos objetivos do fó-
rum é introduzir uma discus-
são que ajude a reduzir o im-
pacto social ainda causado

por cegos ou pessoas com
baixa visão. Para Márcia Cos-
ta, chefe da delegação flumi-
nense da Organização Nacio-
nal de Cegos do Brasil
(ONCB), entidade organizado-
ra do evento, alguns mitos
precisam ser dissipados para
evitar retrocessos de direitos.

“Um pessoa cega, por
exemplo, pode ser muito bem-
sucedida no mercado de tra-
balho. Mas ainda há resistên-
cia de empresas na contrata-
ção deles”, revela. Presidente
da AFAC, Marisa Bacellar ava-
lia que a discussão sobre di-

reitos da pessoa com defici-
ência é sempre oportuna. “Es-
ses debates fortalecem a luta
pela causa, que deve sempre
olhar o futuro”, diz.

O fórum terá três painéis:
“Educação, cultura e acesso
à leitura”; “Saúde, bem-estar
e qualidade de vida”; e “Equi-
paração de oportunidades no
mundo do trabalho”. O even-
to será aberto ao público. Ins-
crições pelo site www.afac.
org.br/eventos. A AFAC fica
na Rua Padre Leandro, 18,
Fonseca. Telefones: 2717-
2822 / 2722-4898.

Plano Diretor de Niterói é aprovado
em primiera discussão na Câmara

O novo Plano Diretor de
Niterói (PDN), encaminhado
pela mensagem-executiva
006/2017, foi aprovado, em
primeira discussão durante a
plenária realizada na quinta-
feira (26). A segunda e última
votação será no dia 29 de
novembro e as emendas po-
dem ser apresentadas até às
17 horas do dia 13 de novem-
bro. O placar da votação foi
de 13 votos sim e cinco abs-
tenções. Moradores do en-
torno da Lagoa de Itaipu ocu-
param o plenário com faixas e
cartazes pedindo a preserva-
ção da área e contra qualquer
projeto de edificação.

Recursos para o meio
ambiente - Também começou
a tramitar na Câmara a Men-
sagem-executiva 18/2017
que autoriza o Poder Execu-
tivo a celebrar convênio com

o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e
Social (BNDES). A matéria
trata do financiamento a fun-
do perdido, ou seja, não re-
embolsável, no valor de R$
2.835.811,00 (dois milhões oi-
tocentos e trinta e cinco mil
e oitocentos e onze reais). O
objetivo é a restauração de
203 hectares de Mata Atlân-
tica nos parques Estadual da
Serra da Tiririca (PESET) e
Natural Municipal de Nite-
rói (PARNIT) e em áreas de
Preservação Permanente
(APP) na Reserva Extrativis-
ta Marinha de Itaipu (RE-
SEX) de restinga em Niterói.

Defesa da juventude -
Foi também aprovado na
plenária desta tarde o Pro-
jeto de Resolução 009/2017,
criando a Frente Parlamen-
tar em Defesa da Juventu-

de, do vereador Leandro
Portugal (PV), tendo como
coautores os colegas Beti-
nho (SDD), Bira Marques
(PT), Bruno Lessa (PSDB),
Carlos Jordy (PSC), Leonar-
do Giordano (PT), Paulo
Eduardo Gomes (PSOL), Ri-
cardo Evangelista (PRB) e
Talíria Petrone (PSOL).

Armamento da Guarda -
Na manhã desta quinta-feira,
uma audiência pública pro-
movida pela Alerj, na Câmara
de Niterói discutiu a consul-
ta popular que a Prefeitura
realiza no próximo domingo
para que a população opine
a favor ou contra o armamen-
to da Guarda Municipal. Es-
tiveram presentes os depu-
tados Flavio Bolsonaro, Fla-
vio Serafini e Roberto Dauai-
re, que presidiu a sessão e o
vereador Carlos Jordy.  

Comperj é tema de audiência
A retomada das obras de construção do Complexo Petroquímico do Rio de

Janeiro (Comperj) será tema de audiência pública na Câmara de Vereadores de
Niterói, por iniciativa do vereador Bira Marques. O encontro acontece no pró-
ximo dia 31 de outubro, terça-feira, às 9 horas, no Plenário Brígido Tinoco.

 A audiência contará com a participação de Luiz Césio Caetano Alves,
Presidente da FIRJAN Leste Fluminense; Vicente de Paulo Moreira, Dire-
tor Executivo da Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro; Waldeck Car-
neiro, Deputado Estadual; Luiz Paulino Moreira Leite, Secretário Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Indústria Naval e Petróleo e Gás; Edson
Rocha, Secretário dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e Elizio
da Fonseca, empresário da área naval e offshore.
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UNE GRANDE REUNION/EINE GROSSE SPORTICHE VERANSTALTUNG/THE MAIN EVENT... Na
cerimônia dos prêmios anuais da Fifa, uma mulher foi o grande destaque, apesar
das presenças de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Maradona, entre outros.
Também não foi a jogadora que desbancou a Marta como a melhor do mundo. Trata-
se de Layla Anna-Lee, britânica de 34 anos, que foi apresentadora da cerimônia.
Layla demonstrou todo o seu talento num longo e decotado vestido azul.

NARIZ DE TUCANO... Recentemente, Luciano Huck
cedeu sua casa para o badalado casamento de Guy
Oseary e Michelle Alves. Luciano cogita se candidatar
à presidente da República. Para quem possa
considerar uma possível falta de experiência no
marido da Angélica, o apresentador global apresenta
uma longa e influente turma de amigos (a maioria
envolta com a Operação Lava Jato e afins; de Aécio
Neves, passando pelos irmãos Friboi, a Eike Batista,
dentre muitos outros). Mas, voltando à casa do Huck,
essa em Angra dos Reis, mais precisamente na Ilha das
Palmeiras,  ela lhe causou um pequeno prejuízo. Ele
teve que pagar uma multa de R$ 40 mil por estragos ao
meio ambiente e danos morais coletivos. Ao que tudo
indica, ele queria uma praia para chamar de sua.

THE SILENCE OF THE
LAMBS... Talvez você
nunca tenha ouvido falar
em Marcelo Costa de
Andrade. Nem queira. Ele
é conhecido como o
Vampiro de Niterói, após
14 assassinatos de
crianças. Já são 24 anos
de internação em
manicômios judiciários.
Agora, ele quer a
liberdade. Era só o que
faltava para a Cidade
Sorriso: um serial killer.

O BÊBADO COM CHAPÉU-
COCO/FAZIA
IRREVERÊNCIAS MIL/PRA
NOITE DO BRASIL... O que
seria lenda pode se
tornar real.
Pesquisadores das
universidades de
Liverpool e Maastricht e
do King's College
chegaram à conclusão
que, após ficar bêbada,
uma pessoa consegue
pronunciar melhor um
outro idioma. O álcool
diminui a vergonha e
deixa o bebum mais à
vontade para destilar seu
repertório.

VOU CAVALGAR POR TODA A NOITE / POR UMA ESTRADA COLORIDA / USAR
MEUS BEIJOS COMO AÇOITE / E A MINHA MÃO MAIS ATREVIDA / VOU ME
AGARRAR A SEUS CABELOS / PRA NÃO CAIR DO SEU GALOPE... Não sou de
frequentar o famoso prédio da Caixa Econômica, no Centro. Se fui
umas trinta vezes esse mês, foi muito. Nenhuma das primas da Caixa
tem o curso Body Body Sexological. Mas, qual a importância deste
curso? Que o diga, Kim Nguyen. Graças ao curso, ela pode acompanhar
e orientar os casais na hora do sexo ou, até mesmo, na hora do prazer
solitário. Kim cobra 1 euro por minuto (R$ 3,85) e ganha em média R$
346,50 por sessão, que costuma durar uma hora e meia.

E BOTA UMA MODA BOA/VAMOS CURTIR A
NOITE DE PATROA/BEIJAR NA BOCA/
APROVEITAR A NOITE/FICAR LOUCA/LOUCA... "O
Rio de Janeiro continua lindo". Está
faltando um compositor para atualizar a
letra desta canção. O Rio tá muito louco.
Turistas visitam uma Rocinha em plena
guerra; o governador de Bangu 1, Sérgio
Cabral, enfrenta um juiz durante uma
audiência; a cantora Madonna se diverte no
Morro da Providência; a também cantora
Anitta se apresenta de lingerie numa
premiação, pagando peitinho sem querer
querendo; e para completar, foi feita uma
pesquisa com as quatro maiores torcidas
do Rio. A pergunta era simples: você prefere
digital ou analógico? Três torcidas
reponderam que preferiam digital. Apenas
uma respondeu: anal lógico.
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Niterói Sevens tem lançamento
oficial no Rio Cricket dia 31

Tio Sam Camboinhas leva
ônibus para a Caminhada
Outubro Rosa Niterói

A Tio Sam Camboinhas e o Movi-
mento do Otimismo realizado pela
empresária Camila Cavalcanti vão
participar da Caminhada Outubro
Rosa Niterói, que acontece em Ica-
raí, dia 29 de outubro, a partir das 9h.
A iniciativa busca dar visibilidade ao
câncer de mama, estimulando a saú-
de e o bem-estar e mobilizando toda
a cidade em prol do evento. Para tan-
to, um ônibus saíra gratuitamente da
academia às 8h30, levando morado-
res da região oceânica para partici-
par da caminhada. É preciso reser-
var vaga pelo tel 2709-6447. Também
haverá venda de camisetas do Movi-
mento para interessados por R$38.

Esporte

Na próxima terça-
feira, dia 31, o Rio Cri-
cket Associação Atléti-
ca sediará o lançamento
oficial do Niterói Sevens,
evento esportivo que
reunirá nove clubes na
disputa de futebol de
sete. Na solenidade de
abertura acontecerá o
sorteio das chaves e os
organizadores, o empre-
sário Caio Benicio e o
ex-jogador Daniel Côr-
tes darão as boas-vindas
a todos os participantes.
A noite também reunirá
os presidentes dos clubes
da ACN – Associação
dos Clubes de Niterói,
personalidades da políti-
ca e do esporte da cida-
de, assim como represen-
tantes da imprensa.

A competição vai
acontecer nos dias 2 e
3 de dezembro no Rio
Cricket, nada mais pro-
pício do que o berço do
futebol no Rio de Janei-
ro, onde aconteceu a pri-

meira partida do espor-
te em 1901.

Os nove clubes parti-
cipantes Rio Cricket,
Canto do Rio Football
Club, Praia Clube São
Francisco, Country Club
de Niterói, AABB Nite-
rói, Combinado 5 de Ju-
lho, Clube Central, APA-
MAIA e Clube Naval

Charitas vão correr em
busca do título de melhor
time nessa modalidade
esportiva. As categorias
inscritas são sub 7, sub
10, sub 14, up 35, up 45 e
futebol feminino, totali-
zando 46 times e 550 atle-
tas. A expectativa de pú-
blico diária é de 2500 es-
pectadores.

Um time de fotógrafos da Sociedade Fluminense de Fotografia esteve
com o craque Evandro Teixeira na abertura da exposição "Em torno de

1968", onde o renomado fotojornalista apresenta parte de sua trajetória
profissional em 11 imagens do tumultuado ano de 1968. A foto é de Luiz

Ferreira e a exposição está em cartaz no Reserva Cultural

Dia Internacional
da Animação ganha
destaque no Curso
Animator

Um evento cultural que já
ganhou adeptos na cidade é o
Dia Internacional da Animação
acontece neste sábado (28), a
partir das 16 horas, no curso
Animator (Rua Visconde de
Moraes 255, Ingá).

A programação incluí ofici-
nas e exibição de filmes. O
evento faz parte da agenda da
instituição e a cada ano vem
com uma novidade.

Na programação, às 16h,
acontece oficina criativa para
crianças a partir de 8 anos; 17h
haverá exibição da Mostra In-
fantil; às 17h30, aulão sobre
Storytelling na Animação; e às
19h30, exibição das mostras
Nacional e Histórica.

A professora Regina Coeli Vieira da Silveira
e Silva tomou posse na Cadeira nº 34 da Acade-
mia Fluminense de Letras na quinta-feira, 19 de
outubro, em solenidade presidida por Waldenir de
Bragança. O acadêmico Wainer da Silveira e Sil-
va proferiu a emocionante saudação. Em seu agra-
decimento a nova imortal homenageou a mãe,
professora Maria José, que fez questão de estar
presente apesar da dificuldade de locomoção.

Posse
Murilo Lima
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Arte & Espetáculo

Economia solidária: é possível crescer
Enquanto os podres

poderes e seus protago-
nistas costuram acordos
e achacam o erário para
se manterem ilesos a
qualquer custo, o país
tenta trabalhar.  O mer-
cado se rearranja, en-
quanto a economia pro-
cura se mover paralela-
mente à malandragem.
Do lado de cá da escu-
malha, que opera para
destruir a passos largos
a dignidade de toda uma
nação, existe uma pátria
que persiste.  Mostra re-
siliência.  Desperta a
cada amanhecer desa-
brochando novas ideias,
caminhos, alternativas.

A economia solidária
avança a passos largos
nas cidades.  O empre-
endedorismo é sua mar-
ca.  Comunidades se
unem para formar um
mercado de autogestão
que engloba produção,
comercialização e retor-
no autossustentável, sem
agressão ao meio ambi-
ente e sem a caracterís-
tica selvagem do capita-
lismo.  É assim que uma
região se desenvolve.

As cooperativas abar-
cam pequenos empresá-
rios em um modelo de
gestão mais democrático,
que agrega trabalhadores
e produtores em um diá-
logo constante e paralelo.

Não é uma utopia, obvia-
mente também encara
obstáculos a serem trans-
postos, mas apresenta,
em sua essência, uma
proposta renovadora de
empreendedorismo, rela-
ção trabalho-emprego e
economia de mercado.

Niterói é um celeiro
para a economia solidá-
ria.  Sua população pos-
sui alto IDH, e se movi-
menta em torno de pro-
jetos que incrementem o
desenvolvimento social e
o progresso de sua quali-
dade de vida.  Eventos
não param de acontecer,
em suas praças, museus,
colégios, teatros.  A cida-
de conta como alavanca
o fato de ser ainda relati-
vamente pequena, onde é
possível estreitar conta-
tos e formar grupos com

interesses afins.
De food trucks a fei-

ras orgânicas, passando
por dinâmicas para a ter-
ceira idade, saraus de
poesia, passeios ciclísti-
cos e rodas de samba,
nossa cidade possui um
mosaico de possibilida-
des dentro da economia
solidária.  É buscar a sua
tribo e entrar nessa vibe.
Assim a gente faz a ci-
dade crescer e viver
com mais qualidade, reu-
nindo todas as idades e
classes sociais em um
mesmo objetivo.  É pre-
ciso acreditar, e seguir.
Não vamos parar porque
nossa política anda tão
combalida em sua cre-
dibilidade.  O país somos
nós.  E começa por nos-
sa rua, nossa praça, nos-
sa praia. Literalmente.

Stand-up ‘Paulinho Serra em
Pedaços’ reestreia no Teatro Abel

Aplaudido por mais
de 1 milhão e meio de
pessoas, no espetáculo
que já fez turnê pelo
país e chegou até ao
Japão, Paulinho Serra
surpreende em impro-
visos com a plateia.

O humorista gosta
de improvisar desde as
apresentações do gru-
po Deznecessários,
que comandou nos
anos 2000 com outros
nomes do humor naci-
onal, até em programas
de rádio e TV, sempre
houve espaços para
cacos e comentários
ácidos e engraçados.
Por isso, cada sessão
do stand-up ‘Paulinho

Serra em Pedaços’, é
um espetáculo original,
que comprova a versa-
tilidade do ator.

Ator do seriado Cha-

pa Quente da TV Globo,
ex-VJ da MTV (onde
apresentou programas
como Comédia MTV e
Quinta Categoria) e fun-
dador do canal Amada
Foca (sucesso no Youtu-
be e redes sociais), Pau-
linho traça sua trajetória
artística em seu espetá-
culo-solo até sua afirma-
ção como humorista e a
criação do bem-sucedido
Traficante Gay, persona-
gem pelo qual ele até hoje
é reconhecido nas ruas.

Teatro ABEL (Rua
Mario Alves, 2 – Icaraí),
de 3 a 12 de novembro,
sextas às 21h, Sábados e
Domingo às 20h. Ingres-
sos R$70.

Circo Paschoal
agita Campo
de São Bento

A Cia Mala de Chão
vai animar o entorno
do Centro Cultural
Paschoal Carlos Mag-
no (CCPCM), no próxi-
mo dia 29 de outubro,
às 11h, com “O Circo
do Paschoal”.

A programação,
que acontece sempre
no último domingo de
cada mês, vai contar
malabaristas, acróba-
tas, aerelistas, bambo-
listas, mágicos e palha-
ços, de Niterói e de toda
a região, para garantir
a diversão do público.

O CCPCM fica no
Campo de São Bento, na
esquina da Av. Roberto
Silveira com Rua Lopes
Trovão, em Icaraí.

Orquestra de Cordas da Grota se
apresenta ao lado de artistas de Niterói

O Evento ‘OCG Con-
vida’, organizado pela
Orquestra de Cordas da
Grota, acontece na pró-
xima quinta-feira (2), às
19h30, no Teatro Muni-
cipal de Niterói. O obje-
tivo do encontro é reunir
os músicos da OCG com
bandas niteroienses, para
fortalecer o intercâmbio
artístico e parcerias,
além de valorizar os ar-
tistas da cidade.

Vão participar do
evento os grupos Bloo-
dy Mary, Negros e Vo-
zes e Eduardo Camacho,
e ainda Mara Nasci-
mento, MV Black, Dino
Martins, junto com os
músicos do Espaço Cul-

tural da Grota.
O espetáculo iniciará

com a Orquestra de Cor-
da da Grota trazendo ao
palco peças eruditas com
uma nova roupagem.
Todo o repertório passa-
rá por gêneros musicais
que irão do Rock ao Sam-
ba, tendo como homena-
gem o mês da consciên-
cia negra e os 22 anos do
projeto no Espaço Cultu-
ral da Grota.

A classificação etá-
ria é livre, e os ingres-
sos custam 50 reais a
inteira e  25 reais  a
meia. Levando 1kg de
alimento não perecível
o valor do ingresso é de
meia entrada.

palavras@gazetanit.com.br
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PassatempoPassatempo

ÁRIES - Não se deixe envolver em intrigas.
Resolva problemas e evite iniciar novos pro-
jetos essa semana. Sucesso na vida profis-
sional. Planos a longo prazo estarão favo-
recidos. Apoio familiar será agradável.

TOURO - Divirta-se ao lado de amigos e
familiares. Bons resultados em novos pro-
jetos. Rapidez de raciocínio ao tomar de-
cisões. Oportunidades de realizar um so-
nho antigo. Bom astral no amor.

GÊMEOS - Use a criatividade para resolver
problemas. Bons momentos ao lado da
pessoa amada. Cuidado com ciúmes e in-
trigas. Aproveite o apoio da família. Ativi-
dades físicas ajudarão a relaxar.

CÂNCER - Dedique mais tempo à vida pes-
soal. Pessoa próxima poderá surpreender
você. Sorte nas finanças. É hora de mudar
o visual e acreditar em você. Use o bom
senso ao expor suas opiniões.

LEÃO - Oportunidades na vida profissional.
Atividades que envolvam criatividade irão
chamar sua atenção. Cuidado com falsas
amizades. Apoio da pessoa amada será
fundamental. Espante a rotina e divirta-se.

VIRGEM - Boa semana para resolver pro-
blemas antigos. Alto grau de motivação e
garra. Irá se sentir confortável na vida pes-
soal e sentimental. Planeje seu futuro e
não vá além dos limites.

LIBRA - Concentre-se em seu trabalho e
evite cobranças. Novos planos podem não
ter o resultado esperado, mantenha a cal-
ma e tudo dará certo. Abuse da intuição
para resolver problemas.

ESCORPIÃO - Mantenha-se longe de intri-
gas e fofocas. Tire alguns momentos para
fazer o que gosta. Aceite as mudanças e
controle a impaciência. Ousadia na vida
amorosa irá render bons frutos.

SAGITÁRIO - Romance poderá ficar mais
sério do que o esperado. Não deixe o de-
sânimo tomar conta do seu dia. Conte com
o entusiasmo para vencer. Desligue-se dos
problemas ao tomar novas decisões.

CAPRICÓRNIO - Cuide melhor das finanças.
Capacidade profissional será reconheci-
da por superiores. Mantenha o bom hu-
mor. Não tenha medo de expor seus dese-
jos à pessoa amada. Saúde estável.

AQUÁRIO - Ótimo astral na vida social e
amorosa. Não esconda seus sentimentos,
principalmente da pessoa amada. Dinhei-
ro extra poderá aparecer inesperadamen-
te. Saúde precisará de mais atenção.

PEIXES - Esqueça os problemas e divirta-
se. Precisará de jogo de cintura para re-
solver certas pendências. Sucesso em pro-
jetos já esquecidos. Elegância e charme
de sobra. Não se cobre tanto.

                    De 28 de outubro a 3 de novembro

(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

Relançamento
Os "Escritores ao

ar Livro" convidam
para o relançamento do
livro "ENTRE TOPA-
DAS E BEIJOS", de
Sérgio Gomes, domin-
go, dia 29, às 10 horas,
no quiosque da Praça
Getúlio Vargas, em Ica-
raí. Na oportunidade
serão vendidos outras
edições do autor.

Exposição em
homenagem
ao aniversário
de Niterói

Será realizada na
Sala de Cultura Leila
Diniz (Rua Profº Hei-
tor Carrilho, 81 - Cen-
tro) a exposição NIKI-
TIKITIKERU, em ho-
managem aos 444 anos
de Niterói. A exposição
conta com textos lite-
rários (poesia, crônica,
conto, trova) e obras de
arte (escultura, aquare-
la, pintura a óleo) retra-
tando o diversificado
movimento cultural da
nossa "Cidade Sorriso".

O vernissage acon-
tecerá dia 7 de novem-
bro, das 18 às 20h. A
mostra poderá ser visi-
tada até 30 de novem-
bro, de 2ª a 6ª, das 10
às 17 horas.
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Evento discute a migração dos Diários
Oficiais em papel para o digital

A modernização dos
Diários Oficiais, com a
migração do papel para o
digital, foi o tema discuti-
do na abertura da 63ª
Reunião da Associação
Brasileira de Imprensas
Oficiais (Abio), realizada
no Hotel H, no Ingá

Para o deputado esta-
dual Milton Rangel, líder
dos Democratas (DEM),
as Imprensa Oficiais es-
tão sofrendo uma mudan-
ça de paradigma. O par-
lamentar pontuou ainda
que a transição precisa ser
feita com cautela. “Tudo
que se fala em documen-

to oficial, se pensa em
papel. É muito importan-
te que ele seja abolido em
um processo gradual e
com segurança para ofe-
recer ferramentas de bus-
cas com mais rapidez e
eficiência”, afirmou.

“O diretor-presidente
da Imprensa Oficial do
Rio de Janeiro, Jorge Nar-
ciso Peres, destacou que,
nos dois dias de evento,
19 palestrantes focarão
em tecnologia da informa-
ção e certificação digital.
"Não mediremos esforços
para que todos saiam com
mais conhecimento sobre

essa migração do papel
para o digital. É uma reu-
nião histórica. A mudan-
ça já começou, mas esta-
mos estudando e, enquan-
to pudermos esperar, va-
mos continuar editando a
versão impressa porque a
exclusão digital ainda é
grande”, frisou.“

O vice-presidente da
entidade, Cláudio Rocha,
concordou que a mudan-
ça pode ser dolorosa,
mas é indispensável. “É
um processo lento, con-
tudo, necessário. O futu-
ro está na nossa frente e
não podemos evitá-lo”.

Concerto na Câmara Municipal vai
marcar 60 anos da Orquestra La Salle

Fundada em 1957 pelo
maestro Pedro Motta, a
Orquestra La Salle fará
um concerto no Plenário
Brígido Tinoco, da Câma-
ra Municipal de Niterói,
nesta segunda-feira, dia
30, às 18 horas, em come-
moração aos seus 60
anos. O evento acontece-
rá junto com a sessão so-
lene, presidida pelo verea-
dor Paulo Bagueira quan-
do será entregue uma mo-
ção de aplausos comemo-
rativa à data. O maestro
Henrique Manso Junior,
receberá a Medalha Felis-
berto de Carvalho e o di-
retor do Instituto Abel – La

Salle, irmão Marcelo Adri-
ano Piantkoski será home-
nageado com a medalha
José Clemente Pereira. As
duas iniciativas são dos ve-
readores Paulo Bagueira e
Rodrigo Farah.

Considerada a mais
antiga atividade cultural
do La Salle Abel, a Or-
questra permanece sob a
regência da mesma famí-
lia desde quando foi cri-
ada, pelo já falecido Ma-
estro Pedro Motta, que
passou a batuta para seu
filho Henrique Manso,
que em 2002 entregou a
regência para Henrique
Manso Junior.

Vários talentos musi-
cais descobriram o seu ca-
minho ainda na Orquestra
La Salle, como Marvio Ci-
ribelli e Marcelo Martins.
A Orquestra La Salle já
percorreu o Brasil, tendo
se apresentado em cerca
de 200 cidades.

“É um orgulho para
Niterói ter uma orques-
tra como a do La Salle,
que está em atividade há
60 anos. A Câmara se
sente honrada por pres-
tar essa homenagem e ser
sede desse concerto co-
memorativo”, destaca o
presidente da Câmara,
Paulo Bagueira.


