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Do lado de fora
Orgulha-me dizer que

ninguém pode se sentir
mais brasileiro do que eu,
ao cultuar os maiores sím-
bolos, a bandeira, o hino, as
seleções esportivas, e o
país como um todo, aben-
çoado por Deus e bonito
por natureza, de acordo
com o poeta e com a maio-
ria dos visitantes, principal-
mente, do Rio de Janeiro
considerado patrimônio uni-
versal. Mas sou obrigado a
reconhecer que, apesar de
todo o amor, existem pon-
tos fundamentais a nos di-
ferenciar dos mais avança-
dos, legalistas e menos cor-
ruptos. A começar pela cul-
tura. Toda vez que passo
por algum desses, como,
agora, nos EUA, fico ven-
do como andam pelas ruas,
como comem, dirigem, co-
mercializam, estudam, en-
caram direitos e deveres,
enfim, se comportam os
americanos do norte, tão
jovens quanto nós mas que
conseguiram atingir exce-
lência em quase tudo que
fazem e pensam. Fico pen-
sando se meus futuros ne-
tos (num futuro também
próximo) vão viver dias me-
lhores com uma inflação

sob controle, uma justiça
mais justa, um trânsito  res-
peitoso e respeitável, opor-
tunidades reais de trabalho
para todos, liberdade de ex-
pressão, políticos a cumprir
seu papel e, claro, uma cor-
rupção a ser combatida
com rigor da lei, tanto para
amigos quanto para  ini-
migos. Mesmo com todo
o entusiasmo  e otimismo
para com a nossa "santa
terrinha", sou forçado a
dizer que estamos a pas-
sos de tartaruga quando se
refere a promover quali-
dade de vida para nossa
gente, como fazem, por
exemplo, europeus, japo-
neses e o povo daqui
acostumados a viver sem
a cultura do toma lá dá cá
e, principalmente, sem a
nefasta política praticada
no Brasil que, mesmo com
todos os problemas, tanto
gostamos e ainda sentimos
orgulho de pertencer e re-
gressar ao fim de mais
uma jornada.

panorama@gazetanit.com.br

____________________________

João Direnna é jornalista
e psicólogo. E sempre
torce pelo Brasil, esteja
onde estiver.

Celular e direção:
Detran aplica mais
de 80 mil multas
Uso do aparelho
 ao dirigir é uma
das maiores causas
de acidentes

O celular serve para apro-
ximar as pessoas e muita gen-
te não consegue mais viver
sem ele. Mas quando usado no
trânsito, esse aliado pode se
tornar o grande vilão e se trans-
formar em uma combinação

fatal. Junto com o consumo de
álcool e o excesso de veloci-
dade, o uso do celular ao vo-
lante é uma das três maiores
causas de acidentes no trânsi-
to. Segundo dados do Detran-
RJ, foram aplicadas no estado
84.654 penalidades relaciona-
das ao uso do celular até outu-
bro deste ano.

Dessas, 29.653 pessoas fo-
ram pegas mexendo no apare-
lho, 13.857 dirigiam e segura-
vam o celular ao mesmo tempo

e 41.144 ainda se permitiram
dirigir e falar ao telefone. Do
total de multas aplicadas no es-
tado, mais da metade aconteceu
na capital, com 48.560 multas.

"A tecnologia é uma ferra-
menta importante do mundo mo-
derno. Porém, temos que edu-
car a população sobre como uti-
lizá-la da melhor forma. Preser-
var vidas é uma das funções
mais importantes do Detran.
Por isso, temos obrigação de
alertar contra mecanismos que
podem encurtá-las desnecessa-
riamente", disse o presidente do
Detran, Vinicius Farah.

Sete pontos - Em 2016, fo-
ram aplicadas 100.170 multas
e em 2015, 93.221. As multas
têm pontuação alta: usando
fone de ouvido, R$ 130; e ma-
nuseando celular, sete pontos e
quase R$ 300 de multa.

Com população de cerca de
16 milhões, o Estado do Rio
tem frota de 7 milhões de veí-
culos registrados no mês de
setembro. Ou seja, 43,7% da
população fluminense está
motorizada. E a aquisição de
veículos não deixou de cres-
cer no estado, mesmo com a
recente crise econômica.

"O flagrante da infração
não é fácil, mas mesmo assim,
tem se mantido entre os 9º e
11º lugares no ranking estadu-
al", afirmou Farah.

Projeto prevê mais linha de barcas
Um Projeto de Lei da depu-

tada Lucinha (PSDB), que cria
uma nova linha de barcas entre
a Praça XV e a Baía de Sepeti-
ba, está sendo discutido na Alerj.
O PL 3.358/17 encontra-se na
Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ), aguardando parecer
dos membros da CCJ. “A baía,
navegável em grande extensão,
é delimitada pelo bairro de Se-
petiba, que carece de transporte
de massa, tendo, nos dois ex-
tremos de sua entrada, Manga-
ratiba e a Restinga de Maram-
baia”, justificou Lucinha.

Caxias e São Gonçalo - Em
setembro, a Alerj, depois de
derrubar um veto do governa-
dor Pezão, promulgou Lei cri-
ando nova linha de barcas en-
tre a Praça XV e Duque de Ca-
xias. No último dia 28 de ju-
nho, o Parlamento estadual
também instalou a Comissão de
Representação das Barcas, que,
na primeira reunião, em julho,
discutiu a implantação da linha
Praça XV-São Gonçalo e a
transformação do Armazém 18,
em frente à Rodoviária Novo
Rio, em estação de barcas.

Capoeira e maculelê
agitam o Arte na Rua

Com a participação dos
Mestres Dente e Camisa, o
projeto Arte na Rua abre leva
para o Horto do Fonseca a
roda de capoeira e maculelê,
no próximo domingo, 12 de
novembro, a partir das 11h.

Com seus companheiros
de roda da Abadá-Capoei-
ra, os Mestres farão uma vi-
vência onde o público, além
de assistir a apresentação,
poderá participar fazendo
uma aula básica das duas ati-
vidades propostas.

Ligue para (21) 99590-5340

panorama@gazetanit.com.br
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Direito
à educação

Por Milton Rangel

O Programa Estadual
de Transporte Escolar
(PTE/RJ) está a um passo
de se tornar lei e benefici-
ar centenas de estudantes
de áreas carentes do inte-
rior do Rio que necessitam
de um meio de transporte
para chegar às escolas. O
projeto de lei 1.073/15, de
minha autoria, foi aprova-
do, em segunda discussão,
pela Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) nesta
quarta-feira (08/11). O
objetivo é transferir recur-
sos, de forma direta, aos
municípios fluminenses
que realizam transporte
escolar de alunos matri-
culados na rede estadual
de ensino. A proposta se-
guirá para o governador
Luiz Fernando Pezão, que
terá 15 dias úteis para san-
cionar ou vetar o texto.

O programa será vin-
culado à Secretaria de Es-
tado de Educação (See-
duc), que será responsá-
vel pelo controle dos re-
cursos. Segundo o texto,
o valor dos repasses a
cada município será regu-
lamentado com base nos
custos fixos e variáveis do
transporte escolar do mu-
nicípio e no número de

alunos da educação bási-
ca de cada cidade.

As crianças do inte-
rior muitas vezes andam
quilômetros para chegar
às escolas. O projeto vai
es t imular  o  in teresse
desses estudantes pela
escola, pois a educação
é a saída para resolver
todos os problemas soci-
ais. O projeto determina
ainda a opção de dispo-
nibilizar bicicletas às cri-
anças onde não for pos-
s ível  implementar  o
transporte de ônibus, em
trajetos que não passem
de 15 quilômetros.

Os municípios que ade-
rirem ao programa serão
obrigados a prestar con-
tas anualmente. As trans-
ferências de recursos se-
rão suspensas caso os mu-
nicípios utilizem o dinhei-
ro de maneira indevida,
não prestem as contas na
forma e no prazo estabe-
lecido, descumpram as
normas do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB)
ou apresentem documen-
to ou declaração falsa.
____________________________

Milton Rangel é
Deputado Estadual
pelo DEM-RJ

Universitários podem ter desconto
de 50% nos ônibus de Niterói

A proposta encaminhada
pelo prefeito Rodrigo Neves
(PV) dando desconto de 50%
para estudantes universitários
no transporte público munici-
pal foi tema de uma reunião
na Câmara de Vereadores na
última terça-feira (7). Autori-
dades e universitários ligados
aos movimentos de juventude
lotaram o plenário da Casa. As
entidades reconhecem o avan-
ço da medida, mas desejam in-
serir novas propostas na Men-
sagem-Executiva, que foi de-
volvida ao executivo para o
cálculo do seu impacto finan-
ceiro. O encontro, presidido
pelo vereador Bruno Lessa
(PSDB), contou com as pre-
senças à mesa de Robson
Guimarães Filho, coordenador
de Juventude de Niterói; Ra-
fael Costa, presidente do
Conselho Municipal de Juven-
tude; e Rafael Carvalho, do
Diretório Central dos Estu-
dantes da Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF).

“A ideia de Niterói como
cidade universitária é um
pouco superdimensionada.

Existem mais de cinco mil
jovens sem acesso ao ensino
médio na cidade. Temos mui-
tos jovens carentes. Nossa
meta é conseguir gratuidade
de cem por cento, sem limite
de idade e sem restrições
quanto a distância entre a
residência e o local de estu-
do”, revela Rafael Costa.

O coordenador de Juven-
tude da Prefeitura defendeu a
proposta do governo. “A par-
ticipação dos jovens tem sido
decisiva para a implementação
das políticas em Niterói. Rea-

tivamos o Conselho Municipal
da Juventude e o meio passe
universitário é uma das propos-
tas de campanha acatadas pela
atual gestão”, diz Robson.

Além dos já citados também
compareceram os vereadores
Anderson Pipico (PT), Bira
Marques (PT), Paulo Eduardo
Gomes (PSOL); e o deputado
estadual Waldeck Carneiro
(PT). A Mensagem-Executiva
05/2017 retornou ao Executivo
para que seja incluído o estudo
de impacto financeiro e volte a
tramitar na Casa.

Alargamento da Marquês do Paraná começa em novembro
A Prefeitura de Niterói con-

clui, nos próximos dias, o proces-
so de desapropriação do primei-
ro prédio para o alargamento da
Avenida Marquês do Paraná,
no Centro, e realizará a demo-
lição do local ainda este mês.
A obra visa melhorar o fluxo
de veículos e a mobilidade na
região, com a criação de mais

duas pistas na via, além da ci-
clovia que ligará Icaraí ao Cen-
tro. No total, serão necessári-
as 51 desapropriações na área.

O alargamento da Marqu-
ês do Paraná, um dos princi-
pais eixos para os veículos que
seguem do Centro para a Zona
Sul, promete resolver o garga-
lo formado no fim da Rua Dou-

tor Celestino por causa do mer-
gulhão Ângela Fernandes –
projetado no governo anterior.

No sentido Icaraí, a via terá
mais duas faixas de rolamen-
to, totalizando cinco pistas e
ciclovia no trecho entre as ruas
Doutor Celestino e Miguel de
Frias. O projeto também inclui
a reurbanização de toda região.
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MEIN KAMPF... Imagina ser um
tenista profissional e ter em
seu currículo seis taças de
campeão dos torneios do
Grand Slam e uma medalha de
ouro olímpica... Esse perfil
vitorioso pertence ao alemão
Boris Becker, 49 anos, ex-
número 1 do mundo na década
de 80.  Becker não teve o
mesmo talento para as
finanças, está falido e tem
uma dívida de 60 milhões de
euros (aproximadamente 225
milhões de reais). Sem muita
saída, está vendendo seus
cobiçados troféus.

RALA/RALANDO O
TCHAN AÊ/RALA/

RALANDO O TCHAN
/ELA FAZ A COBRA

SUBIR/A COBRA
SUBIR...

EU SEI O QUE VOCÊ FEZ NO VERÃO PASSADO... Pelo
visto, não se deve mais contar com prescrição de
crimes ou esquecimento de alguma coisa. William
Waack, o carrancudo apresentador do Jornal da
Globo, é a mais nova vítima do que se fez no
passado. No caso dele, é um passado bem recente.
Alguém que deve gostar muito dele, para não dizer o
contrário, vazou um vídeo de 2016 no qual o
jornalista usa a expressão "coisa de preto". A Rede
Globo, assim como no caso de assédio sexual do
ator José Mayer, não pensou duas vezes: lavou as
mãos e afastou William da apresentação do jornal.

SEGURE O TCHAN/AMARRE O
TCHAN/TUDO QUE É
PERFEITO A GENTE PEGA
PELO BRAÇO/JOGA ELA NO
MEIO/METE EM CIMA/METE
EM BAIXO/DEPOIS DE NOVE
MESES/VOCÊ VÊ O
RESULTADO... Algumas
coisas o Ministério Público
vê. Algumas coisas o
Ministério Público finge
que não vê. O MP da Bahia
dessa vez descobriu algo
que pode abalar o país. A
banda É o Tchan ainda
existe e tem feito seus
ensaios num clube. Até aí,
tudo normal. Mas, eis que
descobriram que os banheiros do clube são identificados por
expressões utilizadas pelos componentes do grupo: "Inocentes"
para os homens; "Ordinárias" para as mulheres. Um absurdo sem
tamanho. Um horror. Uma falta total de respeito.

BROOKE SHIELDS... Séries
e seriados voltaram a ter
uma grande valorização
na última década.
Stranger Things é só
mais um caso de
sucesso, dentre muitos
outros. Contudo, o
comportamento dos
artistas teen da série
tem ocupado mais
espaço do que a própria
produção. Que o diga
Millie Bobby Brown, atriz
de 13 anos, que
interpreta a personagem
Onze (Eleven). A
discussão gira entorno
de uma possível
erotização da estrela
pré-adolescente. No

Brasil já temos casos semelhantes: a atriz e cantora teen Larissa
Manoela, 16 anos, já atrai mais do que os olhares dos seus fãs
infantis, assim como já ocorreu com a participante do MasterChef
Júnior, Valentina, na época com 12 anos. Coisas estranhas...

SAÍMOS DE OAKWOOD/
PEGAMOS AQUELA FREEWAY/
NUMA LIMOUSINE PRATA/E O
MOTORISTA ERA GAY/BARRADOS
NA DISNEYLÂNDIA/CHEGAMOS
ENERGIZADOS... Um homem de
32 anos foi preso sob a
acusação de roubar US$ 275
mil (aproximadamente R$ 90
mil) de um navio da Disney
Cruise Line. Ele trabalhava no
navio e, na maior cara de pau,
usou parte do dinheiro para
levar toda a família para tirar férias na própria Disney, em
Orlando. Ah, o zé mané se chama Renan Dias. Por ironia, é
brasileiro. Parafraseando William Waack: só podia ser...

Michel (FORA) Temer,
Moreira Franco, Rodrigo

Maia, Eduardo Cunha,

Sérgio Cabral, Luiz Fernando

Pezão, Julio Lopes... No país
dos bundões, não poderia

passar em branco o concurso

Miss Bumbum 2017.

A vencedora foi a paulista
Rosie Oliveira, 28 anos,

que representou Amazonas

e desfilou com uma faixa

"FORA TEMER". Rosie é fã
do corpo de Juliana Paes.

Nós também!

Coisa de... hein...
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Dia de premiação dos Jogos Florais
A premiação dos classificados

no 45º Jogos Florais de Niterói será
dia 25, com extensa programação

Às 10h, missa em trovas cele-
brada pelo monsenhor Elídio Ro-
baina na Capela de São Lucas;
13h30, tour por pontos turísticos
da cidade; 16h, cerimônia de pre-
miação aos autores das melhores
trovas, vindas de vários estados,
no Solar do Jambeiro (Rua Presi-

dente Domiciano, 195, Ingá), com
apresentação do Coral Rotaryn-
canto, sob a direção do maestro
Joabe Ferreira, e da pianista Clau-
dia Márcia Ribeiro; 18h, coquetel
de confraternização.

O concurso é promovido pela
União Brasileira de Trovadores / Se-
ção Niterói, presidida por Sávio So-
ares de Sousa, com coordenação da
vice-presidente Alba Helena Corrêa.

Perda
Morreu nesta sexta-fei-

ra (10) a atriz e humorista ni-
teroiense Márcia Cabrita,
aos 53 anos. Em 2010, ela
foi diagnosticada com
câncer no ovário e se sub-
meteu a uma cirurgia para
a retirada dos ovários e do
útero. Em seguida, iniciou
quimioterapia para trata-
mento da doença.

O trabalho mais recente
de Márcia foi na novela
"Novo Mundo", exibida
pela TV Globo. Seu papel
mais conhecido foi no hu-
morístico "Sai de baixo", no
papel da empregada Neide
Aparecida. Mais recente-
mente, Márcia Cabrita este-
ve nos programas "Vai que
cola", "Trai e coçar é só co-
meçar" e "Treme Treme",
exibidos pelo Multishow.

Márcia nasceu em 20 de
janeiro de 1964. A atriz deixa
uma filha. O velório aconte-
ce neste sábado no cemité-
rio Parque da Colina.

AquaRio comemora aniversário
e lança ‘Dormindo no aquário’

O Maior Aquário Marinho
da América do Sul comemo-
ra um ano com público recor-
de de 1,4 milhão de visitan-
tes. O tanque inaugurou o
Centro de Pesquisa Científi-
ca e acaba de lançar mais
uma atividade-extra, o progra-
ma “Dormindo no Aquário”.
Vinte e dois novos tubarões
chegaram ao longo do ano e
mais de 100 mil estudantes
participaram de visitas educa-
tivas de caráter pedagógico.

Biólogo marinho e diretor-
presidente do aquário, Marcelo
Szpilman conta que o projeto
concebido há mais de 10 anos
deverá ajudar a formar mui-

tos biólogos marinhos e vete-
rinários. Recém-lançado, o
“Dormindo no Aquário” arre-
bata crianças e adultos com a
oportunidade de dormir num
aquário imenso. A atividade
está disponível às sextas para
adultos e crianças de 5 a 12
anos e, aos sábados, somente
para a criançada.

O aquário funciona na Gam-
boa (em frente aos Armazéns
7 e 8 do Porto do Rio) diaria-
mente, das 10h às 18h (com
entrada no circuito até 17h)

Informações e ingressos
podem ser adquiridos em
www.aquariomarinhodorio.
com.br. Tel. 3613-0700

Atleta niteroiense
disputa Mundial de
Kung Fu na China

O atleta niteroiense
Gabriel Guarino de Almei-
da, morador de Icaraí, está
disputando o Mundial de
Kung Fu na cidade de
Emeishaw, na China.  Ele é
o único representante do
Rio de Janeiro na competi-
ção, que termina neste
sábado. Gabriel promete
fazer bonito neste último
dia, quando competirá em
duas categorias: Fan Zi
Quan e Jian enfrentando
atletas do mundo inteiro e
da China, cuja tradição no
esporte é notável.

Expo Mães Amigas de Niterói
acontece na próxima semana

A Expo Mães Amigas de Nite-
rói dá seguimento a sua 2ª edição
no dia 18 de novembro, das 11h
às 19h, no Colégio São Vicente de
Paulo, em Icaraí e contará com
cerca de 50 expositores de diver-
sos segmentos como gastrono-
mia, moda, artesanato, artigos
decorativos e muito mais.

Além dos expositores, o even-
to contara com uma praça de ali-
mentação e com um a rica pro-
gramação de entretenimento,

como a apresentação do Dança
Materna, Lekolé, Equipe MUDI,
Personagens Vivos, Área baby,
dentre outras atrações.

A entrada é franca, porém como
o exercício da solidariedade é uma
marca registrada o programa Mães
Amigas de Niterói, a Expo estará
arrecadando 1 lata de Leite em Pó
que será destinada para institui-
ções de nossa cidade.

Na internet em www.maesami
gasdeniteroi.com.br
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Oi, ninguém merece!
O Ministério das
Comunicações adverte:
ser cliente da Oi pode
causar um infarto.

caía, aqueles horrores de sem-
pre.  Apelei então para a Ana-
tel, que prontamente me respon-
deu e perguntou se eu não que-
ria cancelar meu plano. Eu con-
cordei, contanto que não me
cobrassem a famigerada mul-
ta de fidelização, que estava
em mais de 600 reais.  Recebi
por escrito a informação de que
não seria cobrada a multa. Não
adiantou nada, não só a conta
da multa chegou como eles não
cancelaram, na prática, o meu
contrato. Entrei na justiça. En-
quanto aguardo a audiência,
marcada pra dezembro, a Oi
continua me mandando contas
mensais normalmente, e pior, li-
gando pra minha casa insisten-
temente pra me cobrar as fa-
turas em aberto.

Minha advogada me deu a
triste notícia de que o que va-
mos conseguir, no máximo, é
cancelar efetivamente o con-
trato e eu não ter que pagar
essas “contas atrasadas “que,
na verdade, não procedem, pois
tenho provas do cancelamento
de meu plano em junho. Danos
morais nem pensar. Isso por-
que a Oi está em processo de

recuperação judicial, ou
seja, não tem dinheiro pra
pagar nada nem ninguém.
Quando uma empresa en-
tra em recuperação judicial
ficam suspensos todos os
pagamentos de ações judi-
ciais, pois a prioridade é o
salário dos empregados.

Minha filha mais velha
me mostrou o quadro do
“Porta dos Fundos” em que
o Porchat , todo pintado de
azul , conversa com a aten-
dente “Judite” de uma ope-
radora . Ele quase infarta
com a criatura . Igualzinho
a mim com a Oi .

Eu só gostaria que a Oi
parasse de me mandar con-
tas, de me ligar para saber
por que não pago os débi-
tos em aberto, e para me
esquecer de uma vez por
todas. É isso o que vamos
lutar pra conseguir nessa
audiência. Dim dim por to-
das as tardes e noites gas-
tas no telefone tentando es-
clarecer alguma coisa, por
todas as cobranças infun-
dadas, por todo o estresse
que minha casa continua
passando com a Oi nem
pensar . Porque ela está
quebrada. Porque um setor
não se comunica com o
outro. Porque Lula e Luli-
nha fizeram da Oi um gi-
gantesco elefante branco.
Porque nós, que continua-
mos aqui lutando por esse
país , não temos direito a
nada , só o dever de pagar
, até pelo que não consu-
mimos . Brasil, esta é a sua
cara. Roxa de raiva e in-
fartada de indignação.
Voto faxina em 2018!!
_____________________________

Cristina Lebre é autora
dos livros Olhos de Lince
e Marca d’Água – à venda
na Livraria Schöfer, em
Icaraí, ou diretamente por
lebre.cristina@gmail.com

Em março deste ano -
pasmem, já já completa seu
primeiro aniversário - liguei
para a operadora tentando
cancelar meu plano Oi con-
ta total que, além de carís-
simo, estava péssimo, a In-
ternet não funcionava a um
raio de um metro do mo-
dem. A atendente, super
atenciosa naquela ocasião,
me ofereceu um plano bem
mais barato e ainda com
mais mega para a minha In-
ternet - passaria de 10 para
25 Mb!!! Topei: foi o meu
maior erro em 2017.

A menina disse que vi-
ria um técnico à minha casa
para instalar um modem de
25 Mb. Foi aí que começou
minha via crucis.

Semanas se passaram
sem que o tal técnico apa-
recesse. Comecei a recla-
mar. Cada um dizia uma
coisa, me empurravam para
setores diferentes, a ligação

palavras@gazetanit.com.br

Judiiiiiite!

‘Tudo Bem Quando Termina
Bem’ traz Shakespeare
para o Teatro Popular

Uma inovadora e contempo-
rânea releitura da Cia Umbigo
de Édipo do pouco conhecido
clássico shakespeariano “Tudo
Bem Quando Termina Bem”
entra em cartaz no Teatro Po-
pular Oscar Niemeyer, dias 11,
12, 18 e 19 de novembro, sába-
dos e domingos, às 11h. Os in-
gressos custam R$ 20 (inteira)
e a classificação etária é livre.

Sob direção de Marcela
Coelho, em cena temos o
“Bobo”, crítico teatral que
mais se assemelha a um hu-
morista de stand up comedy,

que se esbalda ao criticar o
modo de encenação contem-
porânea dos textos shakespe-
arianos. Depois de muitas con-
fusões, ele acaba levado para
a trama pelos personagens.
Uma história de amor eterno,
que está prestes a começar.

O espetáculo é mais uma
edição do “Ciclo Shakespea-
re no Popular”, que busca
apresentar os clássicos do
mais conhecido dramaturgo
inglês, com releituras surpre-
endentes, em um horário to-
talmente alternativo.

Olívia e Francis Hime homenageiam
Vinicius de Moraes no Municipal

Arte & Espetáculo

Neste sábado (11), a partir
das 20h, o Teatro Municipal de
Niterói vai receber “Sem Mais
Adeus”, espetáculo realizado
pelo duo Olívia e Francis Hime.
Um pouco antes do centená-
rio do nascimento de Vinicius
de Moraes, Olivia Hime se deu
conta de que, entre as várias
homenagens programadas, ne-
nhuma passava pelo Itamara-
ty. Afinal, Vinicius era diploma-
ta, percebeu. E foi a partir desta
percepção que Olívia e Fran-
cis Hime criaram um show de
vozes e piano que rodou vários
países, contando o apoio das
embaixadas, até ganhar um
registro de estúdio que deu ori-
gem ao CD “Sem Mais Adeus
– Uma Homenagem a Vini-
cius”. Ingressos: R$60.

palavras@gazetanit.com.br
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ÁRIES - Priorize sua vida pessoal, ou terá
problemas com estresse. Use a persistên-
cia como arma poderosa, principalmente
para resolver problemas. Oportunidades em
concursos. Confie em sua intuição.

TOURO - Aprenda a utilizar sua capacidade
na profissão. Em família, controle sua irri-
tação. Amizades superficiais podem cau-
sar aborrecimentos. Acredite em seus so-
nhos e lute pelo que deseja.

GÊMEOS - Deixe o passado de lado e apro-
veite o presente. V ida social em alta. Cui-
dado ao confiar em quem não conhece bem.
Surpreenda na vida profissional com sua
seriedade. Momentos inusitados a dois.

CÂNCER - Sensação de liberdade pode atra-
ir você, mas não se precipite. Necessidade
de segurança profissional irá aparecer. Não
seja egoísta no relacionamento amoroso.
Apóie quem precisa de ajuda.

LEÃO - Momento de sacrifícios no relacio-
namento amoroso. Esbanje bom-humor.
Bom momentos para formar parcerias pro-
fissionais. V ire o jogo no trabalho e mos-
tre sua capacidade. Invista no futuro.

VIRGEM - Deixe as atitudes egoístas de lado
e trabalhe em equipe. No amor, controle o
ciúme e aguarde o momento certo para dar
sua opinião. Companhia de amigos será
relaxante.

LIBRA -  Dedique-se mais à aparência e
auto-estima. Confie em sua capacidade.
Evite tarefas que exijam muita energia. Não
tenha medo de sonhar e fazer planos para
o futuro. Sensibilidade à flor da pele.

ESCORPIÃO - Planeje melhor seus projetos
para o futuro. No amor, evite fingir senti-
mentos que não tem. V ida espiritual em
destaque. Boa semana para lidar com a
família. Profissão renderá lucros.

SAGITÁRIO - Boas oportunidades estão por
vir, tanto na profissão quanto na vida pes-
soal. Semana confusa no relacionamento a
dois. Não tenha medo de mudanças. Amiza-
des exigirão mais paciência de sua parte.

CAPRICÓRNIO - Cuidado com amizades in-
teresseiras. No amor, preste mais aten-
ção no que diz seu coração. Ciúme exage-
rado pode trazer problemas. Na profissão,
novidades estão por vir.

AQUÁRIO - Aja com mais clareza e transpa-
rência. Apoio de amigos será fundamental
para passar por situações complicadas.
Pequenos imprevistos podem aparecer.
Abra seu coração a quem ama.

PEIXES - Vida financeira pede maior contro-
le dos gastos. Procure não se aborrecer tan-
to com problemas do dia-a-dia. Familiares
irão adorar sua companhia. Bom momento
para tomar decisões no amor.

                    De 11 a 17 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

Variedades

Um Brinde à
Poesia no Solar

O Solar do Jambeiro
(Rua Presidente Domi-
ciano, 195, São Domin-
gos) recebe mais uma
edição do projeto “Um
Brinde à Poesia”, neste
sábado, 11 de novem-
bro, sábado, às 15h.
Lucilia Dowslley (foto),
responsável pelo sarau,
brindará os seus 30
anos dedicados à
cultura, com microfone
aberto no momento
D'versos. A entrada é
franca.

Eu sou eu porque
meu cachorrinho
me conhece

Realizado pelo Labora-
tório de Criação e Investi-
gação da Cena Contempo-
rânea da UFF, com direção
e dramaturgia de Martha Ri-
beiro e fragmentos de tex-
tos de Gertrude Stein, o es-
petáculo “Eu sou eu porque
meu cachorrinho me conhe-
ce” fica em cartaz no Teatro
Popular Oscar Niemeyer, de
11 a 19 de novembro, aos sá-
bados e domingos, às 20h.
Classificação etária: 18 anos.
A entrada é franca.
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Carlos Ruas recebe medalha na Câmara Municipal de Niterói
Amigos, familiares, auto-

ridades públicas e colegas
de profissão prestigiaram a
entrega da Medalha José
Cândido de Carvalho ao jor-
nalista Carlos Ruas, na noi-
te desta quinta-feira (09), no
Salão Nobre da Câmara de
Vereadores. Aprovada por
unanimidade entre os 21 ve-
readores, a honraria foi en-
tregue pelo presidente do
Poder Legislativo, Paulo
Bagueira, ao lado de There-
zinha Calil Petrus.

Ainda com o poder da
emoção, apesar dos 90 anos
de idade e da rotina de home-
nagens ao longo da vida, Car-
los Ruas lembrou o início de
sua carreira e o apoio da fa-
mília. “Receber a medalha
que leva o nome de José Cân-
dido de Carvalho, niteroiense
ilustre, é uma honra. Estou
completando 63 anos de jor-
nalismo e parece que estou
começando a carreira hoje.
Agradeço a todos por mais
esta lembrança”, disse Ruas.

O presidente Bagueira des-
tacou os serviços prestados

pelo jornalista à cidade de Ni-
terói. “A Cultura, a Política, o
Jornalismo e toda a sociedade
são gratos pelo seu trabalho.
Você viveu e sabe, como nin-
guém, contar em detalhes a
história de Niterói. Você sou-
be retratar a política do antigo
Estado do Rio e valorizar os
que trabalham com seriedade”,
ressaltou Bagueira.

Entre os presentes, além
dos já citados, estavam na so-
lenidade o ex-prefeito e atual
presidente da Academia Flu-
minense de Letras, Waldenir
de Bragança; o presidente da
Associação Pestalozzi, José
Raymundo Martins Romeo; o
presidente da Sociedade Flu-
minense de Fotografia, Antô-
nio Machado; O Secretário
Municipal do Idoso, Beto Saad
e o empresário Gentil Moreira
de Sousa, da Confeitaria Bei-
ra Mar e diversos jornalistas
que trabalharam ao lado de
Carlos Ruas, entre outros.

Exposição - No hall de en-
trada da Câmara desde o iní-
cio do mês está aberta a expo-
sição “Carlos Ruas: Fotos &

acervo”. A mostra retrata a agi-
tação dos salões elegantes, os
grandes eventos políticos, lo-
cais históricos e pitorescos de
uma Niterói que deixa sauda-
des até hoje. A moda, as novi-
dades, as pessoas que marca-
ram as décadas de 50, 60 e 70.
A mostra está aberta à visita-
ção pública até o fim de novem-
bro, entre 10 e 16 horas, com
entrada franca.

No próximo dia 22, data de
fundação da cidade, Carlos
Ruas lança no Plaza Shopping
o livro “Niterói de outros tem-

pos: fatos, fotos e festas”.
Acervo histórico - Nas-

cido em pleno coração do Rio,
na boêmia Rua Evaristo da
Veiga, o jornalista Carlos
Ruas foi adotado por Niterói
como um de seus filhos mais
ilustres. Em virtude da morte
de sua mãe, ainda menino,
seu pai levou-o para ser cria-
do em Portugal junto a famili-
ares de além-mar. Voltou ao
Rio em 1946 e, em 1950, pe-
gou uma barca em direção a
Niterói onde permanece até
hoje. A cidade o recebeu de

braços abertos e logo foi con-
vidado por José Luiz Azere-
do da Silva, na época diretor do
jornal O Fluminense, para fo-
tografar as candidatas a Rai-
nha do Verão de Icaraí, con-
curso promovido pelo jornal.

Na exposição da Câmara
podem ser vistas fotos sobre
a vida de políticos como o ex-
governador Roberto Silveira, o
comandante Amaral Peixoto e
deputados estaduais já faleci-
dos. Os bailes de gala do Bal
Masqué no Clube Central, o
trampolim da Praia de Icaraí,
as mulheres com os famosos
maiôs Catalina, os desfiles da
Fábrica de Tecidos Bangu,
imortalizada nos versos de
Noel Rosa, e muito mais.

Entre as raridades o comí-
cio de Carlos Lacerda reali-
zado em frente à Assembleia
Legislativa do Estado, onde
hoje está instalada a Câmara
de Vereadores. Ruas regis-
trou a preparação do ato, no
Clube Central; a caminha-
da pelas ruas; e os discur-
sos inflamados dos políticos
em frente a Assembleia.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Bagueira, entre
Therezinha Calil Petrus e o homenageado Carlos Ruas

Sérgio Gomes


