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João Direnna é jornalista e
psicólogo. Responsável
pelo Blog do Direnna

Artigo

Nossos heróis
estão morrendo

Por Milton Rangel

Estatísticas da Polícia
Militar do Rio de Janeiro
divulgadas recentemente
pela imprensa revelaram
um dado assustador: nas
duas últimas décadas,
mais de 3 mil PMs foram
mortos no estado. A mé-
dia tem sido um policial
assassinado a cada dois
dias. A taxa de mortalida-
de entre 1995 e 2016, se-
gundo a corporação, é
maior do que a de solda-
dos americanos na Segun-
da Guerra Mundial. Real-
mente é uma realidade
alarmante. É mais fácil um
policial militar ser alveja-
do servindo ao estado do
que na Guerra do Golfo.

Agora já são 119 os
policiais mortos no Rio
neste ano. As duas últimas
vítimas - o sargento da
PM Victor Aleixo da Cos-
ta e o cabo da Polícia Mi-
litar Eleonardo Silva - fo-
ram mortos no último do-
mingo (12 de novembro).
O primeiro com um tiro na
cabeça no Morro da Pro-
vidência e o segundo ao
reagir a uma abordagem
de homens armados, em
Barra Mansa, no Sul Flu-
minense.

Não são apenas nú-
meros. Estamos falando
de famílias destroçadas
pela violência. Até quan-
do nossos policiais vão
ser covardemente assas-
sinados com salários
atrasados, sem equipa-
mento adequado e em
condições precárias?

Hoje o Estado do Rio
de Janeiro paga o preço,
com a morte de pais de
família, com a falta de es-
trutura e com o descon-
trole que alcançamos na
segurança pública. Ainda
somos surpreendidos pelo
infeliz comentário do se-
nhor ministro da Justiça
Torquato Jardim, de que

os comandantes dos ba-
talhões do Rio são sócios
do crime organizado,
numa clara tentativa de
denegrir a imagem da ins-
tituição e jogar uma corti-
na de fumaça no real pro-
blema que vivemos em
nosso estado.

Muitos atribuem as
mortes aos bicos dos
agentes para aumentar a
renda, ao colapso do es-
tado e à política de con-
fronto. Na minha avalia-
ção, a nossa guerra é cul-
pa das Forças Federais
que permitiram que nos-
sas fronteiras, aduanas e
estradas ficassem tão vul-
neráveis ao acesso desse
armamento. O Rio não
produz droga nem fabrica
arma. As que aqui che-
gam passam pelas frontei-
ras onde o Ministério da
Justiça e seus comanda-
dos têm obrigação de
guardar. E onde se dão as
relações corruptas e leni-
entes com a bandidagem
que tanto o ministro quer
apontar para a PMERJ. É
necessário que haja inte-
gração entre as polícias
civil, militar, rodoviária, o
Exército, a Marinha, a
Aeronáutica e a Força
Nacional para que a paz
volte aos lares de todos os
fluminenses.

Deixo aqui mais uma
vez todo o meu apoio aos
familiares desses 119 he-
róis que tiveram suas vi-
das brutalmente interrom-
pidas no cumprimento da
sua função. Que Deus os
tenha em bom lugar e que
possam abençoar e pro-
teger os demais que per-
manecem nessa batalha
sem trégua.
____________________________
Milton Rangel é
Deputado Estadual
pelo DEM-RJ

Ligue para (21) 99590-5340

MAIS EDUCAÇÃO
Já que estamos em tempos

de comemoração pela Proclama-
ção da República (15) e aniver-
sário de Niterói (22), bem que o
prefeito Rodrigo Neves podia
proclamar, como parte dos fes-
tejos, a independência dos mo-
radores da Vila Pereira Carneiro
e adjacências que, há muito -
justiça seja feita - têm convivi-
do com ruas transformadas em
grandes estacionamentos a céu
aberto com carros parados em
todos os lados impedindo uma
circulação mais apropriada de
moradores e até motoristas que
por elas passam. Basta andar
pelo bairro pra ver que tem mui-
ta coisa errada. A circulação de
ônibus da linha 31, por exem-
plo, faz com que o bom senso
prevaleça e alguém tenha que
ceder, subindo em calçadas ou
pedindo a Deus que interceda e
nada de pior aconteça. Mas a
pergunta é: até quando serão
só prejuízos financeiros e estres-
se, já que a cada dia mais e mais
espaços são ocupados, ilegal e
desordenadamente, naquele lu-
gar antes bucólico como foi a
Ponta D'Areia um dia?

SEM FRESCURA
Pra quem disse que voltei

'americanizado' (do norte), só
porque passei uns dias fora, isto
é impossível. Primeiro porque
não tenho mais idade pra este
tipo de empolgação e deslum-
bramento pueris. Depois por já
ter vivido um tempo entre os ian-
ques e constatar que eles tam-
bém têm problemas e, finalmen-
te, por ser nacionalista demais
para deixar que alguém sequer
pense em se dizer melhor que
nós. Entretanto, toda vez que
saio do país, principalmente, para
os EUA, elogio sua educação
no trânsito, os sistemas traba-
lhista (lá não tem nenhuma CLT,
tampouco reforminhas absurdas
e demagógicas), de educação e
saúde, o respeito às leis e, evi-
dente, a falta de uma corrupção
descarada como a que temos
aqui, dentro e fora de uma políti-
ca protegida por imunidades, im-
punidades e privilégios. Só.

CADEIA VELHA
Antigamente, muito

antigamente, aliás, se en-
sinava aos filhos que o
certo era estudar muito
(quando dava), trabalhar
e ser honesto. Hoje, há
uma forte tendência de
ensinar-lhes a se dar bem,
com ou sem política, e até
roubar, dependendo da
situação. Não raro ver or-
ganizações constituídas
por membros de uma mes-
ma família, muitas vezes pai e filhos, como, tudo indica, está aconte-
cendo com o presidente da Alerj, Jorge Picciani e, até agora, Felipe - um
de seus filhos - levados pra depor na PF, esta semana, já que são alvos
da Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato no Rio. Exis-
tem várias acusações contra eles e, apesar de o 'papai-chefe' dizer que
ele "em toda sua carreira jamais recebeu qualquer vantagem em troca
de favores e que seu filho é um zootecnista, bom pai, bom filho, bom
amigo, que trabalha de sol a sol e não tem atuação política" (faltou
dizer que são honestos), a Justiça viu fortes indícios de mão na botija,
no caso, dinheiro público desviado e enfiado em atividades profissio-
nais, políticas e/ou empresariais. E, claro, destinado às conquistas
pessoais da famiglia, comprovando que permanece unida a família que
rouba unida. Vamos torcer para que tio Gilmar Mendes não interfira
desta vez e que haja Justiça para eles com a prisão - caso condenados
- os mantendo bem juntinhos por um bom tempo.

AMORES DE JEAN
O deputado Jean Willys,

aquele que falou que se o mun-
do fosse acabar iria 'usar todas
as drogas ilícitas e transar com
tudo e com todos que lhe convi-
esse' (ou algo do gênero) - atitu-
de abominável para quem obte-
ve mais de 100 mil votos para
legislar em prol da população
homo, hetero, cristã, negra, ou
não -, bem que podia renunciar
ao mandato, pegar o avião urgen-
te para a Austrália e, quem sabe,
arranjar um casamento que, mui-
to provavelmente, seria transmi-
tido, ao vivo, pela Globo. É que
aquele país acaba de dizer sim
ao casamento entre pessoas do
mesmo sexo e ele, que também
faz parte do grupo que prega
este tipo de união (61,6% dos
australianos votaram pela lega-
lização do casamento gay) po-
deria levar toda sua experiência
para lá uma vez que pelas terras
brasilis ele já conseguiu empla-
car a prática. A qual não temos
nada com isto. Só que não.

AOS AMIGOS, TUDO
Quem não tem uma penden-

ga, uma espera de alguma deci-
são judicial, por menor que seja?
Nem precisa ser algo mais grave
ou complicado, relacionado a cri-
mes, delitos ou até brigas de con-
domínio, problemas no trânsito,
pensão alimentícia, etc. Um sim-
ples processo de aposentadoria
ou até um pedido de redução de
carga horária baseada em lei mu-
nicipal ainda vigente, a verdade é
que a demora muitas vezes causa
problemas pela falta de interesse
e celeridade da Justiça e de ou-
tros setores ligados ao serviço
público (às vezes o benefício de-
mora tanto que acontece até a
morte de alguém) além de diver-
sos tipos de prejuízo causados a
parte, geralmente, mais fraca de
uma disputa, interpretação, avali-
ação, concessão, julgamento, etc.
e outros meios que integram uma
contenda. Mas tudo isto, na mai-
oria das vezes, ocorre porque vi-
vemos num país onde aos amigos
a lei e aos inimigos o rigor da lei.

panorama@gazetanit.com.br
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Local

Tamanduá
é resgatado
em Várzea
das Moças

Integrantes da
Coordenadoria
Ambiental da Guarda
Municipal de Niterói
resgataram no dia
10, no bairro de
Várzea das Moças,
um tamanduá-mirim
que havia entrado
em uma residência.
Assustada, a mora-
dora Maria Amelia
dos Santos ligou para
o número 153 – que
atende no Centro
Integrado de Segu-
rança Pública (Cisp),
solicitando ajuda. O
animal que foi en-
contrado sadio e sem
ferimentos já foi
reintegrado pela
equipe ao seu habitat
natural.

A moradora conta
que quando o animal
invadiu sua casa foi
acuado pelos cachor-
ros e, com medo
soltá-lo, solicitou
ajuda para que não
fosse atropelado, já
que mora próximo a
rodovia RJ-106.

Ruas da Ponta
d’Areia ganham
novas placas

Quem passa pelas ruas da
Ponta d’Areia já pode observar
as novas placas que indicam os
nomes das vias do bairro. O tra-
balho foi concluído na segunda-
feira (13). Foram instaladas 84
placas que informam com o
nome da via e o CEP.

O novo modelo de placa traz
o nome principal da rua em
destaque e a barra inferior ga-
nhou cores que variam de acor-
do com cada região geográfi-
ca da cidade. Na Região Oce-
ânica, laranja, a região Norte
apresenta um tom de vinho, na
de Praias da Baía a cor é azul,
a de Pendotiba, verde, e a da
região Leste, amarela.

Detran visa
regularizar
serviços com
atendimento
noturno

O Detran fará atendimento
noturno para atender a deman-
da reprimida dos serviços de vis-
toria de veículos durante as pa-
ralisações dos funcionários ter-
ceirizados. A partir do próximo
dia 21 de novembro (terça-fei-
ra), 19 postos de vistorias em
todo o estado, incluindo Niterói
e São Gonçalo, vão disponibili-
zar para a população um tercei-
ro turno de serviço noturno, das
19h às 22h.  Os agendamentos
poderão ser realizados no site
www.detran.rj.gov.br.

RJ-100 terá reparos emergenciais
A Prefeitura inicia, nes-

ta semana, reparos emer-
genciais na RJ-100, no tre-
cho da rodovia localizado no
município. As equipes farão
o recapeamento na área
entre a sede da Associação
Niteroiense dos Deficientes
Físicos (Andef) e a RJ-106.
A região do trevo de Maria
de Paula também receberá
melhorias e será recapea-
da. A prefeitura está aguar-
dando a assinatura de um
convênio com DER para
que seja feita a obra defini-
tiva em toda via.

A RJ-100, que tem 13,5
quilômetros, se estende ao

longo do limite entre os mu-
nicípios de Niterói e São
Gonçalo, indo do Barreto, a
partir do entroncamento com

a BR-101 (Niterói-Manilha)
a Rio do Ouro, na interse-
ção com a RJ-106 (Rodovia
Amaral Peixoto).

Lava Jato no Rio já denunciou 134
e pediu devolução de R$ 2,3 bi

Em 17 meses de operação,
a força-tarefa da Lava Jato do
Ministério Público Federal
(MPF) no Rio de Janeiro ajui-
zou 25 ações penais contra 134
pessoas, sendo que 15 acusa-
ções são contra o ex-governa-
dor Sérgio Cabral. O balanço foi
divulgado hoje (17) pela Procu-
radoria da República no estado.

Ao todo, foram 17 operações
em conjunto com a Polícia Fe-
deral, 15 acordos de colabora-
ção premiada, 57 prisões pre-
ventivas, 12 temporárias, 34 con-
duções coercitivas e 211 man-
dados de busca e apreensão
cumpridos. Mais de R$ 450 mi-
lhões já foram ressarcidos e
pagos em multas compensató-

rias decorrentes de acordos de
colaboração, sendo que o MPF
pede mais R$ 2,3 bilhões em
reparação pelos danos provoca-
dos pela organização criminosa.

O ex-governador Sérgio Ca-
bral já foi condenado em duas
ações penais na Justiça Federal
do Rio de Janeiro no âmbito da
Lava Jato. Há um ano ele está
preso, inicialmente em Bangu, e
depois no presídio de Benfica, na
zona oeste da capital fluminense.

Outras 30 pessoas também
já foram condenadas na Lava
Jato no Rio. Somadas, as pe-
nas ultrapassam 377 anos de
prisão. Os principais crimes
cometidos pela organização cri-
minosa foram: fraude a licita-
ções, corrupção passiva e ati-
va, lavagem de dinheiro, orga-
nização criminosa, falsidade
ideológica, evasão de divisas,
crime contra a ordem econômi-
ca (cartel), crime contra o sis-
tema financeiro, embaraço a
investigação de organização cri-
minosa e tráfico de influência.

Previsão do Feriado
Fonte: Climatempo
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CALÇADÃO DE ICARAÍ...
Os membros (e ex-
membros) da Fifa
estão mais enrolados
do que linha russa
em lata de óleo.
Joseph Blatter,
o ex-presidente da
entidade, está
sendo acusado pela
ex-goleira dos
Estados Unidos,
Hope Solo, de
assédio sexual.
Segundo ela, Blatter
"apalpou minha
bunda na entrega da
Bola de Ouro". Pelo
menos, ele não
apalpou a bola do
Cristiano Ronaldo. A
de Ouro , que fique
claro. FICA DOIDO
VARRIDO QUEM QUER/
SE METER E ENTENDER
A MULHER...

NIKITY CITY... No dia 22 de
novembro, Niterói, a Cidade
Sorriso, faz 444 anos. Toda a
equipe da coluna foi para
alguns pontos da cidade para
ouvir histórias atuais.
Makulelê, Caboclo, Boneco e
Sunda deram um rolê por
Nictheroy. Os quatro até
foram assaltados mas, isso
é outra história.

PRAIA DE CAMBOINHAS...
Para "pôr fim aos negócios
temerários que vinha sendo
orientado a firmar, que
resultaram na atual condição de
quase miserabilidade" é que
Bebel, filha mais velha de João
Gilberto, solicitou a interdição
dele que, aos 86 anos, está com
a saúde bastante fragilizada.
VAI MINHA TRISTEZA/E DIZ A
ELA/QUE SEM ELA NÃO PODE
SER/CHEGA DE SAUDADE...

PRAÇA ARARIBOIA... Ainda há quem se incomode
com os vazamentos de nudes. Nora Mork, 26
anos, estrela norueguesa do handebol, teve seu
celular hackeado e as fotos íntimas
compartilhadas. Ela foi artilheira nas
Olimpíadas Rio-2016 e desejava ser eleita a
melhor do mundo. A Nora acabou entrando em
depressão. BOLA NA TRAVE NÃO ALTERA O PLACAR/
BOLA NA ÁREA SEM NINGUÉM PRA CABECEAR/BOLA
NA REDE PRA FAZER O GOL/QUEM NÃO SONHOU EM
SER UM JOGADOR DE HANDEBOL...

ALAMEDA SÃO BOAVENTURA... A
velha história da medicina:
ovo faz bem. Tempos depois:
ovo faz mal. A cada período,
uma mudança. E assim é com
diversas outras coisas. Só que
agora a pressão é outra. Os
Estados Unidos mudaram a
classificação da pressão
arterial . O limite da pressão
alta era a partir de 14/9, agora
mudou para: 13/8. A tendência
é que o Brasil siga essa nova
classificação, que vai elevar
consideravelmente  o número
de hipertensos. OLHO NA
PRESSÃO/TÁ FERVENDO/OLHO
NA PANELA/DINAMITE É O FEIJÃO
COZINHANDO...

PLAZA SHOPPING... O ex-ator
Alexandre Frota destila
veneno nas redes sociais.
Desta vez, ele virou vidraça
em virtude de ter sido
divulgado um processo que
corria em segredo de
justiça. Aqui cabe abrir um
parênteses: Nelson Rubens
deve ser o responsável
pelos processos que correm
em segredo de justiça, pois
os conteúdos estão
vazando com
facilidade... Mas,
voltando ao Brocha,
digo, Frota: em
virtude do seu "pinto
mole" ele entrou com
uma ação exigindo do
plano de saúde uma
prótese peniana
inflável. Alexandre
tentou negar, faltou
firmeza. A PIPA DO
VOVÔ NÃO SOBE MAIS/
APESAR DE FAZER
MUITA FORÇA...

PRAÇA DO BARRETO... Seria
cômico se não fosse trágico. Em
Washington, Estados Unidos,
Marissa Wallen, 21 anos, prima
profissa, não gostou do sexo
oral praticado pelo seu cliente.
Sem saber como falar isso para
ele, ela não pensou duas vezes e deu dois tiros
na cabeça de cima do cliente ruim de língua. Até
o fechamento desta edição ele ainda estava
vivo.  O OUTRO LADO DO PARAÍSO...



#g
az

et
an

it

5 |
Edição de 18 a 24 de novembro de 2017
contato@gazetanit.com.br  |  Whatsapp (21) 9 9590-5340 Comemoração

444 anos de Niterói terá extensa programação cultural
A grande e diversificada

programação foi preparada
para comemorar os 444 anos
da cidade, por vários pontos do
município. A celebração come-
ça no sábado, 18 de novem-
bro, e se estende até o dia 29,
com dança, exposições, teatro,
contação de histórias e muita
música com artistas como Flá-
vio Venturini e a turma do 14
Bis, Teresa Cristina, Dudu
Nobre, Áurea Martins, a Or-
questra Aprendiz, Criolo, Zeca
Pagodinho, Fundo de Quintal,
Moacyr Luz e muito mais.

A festa começa neste sá-
bado (18), às 14h, com os pa-
lhaços contadores de históri-
as, Os Fuxiqueiros, apresen-
tando canções infantis popu-
lares, no Horto do Fonseca.

Também no Horto, às 17h, a
cantora Teresa Cristina e o
músico Mosquito fazem uma
referência aos mestres do
samba, em show que terá a
abertura do Grupo Estrelato.

Ainda no dia 18, às 19h, a
Cia de Ballet de Niterói apre-
senta um dos seus maiores
sucessos: “Choros e Valsas -
Um Tributo a Pixinguinha”,
com a participação da Orques-
tra Sinfônica Aprendiz, na praia
de São Francisco.

No dia 19, domingo, às 16h,
haverá uma animada Batalha
de Rimas do projeto Viva Zum-
bi - Conexão Favela & Arte,
no Horto do Fonseca. Já a orla
de São Francisco recebe, a
partir das 18h, o show da ban-
da 14 Bis, que traz como brin-

de, seu ex-integrante Flávio
Venturini. A abertura da noite
musical fica por conta do can-
tor niteroiense Igor Carvalho.

Na segunda-feira, 20, Dia
da Consciência Negra, o sam-
bista Dudu Nobre e a cantora
Áurea Martins ditam o ritmo
na Praça da Cantareira, em
São Domingos, a partir das
18h, em evento que terá a
abertura do grupo Sambaí e
diversas atividades da cultura

negra, como jongo, capoeira,
samba, dança afro e charme.

No dia 21, terça-feira, às
14h30, no Memorial Roberto
Silveira (Caminho Niemeyer),
a programação tem como des-
taque a abertura da exposição
do projeto “Revisitando a Lite-
ratura Fluminense”, em home-
nagem ao autor Lili Leitão e a
Roda Literária do Café Paris.
Também no dia 21, às 19h, a
Fundação Municipal de Educa-

Dudu Nobre (20) e Teresa Cristina (18)

Dia 18, Os Fuxiqueiros no Horto e Cia de Ballet de Niterói em São Francisco

14 Bis, dia 19 em São Francisco Zeca Pagodinho (22) no Teatro Popular

ção promove a intervenção ur-
bana “Precisamos Falar de
Racismo”, na Praça Arariboia.

No Dia do aniversário de
Niterói, quarta, 22, a festa terá
música para todos os gostos. A
Praça do Teatro Popular, no
Caminho Niemeyer, será cená-
rio, a partir das 18h, para a gra-
vação do DVD Samba Social
Clube, com participações de
Zeca Pagodinho, Moacyr Luz
e o grupo Fundo de Quintal.
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Patinação no gelo em Camboinhas
O complexo Tio Sam, em Camboinhas (Av. Prof. Florestan

Fernandes, 1625), inaugura no dia 30 de novembro a sua pista
de patinação no gelo. A área também contará com food truck e
toda infraestrutura para receber os clientes. Os ingressos cus-
tam R$ 25 (meia hora de patinação) e R$ 40 (1 hora). Crianças
com carteirinha de estudante ganham 20% de desconto.

Programação de aniversário continua
com palestra, esporte e mais música

O Teatro Municipal de Ni-
terói recebe, dia 22, a Orques-
tra Sinfônica Aprendiz, com
seus 50 componentes, às
19h30, para um grande con-
certo, que vai celebrar, além
dos 444 anos de Niterói, os 10
anos da orquestra e o tomba-
mento do Programa Aprendiz
como Patrimônio Cultural do
Estado do Rio. O espetáculo
terá entrada gratuita.

Na sexta, 24, a Biblioteca
Parque de Niterói, promove o
encontro Palavra e Cidade, das
14h às 18h, com uma palestra
da professora emérita da Uni-
versidade Federal Fluminense,
Ismênia Martins.

No sábado, 25, Criolo (foto),

um dos maiores expoentes
do rap nacional, mostra te-
mas do trabalho “Ainda há
tempo”, a partir das 19h, na
Praia de Piratininga. A aber-
tura do show ficará a cargo
de um dos ícones da cena
noturna carioca, o DJ Mam.

As cigarras cantoras Elia-
ne Furlani e Danielle Fritzen
serão a atração de domingo,
26, às 10h, com muita conta-
ção de histórias e música, no
Horto do Barreto. Já o bairro
de São Francisco vai abrigar
o campeonato Niterói Skate
Contest, das 8h às 18h, no ska-
te Parque Carlos Alberto Pa-
rizzi. Além das disputas, o
evento contará com a partici-

pação de bandas de Rock, de
Rap, ambientação musical
com DJs e demonstrações
com skatistas profissionais.

Para encerrar a programa-
ção de aniversário da cidade
com “chave de ouro”, na se-
gunda-feira, 29, às 19h, será
aberta a exposição “Cami-
nhando com Janete”, no Mu-
seu Janete Costa. A mostra faz
uma grande homenagem à ar-
quiteta pernambucana, mas
niteroiense por adoção, Jane-
te Costa, que empresta seu
nome ao museu. Janete, que
escolheu Niterói para viver,
dedicou sua longa caminhada
ao ofício de valorizar a arte
popular brasileira.

Orquestra Sinfônica Aprendiz se apresenta dia 22 no Teatro Municipal

Fafá de Belém e as Guitarradas
do Pará no palco do Municipal

Fafá de Belém volta à
Niterói para duas apresen-
tações no Teatro Municipal
nos dias 24 e 25 de novem-
bro, às 20h, com o show
“Fafá de Belém e as Gui-
tarradas do Pará”. No es-
petáculo, a cantora será
acompanhada pelo duo Ma-
noel Cordeiro e Felipe Cor-
deiro, os mestres da guitar-
rada paraense. O show mis-
tura clássicos da carreira à
canções do CD “Do tama-
nho certo para o meu sorri-
so”, que ganhou o Prêmio
da Música na categoria
“Melhor Álbum, Canção
Popular” -  e com o qual a
intérprete também foi lau-
reada com o troféu de  “Me-
lhor cantora”. Os músicos

Manoel Cordeiro e Felipe
Cordeiro, produtores do dis-
co, também arrasam em seus
números instrumentais.

Ingresso: R$ 90
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Lima Barreto é tema de evento
literário  no Jardim Icaraí

O Espaço "Conversa e
Cultura" recebe na próxima
sexta-feira (24), às 15h, o es-
critor Winter Bastos para mi-
nistrar uma roda de conversa
sobre a obra de Lima Barreto.

Entre as suas obras mais
conhecidas estão: Recordações
do escrivão Isaías Caminha
(1909); Triste fim de Policarpo
Quaresma (1915); Numa e Nin-
fa (1915); Os Bruzundangas
(1923); Clara dos Anjos (1948)
e Diário Íntimo (1953).

Autor do livro de crítica li-
terária “Malandragem, Revol-
ta e Anarquia: João Antônio,
Antônio Fraga e Lima Barre-
to” (Editora Achiamé, 2005),
Winter Bastos é contista e já
recebeu alguns prêmios. É
mestre em Literatura Brasi-
leira e Teorias da Literatura
pela UFF e faz parte do pro-
jeto Literatura na Varanda.

O espaço fica na Rua Mi-
nistro Otávio Kelly, 453, Jar-
dim Icaraí.

Tim Reynolds abre turnê Brasil em Niterói
Pela primeira vez no Brasil com

seu show solo acústico, o guitarrista
da Dave Matthews Band, Tim Rey-
nolds, estreia sua turnê de 4 shows
pelo país, no Teatro Municipal, dia 26,
às 19h, prometendo surpresas para
os fãs. E olha que presente para o
niteroiense: o morador da cidade
paga meia entrada no show!

As apresentações, que depois de
Niterói, passam pelo Rio, Belo Hori-
zonte e São Paulo, terão participa-
ções especiais de Carlos Malta, íco-

ne da música instrumental brasileira,
Pedro Agapio, vocalista e violonista
da banda 3Steps, Fernando Anitelli,
vocalista d’O Teatro Mágico, e Ga-
briel Grossi, considerado uns dos me-
lhores gaitistas do mundo.

 O repertório do show terá músi-
cas que abrangem toda a carreira do
guitarrista, além de covers de artistas
como Led Zeppelin, Prince, James
Brown e Jethro Tull, entre outros.

Ingressos a R$ 180 (inteira).
Morador de Niterói, R$ 90.
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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

palavras@gazetanit.com.br

Bela, devastada,
ela ainda é o nosso lar!

busca de uma vida com mais
qualidade. A bandidagem veio
junto. O trânsito aumentou na
proporção inversa ao tama-
nho das ruas. As praias fo-
ram invadidas por turistas da
Baixada. O IPTU disparou.
A Região Oceânica se urba-
nizou da forma mais caótica
que se poderia imaginar.

Hoje a cidade permane-
ce salpicada de paisagens
encantadoras. Mas sua
ocupação urbana ofende o
bom senso. Favelas surgem
a cada dia e vão aumentan-
do sob a vista grossa do
poder público. No asfalto
prédios se amontoam em
espaços exíguos, enquanto
as redes de esgoto não dão
conta da demanda, bastan-
do cinco minutos de chuva
para que as ruas formem
um mar de lama e lixo.

Não obstante haver um
túnel ligando Charitas à Re-
gião Oceânica, a vida não
melhorou quase nada para os
moradores lá de cima. Pelo
contrário, a famigerada Tran-
soceânica faz vítimas todos os
dias com seu imenso e desor-
denado canteiro de obras.

Niterói hoje já não é mais
a menina dos olhos de tanta
gente. Mas resiste, graças à
sua beleza única, e recebe
jovens amantes de Itacoatia-
ra e do Gragoatá com o mes-
mo coração aberto há mais
de quatro séculos.

Parabéns, Nikiti! Que as
novas gerações saibam cui-
dar de você como nós, um dia,
soubemos. Porque estar do
lado de cá da “poça” ainda é,
e espero que sempre seja,
muito melhor!

Início dos anos 80. Es-
tudante de Jornalismo da
UFF, a carioca se apaixo-
nou pela faculdade, pela ci-
dade e por um professor.
Resultado: casou-se e mu-
dou pra Niterói de vez.

Minha história tem mais de
30 anos e retrata um caso de
amor com tudo desse muni-
cípio. A universidade, a paixão,
a família, os amigos. Cresci-
da na Tijuca, traumatizada
com a construção do metrô
na Praça Saens Pena, encan-
tei-me com Itaipu, Piratininga
e as Charitas, onde Babau,
professor de fotografia do
IACS, e que veio a ser meu
marido, morava. Naquela épo-
ca a praia de Charitas só ti-
nha asfalto até o Casarão,
onde hoje funciona a Igreja da
Lagoinha.  Dali pra frente era
chão. Os postes de luz ainda
eram aqueles antigos. Não
havia essa violência de hoje.

Babau me apresentou à
praia mais maravilhosa da
vida naquela época, Itaipu,
onde ficávamos até as oito
da noite, papeando com os
amigos e assistindo o belíssi-
mo pôr do sol regado a muita
cerveja e peixe. Éramos ver-
dadeiros pintos no lixo!

Como estudante da UFF
frequentei todos os bares do
Ingá.  Os professores davam
aulas no “Barbudos”, e o
IACS fervia em suas famo-
sas festas juninas. A Lara Vi-
lela não era um mar de rosas
pra se andar sozinho, mas
não chegava nem perto da

atual “rua do perdeu”. .
Como a faculdade de Co-

municação era à noite, viramos
zumbis naqueles anos. De bar
em bar amanhecíamos no Ste-
ak House, comendo coraçãozi-
nho ao vinagrete e bebendo a
tradicional “saideira”.

Numa festa Babau me apre-
sentou a Luiz Antônio Mello e fui
trabalhar como locutora na Mal-
dita. Foram deliciosos anos na-
quele pequeno estúdio do Grupo
Fluminense de Comunicação to-
cando rock’n roll puro, enquanto
lá fora, prostitutas e bêbados di-
vidiam a frente da Rodoviária.

Minha vida em Niterói foi
muito sossegada até mais ou
menos meados dos anos 90.
Passeava com minha filhinha
pela praia de Charitas na pleni-
tude de uma jovem mãe empur-
rando o carrinho de seu bebê. O
Preventório já existia sim, mas
era uma bucólica comunidade
que se harmonizava com a pai-
sagem daquele lugar, junto com
a linda Jurujuba mais à frente.

Depois que me mudei para
Santa Rosa comecei a ver a es-
peculação imobiliária se instalar
e instalar o caos. O Rio de Janei-
ro veio vindo, principalmente Ti-
juca, Vila Isabel e entorno, em

palavras@gazetanit.com.brÁRIES - Dê mais atenção à saúde. Use seu
poder de comunicação para fortalecer sua
opinião. Boas surpresas no setor financei-
ro. No amor, espere o momento desfavorá-
vel passar. Saiba ceder.

TOURO - Planeje sua rotina com atenção.
Tome cuidado com as finanças. Conseguirá
lidar com inimigos. Saúde estável. No amor,
não tenha medo de encarar seus sentimen-
tos. Conte com os amigos.

GÊMEOS - Segredos e intrigas podem aba-
lar o relacionamento amoroso. Não faça
provocações. Estabilidade emocional resol-
verá problemas. V ida familiar tumultuada.
Boa semana para viajar.

CÂNCER - Não invista seu dinheiro em ne-
gócios arriscados. Entusiasmo contagiará
a todos, inclusive na vida profissional. Dei-
xe o passado de lado e aproveite as sur-
presas do presente. Saúde sem alterações.

LEÃO - Deixe os pensamentos ruins de lado.
No amor, não cultive o ciúme. Clima de inti-
midade e sensualidade a dois. Momento
importante para modificar sua forma de
pensar. Alegrias em viagem ou passeio.

VIRGEM - Pessoa que não vê há muito tem-
po trará notícias boas. Cuidado com o exa-
gero ao falar ou agir. Na profissão, desen-
tendimentos podem aparecer. No amor,
abuse do seu poder de sedução.

LIBRA - Livre-se de problemas e faça pla-
nos para o futuro. Procure sair da rotina e
divirta-se ao lado de amigos. Na profis-
são, podem surgir  boas oportunidades.
Cuidado para não gastar demais. Roman-
ce protegido.

ESCORPIÃO -  Dê mais importância a sua
qualidade de vida. Pessoas que pareciam
lhe apoiar podem estar ausentes. Bom mo-
mento na vida profissional. Problemas se-
rão passageiros, procure relaxar.

SAGITÁRIO - Sucesso profissional virá da sua
força de vontade. Parcerias comerciais fa-
vorecidas. Cuidado com pessoas fofoquei-
ras. No amor, novidades estão por vir. Sur-
preenda a pessoa amada.

CAPRICÓRNIO - Problemas pessoais exigirão
sua atenção. Na profissão, muita garra e
determinação. Capriche no visual e apro-
veite para conquistar quem ama. Repense
suas atitudes nas relações pessoais.

AQUÁRIO - Aceite o que diz seu coração. Não
tenha medo de ousar, principalmente no
amor. Divirta-se ao lado de amigos e pa-
rentes. Dê mais atenção ao lado espiritu-
al. Tenha paciência com a família.

PEIXES - V ida profissional em destaque.
Preste mais atenção no que fala com ami-
gos. No amor, use sua intuição e criativida-
de. Alto poder de sedução. Pense bem an-
tes de julgar os outros.

                    De 18 a 24 de novembro

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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Luiz Antonio Pimentel recebe homenagem
O jornalista e poeta Luís Antônio Pimentel (foto) recebe justa

homenagem no próximo dia 22, feriado do aniversário da cidade, às
10h30, na entrada do Túnel Charitas-Cafubá (conhecido erronea-
mente como Túnel Luís Antônio P.). A presença de todos é muito
importante, no intuito de que esta homenagem venha ser marco na
história cultural de Niterói. A adesão e confirmação das presenças
pode ser feita através do e-mail cecchettipaulo@gmail.com.

Chá beneficente pelos 69 anos da Pestalozzi
Voluntários da Pestalozzi de Niterói realizam no próximo

dia 30, às 16 horas, no Hotel H, no Ingá, um Chá Beneficente
em comemoração aos 69 anos de fundação da tradicional ins-
tituição voltada para a área da saúde, educação e reabilitação
de pessoas com deficiência. Toda a renda do evento será re-
vertida para os programas sociais que a instituição desenvolve.
Os convites (R$80) pelos telefones 2199-4437 ou 2199-4420.


