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

Artigo

Contra os ataques
à Constituição

A Constituição da Re-
pública Federativa do Bra-
sil, promulgada em 1988,re-
presentou um enorme
avanço para a sociedade
brasileira em termos de
garantias individuais, o que
lhe rendeu o apelido de
"Constituição Cidadã". Fez
a transição da Ditadura
Militar para um regime de-
mocrático e restabeleceu a
inviolabilidade de direitos e
liberdades básicas.

Quase três décadas de-
pois, estamos vivendo tempos
sombrios e assistindo a uma
onda de ódio, a uma sede de
vingança e a um desejo irra-
cional de punir e linchar to-
dos os nossos inimigos públi-
cos. Se tivermos que agir con-
tra as leis de acordo com os
nossos interesses vai ficar
muito difícil viver neste país.

A Constituição foi escri-
ta por um Congresso eleito
por 559 parlamentares que
deliberaram sobre todo o
seu texto. Não fui consti-
tucional. Portanto, não me
cabe discutir se as leis são
justas ou não. Seria levia-
no da minha parte.

Defender a constituição
federal e estadual deveria
ser uma missão não só do
Legislativo, mas também
do Judiciário e do Executi-
vo. Diferentemente dos que
praticam crimes de todos os
tipos, nós cidadãos de bem,
políticos, juízes e promoto-
res devemos defender a lei
e fazer cumprir enquanto

esta estiver em vigor.
Se existem leis que a

sociedade não concorde,
que se mobilize para mudá-
las e não simplesmente ig-
nore para atender os holo-
fotes da mídia.

Quando recebi do povo
do Estado do Rio de Janei-
ro os 28.957 votos que me
colocaram na Assembleia
Legislativa (Alerj), sabia
que a missão não seria fá-
cil, mas como tudo na mi-
nha vida, entrego nas mãos
de Deus e tento, através das
orações, buscar o que de
melhor posso fazer em meu
mandato e em minha vida.
Até a presente data não me
arrependo de nada que fiz
no exercício da função.

Uma democracia não
permite o atropelo do direi-
to à defesa e da supressão
de direitos. Passar por cima
desses mecanismos cons-
titucionais é um via de mão
única que levará no curto
prazo ao fim do Estado
Democrático de Direito.

Quando permitimos que
a nossa Carta Magna seja
rasgada estamos abrindo
caminho para o retorno à
barbárie. Sem julgamento
e direito à defesa, a próxi-
ma vítima poderá estar
entre os que hoje aplau-
dem o esquecimento da lei.
____________________________
Milton Rangel é
Deputado Estadual
pelo DEM-RJ

PROPAGANDA
ENGANOSA
Realmente, em termos de
publicidade (e de corrupção,
só para não esquecer), o Bra-
sil é campeão. As peças são
tão bem boladas e produzidas
que nos levam a acreditar -
ou quase - naquela velha
mentira dita várias vezes por
Goebbels, ministro da Propa-
ganda de Hitler. Como no caso
das institucionais, do gover-
no federal, que estão sendo
veiculadas para tentar con-
vencer a população que a Pre-
vidência “está quebrada, não
vai prejudicar o contribuinte
e, que, portanto, precisa so-
frer reformas urgentes”.
Entre outros absurdos e,
digamos, inverdades, diz que
vai combater privilégios e
acabar com os desvios e rou-
bos (e os R$100 bilhões por
ano da DRU que são retira-
dos da Seguridade Social?  E
o perdão das dívidas de ban-
cos e grandes empresa?) Ain-
da bem que ainda tem gente
experiente de olho, como o
deputado Arnaldo Faria de Sá
que acaba de entrar na Justi-
ça Federal e no Conar (Con-
selho Nacional de Autorregu-
lamentação Publicitária) por
mais esta propaganda enga-
nosa do governo Temer.

 INÍCIO DO FIM
 E por falar em governo
Temer e nas muitas propagan-
das despejadas para tentar
mostrar que o ruim é bom, só
na campanha da Reforma da
Previdência foi destinada uma
verba inicial de cerca de R$ 20
milhões relativa à produção do
vídeo e à compra do espaço
publicitário. Com um minuto de
duração e exibida apenas por
uma semana, ela diz que “a re-
forma vai combater privilégios
pois tem muita gente no Brasil
que trabalha pouco, ganha
muito e se aposenta cedo”. E
tem mesmo, cara pálida.
 Só que todos sabemos
que os ‘privilégios’ do Judiciá-
rio, do Executivo e do Legisla-
tivo, em sua plenitude, conti-
nuarão sendo intocáveis, bem
como os auxílios moradia, pa-
letó, peru, cotas para viagens,
planos de saúde extensivos às
famílias (muitos vitalícios) etc.
e as aposentadorias como a do
próprio presidente que, há 20
anos, recebe cerca de R$ 45 mil
como promotor do Estado de
São Paulo e, assim como Luis-
linda Valois, também é um es-
cravo pois continua trabalhan-
do e ganhando mais salário. Ah,
e malas de dinheiro quando dá.

BOLSONARO NA FRENTE
 Embora alguns não aceitem
ou digiram, sequer, a ideia (tem ain-
da grande parte da mídia), a verda-
de é que a candidatura Bolsonaro
vem se consolidando a cada dia e
seu nome conhecido em todo o
Brasil sendo, inclusive, viraliza-
do apenas nas redes. E isto aca-
ba de ser comprovado em pes-
quisa realizada pelo Datafolha em
todas as unidades federativas
onde ele venceu Lula, seu prin-
cipal concorrente, em 19 delas.
 A saber: Acre, Bolsonaro,
68,18% , Lula 9%; Alagoas, 36,36%
x 25%; Amapá, 35,29% x 8,01%;
Amazonas, 38,18% x 20%; Distrito
Federal, 31,25% x 20,83%; Espírito
Santo 36,70% x 20,18%; Goiás
38,25% x 22,40%; Mato Grosso,
45,36% x 20,52%; Mato Grosso do
Sul 50,55% x 18,68%; Minas Ge-
rais, 32,81% x 24,94%; Pará, 38,67%
x 26%; Paraná, 31,88% x 17,19%;
Rio de Janeiro, 38,72% x 27,61%;
Rio Grande do Sul, 38,39% x 25,16;
Rondônia, 53,85% x 17,31%; Ro-
raima, 21,43% x 14,29%; Santa
Catarina, 45,41% x 13,76; São
Paulo, 28,47% x 20,27% e Tocan-
tins, Bolsonaro 44,23% e Lula
23,08% das intenções de voto.

ATO DE AMOR
Por falar em Quissamã, toda
vez que acontecem eventos re-
lativos ao Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue, celebrado sába-
do passado (25/11), lembro-me
deste pequeno município (pe-
quenino só em relação à popu-
lação que beira hoje os 25 mil
habitantes), que se tornou gran-
de a partir de muitas coisas por
lá produzidas e realizadas desde
que se emancipou de Macaé, há
pouco mais de 27 anos. Foram
muitos os programas e projetos
vitoriosos nas áreas da educa-
ção, saúde, esportes, assistên-
cia social, etc., mas um deu a ele
uma grandiosidade de dar inve-
ja a muita gente grande por aí.
Foi a implantação do Pro-
grama Municipal de Doação Vo-
luntária de Sangue, pela assis-
tente social Márcia Direnna, em
1994, que criou um cadastro
com mais de 400 doadores - à
época, chamado de “Cadastro
de Gente do Bem” - marcando,
para sempre, a história daquele
lugar, pois conseguiu reunir um
número surpreendente de vo-
luntários (5% da população,
quando a média brasileira mal
chegava a 1%) que queriam pro-
longar a vida de pessoas que
necessitavam do bem mais vali-
oso que existe. Parabéns a Quis-
samã e a todos que, anonima-
mente, salvam milhares de vi-
das através de um dos maiores
gestos de amor ao próximo.

EDUCAÇÃO COM ‘E’
MAIÚSCULO
 Existe uma pequena escola
pública de ensino fundamental I
no pequeno município de Quissa-
mã, norte do RJ, que tem dado de-
monstrações de que a Educação
só alcança bons resultados se for
vista como uma boa integração
entre o poder público, o corpo
docente e a equipe multidiscipli-
nar com o ensino tradicional e, cla-
ro, com as famílias, atores princi-
pais no contexto de se formar ci-
dadãos. Trata-se da Escola Muni-
cipal Maria de Lourdes, localizada
no seio de uma comunidade ca-
rente, no Sítio Quissamã, de pou-
co mais de 400 alunos. O que ela
tem de diferente em relação a mui-
tas outras? Nada, em se tratando
dos métodos pedagógicos, livros,
cadernos, professores, lápis, etc.
Mas, lá, a relação direta entre
o conteúdo aplicado, os alunos e
suas famílias, nos aspectos psico-
lógico, intelectual e social, comple-
mentando a ação da família e da
comunidade, é uma daquelas coi-
sas que fazem a diferença. Reuni-
ões semanais são feitas para que
pais e responsáveis conheçam o
papel que todos têm. Resultado:
boas avaliações produzindo, por
exemplo, índices e objetivos al-
cançados e um ambiente mais fe-
liz e de constante aprendizado.
Um modelo a ser seguido para
quem ainda não entende o papel
que cada um tem na Educação.
Na acepção da palavra.

MACACO TEM RAZÃO
 Quem não se lembra do
macaco Sócrates, do programa
humorístico, Planeta do Ho-
mens? Ele ao final de cada fato
relacionado, principalmente, à
política e suas muitas curiosi-
dades, peculiaridades e injusti-
ças, dizia que ‘só queria enten-
der’...  O quadro se mantém vivo
até hoje em nosso cotidiano,
pois existem coisas que gosta-
ríamos de entender. Só que não.
Veja o bloqueio nas contas do
ex-presidente Lulla, por exem-
plo. Ele teve R$ 16 milhões obs-
truídos pela Justiça e só traba-
lhou uma vez na vida (ou propi-
nou?), quando foi presidente da
República (palestras não valem).
O salário de presidente no
Brasil é de R$ 30.934,70. Multi-
plicando este valor por 96 me-
ses, daria a quantia de R$
2.970.019,70 . Então, como é que
ele tem R$ 16 milhões? Isto é,
ele não poderia ter gasto um
centavo nem em Atibaia nem
no Guarujá. Será que Lulla po-
deria contar ou mostrar a má-
gica para nós, pobres brasilei-
ros, ou para o ministro da Fa-
zenda que, assim, talvez não
precisasse diminuir os direitos
de ninguém na Previdência?

panorama@gazetanit.com.br

Por Milton Rangel



#g
az

et
an

it

3 |
Edição de 2 a 8 de dezembro de 2017
contato@gazetanit.com.br  |  Whatsapp (21) 9 9590-5340

      Participe!
(21) 9 9590-5340

EXPEDIENTE  |  Jornal Gazeta Niteroiense
Fundador e Diretor Responsável: Nilson Ricardo.

E-mail: contato@gazetanit.com.br. Tel: (21) 99590-5340
Na Internet em www.gazetanit.com.br. No Twitter @gazetanit.
No Facebook www.facebook.com/gazetaniteroiense.
Colaboradores: Os artigos, crônicas e colunas assinadas são de total
responsabilidade de seus autores e não traduzem a opinião do jornal.

         A Gazeta Niteroiense é uma publicação da Editora X Niteroiense Ltda. ME.   |   Distribuição gratuita.

www.gazetanit.com.br
contato@gazetanit.com.br

COMERCIAL (21) 99590-5340
comercial@gazetanit.com.br

O jornal GAZETA NITEROIENSE conta com distribuição gratuita e ênfase de circulação
nos locais mais frequentados de Niterói em mais 200 pontos de distribuição na cidade.
Possuímos mala direta online com mais de 15 mil e-mails cadastrados ativos,
estimando-se que, em média, o periódico venha atingir até 50 mil leitores por edição. ANUNCIE: comercial@gazetanit.com.br ou ligue (21) 9 9590-5340

Local

Bruno Lessa apresenta proposta
para defender a lagoa de Itaipu

Seop de Niterói inutiliza cerca
de 25 mil CDs e DVDs piratas

Câmara vota veto e destranca pauta
Plenária realizada nesta

quarta-feira (29) na Câmara
Municipal de Niterói analisou
o veto parcial ao Projeto de Lei
14/2017, que dispõe sobre
medidas de prevenção e com-
bate ao assédio sexual de mu-
lheres nos meios de transpor-
te coletivo na cidade de Nite-
rói, de autoria da vereadora
Talíria Petrone, tendo como
coautor o vereador Paulo
Eduardo Gomes, ambos do
PSOL. Com 15 votos sim e
dois não o veto parcial ao arti-
go 2º, que determinava que as
empresas de ônibus deveriam
promover campanhas e afixar
cartazes sobre o assédio se-
xual nos coletivos foi mantido.
Com a análise do veto a pauta
de votações foi destrancada.

Nas galerias, moradores da
orla da Lagoa de Itaipu e am-
bulantes protestaram. Os mora-
dores são contra a possibilidade
de construção de prédios em
áreas próximas ao espelho
d’água da lagoa e os ambulan-
tes criticam a ação de repres-
são ocorrida na tarde desta
quarta-feira. Programada para
a sessão desta quarta-feira (29),
a votação do projeto de Lei do
novo Plano Diretor de Niterói
não ocorreu devido a uma limi-
nar concedida na última quinta-
feira pela Sexta Vara Cível de
Niterói que determinou a sus-
pensão da tramitação do proje-
to na Casa. A Procuradoria da
Câmara já entrou com um re-
curso junto à Justiça, pedindo a
cassação da liminar.

O vereador Bruno Lessa
(PSDB) apresentou na Câma-
ra Municipal essa semana im-
portante proposta que traz tran-
quilidade a ambientalistas e
defensores da Lagoa de Itai-
pu. É de sua autoria a emenda
ao Plano Diretor que delimita
a região do entorno da lagoa
como Área de Preservação
Permanente (APP).

Lessa, que preside a Comis-
são Permanente de Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e Sus-
tentabilidade da Câmara Muni-
cipal, organizou durante três
meses, em conjunto com a Co-
missão de Urbanismo, as audi-
ências públicas que discutiram
o projeto com a população.

No último domingo (26),
moradores de Niterói, preocu-
pados com o futuro da Lagoa,
promoveram mais um ato para
pedir a preservação do trecho
entre o espelho d’água da la-
goa e Camboinhas. Esse foi o
segundo abraço organizado por
ambientalistas, associações lo-

cais, esportistas, grupos de ca-
noeiros e pescadores artesa-
nais da Região Oceânica. O
Plano Diretor foi encaminhado
à Câmara Municipal para a
apreciação dos vereadores sem
o reconhecimento da área em
questão como de preservação.

"Precisamos defender a la-
goa, que tem um enorme valor
ambiental e turístico para nos-
sa cidade.  O prefeito optou em
se omitir em relação a isso, o
que considero um grande equí-
voco. A partir da minha emen-
da, a Câmara tem a oportuni-
dade de reparar essa dolosa
omissão do chefe do Poder
Executivo," defendeu Lessa.

A Secretaria Municipal de
Ordem Pública de Niterói
(Seop) inutilizou nesta sexta-
feira (1º/12), cerca de 25 mil
CDs e DVDs piratas, que fo-
ram apreendidos pela Guarda
Municipal e agentes da Seop
durante 2017. As mídias fal-
sificadas foram destruídas no
depósito público municipal.

A ação, que acontece
anualmente, contou com au-
xílio da Secretaria de Con-
servação e Serviços Públi-
cos (Seconser). As apreen-
sões foram realizadas em di-
versos bairros da cidade du-
rante rondas normais ou
através de denúncias. As
cópias eram todas de artis-
tas e cantores renomados,
nacionais e internacionais,
artistas gospel, além de ví-
deos de pornografia.

Durante as blitzen, os
agentes também encontra-
ram várias cópias de softwa-
re de computador que, em

alguns casos, os originais che-
gam a ser comercializados por
R$ 500 nas lojas, mas nas
bancas ilegais chegaram a ser
vendidos até por R$ 50. Os
CDs e DVDs falsificados
eram comercializados por va-
lores entre R$ 2,90 e R$ 15,
dependendo do tipo de cópia.

Secretário de Ordem Pú-
blica, Gilson Chagas adiantou
que os trabalhos de combate
às mercadorias piratas, serão
intensificados durante o mês

de dezembro.
“Esse tipo de comércio é ile-

gal e as ações serão intensifi-
cadas. É um crime que lesa
várias pessoas, desde o comer-
ciante até os próprios artistas
e produtores musicais que dei-
xam de receber os direitos au-
torais. Isso sem contar que não
existe critério para venda de
determinados CDs e DVDs,
comercializados indiscrimina-
damente para menores de ida-
de”, observou o secretário.

Niterói ganha Conselho do
Idoso após 16 anos de espera

Após 16 anos de espera,
muita luta no campo político e
adiamentos, o município de Ni-
terói ganha seu Conselho Mu-
nicipal de Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa (COMDDE-
PI). A solenidade de posse dos
28 membros foi realizada na ma-
nhã desta quarta-feira (29) no
Plenário Brígido Tinoco da Câ-
mara de Vereadores. Dirigida
pelo presidente do Poder Le-
gislativo Niteroiense, vereador
Paulo Bagueira (SDD), a ses-
são teve a mesa principal for-
mada, além de Bagueira, pelo
secretário municipal do Idoso,
Beto Saad; pela secretária de
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia, Flavia Oliveira (represen-

tando o prefeito Rodrigo Ne-
ves); pelo promotor da Pessoa
Idosa e com Deficiência, João
Carlos Brasil; e pelo advogado
da Ordem dos Advogados do
Brasil de Niterói; Marcos Fio-
ravanti, empossado como pre-
sidente do Conselho.

Com o plenário e as galerias
lotadas, os representantes da so-
ciedade civil aplaudiram a apre-
sentação dos corais do Projeto
Gugu e da Univerti (Universida-
de Aberta da Terceira Idade), que
cantou músicas natalinas e clás-
sicos da Música Popular Brasi-
leira. Paulo Bagueira elogiou a
decisão política do atual gover-
no e o trabalho desenvolvido pela
Secretaria do Idoso.

Ação Cidadã
Acontece no sábado (9),

a última edição do ano da
Ação Cidadã – projeto da
Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos
(SASDH) que oferece, gra-
tuitamente, diversos servi-
ços para a população. Rea-
lização de testes rápidos de
saúde e exames de vista são
alguns serviços que serão
disponibilizados. O evento,
que começa às 10h, será
realizado na Unidade Muni-
cipal de Educação Infantil
(Umei) Portugal Pequeno,
no bairro da Ponta D’Areia.
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THE END... Gravem este nome: 3200
Phaeton. Esse nome poderá acabar com

Donald Trump, Kim Jon-un, Michel Temer,
PMDB, PT, Sérgio Cabral, Pabllo Vittar,

racismo, pedofilia, violência, terrorismo...
É um asteroide que passará perto do

planeta Terra em dezembro. Basta um
pequeno desvio na rota e o planeta vai

todo para a casa do carvalho.

TUDO O QUE VOCÊ FAZ/UM DIA VOLTA PRA
VOCÊ... E o inferno astral da Globo
continua. Se não bastassem os casos de
racismo, assédio sexual, drogas e
propinas envolvendo os seus
funcionários, a emissora, apesar de seis
indicações, não conquistou nenhum Emmy
Internacional. Perdeu inclusive o prêmio
de melhor novela, cuja categoria a Globo
venceu nos últimos cinco anos.

MAKULELÊ X CRIVELLA...
O povo tem memória
curta. Só pode...
Quando Marcelo Crivella
disputou o 2° turno das
eleições para prefeito
do Rio, levantou-se o
tema de que não se
deveria misturar
política e religião. A
maioria dos cariocas
acreditou que não
haveria essa mistura,
assim como acreditou
que se o outro
candidato (Marcelo
Freixo) vencesse, ele iria acabar com a polícia militar e o Rio se
tornaria um caos nas questões de segurança. Aposta feita, banca
forte, qual foi o bicho que deu? Crivella cortou pela metade a
subvenção para as escolas de samba; os ensaios técnicos no
Sambódromo foram cancelados; o projeto "Trem do Samba" não
teve apoio financeiro da prefeitura; Crivella cortou a verba da
tradicional Procissão de Iemanjá, em Copacabana; Crivella
também cortou recursos para as paradas gays de Copacabana e
Madureira; e tentou impedir o bloco "Tambores de Olokun" de
ensaiar no Aterro do Flamengo. O evangélico Crivella está
fazendo tudo o que era previsto. E o carioca escolheu Crivella, no
melhor estilo cada um tem o governo que merece.

APOCALIPSE... Se você estiver
lendo este texto, significa
que os especial istas  estão
certos: felizmente, ou
infel izmente,  o míssi l
bal íst ico intercontinental
Hwasong-15 lançado pelo
baixola da Coreia do Norte
não tem potencial para
atingir o Brasil. O
"infel izmente" da história
vai de encontro à teoria de
que o Brasil  teria que
recomeçar do zero, diante de
tantos casos e descasos. Não
há saúde. Não há educação.
Não há segurança. Não há
esperança. Então, explode
tudo e começa de novo.

NÃO É BAYER/MAS É BOM... Do jeito que
está a saúde pública no Rio (faltam
hospitais, faltam médicos, faltam
medicamentos), até que a notícia pode
trazer um pouco de esperança para a
população: foi aprovado pela Food and
Drug Administration o primeiro
comprimido digital. Um sensor foi
colocado no comprimido Abilify MyCite,
utilizado para o tratamento de
esquizofrenia, depressão e
bipolaridade (ou seja, só tarja preta).
O ácido do estômago passa as
informações para um chip, instalado
no tórax. As doenças que dependem da
regularidade da medicação passam a
ter um controle mais preciso. Se é bom
para os Estados Unidos...

ZIRIGUIDUM 2018... Se
você não conseguiu
uma vaguinha como
Papai Noel, não
desanime. Se você é
homem (não precisa
ser 100%), simpático,
sabe sambar e tem
mais de 18 anos, não
perca esta
oportunidade: até 07
de dezembro estão
abertas as inscrições
para o concurso de Rei
Momo do Carnaval
niteroiense. Prêmio:
R$ 6 mil; não precisa
ser gordo. O (quase o)
mesmo vale para as
mulheres (tem que ser
100% mulher): tem que
saber sambar, ter mais
de 18 anos, ser
simpática e... não
pode ser gorda!
Interessados procurem
a Neltur.
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Brasil começa
a Copa do Mundo
enfrentando Suíça,
Costa Rica e Sérvia

O Brasil terá como adversári-
os, na primeira fase da Copa do
Mundo 2018, na Rússia, pelo Gru-
po E, Suíça, Costa Rica e Sérvia.
A definição dos oito grupos da pri-
meira fase foi feita nesta sexta-
feira (1º), em cerimônia organiza-
da pela Federação Internacional
de Futebol (Fifa), em Moscou.

A partida de estreia da Sele-
ção Brasileira será no dia 17 de
julho, contra a Suíça, na cidade de
Rostov-on-Don. Depois, o Brasil
jogará com a Costa Rica, em São
Petersburgo, no dia 22. E a ter-
ceira partida será disputada em 27
de julho, contra a Sérvia.

Simulações dos confrontos in-
dicam que, caso a seleção brasi-
leira se classifique em primeiro
lugar no seu grupo e passe em
todas as fases até a final, poderá
enfrentar Alemanha ou Argenti-
na. Haja coração!!!

Confira a tabela completa em
gazetanit.com.br/copa2018

Rússia 2018

Árvore de Natal
será inaugurada
em São Francisco

Será inaugurada neste do-
mingo (3) às 19h, a tradicio-
nal Árvore de Natal na Pra-
ça Rádio Amador, em São
Francisco, com a participa-
ção da Orquestra Sinfônica
Aprendiz e da Banda Musi-
cal Santa Cecília. A estrutu-
ra de Árvore já está sendo
montada, com sua base toda
em ferro, vai medir 20 me-
tros de altura, contendo a es-
trela que ornamentará o topo,
juntamente com outras peças
de motivos natalinos.

Mães Empreendedoras de Niterói se
reúnem nos dias 2 e 3 de dezembro

As Mães Empreendedo-
ras de Niterói (AMEN) se-
gue na 2ª edição, especial de
Natal, com o tema “Viva os
seus Sonhos” nos dias 2 e 3
de dezembro, das 11h às 20h,
no Centro Cultural MADD
(Avenida Estrada Caetano
Monteiro, 2380, Pendotiba) e
traz uma ampla programação
gratuita para toda a família.
Também haverá no evento
brincadeiras antigas com
pião, futebol de botão, ioiô
como forma de aproximar as
novas gerações à antigas e
assim, aumentar a vivência

familiar no meio lúdico. Se-
rão 30 expositores nos seg-
mentos de Moda, Gastrono-
mia, Artesanato e também
oficinas lúdicas! A progra-
mação está distribuída ao
longo do dia, das 11h às 20
horas, com oficinas e bate-
papos maternos e sobre em-
preendedorismo, com espe-
cialistas das respectivas áre-
as para orientar o público.

O evento é uma realiza-
ção da Blaudt Eventos e con-
ta com as parcerias do
MADD, Ludicidade e Agên-
cia de Publicidade Orca.

‘Literatura na
Varanda’ faz
homenagem a
Monteiro Lobato

O projeto Literatura na Va-
randa chega a sua 7ª edição no
dia 8, sexta-feira, e a partir das
17h30 o evento conta com
uma roda conversa e conta-
ção de histórias.

O escritor homenageado,
Monteiro Lobato (1882 - 1948),
tem entre a obra mais conheci-
da: o Sítio do Pica-Pau Amare-
lo. A mediação do debate sobre
o escritor paulistano fica por
conta das professoras Anabelle
Loivos e Bela Cristina Rabe. As
contadoras de histórias Kátia
Caetano e Angela Puppin esta-
rão presentes no encontro lite-
rário que tem encerramento pre-
visto para às 20 horas.

Curso Animator: Rua Viscon-
de de Moraes, 255 – Ingá. Entra-
da: contribuição consciente

Arquivo
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Beatle Week agita orla de São
Francisco com shows gratuitos

Os fãs de Beatles pode-
rão cantar e dançar muito
neste final de semana, 2 e 3,
com a 1ª Niterói Beatle Week
na orla de São Francisco.

Inspirada nos festivais de
música que acontecem anu-
almente no Brasil e no mun-
do, especialmente em Liver-
pool, na Inglaterra, a progra-
mação é uma homenagem
à obra histórica da banda.

Ao todo serão 15 sho-
ws se revezando em dois

palcos para apresentar as prin-
cipais canções que conquistam
fãs até hoje. Entre os grupos
estão três bandas que têm se
apresentado na International
Beatle Week de Liverpool:
Calangues (Niterói), Bluebee-
tles (Rio de Janeiro) e o artis-
ta Gui Lopes. O grupo Sonido
Club, de Santa Catarina, reve-
lação na estreia no Festival de
Liverpool, também deve se
apresentar sábado e domingo,
data marcada para Tim Rey-

nolds subir ao palco como
convidado especial junto
com Carlos Malta e Fer-
nando Moura.

No sábado, os shows
acontecem de 14h às
20h45 e no domingo de 14h
às 22h. Os palcos ficarão
instalados na altura dos res-
taurantes Bemdito e Palu-
do, na orla da Praia de São
Francisco, em Niterói. A
entrada é gratuita e a clas-
sificação livre.

Sala Leila Diniz terá programação com recitais de música
A Sala de Cultura Leila

Diniz vai oferecer uma pro-
gramação recheada de mú-
sica neste fim de ano. Atra-
vés de parceria firmada com
o Conservatório de Música
de Niterói, o espaço recebe-
rá, durante seis dias de de-
zembro, alunos da instituição
para apresentações com os
mais variados instrumentos.
As audições acontecerão nos
dias 4, 5, 6, 7 e 11, às 18 ho-

ras, e no dia 14, às 16h. Os
eventos são abertos ao pú-
blico e a entrada é gratuita.

Iniciando os recitais, a Sala
de Cultura terá em seu primei-
ro dia três apresentações: co-
ral, prática de conjunto popu-
lar e orquestra de acordeão.
Na terça-feira (5), Thiago
Menolli conduzirá a orquestra
de violões. Já no dia seguinte
(6), Natalia Gama, Prevot e
Wallace Cristóvão apresenta-

rão violinos, violas e piano, res-
pectivamente.

O professor Rodrigo Loos
apresentará, na quinta-feira
(7), alunos do coral e também
de prática de conjunto. No
penúltimo dia (11), os sons de
harpa e piano vão ressoar no
espaço. Encerrando as apre-
sentações, no dia 14, a plateia
poderá desfrutar de um reci-
tal de piano, canto e camerata
sacra (vozes femininas).

Orquestra Aprendiz vira tema de filme
Fruto de um dos maiores

programas educativo-culturais
do país, a Orquestra Sinfônica
Aprendiz (OSA) virou tema de
um filme. O longa “OSA - O
Filme” terá duas sessões de
lançamento no Reserva Cul-
tural Niterói. Uma, para con-
vidados, no dia 2, sábado, às
11h; e a segunda, gratuita e

aberta ao público, no dia 6,
quarta-feira, às 12h.

Dirigido pelo cineasta Gian
Ciminelli, o filme, documentá-
rio com cerca de 60 minutos,
marca a celebração dos 10
anos da orquestra. O filme con-
tou ainda com participações de
coros e de grupos músicas re-
gionais do Programa Aprendiz.

Grupo Moça Prosa no Samba do Oscar
A roda de Samba do Os-

car, realizada no Teatro Popu-
lar Oscar Niemeyer, recebe o
grupo feminino Moça Prosa e
seus convidados, no dia 8, às
21h, com direito a clima de
boteco, muita animação e uma
vista deslumbrante.

Originário das tradicionais
rodas de samba da Pedra do Sal,
o Moça Prosa exalta em suas
músicas a importância e a influ-
ência das mulheres no cenário
musical brasileiro do passado e
do presente. Nomes de divas

como Dona Ivone Lara, Clara
Nunes, Clementina de Jesus,
Jovelina Pérola Negra, Beth
Carvalho, Leci Brandão, Alcio-
ne, Elizeth Cardoso, Aracy de
Almeida, Dolores Duran, Mari-
ene de Castro, Luiza Dionízio,
Tereza Cristina, Ana Costa, são
homenageados e cantados nas
vozes das integrantes.

O Teatro Popular Oscar
Niemeyer fica na Av. Jorna-
lista Rogério Coelho Neto, s\nº,
Caminho Niemeyer. Centro
de Niterói. Ingressos: R$ 20.
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ÁRIES - No romance, estará esbanjando char-
me. Muita garra e animação para seguir em
frente com seus planos. Criatividade em
alta. Cuidado com reações exageradas.
Harmonia em família.

TOURO - Não tenha medo de enfrentar seus
problemas. No amor, a pessoa amada pre-
cisará de seu carinho. Mudanças profissio-
nais serão bem aceitas. Questões finan-
ceiras ou judiciais poderão aborrecer.

GÊMEOS - Boas vibrações no romance. Cria-
tividade em alta, principalmente na vida
pessoal. Separe as boas amizades de pes-
soas falsas. Relaxe ao lado de pessoas
queridas. Aprenda a confiar mais.

CÂNCER - Deixe os problemas de lado e di-
virta-se ao lado de quem ama. Tome mais
cuidado com a saúde. No amor, abuse do
charme para conquistar ou reconquistar seu
par. Sorte em apostas.

LEÃO - Não tenha medo de mudar o que
está errado. Criatividade de sobra para re-
solver problemas. Lute por seus projetos.
Boas surpresas ao lado de amigos. Não se
arrisque na vida profissional.

VIRGEM - Aja com discrição, ou poderá atra-
ir invejosos. Sucesso no ambiente profissi-
onal. Boa fase para assumir compromis-
sos. Muito cuidado com falsos amigos. Se-
mana agitada. Saúde estável.

LIBRA - Relaxe ao lado de familiares e ami-
gos. Clima ideal para ficar ao lado de quem
ama. Diálogo sincero irá resolver desen-
tendimentos. Vaidade em alta. Dê mais
atenção a pessoas próximas. Exija menos.

ESCORPIÃO - Controle os gastos, ou poderá
se arrepender mais tarde. Passear ao lado
de pessoas queridas só trará alegrias. Boa
fase para expandir seus conhecimentos.
Boas oportunidades no amor.

SAGITÁRIO - Mostre sua criatividade na pro-
fissão. No romance, energia de sobra. Apro-
veite bom os momentos de diversão. Mu-
danças positivas estão por vir. Entusiasmo
de sobra para colocar planos em prática.

CAPRICÓRNIO - Deixe a emoção de lado e
resolva problemas racionalmente. Boas
novidades em vários setores da sua vida.
Não faça julgamentos precipitados. Inse-
gurança poderá atrapalhar o relacionamen-
to a dois.

AQUÁRIO - Não se prenda a detalhes. Sur-
presa agradável está por vir. No amor, não
deixe de expressar seus sentimentos. Cui-
dado com acidentes. Na profissão, conse-
guirá fazer bons contatos.

PEIXES - Facilidade em aprender coisas no-
vas. No amor, converse mais com seu par.
Resolva seus problemas de insegurança.
Não se deixe levar pela pressão de famili-
ares. Fuja de gente complicada.

                    De 2 a 8 de dezembro

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)

palavras@gazetanit.com.br

Praça do Vital Brazil tem
feira agroecológica semanal

Quem mora em Santa
Rosa, Jardim Icaraí e en-
torno tem agora mais uma
opção saudável nas manhãs
de sábado: a Feira Agroe-
cológica da Praça do Vital
Brazil, que está atraindo os
amantes de produtos fres-
quinhos e sem agrotóxicos.
São verduras, legumes, fru-
tas, mel, tapiocas, palmitos,
pães, geleias e até cacha-
ças totalmente artesanais.

Os produtores vêm de
Tanguá, Rio Bonito, Magé
e Santo Aleixo. É gente que
vive de uma agricultura to-
talmente natural, sem adi-
tivos químicos e em inte-
gração com o meio ambi-
ente. Os produtos não têm
preços escorchantes. Dá
pra todo mundo chegar e se
deliciar, enquanto participa
de uma economia solidária.

Clarice Manhã, organi-

zadora da Feira, esclarece que
o intuito do evento é chamar
toda a comunidade para parti-
cipar, e unir as classes sem dis-
tinção. Ela ensina os consumi-
dores a cultivar verduras e tira
dúvidas sobre a melhor alimen-
tação pra saúde.

Durante o mês de dezem-
bro haverá promoções, como
o sorteio de uma cesta natali-
na com 15 itens.  Também se-

rão oferecidos panetones
orgânicos, geleias, licores,
pães e artesanatos com
preços acessíveis.  Imper-
dível, gente, é saúde e be-
leza para a sua família, es-
timulando o trabalho do pe-
queno produtor.

A comissão da Praça do
Vital Brazil, da qual faço
parte, vem realizando um
trabalho de revitalização de
um espaço lindo e que es-
tava sendo subutilizado. A
CLAC – Centro Livre de
Arte e Cultura - realiza
eventos na praça durante
todo o ano para as crian-
ças e toda a família. Temos
tido um super apoio de
agentes públicos, que vêm
demonstrando grande inte-
resse na vida orgânica do
bairro e contribuído para a
interação entre as comuni-
dades.

A feira é uma organiza-
ção da AFFA - Associação
Fluminense das Famílias
Agroecológicas - juntamen-
te com a Comissão da Pra-
ça do Vital Brazil e o apoio
da Prefeitura de Niterói, da
CLAC, do Deputado Esta-
dual Waldeck Carneiro e do
Vereador Leonardo Gior-
dano. Todos esses esforços
reunidos estão oferecendo
aos moradores de Santa
Rosa, Vital Brazil e entor-
no mais uma opção de ali-
mentação saudável.

Entendemos que é por
aí. Que para melhorar o
nosso bairro e toda a nossa
cidade precisamos unir ci-
dadania e poder público.
Que ninguém deve se ex-
cluir da dinâmica que move
o espaço urbano. Mais do
que pagar impostos e recla-
mar do que não está sendo
feito, ou do que está sendo
mal feito, é necessário par-
ticipar. Porque a união faz
não somente a força, como
os sonhos se tornarem re-
alidade. Apareçam na fei-
ra. Todos os sábados, das
7 às 13 horas. Esperamos
vocês com muitas delícias
e sorrisos.
_____________________________

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

Clarice Manhã, organizadora da
feira, e a secretária Dayse Monassa

palavras@gazetanit.com.br
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