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Milton Rangel é
Deputado Estadual
pelo DEM-RJ

A figura feminina sem-
pre foi utilizada pela mí-
dia de forma submissa,
reforçando a ideia machis-
ta de que “o lugar da mu-
lher é na cozinha”. Desde
os primórdios, as “Améli-
as” foram retratadas pela
publicidade em propagan-
da de produtos de limpe-
za. Porém, com o passar
do tempo, a modernidade
trouxe novos reflexos da
mudança de comporta-
mento, passando a repre-
sentar a mulher como pro-
duto de consumo, ou seja,
a mulher passou a ser vis-
ta como um produto a ser
consumido. Assim, atra-
vés dela, as propagandas
fazem alusões ao erotismo
em busca do consumo
pelo desejo.

Desta forma, é possí-
vel verificar o constante
uso da imagem da mulher
e de seu corpo como atri-
buto mercadológico des-
tituído de dignidade em
propagandas veiculadas
na mídia, que “coisificam”
a mulher, retratando-a
como objeto para o pra-
zer masculino, de forma
consensual ou não.

A mulher é estereotipa-
da como ignorante, fraca,
objeto de consumo, o que
influencia o modo como
a sociedade as trata em
seu dia a dia. Agressões
que muitas vezes termi-
nam de forma trágica. Em
média, oito mulheres mor-
rem todos os dias no Bra-
sil vítimas de violência - a
quinta maior taxa do mun-
do nesse tipo de crime.
Uma página triste dos nos-
sos tempos que precisa
ser virada com urgência

para o bem de toda a soci-
edade.

Nós deputados estadu-
ais demos um passo im-
portante nessa luta. O go-
vernador Luiz Fernando
Pezão sancionou este ano
uma lei, de minha autoria
e de outras 39 deputados,
que proíbe a veiculação de
propaganda "misógina
(que represente aversão à
mulher), sexista ou esti-
muladora de agressão e
violência sexual". A restri-
ção é válida para outdoor,
folheto, cartaz, rádio, te-
levisão ou rede social.  As
multas às empresas sedia-
das no Estado do Rio que
façam esse tipo de propa-
ganda vão variar de R$ 33
mil a R$ 658 mil. Empre-
sas reincidentes pagarão o
dobro: cerca de R$ 1,3
milhão. Os valores irão
para o Fundo Especial dos
Direitos da Mulher. A pro-
paganda também poderá
ser retirada do ar. As de-
núncias deverão ser feitas
à Secretaria de Estado de
Direitos Humanos e Polí-
ticas para as Mulheres e
Idosos. A iniciativa não
tem por objetivo impor
qualquer tipo de censura
ao mercado publicitário,
mas apenas evitar a vei-
culação de propagandas
que tenham por finalida-
de depreciar a imagem da
mulher ou de estimular a
prática de violência con-
tra o público feminino.
Afinal, elas merecem
todo o nosso respeito.

panorama@gazetanit.com.br
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João Direnna é jornalista e
psicólogo. Responsável pelo
Blog do Direnna

Lei que proíbe
propaganda contra
mulheres prevê
multa de até R$ 1,3 mi
Por Milton Rangel

ONDA BOLSOMITO
 Encontro na rua o filho de
um amigo - um jovem que aos 16
anos pretende participar do plei-
to pela primeira vez - que me abor-
da com a seguinte afirmação:
"Acho que vou votar no Bolso-
naro por causa de você!".
Surpreso (até meio preocupa-
do), perguntei-lhe qual seria o mo-
tivo e ele disse que era por causa
de coisas que venho escrevendo
sobre algumas das qualidades do
pré-candidato à presidência, apon-
tando para uma suposta inclina-
ção de achá-lo o menos ruim, além
do aparente desejo de boa parte
dos brasileiros por mudanças uma
vez que ninguém aguenta mais
conviver com tanta insegurança.
E, óbvio, por ver sua geração
muito assustada e 'de saco cheio'
com a mesmice política que reina
e tanta corrupção que tem levado
o País quase o fundo do poço.

VOO DE BOLSONARO
O Brasil, a exemplo dos EUA
que elegeram um cara de discur-
so forte, que pensa coisas estra-
nhas e fala coisas mais estranhas,
está tão desesperado com tudo
que vem acontecendo - ou me-
lhor, com o que não vem aconte-
cendo, pois nada parece avançar
no caminho de dar à população
mais saúde, educação, empregos,
garantias dos direitos trabalhis-
tas e, principalmente, segurança
- que a pré-candidatura de Jair

Artigo DIA D
No próximo dia 24 acontece o
julgamento do cadáver político e
principal autor do maior projeto cri-
minoso de poder, Luiz Inácio Lula
da Silva, em Porto Alegre.
O ex-presidente (e porque não
dizer o Partido dos Trabalhadores)
estará sendo julgado por três desem-
bargadores da 8ª turma do TRF4 (Tri-
bunal Regional Federal da 4ª Região)
que vão analisar o crime de corrup-
ção passiva e lavagem de dinheiro
no caso do tríplex e 'bater o martelo',
ratificar a condenação feita pelo Mi-
nistério Público, através do juiz Sér-
gio Moro (9 anos e meio de prisão),
aumentá-la, colocá-lo atrás das gra-
des, enfim, revelar ao País e ao mun-
do se Lula poderá entrar na disputa
presidencial deste ano e dos próxi-
mos uma vez que, entre os possí-
veis desdobramentos, também es-
tarão em jogo as regras eleitorais, a
Ficha Limpa e a inelegibilidade que
a petralhada considera injusta por
considerar "eleição sem Lula golpe".

POLÍTICO HONESTO
Neste mesmo dia, saber-se-á se
o "homem mais honesto do Brasil",
como Lula (o ex-lulinha paz e amor
que não consegue subir nas pes-
quisas tampouco atrair multidões)
se intitula, vai poder sair pela porta
da frente rindo da cara da popula-
ção e disputar o pleito contra Jair
Bolsonaro, Marina, Ciro, Álvaro ou
Dória/Alckmin, algo que eu e as tor-
cidas do Flamengo e do Corínthians
duvidamos e consideramos impro-
vável, haja vista as provas incon-
testes contra o chefe da organiza-
ção que liderou, permitiu e incenti-
vou o roubo de cerca de R$ 230 bi
(R$40 bilhões com os jogos olímpi-
cos; R$30 bi com a copa do mundo;
R$121 bi desviados da Petrobras;
R$12,6 repassados a 7,700 ONGs; R$
16 bi em publicidade nos
(des)governos de Lula e Dilma; mais
de R$1 bi para o MST e outros mo-
vimentos ligados ao PT; R$ 204 mi-
lhões de cartão corporativo (gastos
secretos), na gestão Dilma; R$65,9
milhões repassados a UNE; R$11
milhões a blogueiros só às véspe-
ras do impeachment de Dilma; qua-
se R$ 20 bi para a 'companheirada'
de Cuba, Bolívia, Venezuela, Argen-
tina e países africanos, sem contar
os R$ 3 bi pagos pela Petrobras a
investidores americanos para encer-
rar a ação coletiva de americanos
contra a estatal.

Bolsonaro à presidência se con-
solida e cresce a cada dia.
Sua meteórica ascensão é tão
indiscutível, com os deuses cons-
pirando para que uma possível vi-
tória ou ida para o segundo turno
deixem de ser peça de ficção, que
até setores da imprensa e experts
em economia vêm deixando de tor-
cer o nariz para elas. Todos sabe-
mos que Bolsonaro pode não ser
o nome ideal para levar o País ao
merecido posto das cinco maiores
potências mundiais (e quem se-
ria?), não por suas muitas limita-
ções, a exemplo dos últimos presi-
dentes que, inclusive, tinham mui-
to menos experiência, mas dentro
do atual quadro é o que mais re-
presenta a mudança, a elevação da
auto-estima bem como possui o
respaldo das instituições confiá-
veis que são as Forças Armadas, a
Polícia Federal, algumas igrejas que
começam a sinalizar apoio, sem fa-
lar nas redes sociais onde  e isto
pode ajudar o Brasil a superar este
momento de profunda dificuldade.
 Vamos torcer para ele, ou
qualquer outro que chegue lá,
conseguir diminuir a corrupção
e estancar a ganância de um Con-
gresso Nacional acostumado ao
toma lá, unindo um Brasil dividi-
do entre os que querem o conti-
nuísmo (PT, MDB, PSDB...) e os
que desejam mudanças, deixan-
do de ser obrigado a comer fare-
lo com a camarilha sob a cantile-
na e os discursos de que para
conseguir governar tem de selar
acordos às vezes espúrios.

DESESPERO TOTAL
Agitadores do PT, da Frente Brasil Popular, do MST, bolivarianos,
comunistas, socialistas, centenas de desocupados 'subsidiados' por
sindicatos, 'subsidiados' pelo PT e seus puxadinhos,etc., já começaram
a se mobilizar para criar mais caos institucional, desordem pública, insta-
bilidade, possível quebra-quebra por causa da decisão do Tribunal,
desfavorável a Lula mas favorável à vontade da maioria do povo bra-
sileiro e o governo federal (mesmo sendo do (P)MDB que durante 13 anos
apoiou e fez parte dessa canalhada) diz que vai conseguir controlar a
situação e assegurar que o veredicto seja cumprido com paz e serenidade.
Algo que deveria ser sua obrigação tanto quanto a honestida-
de, a capacidade de administrar para todos, não desviar dinheiro
para fins escusos, como comprar a camarilha de parlamentares e
outros deveres que assegurassem a ordem e o progresso.
E é aí que muita gente começa a preocupar com o evento do dia 24,
início do fim do período mais negro da história do Brasil (fica faltando
apenas a grande faxina no Congresso, enterro definitivo de Lula ou
com uma anarquia sem precedentes bem ao estilo de um PT que o
Brasil não deseja mais e deve ser , devidamente, rechaçada pelas for-
ças de segurança e pelo povo que deseja mudança. De verdade.

PENSAMENTO DA SEMANA
O senador Romero Jucá per-

deu mais uma. Tentou processar
uma moça que lhe falou umas
verdades durante um voo (acu-
sou-o de salvar "os amigos ca-
nalhas"), mas o sábio juiz senten-
ciou que "qualquer cidadão tem
o direito de questionar políticos,
mesmo que em tom de cobrança,
a respeito de qualquer fato divul-
gado". E tem mesmo, doutor!

VOLTA DO IPVA
O corre-corre para se pagar mais um dos muitos impostos absurdos
e de preços exorbitantes começou. É que, desde o dia 10, estão disponí-
veis os boletos referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) e o Licenciamento ou DPVAT, que este ano serão
feitos em duas guias diferentes (o porquê só Deus sabe). As opções
para o pagamento são em cota única (o que muitos privilegiados e precavi-
dos já fizeram), com desconto de 3%, como ano passado, ou pagar o impos-
to parcelado em até três vezes, com o primeiro vencimento no dia 22 de
janeiro e de acordo com a numeração final da placa do veículo.

panorama@gazetanit.com.br
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Novo prazo para pré-matrículas na rede municipal

Procon autua
quatro colégios
em Niterói

Na última quinta-feira
(11) os fiscais do Procon
Estadual realizaram nova
etapa da Operação Pro-
fessor Raimundo, que tem
por objetivo fiscalizar ins-
tituições particulares de
ensino. Foram vistoriados
cinco colégios particulares
em Niterói. Destes, quatro
foram autuados.

O Colégio São Vicente
de Paulo, localizado na
Rua Miguel de Frias, 123,
Icaraí, não apresentou o
alvará de funcionamento
nem o Certificado do Cor-
po de Bombeiros. Os ou-
tros três colégios autuados
continham em seus con-
tratos cláusulas que os
isentavam de qualquer res-
ponsabilidade sobre os per-
tences dos alunos dentro
da escola. São eles: Colé-
gio Salesiano Santa Rosa
(Rua Santa Rosa, 207),
Colégio Gaylussac (Rua
Maria Caldas, 35, São
Francisco), e Jardim Es-
cola Lobinho (Rua Amé-
rico Oberland, 612, Ica-
raí), cujo contrato também
continha cláusula com co-
brança de até três parce-
las da anuidade em caso
de desistência da matrí-
cula, o que é proibido.

Detran amplia para cinco anos
prazo de isenção de vistoria

Febre amarela: reforço na
vacinação em alguns municípios

O Detran aumentou para
cinco anos o prazo de isenção
de vistoria para os automóveis
de passeio zero quilômetro,
contados a partir da data da
compra. A medida valerá a par-
tir de 2018 e abrangerá veícu-
los novos, particulares, com
capacidade para até cinco pas-
sageiros, cujos donos não pre-
cisarão pagar a taxa de licen-
ciamento anual, de R$ 135,32.
A dispensa da vistoria, no en-
tanto, não elimina a exigência
de emissão anual do Certifica-
do de Registro e Licenciamen-
to de Veículo (CRLV).

A isenção, porém, não atin-
ge veículos que passarem por
mudança de domicílio ou resi-
dência, transferência de pro-
priedade, alteração de carac-
terísticas e mudança de cate-
goria. Nestes casos, é obriga-
tória a expedição de um novo
Certificado de Registro de
Veículo (CRV) e o pagamen-
to da taxa de vistoria.

A vistoria permanece obri-
gatória para os veículos que
pertencem à frota de uso inten-
sivo, tais como ônibus, micro-
ônibus, caminhões, veículos do
ciclo diesel e automóveis, ca-
minhonetes, camionetas, motos
e utilitários cuja categoria seja
de aluguel. No mesmo caso
estão ainda os automóveis, ca-
minhonetes, camionetas e utili-
tários com capacidade superi-
or a cinco passageiros, cuja
categoria seja particular.

Curso de direção defensiva
A Escola Pública de Trân-

sito do Detran abriu mais uma
turma do curso de direção de-
fensiva, que acontecerá nos
dias 15, 17 e 19 deste mês. Ao
todo, serão oferecidas 30 va-
gas. Para se inscrever, os inte-
ressados deverão ter Carteira
Nacional de Habilitação válida
nas categorias B, C, D ou E,
sem ter atingido o limite de 20
pontos em infrações de trânsi-
to nos últimos 12 meses e nem
ter sofrido suspensão ou cas-
sação do direito de dirigir.

O curso terá duração de 12
horas e as aulas serão realiza-
das das 13h às 17h, na Escola
Pública de Trânsito, na Avenida
Mem de Sá, na Lapa. Em três
dias, os alunos aprenderão como
dirigir de maneira segura e res-
ponsável. As inscrições devem
ser feitas pelo portal do Detran
(www.detran.rj.gov.br).

A Secretaria de Saúde re-
comendou às prefeituras de
Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense, Tanguá, na Região
Metropolitana do Rio, e Miguel
Pereira, no Centro-Sul, que
ampliem a vigilância sanitária
e intensifiquem a vacinação
contra a febre amarela. Um
morador de Teresópolis mor-
reu e o outro paciente, residen-
te em Valença, está internado.

Nas três cidades, foram
registrados casos de macacos
mortos com resultado positivo
para a febre amarela. Além
dos três municípios, a vacina-
ção também será reforçada
em Queimados, Japeri e Xe-
rém, que são áreas de frontei-
ra com a Reserva do Tinguá.

Os casos registrados até
agora são do tipo silvestre,
transmitido pelas espécies de
mosquito Haemagogus e Sabe-
ths, presentes em áreas de
mata. Não há registro da forma
urbana da doença, transmitida
pelo Aedes aegypti desde 1942.

A secretaria reforça a im-
portância de as pessoas que
ainda não se vacinaram bus-
carem um posto de saúde onde
serão imunizadas.

Foi reiniciado na quarta-fei-
ra, 10, o processo de pré-matrí-
culas na rede municipal de Nite-
rói. Nesta terceira etapa serão
atendidos os alunos de Educa-
ção Infantil (4 e 5 anos) e Ensi-
no Fundamental (1º ao 9º ano).

De acordo com a Funda-
ção Municipal de Educação e

com a Secretaria Municipal de
Educação, o prazo vai até o
dia 21 de janeiro, e as inscri-
ções serão aceitas somente
pela internet. O resultado será
divulgado no próximo dia 31.
Os pais ou responsáveis terão
até o dia 2 de fevereiro para
efetuar a confirmação da ma-

trícula na escola designada.
O preenchimento das vagas

obedecerá aos critérios estabele-
cidos no edital de pré-matrícula
divulgado pela FME/SEMECT. A
inscrição pode ser feita no site
educacaoniteroi.com.br. A divul-
gação dos resultados será feita no
mesmo endereço.

Vereador Sandro Araújo
retorna à Câmara de Niterói

O vereador Sandro Araújo
(PPS), que estava licenciado
por 120 dias para tratamento
de saúde, retorna às sessões
legislativas da Câmara de Ni-
terói em fevereiro, após o re-
cesso. Com a volta de Sandro,
o suplente Fafá Araújo, tam-
bém do PPS, deixa a Casa. Na
tarde da segunda-feira dia 8,
durante reunião com o presi-
dente Paulo Bagueira (SDD),
Sandro entregou um ofício co-
municando o seu retorno às
atividades parlamentares, Ba-
gueira desejou boa sorte ao

parlamentar e manifestou ale-
gria por conta do pleno resta-
belecimento da saúde do co-
lega. “Ficamos tristes com a
saída de Fafá, que trabalhou
com humildade e dedicação
durante esse período; mas fe-
lizes com a volta de Sandro,
que tem muito a fazer pela ci-
dade e, principalmente, pela
juventude”, disse Bagueira.

Sandro Araújo vai reassu-
mir a Comissão Permanente de
Esporte, Lazer e Turismo da
Câmara. Uma das bandeiras
do parlamentar é o combate às
drogas através do Projeto Ge-
ração Careta, criado por ele, e
a inclusão de jovens e adoles-
centes através das práticas es-
portivas. Fafá Araújo, enquan-
to esteve no mandato, apresen-
tou à Secretaria da Mesa Di-
retora, 67 indicações legislati-
vas solicitando melhorias em
diversas localidades do Atalaia
e adjacências, e dois projetos
de decreto legislativo.
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Niteroiense participa de mundial de Jiu-Jitsu na Barra
Campeão de artes marciais,

o lutador de Jiu-jitsu niteroien-
se Mário Diniz participa do tor-
neio ‘World Jiu-Jitsu Champi-
onship’, em 21 de janeiro de
2018, a partir das 9h, na Areca
Carioca 1, Parque Olímpico, na
Barra da Tijuca.

No mundial da Barra, Má-
rio, que tem 43 anos, vai dispu-
tar na categoria Master 3 - pe-
sadíssimo (acima de 100,5 kg).
Campeão Sul-americano de
Jiu-jitsu em 2016, Mário já tem
vaga garantida para o Pan-
americano, que acontecerá na
cidade de Irvine, na Califórnia
(EUA), em março de 2018.

Além de se dedicar forte
aos treinos, o atleta mantém há
15 anos o programa ‘Lutando
pela Paz’, voltado a tirar jovens
do vício das drogas através do
esporte. A iniciativa atua no
Morro da Chácara e no Morro

do Estado, em Niterói-RJ, com
aulas de jiu-jitsu, muay tay, ca-
poeira, basquete, oficinas de
artesanato, reforço escolar, in-
glês e curso de elétrica, aten-
dendo a mais de 200 alunos, a
partir dos 5 anos de idade.

Mário, que está em busca
de parceiros, conta que a ideia
é ampliar o programa para ou-

tras comunidades como
Maceió, Cavalão, e algumas
localidades da Região Oce-
ânica.

Promovido pela Confe-
deração Brasileira de Jiu-
Jitsu Profissional (CBJJP) e
pela International Professi-
onal Jiu-Jitsu Federation
(IPJJF), com apoio da Au-
toridade de Governança do
Legado Olímpico (AGLO),
do Ministério dos Esportes
- Governo Federal, o ‘World
Jiu-Jitsu Championship’ será
o primeiro mundial de Jiu-
Jitsu a ser realizado no Par-
que Olímpico desde os Jo-
gos do Rio.

A competição tem como
objetivo promover em terri-
tório nacional o Jiu-Jitsu, va-
lorizando e trazendo maior
visibilidade aos atletas e
equipes dessa arte.

Gravação do DVD Samba Social
Clube no Teatro Popular

A gravação ao vivo do
DVD “Samba Social Clube -
Nova Geração – Vol.2” será
realizada no próximo dia 14 de
janeiro, a partir das 17h, no
Teatro Popular Oscar Nie-
meyer, em Niterói. O evento
aconteceria, inicialmente, na
ocasião das comemorações
dos 444 anos da cidade, mas
foi adiado devido as chuvas.

Com direção musical de
Alceu Maia e produção de
Bruno de Paula e Eduardo
Chaves, o DVD mostra ao
público o trabalho de sete ar-
tistas da nova geração do sam-
ba, são eles: Inácio Rios, Mos-
quito, Arlindo Netto, Renato
Milagres, Mingo Silva, Nego
Álvaro e Marcelle Motta.

O evento, dedicado a Ar-
lindo Cruz, contará ainda com
as participações especiais de
Zeca Pagodinho, Fundo de
Quintal e Moacyr Luz, que
darão suas benções a essas
novas carreiras. A grande ho-
menagem a Arlindo ficará por
conta de seu amigo Zeca e do
filho Arlindinho que em um

momento exclusivo irão inter-
pretar juntos o samba, “Dor de
Amor” (Zeca Pagodinho/ Ar-
lindo Cruz/ Acyr Marques).

O DVD "Samba Social
Clube - Nova Geração" dá
continuidade a marca que já é
consagrada no mundo do sam-
ba e reúne a elite do gênero
em um só encontro para ficar
na história e sempre dando a
oportunidade a novos talentos.

O ingresso será 1kg de ali-
mento não perecível, que irá
para o banco de alimento da
cidade. O que for arrecadado
será enviado para as institui-
ções cadastradas.
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OMO, BRANCO TOTAL... Essa é para
assustar o jornalista William "Isso
é Coisa de Preto" Waack: o Hospital
LeLux, na Tailândia, criou um
procedimento no qual pênis e
vaginas são embranquecidos. Isso
mesmo: numa tremenda inversão
histórica (os branquelos sempre
quiseram ter o bilau dos negões),
os negões agora querem ter a
terceira perna branca. Paga-se pouco
mais de R$ 2 mil por cinco sessões.

MEU BEM VOCÊ ME DÁ ÁGUA NA BOCA/
VESTINDO FANTASIAS/TIRANDO A
ROUPA... Considerada uma das
melhores empresas para trabalhar, a
Salesforce (software corporativo)
pisou na bola. A filial brasileira fez
uma festinha e um dos funcionários
se vestiu de "negão da piiiiii....". A
matriz pediu a cabeça do funcionário,
mas dois diretores se recusaram a
abrir mão do “membro”. Resultado: os
três foram mandados embora.

PROIBIDO PELA CENSURA/O DECORO E A
MORAL/LIBERADO E PRATICADO/PELO
GOSTO GERAL/PELADO TODO MUNDO
GOSTA/TODO MUNDO QUER... No
último domingo ocorreu, em Portugal,
o 10° "No Pants Day", evento em que é
permitido viajar só de cuecas, das 15h
às 18h, no metrô de Lisboa. Esse
movimento surgiu nos Estados Unidos
cinco anos antes. Tomara que tal
ideia não venha para o Brasil, um
país de tolos, ops, todos!

HUGH HEFNER SE REVIRANDO
NO TÚMULO... A Playboy da
Alemanha resolveu
surpreender seus leitores na
capa da revista: Giuliana
Farfalla, 21 anos. Algum
problema nisso?
Aparentemente, não. A
surpresa fica por conta de
Giuliana ser um modelo
transgênero. Espera-se que
Pabllo V ittar não se anime.

OLHA A CABELEIRA DO
ZEZÉ/ SERÁ QUE ELE
É? SERÁ QUE ELE É
TRANS_VIADO?...
Mulher Maravilha?
Coelhinha?
Diabinha?
Enfermeira? Biquíni
de fita isolante da
Anitta? Nada disso,
a fantasia que
promete ser a
sensação do
Carnaval é a
do unicórnio,
o simpático
cavalinho
chifrudo. Para
dar um
destaque social,
uma saia com as
cores do movimento
gay completa a
fantasia.

SEMPRE CABE MAIS UM...
Pirulito, refletor de

bicicleta, headphone,
sabonetes, tampas de
garrafas e desodorantes...
isso tudo você pode
encontrar num

supermercado. Mas também
foram encontrados dentro de

vaginas ao longo de 2017, segundo
dados da comissão americana de
produtos comercializados.
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Banda Melim no ‘Palco Cultura Niterói’
O projeto ‘Palco Cultura

Niterói’ apresenta, na quinta-
feira, 18 de janeiro, às 20h, no
Shopping Itaipu Multicenter, a
banda Melim, formada pelos
irmãos niteroienses Diogo,
Rodrigo e Gabi. A entrada
será franca e a classificação
indicativa livre.

Semifinalistas da terceira
edição do Programa SuperS-
tar (Rede Globo), os irmãos
Melim são compositores de
mão cheia e já tiveram músi-
cas gravadas por grandes ar-
tistas como Ivete Sangalo,
Luan Santana, a dupla Jorge e
Mateus, entre outros. Muito
ativos nas redes sociais, o trio
viu os clipes das canções "Meu
Abrigo" e "Avião de Papel"
baterem a marca de 1 milhão

de visualizações, cada.
O som da banda é uma

mistura de influências de
cada um dos irmãos, como o
Pop, SurfMusic, R&B, Rea-
ggae, Jazz e MPB. Apesar de
terem anos na estrada em
carreiras solo, foi apenas na
Festa Nacional da Música de
2015, em Canela (RS), que,
dividindo o palco, sentiram
que a química era mais forte
e decidiram trabalhar juntos.

'Máscaras e Daemons' em cartaz na
Sala José Cândido de Carvalho

A artista Letícia Nascimen-
to (Leele) abre, no próximo dia
16 de janeiro, terça, às 19h, a
exposição “Máscaras e Dae-
mons”, com curadoria de De-
sirée Monjardim, na Sala José
Cândido de Carvalho (Rua
Presidente Pedreira, 98, Ingá).

Serão cerca de 15 obras
com técnicas variadas – pin-
turas a óleo em diversos su-
portes, aquarelas, grafite, de-
senhos e gravura em metal. A
identidade do indivíduo, suas
máscaras e papéis sociais são
as características das pinturas
da Letícia. Com base em en-
saios fotográficos de modelos
que conhece bem, a artista
procura ligar a imagem do hu-
mano ao questionamento da
máscara, que traz em si a fi-
gura do animal.

“A poética dos meus tra-
balhos tem como base refletir
sobre os conflitos que envol-
vem a construção da identida-
de e da personalidade na soci-

edade contemporânea. Nestas
imagens, busco estabelecer um
eixo onde o simbolismo de ani-
mais possa interferir na leitu-
ra dos indivíduos retratados,
seja por meio de uma compa-
ração do conjunto identidade/
personalidade como uma más-
cara ou da própria figura do
animal e sua interação simbó-
lica dentro das composições”,
explica a artista.

A mostra fica em cartaz até
5 de março, de segunda a sexta,
das 9h às 17h. Entrada gratuita.
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palavras@gazetanit.com.br
ÁRIES - Boa fase para fazer cursos, concursos
ou ampliar seus conhecimentos. Com peque-
nas atitudes conseguirá grandes resultados.
Harmonia em família. V iagem a lazer será
agradável.

TOURO - Período de novas oportunidades e
chances de melhora na vida financeira. Dê
mais atenção às amizades. Aproveite bem
os momentos livres ao lado de quem ama.
Equilíbrio trará sucesso na vida pessoal.

GÊMEOS - Campo financeiro estará mais es-
tável. Pense positivamente e afaste-se de
pessoas negativas. Capriche no visual e me-
lhore sua auto-estima. Alto poder de comu-
nicação. Bons momentos a dois.

CÂNCER - Atenções voltadas para o campo
profissional. Vida financeira pode passar por
altos e baixos. Deixe os problemas de lado e
divirta-se quando estiver com quem ama.
Pense bem antes de agir.

LEÃO - Garra e determinação de sobra para
superar obstáculos. No amor, cuidado com
excesso de ciúmes. União pessoal ou profis-
sional pode se concretizar. Desejo de mu-
dança pode falar mais alto.

VIRGEM - Dedique algum tempo para ativida-
des físicas, fará bem à saúde e à auto-esti-
ma. Na profissão, não confie demais em
quem não conhece bem. No amor, pense mais
nos desejos da pessoa amada.

LIBRA - Uniões e acordos profissionais favo-
recidos. Boa semana para resolver proble-
mas no trabalho. Notícia poderá surpreen-
der você. Bons momentos ao lado de amigos.
No amor, evite atitudes possessivas.

ESCORPIÃO - Muita dedicação na vida profis-
sional. Dedique-se mais ao seu corpo e à
saúde. Família poderá cobrar mais atenção.
Vida profissional pode tomar grande parte
do seu tempo. Não desista de seus ideais.

SAGITÁRIO - Charme de sobra: aproveite para
conquistar ou reconquistar quem ama. Pare
de pensar no passado e dedique-se ao pre-
sente. Saiba compreender as pessoas. Orga-
nize-se.

CAPRICÓRNIO - Imprevistos podem aparecer.
Procure relaxar a mente nos momentos de
folga. Clima de romantismo a dois. Momen-
tos alegres ao lado de familiares. Período de
grande crescimento interior.

AQUÁRIO - Seus planos podem finalmente
se concretizar. Fase positiva ao lado de fami-
liares. No trabalho, conte com a colaboração
de seus colegas. No amor, não brinque com o
coração dos outros.

PEIXES - Amplie seus horizontes profissio-
nais. Clima de entendimento e intimidade a
dois. Encare os desafios com otimismo e não
tenha medo. Evite rivalidades na vida pesso-
al. Dê mais atenção à saúde.

                    De 13 a 19 de janeiro

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)

LIBERDADE – Fernando Pessoa

Ai que prazer
Não cumprir um dever,
Ter um livro para ler
E não o fazer!
Ler é maçada,
Estudar é nada.

O sol doura
Sem literatura.
O rio corre, bem ou mal,
Sem edição original.
E a brisa, essa,
De tão naturalmente matinal,
Como tem tempo não tem pressa.

Livros são papéis pintados com tinta.
Estudar é uma coisa em que está indistinta
A distinção entre nada e coisa nenhuma.

Quanto é melhor, quando há bruma,
Esperar por D. Sebastião,
Quer venha ou não!

Grande é a poesia, a bondade e as danças...
Mas o melhor do mundo são as crianças,
Flores, música, o luar e o sol, que peca
Só quando, em vez de criar, seca.

O mais do que isto
É Jesus Cristo,
Que não sabia nada de finanças
Nem consta que tivesse biblioteca...

16/03/1935

Amigos,
De partida para uma temporada em terras lusitanas, nada

mais obrigatório do que compartilhar aqui um poema de Fer-
nando Pessoa, este ícone da poesia.  Prometo de lá enviar
belas fotos das maravilhas portuguesas e de saraus que par-
ticiparei.  Desde já no clima ibérico desejo a todos os que
ficam um verão de muitas histórias de amor e arte pra ficar
na memória.  Porque por mais difícil que esteja a nossa vida,
o amor jamais acaba.

________________________________________________

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

Ligue para (21) 99590-5340
http://anuncie.gazetanit.com.br

‘Caminhos
do Coração’
no Paschoal
Carlos Magno

O Centro Cultural Pas-
choal Carlos Magno (CCP-
CM), no Campo de São
Bento, recebe a partir de 13
de janeiro, "Angioplastia –
Caminhos do Coração", ex-
posição do artista visual e
publicitário Marcelo Masi-
ero. A forma lúdica com
que o artista trata esse ór-
gão pulsante, ícone abso-
luto da emoção e do senti-
mento, pode ser conferida
nos dois andares do local.

Embora já bastante ex-
plorado, o tema ganha leitu-
ra surpreendente por meio
de esculturas fortes e inusi-
tadas. No lugar de pincéis e
telas, painéis de madeira per-
correm vários caminhos e
dão a dimensão da estrada
percorrida pelo artista. A
mostra não tem a pretensão
de contar uma história com
começo, meio e fim, mas
permite interpretações e per-
cepções diversas, inclusive
a que inspirou o artista a dar
nome a essa exposição.

Madeiras como Ipê,
Maçaranduba, Peroba, An-
gelim e Pinus são, em sua
maioria, de descarte ou de-
molição. Aço, cobre e de-
mais metais foram garim-
padas em feiras de antigui-
dade e ferros velhos.

Até 28 de fevereiro, se-
gunda a sexta-feira, das 10h
às 17h; sábados, domingos
e feriados, das 10h às 15h.
Entrada franca

palavras@gazetanit.com.br

Ligue para (21) 99590-5340
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