
#g
az

et
an

it

1 |
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018
contato@gazetanit.com.br  |  Whatsapp (21) 9 9590-5340



#g
az

et
an

it

2 | Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018
ANUNCIE e pague em até 10X no cartão (21) 99590-5340Política

_________________________________________________________________________________________________________________________

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

____________________________

Milton Rangel é
Deputado Estadual
pelo DEM-RJ

Os constantes enfrenta-
mentos entre torcidas orga-
nizadas de futebol dos clu-
bes cariocas, que provoca-
ram diversas mortes em
2017, e as denúncias de en-
volvimento de dirigentes es-
portivos e das federações de
futebol no Estado do Rio de
Janeiro nestes episódios se-
rão alvo de uma Comissão
Especial na Assembleia Le-
gislativa do Estado do Rio
(Alerj), com as mesmas
prerrogativas de uma CPI.
Apurar as responsabilidades
pelos confrontos entre tor-
cidas e voltar a dar tranqui-
lidade às famílias que gos-
tam de prestigiar seus clu-
bes nos estádios foram as
principais razões que me le-
varam a requerer a criação
desta comissão especial.
Hoje por mais apaixonados
que sejam pelo futebol, mui-
tos torcedores fogem dos
estágios por conta da vio-
lência que se instaurou.

Vemos bandidos traves-
tidos de torcedores, qua-
drilhas muito bem organi-
zadas que se infiltram para
provocar badernas e assas-
sinatos. Vamos apurar na
comissão como esses cri-
minosos entram nas torci-
das e quem são os financi-
adores que fazem com que
essas torcidas tenham tan-
to poder dentro e fora dos
estádios.  A Federação de
Futebol do Rio tem sido
omissa, jogando para os
clubes toda a culpa pela
violência. Por isso, um dos
pontos a serem abordados
será a responsabilidade das
federações no enfrenta-
mento desta criminalidade.
Elas têm recursos, estru-

tura, mas são uma verda-
deira caixa preta. O que a
federação do Rio tem feito
para sanar esse problema?

 Vamos colocar o dedo
na ferida, apurar responsa-
bilidades e propor medidas
que reduzam a violência e
estimulem as famílias a vol-
tarem aos estádios. O que
não podemos é continuar
assistindo o futebol do Rio
descendo ladeira abaixo, em
relação aos outros estados
brasileiros.  Vamos olhar
com uma lupa bem calibra-
da a falta de transparência
na distribuição dos recur-
sos de patrocínio e das co-
tas de transmissão de TV
que a federação recebe e
ninguém sabe para onde
vai tanto dinheiro.

O requerimento propos-
to por mim foi aprovado
pela presidência da Casa,
com o apoio de outros 36
deputados. A comissão será
composta por sete mem-
bros, cujos nomes serão de-
finidos na próxima semana.
Os trabalhos terão início na
primeira semana de feverei-
ro.  A Comissão Especial
terá prazo de funcionamen-
to de 120 dias, prorrogáveis
por mais 90 dias, para con-
cluir seus trabalhos e pro-
duzir o relatório final que
será encaminhado a todos
os órgãos públicos compe-
tentes para que sejam toma-
das providências que dimi-
nuam a violência nos está-
dios e restituam a alegria do
futebol carioca.

Comissão Especial
da Alerj vai investigar
violência das torcidas
do Rio de Janeiro
Por Milton Rangel

Artigo

BRASIL 3 x 0 LULA
 O Brasil acaba de conquistar
uma de suas mais importantes vitó-
rias. Não nas modalidades esporti-
vas onde tem tradição, como o fute-
bol ou vôlei, mas naquela que repre-
senta a ordem institucional e o exem-
plo maior para todo aquele que pen-
sa que está acima da lei: a Justiça.
E foi isto que os três desem-
bargadores do TRF-4 de Porto
Alegre fizeram ao manter a sen-
tença, anteriormente, imposta
pelo juiz Sérgio Moro, ao maior
mentiroso, corrupto, chefe de or-
ganização criminosa e traidor da
Pátria, Luiz Inácio Lula da Silva,
além de aumentá-la de nove anos
e seis meses para doze anos e um
mês de prisão em regime fechado.
Se havia, em alguma parte do
planeta, desconfiança em relação
a enorme vontade do País para di-
minuir a corrupção e estancar a
sangria de dinheiro público pro-
vocadas, principalmente, pela clas-
se política e seus "sócios",  com a
condenação do meliante e ladrão
de esperanças, Lula da Silva, nes-
te histórico 24 de janeiro de 2018,
pode- se dizer que, agora, o crime
já não compensa como antes e que
os milhões de brasileiros e brasi-
leiras honestos não estão mais
desamparados e humilhados pelo
poder de urnas, togas, dinheiro,
foros ou quaisquer outros privilé-
gios que lhes tirem direitos garan-
tidos pela Constituição.

IRONIA DO DESTINO
Quem diria. O PT e seu líder,
Luladrão - definitivamente, con-
denado na primeira de uma série
de acusações (tem pelo menos
outras seis) -  foram pegos por
uma lei que eles mesmos apoia-
ram e conseguiram fazer seu pre-
sidente boquirroto sancionar em
2010: a Ficha Limpa que deverá
rejeitar sua participação na elei-
ção de outubro, uma vez que ela é
clara no sentido de que o pronun-
ciamento condenatório de qual-
quer colegiado já basta para tal.
 Isto se os afilhados do tipo
lewandowskies e toffolis, e os pro-
tetores de criminosos como os
mendes, não mudarem as regras e
derem uma nova esperança, dei-
xando-o participar da corrida su-
cessória mesmo que com remotas
chances, como tudo parece estar
se desenhando, pois se os tribu-
nais não vetarem a aberração o
povo, que, agora, só o apóia para
Presidente Bernardes, o fará.

MUDAR É PRECISO
 Boa parte do País tem de-
monstrado, pelo menos nos úl-
timos cinco anos (a Primavera
Árabe, em 2013, motivou nossas
ruas também), que deseja mudan-
ças profundas.
A começar pela política pra-
ticada, onde milhões de eleito-
res têm demonstrado repúdio
pela maneira como os governan-
tes e legisladores agem quase
sempre em defesa de seus inte-
resses e no caminho de atos que
motivam e premiam a corrupção,
as últimas eleições têm sido um
bom parâmetro ao apontar que
a coisa ou muda ou muda. Mas
ocorreram, ainda, impeachment,
rejeição pelo Congresso, reno-
vação nas câmaras de vereado-
res, eleições extemporâneas der-
rotando 'antigos coroneis',  pri-
são de detentores de poder, al-
guns, muito poder e, até, con-
denação de ex-presidentes como
acaba de acontecer com Lula da
Silva que ao trair o mais típico
sobrenome do brasileiro e mi-
lhões de brasileiros que nele
confiaram em quatro eleições
seguidas, foi conduzido à vala
comum do ostracismo e, se pos-
sível, ao cadafalso que é para
onde deveriam ir todos que tra-
em a Pátria e a confiança de pes-
soas humildes e de boa fé.

OPERAÇÃO LAVA SENADO
A Justiça sempre pode mui-
to. Entretanto, não pode tudo.
Nós, cidadãos e eleitores, sim,
podemos fazer a verdadeira mu-
dança que o País precisa. A re-
volução que todos queremos.
Que tal permitindo que o Judici-
ário (aquele sem os imbecis que
insistem que podem tudo e que
costumam mandar soltar a escó-
ria da sociedade) nos proteja,
ainda mais, acabando com o tal
do foro privilegiado para sena-
dores investigados pela Opera-
ção Lava Jato?
No caso, não reelegendo 23
dos atuais mandatários que de-
vem disputar as eleições de outu-
bro por estarem cumprindo o oi-
tavo ano de mama..., ops, manda-
to? (mas cuidado, pois eles po-
dem tentar escapar pela Câmara).
São eles: o atual presiden-
te, Eunício de Oliveira; Rome-
ro Jucá; Lindebergh Farias;
Humberto Costa; Renan Ca-
lheiros; Garibaldi Alves; Jader
Barbalho; Edson Lobão; Glei-
se Hoffman; Agripino Maia;
Ciro Nogueira; Benedito Lira;
Aécio Neves; Aloysio Nunes;
Cássio Cunha Lima; Vanessa
Grazziotin; Lídice da Mata;
Valdir Raupp; Ricardo Ferrra-
ço; Ivo Cassol; Dalirio Beber;
Eduardo Braga e Jorge Vianna.

LIXO ELEITORAL
E eis que surge, na lata do lixo
de pré-candidatos às eleições pre-
sidenciais de outubro, mais um: o
"grande Caçador de Marajás" e de
maracutaias, ex-presidente e sena-
dor, Collor de Mello resolveu inte-
grar o volume de resíduos sólidos
sem utilidade, supérfluos e perigo-
sos que até o momento tem Lula,
Ciro Gomes, Marina, Meirelles.
Dória/Alckmin e Rodrigo Maia,
fora outras coisas ruins que come-
çarão a surgir (especula-se algo em
torno de 20) principalmente, se
Lula for condenado.
Ver um homem que, entre ou-
tras sujeiras, confiscou as econo-
mias de milhões de brasileiros e bra-
sileiras e se envolveu com propi-
nas, como a da Lava Jato, queren-
do disputar a presidência do País
pode ser o último saquinho a ser
jogado no grande lixão nacional.

INSISTIR É BURRICE
O governo perdulário e cor-
rupto de Michel Temer não é só
perdulário e corrupto, não. Ele
tem outras péssimas qualidades
que são julgar a tudo e a todos
por si e dizer que  estão conspi-
rando contra ele.
No caso das 50 perguntas en-
caminhadas pela Polícia Federal,
sobre o inquérito do decreto dos
Portos, o presidente e seus asse-
clas, ops, seus advogados dispa-
raram que a maioria tinha caráter
" ofensivo, desrespeitoso e imper-
tinente". Agora, ao barrar a no-
meação da deputada Cristiana
Brasil (enrolada em ações traba-
lhistas), pasmem, para o ministé-
rio do Trabalho, a presidente do
STF, Carmem Lúcia está sendo
acusada de provocar uma grave
crise institucional.
Como se vê, o (P)MDB, se-
gundo governo mais perdulário,
corrupto e mentiroso da história
do País (o primeiro continua sen-
do disparado o PT), ao invés de
cumprir com suas obrigações
neste tempo que resta - uma eter-
nidade para a maioria -,  prefere
insistir na Teoria da Conspiração,
nas Reformas que não são priori-
tárias (que tal mexer nos benefíci-
os concedidos a empresários so-
negadores, nas vantagens surre-
ais nos Três Poderes, etc.?), tor-
rar dinheiro público para comprar
parlamentares, fazer beicinho
toda vez que o contrariam e, como
diziam os antigos, em ser burro
por insistir sempre no erro.

A Semana:

panorama@gazetanit.com.br
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Detran divulga
calendário de
vistoria de 2018

O Diário Oficial publi-
cou o calendário de licen-
ciamento anual de veículos
para 2018. Os proprietári-
os dos automóveis com pla-
cas de final 0 e 1 terão até
o dia 31 de maio para a re-
alização da vistoria. Já os
de placas terminando em 2
e 3, até 30 de junho.

No segundo semestre,
será a vez do resto da fro-
ta. Os veículos com pla-
cas com final 4 e 5 deve-
rão ser submetidos à vis-
toria até 31 de julho, se-
guidos pelos que terminam
com 6 e 7, que têm como
prazo final 31 de agosto.

Por fim, os automóveis
cujas placas que têm final 8
e 9 terão de ser vistoriados
até o dia 29 de setembro.

Antes de marcar a vis-
toria, o motorista terá que
pagar o Seguro DPVAT,
débitos relativos a multas
de trânsito e as taxas do
serviço de vistoria.

Veículos isentos
de vistoria

A partir de agora, os car-
ros de passeio para até cinco
passageiros terão isenção de
vistoria até o quinto ano de
emissão de sua nota fiscal. A
regra só vale para veículos
comprados zero quilômetro
em território fluminense, cu-
jos donos não precisarão pa-
gar a taxa de licenciamento
anual, de R$ 139,30.

Automóveis de sete pas-
sageiros também terão isen-
ção, mas somente até o ter-
ceiro ano de emissão da nota
fiscal de compra, como já
acontecia. Nos dois casos, a
novidade se aplica apenas a
carros particulares.

Febre amarela: Saúde inicia fracionamento
Campanha visa imunizar 15 municípios da Região Metropolitana

A Secretaria de Saúde, se-
guindo as diretrizes do Minis-
tério da Saúde, iniciou a Cam-
panha de Fracionamento das
doses de vacina contra a fe-
bre amarela. A ação visa imu-
nizar 15 municípios da Região
Metropolitana.

Fazem parte da campa-
nha as cidades de Belford
Roxo, Duque de Caxias, Ita-
boraí, Itaguaí, Japeri, Magé,
Mesquita, Nilópolis, Niterói,
Nova Iguaçu, Queimados,
Rio de Janeiro, São Gonça-
lo, São João de Meriti e Se-
ropédica. Nos demais muni-
cípios, serão aplicadas as
doses padrão da vacina.

Em Niterói, na quinta-feira
(25), primeiro dia da campa-
nha contra a febre amarela,
cerca oito mil pessoas foram
imunizadas com a vacina con-
tra a doença. Estão disponíveis
49 postos de imunização, apli-
cando a vacina de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h.

Neste sábado (27), aconte-
ce o dia D, com reforço de
profissionais - serão 700 fun-
cionários atendendo a popula-
ção. A campanha seguirá até
o dia 9 de fevereiro. Desde o
começo do ano, Niterói já imu-
nizou 50 mil pessoas. No ano
passado, foram aplicadas 193
mil doses da vacina.

Pessoas maiores de 2 anos
até 59 anos não vacinadas,
mulheres não vacinadas que
estejam amamentando crian-
ças maiores de 6 meses e pes-
soas com mais de 60 anos não
vacinadas após avaliação de
serviço de saúde devem tomar
a dose fracionada

Já a dose padrão deve ser
tomada por crianças de 9
meses a menores de dois
anos;  pessoas com condi-
ções clínicas especiais (vi-
vendo com HIV/Aids, ao fi-
nal do tratamento de quimio-
terapia, pacientes com doen-
ças hematológicas, entre ou-

tras); gestantes e viajantes
internacionais, que devem
apresentar comprovante de
viagem no ato da vacinação.

amarela. Caberá à Caarj pro-
mover a ação de imunização,
que na OAB Niterói ocorrerá
no dia 7 de fevereiro, das 10h
às 16 horas, no 8º andar da
sede. É a entidade, mais uma
vez, cuidando da saúde dos
profissionais do Direito. Para
serem atendidos advogados e
estagiários precisam apresen-
tar a carteira da Ordem.

Vacinação na OAB Niterói
Em mais uma importante

conquista para os advogados,
o presidente da OAB/RJ, Fe-
lipe Santa Cruz, adquiriu do-
ses da vacina contra a febre

Acesso à Fortaleza de Santa Cruz
terá trecho alargado em 8 meses

A Prefeitura deu início ao
alargamento do trecho da Es-
trada General Eurico Gaspar
Dutra, que dá acesso à Forta-
leza de Santa Cruz, que rece-
be anualmente cerca de 60 mil
visitantes. A obra será execu-
tada entre a área próxima ao
ponto final da linha 33 (Juruju-
ba-Centro) e a entrada da For-
taleza. Parte da rocha existen-
te nesta via será retirada, me-
lhorando o fluxo de veículos.

O mirante deste trecho da
estrada também será pavimen-
tado e receberá guarda-corpo,
oferecendo mais segurança

aos motoristas e pedestres. A
previsão é de que a obra, par-
ceria com o Ministério do Tu-
rismo, seja concluída em oito
meses. O investimento é de
cerca de R$ 1,7 milhão.

Viradouro, Cubango e Sossego
ensaiam na Amaral Peixoto dia 28

As três maiores agremia-
ções carnavalescas de Niterói
se uniram para um ensaio técni-
co na Av. Amaral Peixoto neste
domingo, dia 28, a partir das 19h.

Segundo José Guilherme
Azevedo, Presidente da Neltur,
este ensaio é uma excelente
oportunidade para os niteroien-
ses e, principalmente, para os
turistas conhecerem o potencial
e o ritmo de nossas escolas.
“Muitos deles não terão oportu-
nidade de assistir os desfiles no
Rio, mas com este ensaio de rua
poderão conhecer o melhor do
samba niteroiense”, destaca.

A Unidos do Viradouro apre-
senta o enredo “Vira a cabeça,
pira o coração. Loucos gênios
da criação”; Acadêmicos do
Cubango, “O Rei Que Bordou
o Mundo” e; Acadêmicos do
Sossego “Ritualis”.
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Tio Sam Camboinhas é primeira
academia a aceitar Bitcoins

'Fados Portugueses' na Sala Leila Diniz
O grupo Rio Lisboa se

apresenta, no dia 31 de ja-
neiro, às 12h30, na série
“Concertos na Imprensa”,
da Sala Leila Diniz. A en-
trada será gratuita.

Liderado pelo maestro
da Orquestra Sinfônica
Aprendiz, Evandro Rodri-
guese, o grupo Rio Lisboa
é formado por Evandro ao
piano, Thiago Souza (ban-
dolim), Diogo Moura (vi-
oloncelo) e a cantora Fa-
biana Cruz. O quarteto,
que se apresenta no Rio
de Janeiro há cerca de 1 ano,
se uniu pela paixão em co-
mum por fados tradicionais.

No repertório, destacam-se
fados clássicos como “Ai

Mouraria”, “Fado Português”
e “Foi Deus”.

A Sala de Cultura Leila
Diniz fica na Rua Heitor Car-
rilho, 81, no Centro de Niterói.

Evandro Rodriguese, Thiago Bandolim e Fabiana Cruz

Diogo Moura

A academia Tio Sam
Camboinhas é a primeira
academia do Brasil a acei-
tar pagamento em Bitcoins.
Desde que 2018 começou
as notícias sobre empresas
que aceitam a criptomoeda
é frequente, mas o Rio ain-
da caminha devagar na lis-
ta de serviços que usam o
mecanismo virtual para pa-
gamento de contas.

Criado para ser utilizado
como qualquer outra moe-
da, a diferença mais perce-
bida do Bitcoin está na for-
ma como lidamos com o di-
nheiro atualmente. Se esta-
mos acostumados a gastar
em papel moeda e cartões,
dessa vez ela existe apenas
no meio digital – para usar,
é preciso uma senha cripto-
grafada. Em termos práti-
cos, não é palpável, não
existe no mundo físico, mas
pode, sim, ser usado em
qualquer transação financei-
ra - ao menos na teoria.

Antonio Ricardo Kalil,

sócio da Tio Sam e consultor
financeiro, CEO da Ark In-
ternational, conta que a de-
cisão de iniciar a nova ope-
ração na academia com as
criptomoedas se baseou em
antecipar um tipo de transa-
ção que todas as empresas
alinhadas com a era digital
terão que, um dia, fazer.

A aceitação do pagamen-
to com bitcoins na Tio Sam
vai começar em fevereiro, e
poderá ser feita para a qui-
tação das mensalidades.

Niterói ganha bloco
para idosos brincarem
o carnaval no dia 3

Apontada por uma pesquisa da
Fundação Getúlio Vargas como a se-
gunda melhor cidade do país para o
idoso envelhecer com saúde, Niterói
acaba de ganhar um bloco de carna-
val com foco voltado para a terceira
idade. O Cordão da Bola Branca fará
sua estreia no sábado, dia 3 de feve-
reiro, às 9 horas na Praia de Icaraí,
com muitas marchinhas e sambas que
embalaram o carnaval de muita gente
que hoje está acima dos 60 anos.

Nascido no mesmo ano em que
o tradicionalíssimo Cordão da Bola
Preta completa 100 anos, o Bola
Branca elege no dia 26, com um bai-
le pré-carnavalesco na sede do Clu-
be Tio Sam, no Barreto, a sua rai-
nha, que como exigência precisa ter
idade acima de 60 anos.

Rei das marchinhas de carnaval,
o compositor João Roberto Kelly vê
com entusiasmo a iniciativa de Nite-
rói. “Fiquei feliz ao saber da iniciati-
va da nossa vizinha cidade em criar
um bloco de carnaval para a terceira
idade. Muito simpático isso e conta
com total apoio nosso. Tenho certe-
za que muitas marchinhas que ainda
fazem sucesso estarão na boca des-
sa turma animada”, afirma.



#g
az

et
an

it

5 |
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018
contato@gazetanit.com.br  |  Whatsapp (21) 9 9590-5340 Mundo

A MINHA SORTE GRANDE FOI VOCÊ
CAIR DO CÉU... No Brasil costuma-
se dizer que o 2° colocado em
uma competição é o 1° dos
perdedores. Só o cume
interessa. E parece que o
mesmo vale para os grandes
prêmios das loterias. Segundo a
Caixa Econômica Federal, nada
mais nada menos que o valor de
R$ 1,5 bilhão em prêmios deixou
de ser resgatado nos últimos
cinco anos, cuja origem vem dos
prêmios secundários. Os
ganhadores têm 90 dias para
retirar o prêmio. Após esse
período, o valor vai para o Fundo
de Investimento Estudantil.

JACK DANIEL'S... Um detalhe chamou a atenção das
pessoas mais atentas durante o julgamento do ex-
presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, em Porto Alegre. Na verdade, um resmungo,
que teria deixado os advogados perplexos. Ao ser
proferida a sentença de 12 anos, Lula teria dito:
"Doze anos? Quero! Com gelo, companheiro".

MALANDRO É MALANDRO E
MANÉ É MANÉ... Mais um
golpe da barriga. Dessa
vez na Guiné. Uma
curandeira cobrava cerca
de R$ 105 para que
mulheres ficassem
grávidas. A receita era
uma mistura de ervas,
folhas, medicamentos e
muita cara de pau. As
mulheres até ficavam
barrigudas, porém, sem
nenhum bacuri no bucho.
Resumo da ópera: mais de
700 mulheres enganadas
e a encantadora de
prenhas, presa.

TUA FAMA ASSIM SE FEZ.. Ao que
tudo indica, terminou a
eleição para presidente do
Vasco da Gama com a vitória
de Alexandre Campello. A
eleição do clube que tem o
nome do heroico português é
disparada a mais
acompanhada pela mídia,
pelos sócios, pelos torcedores,
pela justiça, pelos adversários
e pela polícia. E esse
acompanhamento vem desde o período pré-eleitoral (junho), passando pela votação
dos sócios (novembro) e culminando com a reunião dos conselheiros (janeiro).
Enquanto os presidentes dos seus rivais são pouco conhecidos, os quatro
candidatos a presidente dominaram o noticiário no último semestre: Eurico Miranda,
Julio Brant, Alexandre Campello e Fernando Horta. Em relação à escalação do time,
nem os vascaínos sabem metade dos nomes dos onze jogadores titulares.

QUEM NÃO CHORA NÃO MAMA/SEGURA MEU BEM A CHUPETA/LUGAR
QUENTE É NA CAMA/ OU NO BOLA PRETA... Finalmente, 100. Um dos
mais tradicionais blocos de carnaval, o Cordão da Bola Preta
completa cem anos um pouco distante da Avenida Rio Branco,
quando no auge, em 2012, conseguiu reunir mais de dois milhões
de foliões e foliãs num sábado de carnaval. Apesar das
multidões, o bloco não conseguiu capitalizar o grande sucesso.
Perdeu sua tradicional sede na Avenida Treze de Maio por causa
de dívidas. A revitalização do Centro da cidade acabou com o
tradicional desfile de fim de ano e ainda levou o bloco para a
Avenida Antonio Carlos com Primeiro de Março, e é lá que
acontecerá o desfile do centenário no dia 6.
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ÁRIES - Não deixe que intrigas ou fofocas aba-
lem seu humor. Fique mais próxima de seus
familiares. Boas surpresas com os amigos.
Bons negócios na vida profissional. Não se
deixe levar pela curiosidade.

TOURO - Não misture vida pessoal e profissio-
nal. A Lua trará a coragem necessária para to-
mar atitudes. Não tenha medo de ser feliz. No
amor, faça o que diz seu coração. Abra-se para
novos conhecimentos.

GÊMEOS - Use seu poder de comunicação para
realizar projetos. Na profissão, problemas com
superiores podem aparecer. Não se arrisque
na vida financeira. No amor, clima de sedução
e mistério.

CÂNCER - Alto poder de sedução. Pense bem
antes de falar, ou poderá magoar pessoas pró-
ximas. Não deixe que outras pessoas tomem
suas decisões. Estude e amplie seus conheci-
mentos. Seja mais profissional.

LEÃO - Deixe as preocupações de lado e apro-
veite os momentos bons ao lado de quem ama.
Atenção a novas oportunidades, principalmen-
te no campo financeiro. No amor, mantenha os
pés no chão. Aja com humildade.

VIRGEM - Cuidado com desconhecidos. No amor,
cuide melhor de sua aparência e surpreenda a
pessoa amada. Boa relação com familiares.
Idéias inovadoras podem surgir. Defina suas
metas profissionais.

LIBRA - No amor, evite cobrar demais. Confie
em seus objetivos e lute para chegar onde de-
seja. Sorte em apostas. Não crie grandes ex-
pectativas no campo financeiro. Acalme-se na
frente de pessoas estranhas.

ESCORPIÃO - Impaciência com pessoas difíceis
poderá irritar você. Conseguirá trabalhar com
criatividade e concentração. Família dará o
apoio necessário para superar obstáculos. No
amor, clima de sensualidade.

SAGITÁRIO - Pense bem antes de tomar deci-
sões irreversíveis. No amor, seja mais flexível.
Vontade de ficar em casa falará mais alto. Sor-
te em reconciliações e conquistas, principal-
mente com alguém de Leão.

CAPRICÓRNIO - Guarde um momento para cui-
dar do visual e elevar sua auto-estima. Sensi-
bilidade e dedicação serão pontos fundamen-
tais na profissão. Alguém de Câncer ou Touro
pode chamar sua atenção.

AQUÁRIO - Não dê atenção a fofocas, nem se
incomode com quem fala muito e faz pouco.
Mostre sua personalidade e dê sua opinião.
Sorte nos assuntos do coração. Não aumente
pequenos problemas.

PEIXES - Leve assuntos financeiros a sério. Bons
lucros para quem trabalha com público ou ven-
das. Demonstre mais carinho a pessoas queri-
das, elas irão adorar. Saiba valorizar seu pas-
sado e sua experiência.

                    De 27 de janeiro a 2 de fevereiro

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)

_____________________________

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

Uma cidade, muita poesia!
Lisboa e Pessoa, Pessoa e Lisboa.

A cidade e o poeta se con-
fundem em minha mente total-
mente absorvida pela tempora-
da em terras lusitanas. Não es-
quecendo nunca do nosso Bra-
sil, e acompanhando tudo da-
qui, sou fisgada pelas maravi-
lhas da capital portuguesa, sua
natureza e sua história. Um
povo hospitaleiro nos seques-
tra ainda mais o coração.

Os dias são longos, os pas-
seios se sucedem, e parece que
a gente está aqui há meses. As
ladeiras nos forçam os múscu-
los, enquanto tantos caminhos
nos levam a becos, vielas e ao
casario azulejado. A parte mo-
derna impõe seus espaços lar-
gos aos nossos passos desen-
freados e nos conduz ao maior
oceanário do mundo. O Café
de Pessoa, na Praça do Co-

mércio, nos convida a uma pau-
sa para um vinho e um bom
papo com poetas que estão por
aqui. Causos, povos de todas
as terras, brindes e abraços, o
nosso pulsar apaixonado. Pa-
rafraseando o poeta, viajar é
preciso, viver não é preciso.

Penso na importância da ci-
dade para nossas vidas. No
quanto o espaço em que vive-
mos, muito além de nossas pa-
redes, precisa e deve acolher
os olhares, as idas e as vindas.
Ruas, praças, parques, monu-
mentos, largos, bancos, árvores,
pássaros sobrevoando os céus
acima de nossas cabeças, ber-
rando seus cânticos inauditos,
tudo isso faz parte de uma ver-
dadeira cidade-espaço de ser.
É preciso ter uma cidade aco-
lhedora, uma extensão da casa.

Não é possível ter uma cidade
feita de shoppings e vias ex-
pressas, isso não é uma cida-
de, é um túnel do vazio para a
solidão.  É preciso andar e can-
tar a cidade que nos abraça e
nos empurra para viver nossas
histórias. Pode ser grande, pe-
quena, metrópole. Mas tem de
ser gostosa de viver.

É preciso amar, diz o poeta.
Amar e protagonizar cenas ri-
dículas de amor em público. Na
cidade de nossos sonhos. Por-
que a vida é mais do que sobre-
viver mais um dia. A vida é pra
respirar e cantar, sentir o vento
no rosto e pular de alegria, dan-
çar no metrô e cantar nas pra-
ças fazendo coro aos pássaros.
Sim, a vida pode ser ridicula-
mente bela na cidade que nos
oferece seus braços como a
mãe nos dá o colo. Porque “tudo
vale a pena, quando a alma não
é pequena”. Por mais grandes
almas em nosso país, Brasil!

palavras@gazetanit.com.br
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GESTÃO CONTÁBIL

Profissionais liberais e autônomos a
Receita Federal notificará quem declarou
rendimentos do trabalho recebidos de
outras pessoas físicas e  não recolheram
a contribuição previdenciária

Os contribuintes notificados poderão efetuar espon-
taneamente o recolhimento dos valores devidos, com
os respectivos acréscimos legais, até o dia 31 de janei-
ro de 2018, iniciado os procedimentos de fiscalização
quem não regularizou  situação estará passivo de mul-
tas que podem variar de 75% a 225% da contribuição
devida, além disso, o contribuinte estará sujeito a re-
presentação ao Ministério Público Federal para verifi-
cação de eventuais crimes contra a ordem tributária.

A empresa optante pelo Simples
Nacional, ao vender algum bem ou
direito deverá apurar o ganho de capital.

Por força da Lei 13.259/2016, as alíquotas relativas
ao ganho de capital, a partir de 01.01.2017 (confor-
me ADE RFB 3/2016) serão de:

I – 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que
não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

II – 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cen-
to) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

III – 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que
exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não
ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

IV – 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou
direito, a partir da segunda operação, desde que realiza-
da até o final do ano-calendário seguinte ao da primeira
operação, o ganho de capital deve ser somado aos gan-
hos auferidos nas operações anteriores, para fins da apu-
ração do imposto progressivo, deduzindo-se o montan-
te do imposto pago nas operações anteriores.

Bloqueio administrativo de bens pela PGFN
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)

Estando o  débito tributário federal  inscrito na dívida
ativa da União e o devedor notificado não  pagar em cinco
dias, poderá à Fazenda Pública tornar indisponíveis bens
e direitos do devedor que são levados a registros públi-
cos,  artigo 25 da Lei 13.606, de 2018, acrescentou o arti-
go 20-B a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Informe

‘A invenção do Amor’ em curtíssima
temporada no Teatro Popular

O espetáculo “Invenção do
Amor”, com os atores Guilher-
me Piva e Maria Clara Guei-
ros, e direção de Marcelo Val-
le, faz curtíssima temporada,
no Teatro Popular Oscar Nie-
meyer, nos dias 3 e 4 de feve-
reiro, às 19h.

A trama fala sobre relação
amorosa de um Homo Sapiens
com uma Mulher de Neander-
tal. Ele, por ter um cérebro pri-
vilegiado, vive às voltas com mil
e uma invenções e, numa crise
de ciúmes, resolve inventar o
amor. Sua nova invenção faz
com que o casal pré-histórico
se antecipe no tempo, vivendo
situações que marido e mulher
só enfrentariam anos, décadas
ou milênios mais tarde.

O público acompanha a
evolução do amor na história
da humanidade, entrando em
contato com situações que se
repetem nos relacionamentos

ao longo dos tempos. Croc
(Guilherme Piva) e Nhaca
(Maria Clara Gueiros) viven-
ciam o que há de mais cômico

e dramático nas relações afe-
tivas, um universo do qual ne-
nhum espectador escapa.

Ingresso: R$ 50

'Aladdin:
O Mundo Ideal'

O espetáculo infantil "Ala-
ddin: O Mundo Ideal", da Cia
JUKAH de Teatro, retorna ao
palco do Teatro Popular Os-
car Niemeyer, para mais uma
curta temporada, nos dias 27
e 28 de janeiro, sábado e do-
mingo, sempre às 16h.

Adaptado por Diego Ra-
mos e Filipe Vigo da coletâ-
nea "As Mil e Uma Noites",
o espetáculo conta a história
de um sultão que, após orde-
nar que sua filha, a princesa

Jasmine, ache um marido
rapidamente, ela foge do
palácio. Jasmine encontra
um tipo meio malandro,
Aladdin, que conquista seu
coração. Porém ambos são
achados pelos guardas de
Jafar, o vizir do sultão.

A peça fala da igual-
dade de direitos e do livre
amor, de acreditar nos so-
nhos e da importância das
amizades para realizá-los.
Incentiva a acreditar no
ideal e a lutar por ele.

Ingresso: R$ 40 (inteira).
Classificação Livre.

A Farsa da viúva
arruinada

O Teatro Popular Oscar
Niemeyer apresenta, neste mês
de janeiro, a comédia musical
"A farsa da viúva arruinada",
dirigida pela premiada diretora
e dramaturga Andréa Terra. O
espetáculo, que retrata com
muito humor a corrupção na
sociedade brasileira, fica em
cartaz no fim de semana de 27
e 28 de janeiro, sábado e do-
mingo, sempre às 11h. A clas-
sificação indicativa é livre e a
entrada é gratuita.
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