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

BRINCADEIRA SEM GRAÇA
Mais uma criança morre por cau-
sa das redes sociais e, principalmen-
te, pelo desleixo de pais que acham
que devido ao avanço tecnológico
e à globalização deve-se dar liberda-
de para que os filhos não fiquem 'pra
trás no futuro' - como muitos justifi-
cam por aí - deixando de ficar aten-
tos ao que eles vêm fazendo quan-
do estão ligados na Internet e suas
muitas armadilhas, jogos e várias
maldades vindas do outro lado da
tela. E foi em mais uma delas que
uma menina de sete anos, de São
Bernardo do Campo (SP), caiu se-
mana passada quando, ao brincar
do "desafio do desodorante" (que
consiste em inalar o desodorante e
manter a boca fechada pelo máximo
de tempo), desmaiou e teve uma
parada cardiorrespiratória, vindo a
óbito minutos depois de os médi-
cos da UPA tentarem manobras para
reanimar a criança.
Ninguém, em sã consciência,
pode ser contra a importante ferra-
menta que é a Internet. Ninguém
deseja que seus filhos e filhas brin-
quem apenas de carrinhos, bolas,
bonecas e de fazer comidinha. Cor-
rer, pular, subir em árvores, desfru-
tar da natureza, etc. Entretanto, em
nome de uma cultura que o Brasil
ainda não tem, muitas vezes se dis-
ponibiliza celulares de última gera-
ção, cujo conteúdo é ilimitado e,
pior, sem o devido controle e a aten-
ção constante por parte dos pais e
responsáveis pelas crianças que,
neste ambiente de 'liberdade', aca-
bam caindo no perigoso mundo do
inimaginável, da fantasia, da lava-
gem cerebral e dos jogos imbecis
que comprometem e sacrificam a
saúde física e mental de seres des-
preparados e, quando sozinhos, não
sabem enfrentar desafios maiores.

VOLTA DO GAROTINHO
Tem político que ainda vive no tem-
po de se fazer de morto, de esque-
cido, despretensioso e até de víti-
ma, mas ninguém esquece. Por mais
que tente ficar de fora dos holofo-
tes, pelo menos, temporariamente,
os problemas causados por ele não
deixam a Justiça largar do seu pé. E
foi o que fez a Procuradoria Regio-
nal Eleitoral no Rio de Janeiro (PRE/
RJ) que acaba de representar con-
tra o radialista e ex-governador do
estado Anthony Garotinho por pro-
paganda eleitoral antecipada, a par-
tir de declarações que fizeram refe-
rência também ao crime de corrup-
ção. Em vídeo, divulgado em sua
página pessoal no Facebook para
promover possível campanha ao
executivo fluminense, Garotinho

PREVIDÊNCIA NA AVENIDA
E por falar em Carnaval, será que o
governo perdulário, corrupto e ar-
rogante de Michel Temer vai apro-
veitar a Festa de Momo para conti-
nuar cooptando, comprando e hu-
milhando deputados para aprovar
a Reforma da Previdência? Será que
o presidente e a camarilha palacia-
na composta por Moreira, Padilha,
Jucá, Meirelles, Marun, Maia e má
companhia ilimitada conseguirão
os 308 votos necessários?
Dizem os experts em put...., digo,
safadeza política, que este ano o
governo não conseguirá aprovar
projetos importantes como estes
por ser ano eleitoral e pela absoluta
falta de credibilidade de um gover-
no que só não caiu por absoluta
covardia e comprometimento de um
Congresso Nacional incapaz de
cumprir com suas verdadeiras prer-
rogativas por ser refém da corrup-
ção e da falta de vergonha na cara
da maioria de deputados e senado-
res brasileiros.

PAPAI BOQUIRROTO
 Todo mundo está assistindo
perplexo a maneira pela qual o go-
verno Temer quer, porque quer,
emplacar a deputada Cristiane
Brasil - mais enrolada na Justiça e
nos impropérios que vem vocife-
rando por aí - como ministra do
Trabalho. Muitos acreditam que
o objetivo é agradar seu pai, o
canalha, corrupto e falastrão pa-
pai Roberto Jefferson, presidente
do PTB, partido necessário para
a aprovação da Reforma da Previ-
dência, que vê na indicação da fi-
lhota a ascensão da família ao
poder e um reparo por injustiças
praticadas contra ela.
Outros, como o deputado ne-
ófito Carlos Marun (que conse-
guiu chegar longe no Planalto pela
"coragem" que tem para ficar ao
lado das coisas erradas) dizem ser
porque é prerrogativa exclusiva
do presidente nomear, exonerar,
roubar, ops, e tantas outras que
não podem sofrer interferências
de outros poderes. Mas a verda-
de é que papai "Smurf" Jefferson
também é muito conhecido pela
voz que tem e usa bem, não como
cantor de ópera e, sim, por, de-
pendendo dos interesses pesso-
ais, falar (quase) tudo que sabe,
delatar ex-companheiros, enfim,
fazer o diabo para defendê-los.
E, em se tratando de governo
Temer e organização criminosa,
pela corrupção praticada por eles,
não faltará assunto e denúncia
para o ex-deputado - pré-candi-
dato a deputado federal, agora por
São Paulo pra onde se mudou
com mala, cuia e título - jogar no
ventilador. Sendo assim, a cama-
rilha do Executivo e grande parte
do Legislativo não quer nem pen-
sar na possibilidade dele abrir
aquela bocarra.

falou sobre metas de governo, fez
promessas e pediu explicitamente
votos, condutas vedadas pela le-
gislação neste período.
 O radialista também declarou
disposição para comprar deputados
se for eleito sem formar maioria na
Assembleia Legislativa (Alerj). A
PRE pede que o vídeo seja retirado
imediatamente do ar. “As palavras
do representado não se coadunam
com o momento histórico-social cru-
cial que o país atravessa, em que
práticas inaceitáveis como as men-
cionadas têm mobilizado o Ministé-
rio Público e o Judiciário. Anthony
Garotinho propala esse tipo de ilíci-
to como se fosse algo comum, corri-
queiro e, sobretudo, impunível”,
destaca o procurador regional elei-
toral Sidney Madruga. Como se vê,
Garotinho, que, recentemente, disse
ter sido atacado quando esteve pre-
so em Benfica, está sempre arruman-
do um jeito de contrariar a legislação
eleitoral que, aliás, conhece muito
bem haja vista ter disputado - e gan-
ho - várias eleições. Só que ele, às
vezes, se esquece que na vida nin-
guém pode ganhar tudo o tempo
todo. Nem falar o que quer, tampou-
co, o que pensa.

MAR DE GENTE
Muitos vídeos viralizaram nas redes
sociais com aquelas milhares de pes-
soas que, domingo passado, brin-
cavam animadas na Banda do Ingá -
também conhecida como Banda do
Ingá(llo) já que o vereador licencia-
do, hoje à frente da Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos
Gallo de Freitas, foi um de seus prin-
cipais idealizadores - com o seguin-
te texto: - Já pensou essa multidão
cobrando saúde, emprego, seguran-
ça e educação para o Brasil? Tería-
mos conseguido nossos direitos a
(sic) muito tempo. Infelizmente o
povo se vende pro Carnaval e pras
festas e depois volta a velha frase
"o país está em crise".
Por mais que vídeos assim re-
tratem a realidade, já que a maioria
dos brasileiros gosta, mesmo, mais
de samba, suor e cerveja, eventos
tradicionais como o de domingo na
orla de Niterói são importantes pe-
los momentos de descontração e
alegria que promovem (e no caso
do Bloco Banda do Ingá, ainda fo-
ram arrecadadas mais de 12 tonela-
das de alimentos distribuídas para
instituições de caridade). No entan-
to, passada a maior festa popular,
bem que a população também po-
deria continuar 'cantando' marchi-
nhas e sambas pedindo prisão para
os corruptos e mais saúde, empre-
go, segurança, educação,...

panorama@gazetanit.com.br
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Milton Rangel é
deputado estadual e
líder da bancada do DEM

Tudo na vida tem um tem-
po certo para acontecer. Ten-
tar antecipar os acontecimen-
tos podem ter um efeito per-
verso e trazer sérias conse-
quências para toda uma soci-
edade. É o que acontece com
as crianças quando são ex-
postas a uma maciça erotiza-
ção infantil nos meios de co-
municação. É comum que em
algum momento, os filhos
retornem da  escola anima-
dos com um namorico com
um coleguinha. Os pais, em
sua grande maioria, costu-
mam achar graça. Não deve-
ria ser assim. Uma campanha
promovida pelo governo do
Amazonas na internet  com a
hashtag #criancanaonamora
ganhou as redes sociais. O
objetivo é conscientizar às
famílias dos perigos da eroti-
zação precoce das crianças.
Com o slogan "Criança não
namora, nem de brincadeira”,
a ação faz parte de uma ação
mais ampla para mobilizar
escolas, comunidades, psicó-
logos e pais contra a explora-
ção infantil.

É preciso respeitar o de-
senvolvimento cognitivo de
cada etapa da vida. Se uma
criança tem o incentivo da
família para pular fases que
deveria viver mais tarde, a ten-
dência é que ela perca o inte-
resse quando chegar na ida-
de certa para experimentar o
primeiro beijo, por exemplo.
Educadores acreditam que se
não há mais graça elas ten-
dem a procurar sensações

mais fortes, como as ofere-
cidas pelas drogas.

Uma criança não sabe o
que é um namoro, ela não tem
esse discernimento. A relação
entre elas se chama amizade.
Para Vera Zimmermann, psi-
canalista do Centro de Refe-
rência da Infância e Adoles-
cência da Unifesp (SP), o
machismo ocupa papel cen-
tral nessa história. Em idade
escolar, meninos são incenti-
vados a terem uma "namora-
dinha", e meninas são ensina-
das a se comportar. Essa é a
regra geral. "Os pais interpre-
tam o interesse pelo outro, as
preferências por tais e tais
amigos, as primeiras escolhas
infantis, como algo erótico.

Não se trata disso. A cri-
ança só está aprendendo a
fazer suas primeiras amizades
e a se relacionar. Não são na-
moradas ou namorados. Essa
é uma projeção dos adultos.
Lugar de criança é brincando
e estudando. Criança tem que
ser criança, tem que agir e se
vestir como criança. A infân-
cia precisa ser protegida para
que nossos filhos e netos não
se tornem pais e mães de ou-
tras crianças. Tudo tem sua
hora! Vamos respeitar nossas
crianças para que elas se tor-
nem adultos do bem! Diga não
a erotização infantil.

Diga não à
erotização infantil
Por Milton Rangel

Artigo

panorama@gazetanit.com.br
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Opções de lazer para quem quer fugir
da folia carnavalesca em Niterói

Niterói está repleta de op-
ções de lazer para os que pro-
curam por opções não-carna-
valescas nessa semana de car-
naval. De turismo ecológico a
histórico, passando por alterna-
tivas artísticas, é só escolher!

MAC - Símbolo da cida-
de, patrimônio nacional e con-
siderado uma das maravilhas
arquitetônicas do mundo, o
Museu de Arte Contemporâ-
nea de Niterói vai ficar com o
pátio aberto das 8h às 19h, nos
dias 10, 11 e 14 de fevereiro.
O espaço de exposição volta
a abrir as portas no dia 14,
quarta-feira de cinzas, às 12h.

Fortaleza de Santa Cruz
- Tombada pelo Instituto de
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan), a mai-
or fortaleza do Brasil, estará
funcionando normalmente (to-
dos os dias, menos segunda-
feira, das 10h às 17h). As vi-
sitas guiadas acontecem de
hora em hora, com a duração
de aproximadamente 45 mi-
nutos. O passeio reserva al-
gumas curiosidades, como a
origem da expressão “Um
olho no padre e outro na mis-
sa”. A frase teria se originado
na Capela de Santa Bárbara,
quando o padre rezava a mis-
sa de frente para o altar. O

religioso olhava, com frequên-
cia, para uma janela localiza-
da à direita, checando se al-
gum navio se aproximava.

Forte do Pico e São Luiz
- Em Jurujuba, podem ser aces-
sados por uma estrada que cor-
ta a Mata Atlântica e que pode
ser percorrida a pé. Além da
bela visão da Baía de Guana-
bara, é possível visitar constru-
ções militares de 1567. Os for-
tes estarão abertos com duas
viagens diárias, às 10h e 14h.

Parque da Cidade – Es-
colhido como a melhor vista
de Niterói, o ponto vai funcio-
nar normalmente durante o
carnaval, diariamente, das 9h
às 19h. De lá parte a trilha Tu-
pinambá, aberta em agosto do
ano passado, e que vem, des-
de então, atraindo amantes do

verde. Com 7,5 quilômetros,
ela liga os bairros de São Fran-
cisco e Piratininga, atraves-
sando o Parque da Cidade.

Costão de Itacoatiara -
Localizado no Parque Estadual
da Serra da Tiririca, com visi-
tas de até 200 pessoas por vez,
e trilha que dura cerca de duas
horas, leva o visitante a uma
belíssima visão de Itacoatiara.

Morro do Morcego -
Quarenta minutos de caminha-
da até o pico saindo de Juruju-
ba. São 138 metros de altura
e a trilha começa na Praia do
Adão e Eva.

Pedra do Elefante - pon-
to mais alto do município, situ-
ado no Parque Estadual da
Serra da Tiririca. É trilha mo-
derada com lance de escala.

Morro das Andorinhas -
Subida leve. É uma divisão natu-
ral entre Itaipu e Itacoatiara. Tem
uma altitude de 196 metros e leva
duas horas para ser feita.

Trilha Bosque dos Euca-
liptos -  Trilha circular no Par-
que da Cidade, muito leve.
Belo encontro com a natureza
e eucaliptos e em um dos pon-
tos a visão da região Oceâni-
ca e no outro a enseada de
Charitas. Pode ser feita até em
duas horas fazendo paradas
para admirar a paisagem.

Fortaleza de Santa Cruz

Costão de Itacoatiara

Niterói Mais Segura
chega às ruas do Centro

O Centro de Niterói rece-
beu na quinta-feira (8) o refor-
ço de 150 agentes do Niterói
Mais Segura. O programa re-
duziu os índices de criminali-
dade em Icaraí, onde foi im-
plantado em primeiro lugar na
cidade. O Niterói Mais Segura
ainda será levado às ruas do
Jardim Icaraí, Ingá e Fonseca.

O programa resulta de um
convênio da prefeitura com o
Governo do Estado e funcio-
na seguindo as mesmas dire-
trizes do programa Segurança
Presente implantado em bair-
ros do Rio de Janeiro. No Cen-
tro, assim como em Icaraí, as
ruas serão patrulhadas por
grupos de três agentes – dois
policiais militares armados e
um agente civil desarmado –
a pé ou de carro. Em breve,
os agentes também contarão
com motos e bicicletas para
agilizar o policiamento.

Na área do Centro serão
150 homens trabalhando dia-
riamente no Niterói Mais Se-
gura, divididos em dois turnos.
Cinquenta a mais que em Ica-
raí. Esse total inclui 100 poli-
ciais militares armados e 50
agentes de segurança civil.
Eles estarão atentos a qualquer
indício de criminalidade em
vias importantes da cidade,
como Rua da Conceição, Vis-
conde do Rio Branco, Ernani
do Amaral Peixoto, Marquês
do Paraná, Feliciano Sodré e
Marechal Deodoro, entre ou-
tras. Toda a região de comér-
cio do Centro, o entorno da Es-
tação das Barcas, do Terminal
Rodoviário e do Mercado do
Peixe São Pedro, além da Pra-
ça do Rink, do Jardim São
João e das ruas residências
do Centro também contarão
com a vigilância dos agentes
do Niterói Mais Segura.

Fiscalização apreende van em situação irregular
A Subsecretaria Municipal

de Transportes de Niterói ini-
ciou na quarta-feira a fiscaliza-
ção sobre os veículos de trans-
porte escolar. Durante a opera-
ção uma van foi apreendida e
pelos menos duas conseguiram
fugir dos fiscais deixando os
alunos longe da entrada das es-
colas. A operação começou às
6h na entrada de três unidades
de ensino de Icaraí.

No total, 60 veículos fo-

ram vistoriados e estavam
em situação regular já ten-
do, inclusive passado pela
vistoria anual da subsecre-
taria. Pelo menos duas vans
desembarcaram os alunos a
uma quadra das escolas e
evitaram a fiscalização. Uma
van foi apreendida por apre-
sentar divergência na docu-
mentação. O condutor foi
encaminhado à delegacia
para esclarecimentos.
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VOU INVADIR O NORDESTE/SOU CABRA DA PESTE/
SOU MANGUEIRA... "Homossexualidade está na
moda, não é mais novidade". Essa frase hoje
em dia é mais do que normal. No entanto, ela
foi dita em 1976!!! Ah, mas mundo existe desde
que gay é gay, e a frase foi dita por mais um
boiola. Ledo engano. Quem disse isso foi um
dos maiores sex simbols do cinema. Ninguém
mais, ninguém menos do que Marlon Brando.
De poderoso chefão, passando por pai do
Super Homem, até a introdução da manteiga
ao som do último tango em Paris, Marlon era
uma rua chamado desejo. Além das inúmeras
mulheres, ele passou o rodo também no
colega Richard Pryor, no escritor James Baldwin
e no cantor Marvin Gaye.

VOU CAIR NA GANDAIA
COM A MINHA BATERIA/
NO BALANÇO DA MULATA/
A EXPLOSÃO DE ALEGRIA...
A cada dia surge um
movimento novo. "Saggy
Boobs Matter" (Seios
Caídos Importam) foi
criado por Chidera
Eggerve, 23 anos, cuja
intenção é valorizar os
seios naturais e não se
submeter à ditadura do
silicone. A página do
movimento no
Instagram tem mais de
51 mil seguidores. Lá,
são postadas fotos dos
mais variados formatos
de tetas.

OIÁ/OIÁ/ÁGUA DE CHEIRO PRA IOIÔ/VOU MANDAR
BUSCAR/NA FONTE DO SENHOR... Michel Temer e Sergio
Moro confirmaram que a expressão "a ocasião faz o
ladrão" tem um fundo de verdade. Em relação a
Temer, veio à tona a sua aposentadoria de R$ 20 mil.
Ele não fez o recadastramento e o INSS cancelou o
benefício. Vale lembrar que Temer é contra a
aposentadoria. Dos outros. Já em relação a  Sergio
Moro, veio à tona o seu auxílio-moradia (R$ 4.377),
além de muitos outros auxílios: saúde, pré-escola,
educação e esporte. Só de auxílio-moradia, o
Judiciário paga mensalmente mais de R$ 63 milhões
aos magistrados. Senhor juiz, pare agora!

FAZ DA VIDA POESIA/E CANTA SUA ALEGRIA/EM TEMPO DE
CARNAVAL... Uma refeição por R$ 500 é cara? Ela inclui
a entrada, o prato principal e a sobremesa. Se quiser
só o prato principal, paga-se R$ 164. Mas qual o
motivo de o valor ser elevado? É um ingrediente
chamado maconha. Isso mesmo: a comida é feita com
a ervinha do capeta. E o chef responsável é o
brasileiro Gustavo Colombeck. Por enquanto, ele
trabalha no Uruguai, onde a cannabis é liberada, mas
aguarda a liberação da plantinha no Brasil. Aí sim,
neguinho e branquinho vão comer maconha.

ENFRENTEI MEU CORAÇÃO/
DE CONFETE E
SERPENTINA/MINHA
MENTE SE FEZ MENINA/
NUN MUNDO DE
RECORDAÇÃO... Numa
decisão surpreendente,
Bermudas aboliu o
casamento entre iguais,
após ter liberado. Os gays
poderão continuar se
unindo mas a relação
não será considerado um
casamento. Quando
aprovou o casamento gay,
Bermudas entrou na rota
do turismo colorido...
Agora, vem boicote aí!

IERERÊ/IERÊ/IERÊ/Ô Ô
Ô Ô/TRAVAM UM
DUELO DE AMOR/E
SURGE A VIDA COM
SEU ESPLENDOR... Que
o prefeito Marcelo
Crivella não gosta e
nem entende de
carnaval, todo mundo
sabe. Ano passado,
ele se tornou o
primeiro prefeito a
não comparecer à
Marquês de Sapucaí. Tentou de todas os modos,
boicotar a festa da carne, a festa do Rei Baco, do Rei
Momo... Contudo, pensando nas eleições, Crivella
está tentando entrar no clima esse ano. E soltou a
seguinte pérola: "não bebam no carnaval". Ah, tá...
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Folia garantida com desfiles, blocos e carnaval de bairro
Serão 27 carnavais de bair-

ros e diversos blocos desfilan-
do pelas ruas de Niterói. A pro-
gramação terá como ponto alto
a Rua da Conceição, palco dos
desfiles das agremiações nite-
roienses dos Grupo C, B e Es-
pecial, programados para os
dias 12 e 13 de fevereiro.

A abertura na Rua da Con-
ceição será feita pela Corte
Momesca, formada pelo Rei
Pablo Jales, a Rainha Endior-
rani Baldini, a 1ª Princesa Ali-
ne Santos e, a 2ª Princesa Fa-
biely Martins, que também es-
tará presente nos bairros e
principais blocos de rua.

Desfiles de agremiações
na Rua da Conceição
Segunda(dia 12) as 18h
Grupo B: Em sequência: Bem
Amado, Bafo do Tigre, Balanço
do Fonseca, Garra de Ouro, Galo
de Ouro, Experimenta Ilha da Con-
ceição, Unidos do Sacramento,
Cacique de São José, Tá Mole mas
É Meu e Amigos da Ciclovia.
Grupo C: Grilo da Fonte, Banda Ba-
tistão, União da Engenhoca, Fora de
Casa e Unidos do Barro Vermelho.
Na terça (dia 13) as 18h
Grupo C: Tá Rindo Por quê?,
União do Maruí, Independente do
Boaçu e Unidos do Castro.
Grupo Especial – Mocidade In-
dependente de Icaraí, Alegria da
Zona Norte, Souza Soares, Folia
do Viradouro, Unidos da Região
Oceânica, Grupo dos 15, Império
de Arariboia, Combinado do
Amor, Sabiá e Magnólia Brasil.

CARNAVAL NOS BAIRROS
Largo da Batalha – dos dias
10 a 13, das 18 às 23h, nas
Ruas: Jornalista Silvia Thomé
e Nilo de Freitas;
Matapaca – dos dias 10 a 13, das
18 às 23h, na Estrada Caetano
Monteiro e Rua Comendador
Marcelo Queiroz;
Sapê – dos dias 10 a 13, das 18 às
23h, na Estrada do Sapê (Rodo);
Jardim Icaraí – dos dias 10 a 13,
das 12 às 17h, na Rua Leandro
Mota (entre as Ruas Nóbrega e
João Pessoa);
Badu – dos dias 10 a 13, das 18
às 23h, na Rua Alcebíades Pin-
to s/n, Badu;
Cavalão - dos dias 10 a 13, das
19 à meia-noite, no DPO do
Morro do Cavalão;
Ilha da Conceição - dos dias 10
a 13, das 19 à meia-noite, no
Centro Social Urbano;
Largo do Marrão – dos dias 10 a
13, das 17 às 22h, no Largo do
Marrão (Pça Raul de Oliveira Ro-
drigues);
Caramujo – dos dias 10 a 13, das
18 às 23h, na Rua Pastor José
Gomes de Souza n 03 até 301;
Engenhoca – dos dias 10 a 13,
das 18 às 23h, na Rua Vereador
José Vicente Sobrinho (Largo
de São Jorge);
Largo do Barradas – dos dias
10 a 13, das 19 à meia-noite, na
Rua Benjamim Constant (entre
as Ruas Francisco Portela e
José Vicente Sobrinho);
Barreto – dos dias 10 a 13, das
18 às 23h, na Rua Gen. Castrio-
to (entre as Ruas Galvão e João

de Deus); Matinê dos dias 11 a
13, das 16 às 20h, na Praça
Enéas de Castro;
Marítimo – dos dias 10 a 13,
das 17 às 22h, na Rua do Rumo
(Pça do Fofão);
Teixeira de Freitas – dos dias
10 a 13, das 16 às 20h, na Rua
Teixeira de Freitas, próximo ao
número 380, Fonseca;
Santa Bárbara – dos dias 10 a 13,
das 18 às 23h, na Praça de Espor-
tes João Saldanha;
Santos Moreira – dos dias 10 a
13, das 18 às 23h, na Rua Santos
Moreira, Santa Rosa;
Cafubá – dos dias 10 a 13, das 16
às 20h, na Rua Godofredo Garcia
Justo (entre as Ruas 59 e 60);
Ititioca – dos dias 10 a 13, das 18
às 23h, na Rua A (próximo ao pon-
to final do ônibus linha 44);
Avenida Central – dos dias 10 a

13, das 18 às 23h, no início da Av.
Central (rua do Curso de Inglês);
Rua Nóbrega – dos dias 10 a 13,
das 16 às 20h, na Rua Nóbrega,
Santa Rosa;
Engenho do Mato – dos dias 11 a
13, das 18 às 23h, na Praça do
Engenho do Mato;
Ponta D’Areia – dos dias 10 a 13,
das 17 às 22h, na Praça Dr. Vitori-
no, Ponta D’Areia;
Várzea das Moças – dos dias
10 a 13, das 18 às 23h, na Rua
Ewerton da Costa Xavier, Vár-
zea das Moças;
Rio do Ouro – dos dias 10 a 13,
das 18 às 23h, na Estrada Velha
de Maricá, Rio do Ouro;
Jurujuba – dos dias 10 a 13, das
18 às 23h, na Praça da Asa Delta;
Preventório – dos dias 10 a 13,
das 18 às 23h, na Praia da Chari-
tas, em frente ao Preventório;

BLOCOS DE RUA
Dia 10 - Bloco Unidos de Niterói
– das 13 às 16h – Centro – Con-
centração no início da Rua da
Conceição. Trajeto: Ao longo da
Rua da Conceição terminando no
Beco da Sardinha; Bloco Pauta
Quente – das 15 às 20h – Centro
– Concentração na Rua José Cle-
mente (calçada ao lado da agên-
cia dos Correios). Trajeto: Rua da
Conceição terminando no Beco
da Sardinha; Bloco Cordão do
Bola Branca – Centro – Concen-
tração na Rua da Conceição. Tra-
jeto: Rua da Conceição (utilizan-
do a passarela do samba de Nite-
rói); Bloco da Maria Sangrenta
(Banda Bloody Mary)- das 16 às
20h – Icaraí - bloco parado na Pra-
ça Getúlio Vargas;parado na Pra-
ça do Largo da Batalha.
Dia 12 - Bloco Jurujuba Minha
Paixão - das 16 às 21h – Jurujuba
– Concentração na Rua Ermelin-
do Marins. Trajeto: Rua Ermelin-
do Marins até a Praça do
Cais;Bloco Afro Olodumare – das
15 às 18h – Centro – Concentra-
ção na Rua da Conceição. Traje-
to: Rua da Conceição (utilizando
a passarela do samba de Niterói);
Bloco Saias na Folia – das 13 às
16h – Centro – Concentração na
Rua da Conceição. Trajeto: Rua
da Conceição (utilizando a pas-
sarela do samba de Niterói).
Dia 17 - Bloco Mancando de Ré –
das 17 às 20h – Largo do Marrão –
Concentração na Rua Américo
Oberlander. Trajeto: Ruas: Américo
Oberlander, Miguel Couto, Geraldo
Martins, Cinco de Julho e Santa
Rosa; Bloco Bicho Solto – das 16
às 21h – Piratininga – Bloco parado
na Praia de Piratininga (trecho do
Rolerzão); Bloco 7 Cores – Ressa-
gay – das 15 às 19h – Centro – Blo-
co parado no Teatro Popular.

Desfiles na Rua da Conceição acontecerão nos dias 12 e 13, a partir das 18h
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ÁRIES - Não conte detalhes de sua vida pesso-
al a quem não conhece bem. No amor, aja com
mais carinho. Não se iluda com elogios vazi-
os. Na profissão, cuidado ao executar tare-
fas com muita pressa.

TOURO - Não insista em fazer tudo de seu
modo, as coisas podem não acontecer como
você deseja. Não transforme pequenas dis-
cussões em grandes problemas. Magnetismo
pode atrair alguém especial.

GÊMEOS - Precisará de jogo de cintura para
resolver questões pessoais e profissionais.
No amor, clima de carinho e dedicação. Com
disposição de sobra, conseguirá superar ex-
pectativas no trabalho.

CÂNCER - Conte com o apoio da família, mas
não deixe que ela tome a decisão. Desconfie
de pessoas exageradamente solícitas. Ouça
seu coração e expresse o que sente à pessoa
amada com tranqüilidade.

LEÃO - Organize seus compromissos e con-
centre-se em seu trabalho. No amor, seu co-
ração pode estar inquieto. Não deixe que o
cansaço aumente a distância da pessoa ama-
da. Cuidado ao forçar situações.

VIRGEM - Bons negócios na vida profissio-
nal. Aproveite os bons momentos e pare de
reclamar da vida. Aja com clareza ao expor
suas opiniões. Siga seu coração. Atenção
com pessoas maldosas.

LIBRA - Tenha calma e não se deixe levar pela
irritação. No amor, evite cobranças excessi-
vas. Na vida profissional, seu amadureci-
mento será evidente. Evite fofocas e intri-
gas. Pense mais em você.

ESCORPIÃO - Ouça sua intuição. Poderá se
sentir pressionado, mantenha-se firme. Não
fique procurando problemas e defeitos em
todos. O orgulho não será um bom compa-
nheiro. A Lua poderá atrapalhar seu humor.

SAGITÁRIO - Pessoas inteligentes lhe darão o
apoio necessário para tomar decisões. Trate
bem os familiares, mesmo em momentos de
crise. Contagiará a todos com seu bom hu-
mor. Evite exageros.

CAPRICÓRNIO - No amor, clima de dedica-
ção à pessoa amada. Algo pode estar erra-
do no ambiente profissional, mas tome de-
cisões com cautela. Boas chances em uma
nova paquera.

AQUÁRIO - Cuidado para não tomar decisões
sem pensar. No amor, clima de forte atração
pode mexer com você. Controle a impaciên-
cia e mantenha a tranqüilidade no trabalho.
Não se obrigue a seguir a opinião alheia.

PEIXES - Sensibilidade em alta. Tenha paciên-
cia com pessoas intolerantes. Conquistará
novas amizades sendo quem você é. Cuidado
para não ter problemas financeiros. Não acre-
dite em tudo o que dizem.

                    De 10 a 16 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)

A bela cidade cercada

Paris não é a mesma. Defi-
nitivamente, os tempos são som-
brios, não somente pelos negati-
vos graus deste fevereiro, mas
talvez muito mais pelo clima de
tensão no ar. Verdade que aqui
não somos abordados por assal-
tantes armados nos tomando o
carro, a bolsa, o celular, às vezes
até mesmo a vida. Ainda assim
nos sentimos oprimidos, principal-
mente nos pontos turísticos, por
um policiamento ostensivo, com
soldados do exército fortemente

armados passando por entre as
pessoas, revista permanente com
e sem detectores de metais em
todas as entradas, seguranças
por todos os lados, polícia mon-
tada e motorizada atravessan-
do o caminho dos pedestres.
No metrô também se vê sol-
dados, sempre em grupos de
quatro, incluindo uma mulher,
a desfilarem uniformes de
guerra e fuzis gigantes.

A sensação é de estarmos
sendo mais reprimidos do que

protegidos, mais rechaçados do
que preservados. Sejamos re-
alistas: ser turista em Paris hoje
é para os fortes, e os descola-
dos, claro. Minha sensibilidade
é que talvez atrapalhe, ou na
verdade me permita ser assim,
essa eterna viciada em escre-
ver sobre o que minha vista al-
cança e meus pelos se eriçam.

Mas nem tudo é tensão.
Neva nesse início de fevereiro
e a gente se alegra muito. A tem-
peratura chega a menos 2 graus,
experimentamos a sensação de
estar em um polo da terra e isso,
pra quem só sabe o que são os
40 graus do verão carioca, ê
uma experiência e tanto. Somos
como mineiros quando veem o
mar, verdadeiros pintos no lixo.
No caso, no lixo parisiense. As
crianças se divertem jogando
bolas de neve umas nas outras e
tentando esculpir bonecos de gelo
no Jardin des Tulleries.  Nossas
expressões são “ahhh”, e “ohhh”
ao ver os carros, ruas, árvores,
telhados, tudo branquinho.

E então nos certificamos de
que o importante é fazer história.
E agradecer por mais esta opor-
tunidade de vida. Valeu, Paris!!!
_____________________________

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

palavras@gazetanit.com.br
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‘Identidades – uma geometria da memória’ na Galeria La Salle
A exposição aborda uma contínua dis-

cussão das questões diretamente ligadas
à memórias. Memórias constantemente
presentes nos cotidianos, onde rostos tão
diferentes se tornam iguais quando pen-
samos na diversidade das pessoas.

Com o objetivo de incentivar a dis-
cussão da construção das identidades
primárias que cada um faz de si, através

de rostos pintados ou desenhados, que
se diferenciam nas características intrín-
secas, mas que ao se unirem em um pa-
inel, tornam-se tão iguais que parecem
um, ou a mesma pessoa.

 De 19 de fevereiro a 14 de março,
segunda a sexta-feira, das 9h às 21h

A Galeria La Salle fica na Rua Gas-
tão Gonçalves, 79, Santa Rosa

Inspirado no ritmo sertanejo, o
bloco que faz parte do calendário
OFICIAL da cidade, promete mos-
trar a força feminina no estilo musi-
cal que ganhou o coração do público
da cidade adaptando clássicos e su-
cessos atuais para o ritmo da percus-
são carnavalesca. “Decide Aí” é uma
referência ao sucesso da dupla Ma-
theus & Cauã que será a música de
abertura e encerramento do evento.

Chitãozinho & Xororó, Leandro &
Leonardo e Daniel, fazem parte do
repertório, somados a Jorge e Ma-
theus, Marilia Mendonça, Henrique e
Juliano, Simone e Simária, Naiara Aze-
vedo, entre outros, não podendo faltar
àquela homenagem à baianidade do
Axé e ao rebolado do Funk carioca.

A niteroiense Juliana Suriano co-
manda a primeira edição do bloco ser-
tanejo encerrando o carnaval de Ni-
terói no dia 18 (domingo) com a  con-
centração às 12h. O bloco anima o
Caminho Niemeyer com os convida-
dos  Vitor Ferraz, Leticia Andrade,
Joao Noronha e Thiago Messer.

O Bloco “Decide Aí” será o primei-
ro, do estilo sertanejo, a ser 100% co-
mandado por uma mulher em Niterói.

Bloco sertanejo ‘Decide ai’
fecha o carnaval de Niterói no
Caminho Niemeyer no dia 18

Bloco sertanejo ‘Decide ai’
fecha o carnaval de Niterói no
Caminho Niemeyer no dia 18

Inspirado no ritmo sertanejo, o blo-
co que faz parte do calendário OFI-
CIAL da cidade, promete mostrar a
força feminina no estilo musical que
ganhou o coração do público da ci-
dade adaptando clássicos e sucessos
atuais para o ritmo da percussão car-
navalesca. “Decide Aí” é uma refe-
rência ao sucesso da dupla Matheus
& Cauã que será a música de aber-
tura e encerramento do evento.

Chitãozinho & Xororó, Leandro &
Leonardo e Daniel, fazem parte do
repertório, somados a Jorge e Ma-
theus, Marilia Mendonça, Henrique e
Juliano, Simone e Simária, Naiara Aze-
vedo, entre outros, não podendo faltar
àquela homenagem à baianidade do
Axé e ao rebolado do Funk carioca.

A niteroiense Juliana Suriano co-
manda a primeira edição do bloco ser-
tanejo encerrando o carnaval de Ni-
terói no dia 18 (domingo) com a  con-
centração às 12h. O bloco anima o
Caminho Niemeyer com os convida-
dos  Vitor Ferraz, Leticia Andrade,
Joao Noronha e Thiago Messer.

O Bloco “Decide Aí” será o primei-
ro, do estilo sertanejo, a ser 100% co-
mandado por uma mulher em Niterói.
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Diferentes maneiras de celebrar o Carnaval pelo mundo
Para a maioria, o Brasil é o

país do Carnaval. As imagens
de foliões e de desfiles majes-
tosos percorrem o planeta e já
transformaram o país num dos
principais destinos para turis-
tas do mundo todo quando se
trata de celebrar o Carnaval.
O que muitos não sabem é que
essa festa popular possui raí-
zes e origens em outros paí-
ses e que o Carnaval também
é festejado com pompa, gala
e muita alegria em diversas
outras partes do mundo. Se-
gundo historiadores, o Carna-
val existe há 3 mil anos, com
origem na Grécia Antiga. Os
gregos cultuavam Dionízio, o
deus ligado ao vinho e aos pra-
zeres mundanos. A festa en-
volvia comemorações nas
ruas, com muita música e rou-
pas especiais. A ligação da
festa pagã com o cristianismo
só surgiu tempos depois. Se-
gundo a Britannica Digital Le-
arning®, “em muitos países
católicos romanos, o período de
festas que marcam os últimos
dias antes da Quaresma é co-
nhecido como Carnaval. É

uma celebração dos excessos
da vida antes da austeridade
da temporada da Quaresma”.

No Brasil, o Carnaval sur-
giu durante o período colonial,
mas foi só na metade do sé-
culo XIX, quando começou a
se basear nas festas européi-
as, que ganhou semelhança
com o Carnaval que é prati-
cado hoje, nas ruas e sambó-
dromos. A tradição cultural
mais popular do mundo se es-
palhou e hoje já ganhou impor-
tância, entrando para o calen-
dário oficial em inúmeros paí-
ses. Um dos principais desta-
ques fica por conta do Carna-
val de Nova Orleans, no esta-
do da Luisiana (EUA). Lá o
Carnaval também é conheci-
do como Mardi Gras, (terça-
feira gorda em francês). Se-
gundo a Britannica Digital Le-
arning®, o nome vem do fato
de que o festival culmina com
a terça-feira antes da quarta-
feira de cinzas.

Veneza, na Itália, tem um
dos carnavais mais tradicionais
do mundo. As máscaras são o
elemento mais importante da

festividade. No século XVI, a
nobreza se disfarçava com
elas para sair e se misturar ao
povo. A versão italiana do Car-
naval tem dez dias de festas,
com bailes em exclusivos sa-
lões e desfiles pela cidade. Os
figurinos usados reproduzem o
estilo da nobreza dos séculos
passados, com trajes luxuosos.

Porto Príncipe, Haiti -
Num país sempre castigado
pela pobreza e instabilidade
política, os haitianos enxergam
no Carnaval uma oportunida-
de para esquecer a dura re-
alidade e se entregar à diver-
são e folia. Um dos desta-
ques são as canções satíri-
cas, com protestos a respei-
to de algo. A festa é prolon-
gada: durante três semanas
os haitianos comemoram nas
ruas, com direito a fantasias,
desfiles e muita música.

Ptuj, Eslovênia - Na Es-
lovênia, o Carnaval mistura a
cultura ocidental com o paga-
nismo eslavo, tornando a fes-

ta uma das mais diversificadas
que existem. A figura princi-
pal é o Kurent, uma fantasia
com uma máscara monstruo-
sa. Na quarta-feira de cinzas,
os foliões promovem o enter-
ro do pust, boneco que simbo-
liza todos os males.

Quito, Equador - No
Equador, a tradição carnava-
lesca é um pouco diferente
das demais. Com origem
num antigo costume dos ín-
dios huarangas, os desfiles
trazem flores e frutas. Os
jovens se divertem usando
roupas típicas e promovendo
guerras com balões de água
e, às vezes, até farinha. A
festa dura duas semanas.

Bonn, Alemanha - A fes-
ta mais tradicional na Alema-
nha é a de Bonn, com desfi-
les, fantasias e máscaras que
as pessoas usam para se es-
conder do diabo, que fica sol-
to durante a folia. Apesar da
tradição da capital alemã, a ce-
lebração se espalha pelo país,
atingindo tanto os grandes cen-
tros urbanos, quanto a Flores-
ta Negra e os Alpes.

Basileia, Suíça - Uma das
mais importantes cidades da
Suíça, Basileia comemora o
Carnaval de forma bem ex-
pressiva. A festa é realizada na
última segunda-feira antes da
Quaresma e começa às 4h da
manhã, com as pessoas saindo
às ruas fantasiadas e com lan-
ternas para acompanhar os
desfiles. As ruas ficam cheias,
todos curtindo as bandas locais
com músicas folclóricas.


