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

JUSTIÇA NO CARNAVAL
 Mais uma vez, Niterói e São
Gonçalo brilharam, respectivamen-
te, na Passarela do Samba e no pal-
co da maior festa popular do plane-
ta, premiando aqueles que durante
muito tempo se prepararam para en-
frentar os muitos obstáculos da di-
ficílima disputa pelos postos máxi-
mos do Carnaval no lado de lá da
Baía da Guanabara.
 E o resultado não podia ser
outro: a Escola de Samba Unidos
do Viradouro foi a campeã do gru-
po da Série A do Carnaval do Rio
de Janeiro, enquanto a Unidos do
Porto da Pedra ficou em terceiro lu-
gar (o segundo foi para a Escola
Unidos de Padre Miguel). Com o
título, a agremiação niteroiense ga-
nhou o direito de voltar a desfilar
no grupo Especial em 2019.
 Quem conhece um pouco do
que as duas escolas fazem para le-
var alegria, beleza, harmonia, criati-
vidade, empenho e, principalmen-
te, a tradição de promover sempre
um belo Carnaval no chão, no cor-
po, na alma e no gogó - qualidades
nem sempre devidamente reconhe-
cidas - sabia que este dia chegaria
e, mais cedo ou mais tarde, uma ou
outra escola soltaria o grito entala-
do há muito tempo na garganta por
causa das muitas 'artimanhas e ar-
madilhas' produzidas nos bastido-
res de uma festa com interesses
cada vez mais 'espetaculares'.
Melhor deixar pra lá e, agora, só
comemorar o resultado das duas agre-
miações que por pouco não fizeram
dobradinha este ano na série A.

ENREDOS ENVOLVENTES
Com o enredo “Vira a cabeça,
pira o coração! Loucos gênios da
criação!”, a escola de Samba Uni-
dos da Viradouro decidiu falar das
loucuras e das criações de gran-
des gênios da história que conse-
guiram deixar grandes legados
como a energia e a aviação.
Já a Porto da Pedra trouxe para
avenida o enredo Rainhas do Rá-
dio - Nas ondas da Emoção, o Ti-
gre coroa as divas da canção!, em
homenagem às dez cantoras que
foram eleitas Rainha do Rádio, em
concurso que ganhou mais noto-
riedade quando começou a ser re-
alizado pela Rádio Nacional.
 Pelos resultados alcançados
pelas representantes dos muni-
cípios de Niterói e São Gonçalo,
as "loucuras dos gênios" e as
"ondas da emoção" foram bem
entendidas o que lhes valeu ex-
celentes notas dos jurados.

A QUEM PERTENCE?
 Nos bastidores da política e da
justiça não se fala em outra coisa: a
contratação do ex-ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF), Se-
púlveda Pertence, a um peso de ouro
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Milton Rangel é
deputado estadual e
líder da bancada do DEM

Este ano teremos elei-
ções para a escolha do pre-
sidente da República, de
senadores, deputados fede-
rais e estaduais e governa-
dores. Será uma disputa
eleitoral diferente de todas
as outras. Primeiro porque
o país se encontra polariza-
do, dividido pelo radicalismo
dos candidatos de direita e
de esquerda. Em segundo
lugar, pelo próprio descré-
dito da classe política, cujos
principais representantes
estão presos ou sendo in-
vestigados pelos desdobra-
mentos da operação Lava
Jato e tantas outras investi-
gações em curso.

Diante de sucessivos
escândalos envolvendo par-
lamentares brasileiros, o
eleitor tende a abrir mão do
seu direito constitucional ao
voto na tentativa de se exi-
mir da responsabilidade de
escolher mais uma vez can-
didatos que o decepcionem.
Anular o voto ou se abster
é transferir para terceiros a
escolha dos novos ocupan-
tes do parlamento e dos go-
vernos é o mesmo que as-
sinar um cheque em branco
para que outros elejam
quem achar melhor.

Quando deixamos de
votar estamos dando pro-
curação para que outros
eleitores escolham por
nós e decidam quem vai
governar o país nos pró-
ximos quatros anos.

No dia 7 de outubro, a

população fluminense irá ele-
ger 70 deputados federais, 46
deputados estaduais, dois se-
nadores, um governador e um
presidente da república com
ou sem o voto de vocês. Por
isso, precisamos repensar
nossa postura nas urnas e to-
mar muito cuidado.

Se há muitos políticos
que têm o que esconder, a
responsabilidade é exclusi-
vamente nossa.  Fomos nós
que votamos neles nas últi-
mas eleições. Todos os que
estão sendo presos toma-
ram posse no cargo com os
votos que conseguiram nas
urnas.  A mídia nos passa a
informação de que todos os
políticos são farinha do
mesmo saco. Cabe à po-
pulação separar o joio do
trigo e escolher os candi-
datos que estejam realmen-
te comprometidos com os
interesses do povo.

Para os indecisos, deixo
aqui a célebre frase do líder
negro americano, Martin
Luther King. Dizia ele: “O
que mais me preocupa não
é o grito dos violentos, nem
dos corruptos, nem dos sem
ética. O que mais me preo-
cupa é o silêncio dos bons”.
Ou seja, se calar diante das
urnas é dar carta branca
para que tudo continue do
jeito que está.

Não votar é dar
procuração para
que votem por você
Por Milton Rangel

Artigo

quase proporcional ao tamanho da
corrupção no País.
 Metaforicamente falando, trata-
se de um grande acordão para livrar
Lula da cadeia, tirá-lo do páreo - no
caso, a disputa pela presidência da Re-
pública , em outubro - e dar um grande
empurrão no candidato que deve sair
de um pacto liderado, principalmente,
pelo PSDB, pelo PMDB e com a coni-
vência do PT, aliás, sempre assim quan-
do se trata de fazer de tudo para livrar
a cara dos membros altos da cúpula
baixa e desqualificada.
 Tudo porque essa gente, que
vem arruinando o Brasil há algum
tempo, quer se proteger e proteger
os ladrões, continuar com privilégi-
os e, claro, tentar diminuir a força do
pré-candidato Jair Bolsonaro.
 O que parece que não vai con-
seguir pois sua força, cada vez mai-
or, tem vindo das ruas e do grande
desejo das pessoas por mudanças
e exatamente contra acordos como
estes entre Sepúlveda, o STF, o go-
verno Temer, o PSDB de FHC, um
PT cada vez mais desgastado e
sabe-se lá mais de quem e do quê?

LULA SEM HABEAS
 Só que na onda dos boatos que
vêm de Brasília, falando dos muitos
acordos espúrios para livrar Lula e
fazer alguém ir pro segundo turno,
supostamente, contra o deputado
Jair Bolsonaro, se esqueceram de
combinar com a procuradora-geral
da República, Raquel Dodge, que
tem deixado claro ser contra o pedi-
do de habeas corpus protocolado
pela defesa do ex-presidente para
evitar a eventual prisão preventiva
dele após o fim dos recursos na se-
gunda instância da Justiça Federal.
E a mulher forte da PGR já tem
até um parecer argumentando que o
habeas corpus não pode ser conce-
dido pelo STF porque o mérito do
mesmo pedido ainda não foi julga-
do pela instância inferior, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ). Além dis-
so, a procuradora reafirma entendi-
mento favorável do Ministério Pú-
blico pelo início da execução provi-
sória da pena após julgados os re-
cursos em segunda instância.
 “Estes fundamentos mostram
que, ao contrário do afirmado pelos
impetrantes, a execução provisória
da pena de prisão não é despropor-
cional nem levará injustamente à pri-
são réu cuja culpa ainda não esteja
satisfatoriamente demonstrada. Mui-
to ao contrário. É medida que obser-
va a presunção de inocência, o du-
plo grau de jurisdição e corrige a gra-
ve disfunção que acometia o siste-
ma penal do país”, argumentou a
procuradora-geral no parecer.
 Pelo visto, as pessoas honestas
do Brasil (uns 200 milhões de brasi-
leiros e brasileiras) podem continu-
ar acreditando em boa parte da Jus-
tiça, a começar por pelo menos uns
seis ministros do STF...

TROCANDO DE ROUPA
Navegavam há meses e os maru-

jos não tomavam banho nem trocavam
de roupa. O que não era novidade na
Marinha Mercante britânica (e na polí-
tica tupiniquim), mas o navio fedia!

O capitão chama o imediato:
– Mr. Ciro, o navio fede. Man-

de os homens trocarem de roupa!
Responde o imediato:
– Sim, sim, Sir. E parte para reu-

nir os seus homens e diz:
– Marinheiros, o capitão está se

queixando do fedor a bordo e manda
todos trocarem de roupa. Geraldo, tro-
que a camisa com Dória; Meirelles tro-
que a sua com Temer; Luiz troque a
sua com Marina (uma mulher a bordo,
ao lado de Luciana); Huck troque a
sua com Maia … e assim prosseguiu.

Quando todos tinham feito as de-
vidas trocas, volta ao capitão e diz:

– Sir, todos já trocaram de roupa.
O capitão, visivelmente alivia-

do, manda prosseguir a viagem.

DINHEIRO EXTRA
 A Embratur não para de come-
morar os resultados da concessão do
visto eletrônico para turistas oriun-
dos dos Estados Unidos, Canadá,
Austrália e Japão. Segundo o Minis-
tério do Turismo, somente no perío-
do do carnaval, mais de 400 mil turis-
tas estrangeiros ingressaram no Bra-
sil, injetando na economia R$ 11,4 bi-
lhões, além de 10,7 milhões de turis-
tas nacionais e, nestes tempos de cri-
se, a "graninha dos gringos" cai bem.
 Para o presidente da Embratur,
Vinícius Lummertz, o visto eletrôni-
co é uma grande mudança na estra-
tégia de internacionalização do tu-
rismo do Brasil. A expectativa da
Associação de Agências de Viagens
dos Estados Unidos (USTOA, na
sigla em inglês) é que, nos próximos
meses, dobre o número de turistas
americanos que visitam o Brasil por
causa dessa facilitação, fazendo com
que o País seja o primeiro destino
dos americanos (a Argentina ainda
é o primeiro destino). Lummertz ob-
servou, contudo, que isso requer
tempo. “Mas a reação foi imediata”.
Os agentes de viagens que traba-
lham em casa, chamados 'home
brokers', também estão com a expec-
tativa que a derrubada dessa barrei-
ra facilite muito a vinda dos america-
nos e canadenses para cá.
 A vice-presidente da Associa-
ção de Hotelaria da Austrália, Lyn
Humphreys, falou que a medida agra-
dou aos australianos, que precisa-
vam fazer longas viagens até os
consulados do Brasil naquele país e
agora conseguem o visto pela inter-
net em apenas 72 horas, contra os
dois meses anteriores. Pra quem vi-
aja por aí, principalmente, para luga-
res que não facilitam muito a vida
dos turistas, fazendo-os passar por
uma via crucis e gastar um bom di-
nheiro, os vistos eletrônicos são uma
mão na roda... do avião.

FRASE DA SEMANA: "Dizem
que as coisas, no Brasil, só
começam após o Carnaval...
então, Feliz Ano Novo"!
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Prefeito abre ano legislativo
com nove mensagens à Câmara

Nove mensagens executi-
vas começam a ser discutidas
e votadas a partir da próxima
semana pela Câmara de Ni-
terói. A abertura do ano legis-
lativo de 2018 ocorreu com a
leitura da mensagem número
um, onde o prefeito Rodrigo
Neves (PDT) fez um amplo
balanço do seu governo e
anunciou as principais metas
para 2018. Além dessa men-
sagem, Rodrigo Neves entre-
gou ao presidente da Câmara,
vereador Paulo Bagueira (SD),
outras nove mensagens, entre
elas a que cria o Fundo de
Estabilização de Niterói (02/18),
que se viabilizará com a econo-
mia de parte dos recursos do
royalties do petróleo. Com o iní-
cio da exploração do pré-sal na
Bacia de Santos, Niterói pulou
para a segunda cidade com
maior arrecadação desse recur-
so no Estado, perdendo apenas
para a vizinha Maricá.

Outro projeto apresentado
pelo prefeito prevê criar uma
Poupança Escola (03/18)  para
alunos do ensino médio, de bai-
xa renda, que concluir o seu
ciclo educacional.  Há ainda,
mensagens que passarão por
votações e discussões nas co-
missões pertinentes e que
isentam de taxas os artesãos

do Campo de São Bento (09/
18); que cria mecanismos para
viabilizar  a instalação do Mer-
cado Municipal, em obras na
Avenida Feliciano Sodré (10/
18); e a que diminuiu o ISS (im-
posto sobre serviços) na área
do audiovisual, visando estimu-
lar esse setor  da economia
criativa (07/18).

Também será discutida
uma mensagem de adequação
do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Ado-
lescente (05/18), uma PPP
(Parceria Público Privada)
para modernizar a iluminação
pública (06/18); a criação da
Lei Orgânica da Procuradoria
Municipal (08/18) e a que re-
gulamenta o processo adminis-
trativo-tributário (04/18).

O Presidente da Câmara,
Paulo Bagueira lembrou que a
Casa iniciará imediatamente a
análise das mensagens e res-
saltou que o novo Plano Dire-
tor Municipal também está em
discussão, já tendo passado por
uma série de audiências públi-
cas e debates. “Teremos mui-
to trabalho em 2018 e iniciare-
mos a análise das novas men-
sagens, sugerindo emendas
que possam aperfeiçoar ainda
mais as iniciativas do Executi-
vo”, disse ele.

Horário de verão termina neste domingo
Brasileiros das regiões Sul,

Sudeste e Centro-Oeste de-
verão atrasar seu relógio em
uma hora, a partir da 0h de
domingo, 18, quando encerra
o período de horário de verão
2017/2018, que entrou em vi-
gor desde 15 de outubro e que
tem como finalidade reduzir o
consumo de energia elétrica
entre 18h e 21h.

Segundo balanço do Ope-

rador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), em 2013 o
Brasil, com essa providência,
economizou R$ 405 milhões,
ou 2.565 megawatts (MW).
No ano seguinte, essa econo-
mia baixou para R$ 278 mi-
lhões (2.035 MW) e, em
2015 caiu ainda mais, para R$
162 milhões. Em 2016, o va-
lor sofreu nova queda, para
R$147,5 milhões.

Essa menor influência obser-
vada pode ser explicada pelo fato
de parcelas significativas das
zonas sujeitas à medida têm in-
tensificado o uso de equipamen-
tos como o ar condicionado,
como forma de aplacar o calor,
elevando a demanda pela ener-
gia elétrica. Ainda que já dispen-
sem as lâmpadas incandescen-
tes, substituindo-as por modelos
mais econômicos.

Temer: “Governo dará respostas duras
e firmes ao crime organizado no Rio”
Intervenção federal no
RJ é a 1ª desde a
Constituição de 1988

O presidente Michel Te-
mer disse nesta sexta-feira que
a intervenção federal na segu-
rança pública do estado do Rio
de Janeiro é uma “medida ex-
trema”, mas necessária para
combater o crime organizado.
Temer assinou no início da tar-
de o decreto que autoriza a
medida ao lado do governador
do estado, Luiz Fernando Pe-
zão, ministros e do presidente
da Câmara, Rodrigo Maia.

“Tomo essa medida extre-
ma por que as circunstâncias
assim exigem. O governo dará
respostas duras, firmes e ado-
tará todas as providências ne-
cessárias para enfrentar e der-
rotar o crime organizado e as
quadrilhas. Não podemos
aceitar passivamente a morte
de inocentes. É intolerável que
estejamos enterrando pais e
mães de família”, disse o pre-
sidente em pronunciamento à
imprensa após assinar o de-
creto de intervenção.

Segundo Temer, o crime
organizado é “uma metás-
tase que se espalha pelo
país e ameaça a tranquili-
dade do nosso povo”.

“Por isso chega. Basta.
Não vamos aceitar que ma-
tem nosso presente nem con-
tinuem assassinar nosso futu-
ro”, completou.

Durante a declaração à
imprensa, Temer destacou que
a intervenção foi construída em
diálogo com o governador Pe-
zão e os presidentes da Câma-
ra, Rodrigo Maia, e do Sena-
do, Eunício Oliveira.

“Começamos uma batalha
em que nosso único caminho
só pode ser o sucesso e conta-
mos com todo os homens e
mulheres de bem ao nosso lado
apoiando e sendo vigilante nes-
sa luta”, disse Temer.

Pezão disse que o Rio de
Janeiro tem pressa e urgência

em resolver a questão da vio-
lência e que as polícias Militar e
Civil do estado não estão con-
seguindo deter a guerra entre
facções criminosas. “Precisa-
mos de uma força maior para
momentos extremos e estamos
vivenciando esse momento. Pre-
cisamos muito dessa interven-
ção”, disse o governador.

Com a intervenção federal, o
comando das forças de seguran-
ça pública do estado caberá ao
general Walter Souza Braga
Netto, atual chefe do Comando
Militar do Leste, responsável por
coordenar, controlar e executar
as atividades administrativas e
logísticas do Exército Brasileiro
nos estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Espírito Santo.
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LÁ VOU EU DE NOVO/CORAÇÃO NOS OLHOS/
NUM FINAL DE TARDE/ME SENTINDO
ASSIM/CHEIO DE VONTADE... Um
brasileiro com bunda grande foi detido

no Aeroporto de Lisboa. Nenhuma
surpresa: não são apenas as
mulheres que têm bunda grande
aqui no Brasil, está aí o Pabllo
Vittar para mostrar o lado calipígio

dos homens. Afinal, por que o tal
brasileiro foi preso? Os funcionários

da alfândega portuguesa, hipnotizados
com tamanho volume, resolveram fazer

uma revista mais íntima e, pasmem,
descobriram quase um quilo de cocaína
dentro da cueca do falso bundudo.

CLEO 2X0 MARQUEZINE... Duas beldades entraram no
olho do furacão pelo mesmo motivo, porém, com
repercussões opostas. Cleo Pires usou adesivos para
cobrir os seios. A blusa customizada (ou abadá, como
queiram chamar) deu harmonia e a atriz com boca de
Coringa foi bastante elogiada. Já Bruna Marquezine
resolveu destacar seus seios naturais e o resultado
deixou a desejar, ainda mais levando-se em conta
que ela tem apenas 22 anos. Bruna foi duramente
criticada pelas muxibinhas exibidas.

AS MÃOS DE EURÍDICE... Em média, 100 pessoas morrem por ano
por causa da prática da masturbação. Mas, keep calm e mãos
à obra: esse levantamento ocorreu na Alemanha e não é a
simples masturbação que mata. É uma prática mais avançada,
que consiste em ficar sem respirar para potencializar o prazer
solitário. Consequentemente, os métodos para ficar sem
respirar são um convite ao suicídio involuntário: praticantes
colocam sacos plásticos na cabeça ou, então, se enforcam
durante o ato covarde de cinco contra um. Resultado:
acabam morrendo... de prazer, l iteralmente.

O QUE SAI DE MIM VEM
DO PRAZER/DE QUERER
SENTIR O QUE NÃO POSSO
TER/O QUE FAZ DE MIM
SER O QUE EU SOU... A
aproximação entre as
Coreias do Sul e do Norte
surpreendeu. A princípio
o motivo seriam os jogos
olímpicos de inverno. No
entanto, dizem as más
línguas que Kim Jong-un
estaria en-can-ta-do com
o Parque dos Pênis,
localizado na Coreia do
Sul. Abafa!

CHUVA DE PRATA QUE CAI
SEM PARAR/QUASE ME
MATA DE TANTO ESPERAR...
O que sempre foi uma
grande dor de cabeça,
principalmente nos
grandes eventos, como o
Carnaval, poderá agora
ter o seu lado positivo: a
urina tratada pode ser
transformada em
fertilizante. O fósforo
encontrado na urina é
essencial para o
crescimento das plantas.
Durante o Carnaval, a
Universidade Federal de
Minas espalhou
banheiros apropriados
para o recolhimento do
xixi dos foliões e
foliãs. Uma boa
ideia a ser seguida.
Mas, atenção: não é
para regar as
plantinhas
diretamente!

LÁ VEM A
VIRADOURO AÍ...
No futebol
costuma-se dizer
que a “Lei do Ex”
não falha
(quando um
jogador enfrenta
seu ex-clube e
acaba marcando
um gol decisivo).
No caso a relatar
não se configura
completamente
essa lei, mas ver
Juliana Paes
como rainha de
bateria da
Grande Rio em
detrimento da
V iradouro não
caiu bem. Quis o
destino que a
escola de Niterói
vencesse o Grupo
A e subisse para
o Especial.
Enquanto isso, a
escola de Caxias
fazia o caminho
inverso. Resta
saber se Juliana
P a e s
acompanhará a
Grande Rio no
Grupo A, coisa que não
fez com a V iradouro.



#g
az

et
an

it

5 |
Edição de 17 a 23 de fevereiro de 2018
contato@gazetanit.com.br  |  Whatsapp (21) 9 9590-5340 Local

Alegria da Zona Norte é campeã do carnaval de Niterói
Foi uma explosão de ale-

gria, com muitas lágrimas,
emoção e samba no pé, que
os componentes da escola de
samba Alegria da Zona Norte
comemoraram com grito de
campeã do carnaval de Nite-
rói 2018 do Grupo A. Em se-
gundo lugar ficou a Império de
Arariboia, do bairro São Lou-
renço e em terceiro, a Sabiá,
da Vila Ipiranga e uma das
mais tradicionais de Niterói

A escola da Zona Norte, do
Fonseca, recebeu 199,45 pon-
tos dos jurados com 10 pontos
nos quesitos Comissão de Fren-
te, Fantasia, Alegorias, Evolu-
ção, Harmonia e Bateria.

A Alegria da Zona Norte
concorreu com o enredo “Áfri-

ca, Sua Herança cultural, num
grito de liberdade”, com o car-
navalesco Luiz Spínola. O pre-
sidente da escola, Chaynne Aze-
vedo, disse que estava muito
confiante mas que não espera-
va ganhar. “No carnaval temos
que trabalhar muito e trabalha-
mos muito. Dedico esta vitória
a comunidade e ao carnavales-
co Luiz Spínola”, destacou.

No grupo B, a campeã foi
a escola Experimenta da Ilha
da Conceição, com o enredo
“Luiza, a matriarca no samba.
Uma Rainha, uma mãe”. Nes-
te grupo desce a escola Galo
de Outro. No grupo C, a ven-
cedora foi a “União da Enge-
nhoca”, com o enredo “Dos
Engenhos à Engenhoca: Nos-

so bairro, nosso povo, nossa
história”. Neste grupo a cam-
peã sobe para o grupo B e
caem as três últimas.

Para o Diretor de Lazer da
Neltur, João Teixeira, tanto no
desfile na  Passarela da Rua
da Conceição como na apura-
ção na  quadra da Viradouro,
foi um clima de tranquilidade,
com muita paz e muita alegria.

“O Carnaval é o segundo
maior evento da cidade, que
acontece na Rua da Concei-
ção, nas ruas e nos bairros.
Niterói tem um diferencial de
um carnaval mais espontâ-
neo e autêntico. São cerca de
300 mil pessoas espalhados
pelas ruas da cidade, brin-
cando nos blocos que aumen-
tam, numericamente, a cada
ano. Por isso, a Neltur tra-
balha, previamente, fazendo
um planejamento minucioso
e detalhado, em parceria com
outros órgãos e secretarias
municipais, visando garantir
a segurança e mobilidade ur-
bana dos foliões, , visitantes
e turistas”, esclarece José
Guilherme Azevedo, Presi-
dente da Neltur.

“O Carnaval é um evento
que estimula a economia da ci-
dade através de seus polos gas-
tronômicos e hoteleiros, impul-
sionando outras áreas do comér-

cio e serviços. Niterói se orgu-
lha de ter um filho ilustre como
Ismael Silva, que criou a primeira
escola de samba do país, a Dei-
xa Falar. Continuar essa tradi-
ção, resgatando os antigos fes-
tejos momescos onde a alegria
dos foliões é o motivo principal
desta grande festa popular”,
conclui José Guilherme.

Concluindo, o presidente da

Neltur, afirmou que a Prefeitu-
ra de Niterói, através das Nel-
tur, realizou a festa da Folia com
muita paz, planejamento e mui-
ta alegria nas ruas, nos bairros
e na Rua da Conceição. “Espe-
cialmente na Rua da Conceição
sentimos esta espontaneidade de
milhares de famílias brincando
o carnaval com muita alegria”,
destacou o presidente.

Diretores e sambistas comemorando com o presidente da
escola Alegria da Zona Norte, Chaynne Azevedo

Porta-bandeira e Mestre-sala da Alegria da Zona Norte



#g
az

et
an

it

6 | Edição de 17 a 23 de fevereiro de 2018
ANUNCIE e pague em até 10X no cartão (21) 98681-5374Geral

ENTREARTES reúne artistas
mulheres no Plaza Shopping

A mostra itinerante ENTREAR-
TES chega a sua terceira edição e
reúne o trabalho das artistas Duda
Oliveira (escultora), Sylvia Coelho
(cenógrafa), Leila Chaves
(fotógrafa)e Valéria Fredo (design
de produtos), entre 21 e 27 de fe-
vereiro, no espaço Gourmet do Pla-
za Shopping, de segunda a sábado,
das 10h às 22h, e domingos, das 13h
às 21h, com entrada franca.

Com abertura no dia 20, das
16h às 22h, sob a curadoria da pro-
dutora Cacau Dias e com o apoio
da Secretaria de Cultura de Nite-
rói/FAN, o evento tem como obje-
tivo fomentar a arte e os artistas
da cidade, sempre em diferentes
locais. Nesta edição, a exposição
traz um quarteto especial forma-
do apenas por mulheres, numa
cena artística variada que vai pas-
sear por esculturas, fotografias,

cenografia e design de produtos.
Outra novidade é o fato de ser

a primeira vez que a mostra se
estenderá por uma semana, pois
as edições anteriores acontece-
ram em um dia apenas. “Essa foi
uma demanda do próprio públi-
co, que achava um dia muito
pouco”, conta Cacau.

Cacau Dias com Leila Chaves

Oficina de grafite
no CCPCM

O Centro Cultural Paschoal
Carlos Magno está oferecendo
oficinas de grafite com o mestre
Kid, que tem como objetivo
ajudar o aluno a explorar as
diferentes técnicas dessa arte,
como: personagens, bomber, tag,
stencil, entre outras. A história do
grafite e sua conexões com o hip
hop também faz parte das aulas,
que vão abranger ainda a con-
quista do reconhecimento do
grafite como expressão artística.

A oficina de grafite acontece
todas as quartas (até o dia 28) no
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno, no Campo de São Bento.

Mais informações sobre
horários pelo telefone 97441-1492

‘Decide ai’
fecha o carnaval

Inspirado no ritmo sertanejo,
o bloco promete mostrar a for-
ça feminina no estilo musical
que ganhou o coração do públi-
co da cidade adaptando clássi-
cos e sucessos atuais para o rit-
mo da percussão carnavalesca.
“Decide Aí” é uma referência
ao sucesso da dupla Matheus &
Cauã que será a música de aber-
tura e encerramento do evento.

A niteroiense Juliana Suriano
comanda a primeira edição do blo-
co encerrando o carnaval da cida-
de neste domingo (18) com  con-
centração às 12h no Caminho Ni-
emeyer. Convidados do evento:
Vitor Ferraz, Leticia Andrade, Joao
Noronha e Thiago Messer.
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ÁRIES - Momentos de diversão e harmonia em
família, aproveite. Conversar será a melhor
forma de esquecer os problemas e relaxar.
Preste bastante atenção ao assinar documen-
tos. Coloque suas idéias em prática.

TOURO - Dificuldade de concentração pode
atrapalhar sua semana. Instabilidade no hu-
mor. Preocupação com bens materiais. Vida
amorosa estável. Coloque a honestidade em
primeiro lugar, sempre.

GÊMEOS - Vida social agitada. Companhia
de pessoas queridas só trará alegrias. Não
deixe a indecisão atrapalhar sua vida. Do-
ença ou problema em família pode entris-
tecer você.

CÂNCER - Problemas com amigos podem apa-
recer. Encare a vida com mais otimismo. Es-
forço e dedicação na vida profissional será
recompensada. Tome mais cuidado com a
saúde. Surpresas nas finanças.

LEÃO - Charme irresistível. Use as palavras
certas para conquistar ou reconquistar quem
ama. Deixe o passado de lado e viva o pre-
sente intensamente. Confie no que dizem seus
amigos. Mudanças favoráveis.

VIRGEM - Sobrecarregue-se menos na profis-
são, deixando os outros assumirem respon-
sabilidades. Programas com amigos ajuda-
rão a melhorar seu humor. Não seja tão per-
feccionista. Saúde estável.

LIBRA - Divirta-se ao lado de pessoas queri-
das, aproveitando os dias livres para passe-
ar ou viajar. Na vida amorosa, repense suas
atitudes e não tenha medo de ser feliz. Tenha
paciência na vida profissional.

ESCORPIÃO - Intuição ajudará a tomar deci-
sões na vida pessoal. No amor, uma decisão
tornará seu romance mais sério. Fofocas ou
opiniões de outras pessoas deixarão você
intrigado. Não se esconda.

SAGITÁRIO - Faça logo o que não pode ser
adiado. Na profissão, vitórias inesperadas
estão por vir. Momentos alegres deixarão sua
mente tranqüila, mas não descuide da saúde.
Vida social em alta.

CAPRICÓRNIO - Aceite a opinião e a forma de
pensar dos outros. Para quem está só, ótimo
momento para surpresas e descobertas agra-
dáveis na paquera. Preste mais atenção nos
detalhes.

AQUÁRIO - No romance, clima de paixão e
intimidade. Conflitos com amizades antigas
podem aparecer, aprenda a conviver com as
diferenças. Não tente se responsabilizar por
tudo a sua volta.

PEIXES - Ouça o que pessoas mais experien-
tes têm a dizer. Não tente ser o centro das
atenções. Na vida sentimental, emoções for-
tes podem aparecer. Defenda suas opiniões.
Conte com a sorte.

                    De 17 a 23 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

A hora mais negra

Assisti, aqui em Lisboa, o fil-
me “A hora mais negra”, que
conta a história de Churchill ao
assumir o comando do Impé-
rio Britânico em plena guerra,
no momento em que os nazis-
tas avançavam com todo o fu-
ror sobre a Europa. Era maio
de 1940, a França estava cain-
do, a Bélgica já caíra, a Holan-
da também, restava à Inglater-
ra tentar salvar o continente eu-
ropeu da escravidão de Hitler.

Churchill decide não se ren-
der, invoca o povo, conquista
a confiança e o coração do rei,
e aniquila, com sua perseveran-
ça, força e carisma, a inveja de
seus opositores, os quais bus-
cavam muito mais simplesmen-
te derrubá-lo do que o interes-
se maior da nação.

Em magistral atuação de Gary
Oldman, meu preferido para o
Oscar de melhor ator deste ano,
Churchill é encarnado como um
grande estadista. E de fato o foi.
Era preciso que fosse, a despei-
to de todos os seus erros passa-
dos, a fim de que o mundo se
livrasse da satânica investida na-

zista. Enquanto me emociono
durante cenas de grande apelo ao
patriotismo, penso no quanto ca-
recemos de homens verdadeira-
mente comprometidos com a
nação, a ordem, o progresso. No
quanto o Brasil necessita de or-
dem, de respeito a leis, a normas
e, principalmente, ao outro.

Penso em quantos anos, ou
quiçá séculos, serão necessári-
os para que nos tornemos uma
nação madura, coesa, unida em
torno de ideais de trabalho e
bem-estar para todos. Parece
longe de nosso tempo presen-
te, infelizmente.

Tivemos estadistas, sim,
mas o último que se apresen-
tou para desempenhar este pa-
pel desviou - se por entre as
ruelas frias da corrupção e da
malandragem. A decepção com
a bandeira da esperança que sua
liderança hasteava mergulhou o
país em um fosso de tristeza,
vergonha e divisão. E aquele que
assumirá as rédeas de uma na-
ção desmantelada no caminho
para o seu reerguimento não se
avista ao horizonte.

Não podemos nos fiar em
paixões, eleger heróis, idealizar
um novo líder. Todos somos res-
ponsáveis pela reconstrução do
país. Mas precisamos de lideran-
ças comprometidas com a nação,
muito acima de si mesmas. Só
um poder realmente abnegado,
que abdique de seus interesses
próprios a fim de fazer história
como um missionário, um levan-
tador da moral e das forças des-
te país destroçado pela corrup-
ção, a injustiça e o desrespeito a
seu povo poderá inaugurar o tem-
po de um novo horizonte para o
Brasil. Gente que depreenda a
alma de seu povo sedento por res-
peito, honra, dignidade. Gente
que arregace as mangas e traba-
lhe junto com a população. Que
ande de metrô, e renuncie a lu-
xos, e abra mão de tronos, segu-
ranças e vantagens. Gente que se
diminua a fim de que seu povo
novamente cresça.

Não estou sendo utópica.
Não, ser alguém que não olhe de
cima pra baixo é imperativo. Sa-
ber-se empregado, situado em
uma posição de comando para o
bem de toda uma sociedade é fun-
damental. Só quando tivermos
novamente um grande estadista
sairemos do atoleiro em que dia
a dia nos afundamos.

Que seja assim, que não seja
sonho. Que seja real, que seja
na mais breve alvorada que nos-
sos olhos possam mirar. Porque
já sofremos e estamos sofrendo
demais. Como a Europa, um
dia, se viu (quase) tragada por
um psicopata sanguinário e reu-
niu forças para destrui-lo, que
possamos alcançar esse ideal de
emergir. Que seja logo. Que es-
teja perto. Que dê tempo de mui-
tos serem salvos. Até lá.

palavras@gazetanit.com.br
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Unidos do Viradouro volta ao Grupo Especial

Porto da Pedra e
Cubango ficam pelo
caminho. Sossego
é rebaixada.

A Unidos do Viradouro,
após três anos na Série A, foi
a grande campeã e retorna
ao Grupo Especial. A agre-
miação já foi campeã da Sé-
rie A em 1990 e 2014 e do
Grupo Especial em 1997.

A escola volta a elite com
um enredo que homenageou
gênios da criação, “Vira a
cabeça, pira o coração –
Loucos gênios da criação”,

ci tando personalidades
como Einstein, Da Vinci,
Galileu, Chaplin, além de
outras fictícias como Dom
Quixote e Frankstein.

Os carros alegóricos, chei-
os de detalhes e movimento,
foram pontos altos do desfile
da escola. O abre alas de 40
metros vinha com acrobatas e
uma representação de Salva-
dor Dalí com bigodes e língua
se mexendo – perdendo ape-
nas por uma falha na ilumina-
ção em parte da alegoria.

“Eu estou feliz demais. A
gente trabalhou muito. A gen-
te começou a trabalhar muito
cedo, começou o barracão em

maio. Isso aí é fruto de traba-
lho, é trabalho de todos. Des-
de o início a gente falou com
todas as mídias, todos aponta-
vam como favorita, eu falei que
carnaval é na pista. Favoritis-
mo não existe no carnaval. O
que existe é trabalhar e desfi-
lar. A escola desfilou demais e
tá aí a vitória“, disse o presi-
dente Marcelo Calil.

A Viradouro foi campeã
com 269,7 pontos, três déci-
mos acima da segunda colo-
cada, a Unidos de Padre Mi-
guel, que teve 269,4.

A outra representante de
Niterói, a Cubango, e a repre-
sentante de São Gonçalo, a
Porto da Pedra, que também
desfilaram na Série A, ficaram
em quinto e terceiro lugar, res-
pectivamente.

A escola rebaixada à série
B foi a Acadêmicos do Sosse-
go. A Azul e Branco conquis-
tou o retorno à Marquês de
Sapucaí em 2016, quando ven-
ceu pelo Grupo B. No ano pas-
sado, com enredo sobre Zezé
Motta, a escola comemorou a
sua permanência na Série A.

Tio Samba, com homenagem a
Carmen Miranda, e Casuarina se
apresentam no Teatro da UFF

O carnaval já acabou,
mas no Teatro da UFF, o
samba tem espaço garanti-
do até o fim do mês.

Após três anos sem tocar
na cidade o Tio Samba volta
para prestar homenagem a
Carmen Miranda, no mês em
que a cantora faria aniversá-
rio. O show “É batata!”, que
acontece no dia 21, às 16h,
foi produzido em celebração
ao centenário de nascimento
da artista, com recriações de
canções como “Na baixa do
sapateiro”, “O tic-tac do meu
coração” e “Camisa listrada”.

Ingressos R$50.
Nos dias 23 e 24, às 20h,

o Casuarina apresentará o fu-
turo do samba com o show
“Da Lapa para o mundo”. Os
músicos mostrarão um pou-
co de tudo o que fizeram em
16 anos de carreira e tam-
bém algumas composições do
novo CD, “Casuarina mais
100”, ainda em fase de gra-
vação. No álbum, a intenção
é mostrar os rumos que o
samba tomará no próximo
século. Ingresso R$60

O Teatro da UFF fica Rua
Miguel de Frias 9, Icaraí.

Casuarina se apresenta nos dias 23 e 24

Divulgação


