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ESQUERDA VOLVER
 A propósito da votação do de-
creto nas duas Casas, como sempre
fazem, os partidos ditos de esquer-
da (tem essa de direita, centro e es-
querda no Brasil?) misturaram alhos
com bugalhos e não consideraram a
intervenção militar necessária.
Sem trocadilho, pelo contrário,
achavam que deveriam continuar os
arrastões em vias expressas no rush
e nas estradas, crianças morrendo
nas escolas por balas perdidas,
pessoas sendo fuziladas se pegam
uma rua por engano, os latrocínios,
estupros, ônibus incendiados, en-
fim, para os partidos ditos de opo-
sição ( tem essa de situação e opo-
sição no Brasil?), o poder paralelo
do crime deveria continuar ditando
regras e nos negando todo e qual-
quer direito de ir e vir.
 Negar um caminho para, ao
menos, se tentar diminuir (a solu-
ção sabemos ser a longo prazo) os
problemas mais graves vividos
por cariocas e fluminenses também
é um crime praticado por essa gente
que só quer o quanto pior melhor.
Felizmente, novamente, foram der-
rotados, não pelos seus pares
(que não são flores que se cheire)
e sim pela maioria da sociedade que
não aguenta mais conviver assim
e deseja ter uma esperança na luta
do bem contra o mal.

SENADORES DO CONTRA
 Os partidos aliados ao gover-
no deram 79% de seus votos a fa-
vor do decreto de intervenção fe-
deral na segurança do Rio de Janei-
ro. Oito senadores da base de apoio
do governo no Congresso se abs-
tiveram ou não compareceram a reu-
nião para darem seus votos.
A oposição também votou ma-
joritariamente em bloco e deu 79%
de seus votos contra o decreto de
intervenção do governo.
Disseram NÃO ao Rio, ou me-
lhor, à atuação das Forças Arma-
das em conjunto com os demais
agentes públicos para se tentar
algo para melhorar a vida das pes-
soas, os senadores, Fátima Bezer-
ra, Gleise Hoffmann (presidente do
PT, também conhecida como
"Amante"), Humberto Costa, Jor-
ge Viana, José Pimentel, João Ca-
piberibe, Lindbergh Farias, Lídice
da Mata, Paulo Rocha, Randolfe
Rodrigues, Regina Souza, Telmá-
rio Mota e Vanessa Graziotin.

DEPUTADOS DO CONTRA
 Além do senador Lindbergh
Farias, eleito pelo Estado do Rio
de Janeiro, que votou contra o de-
creto de intervenção, oito deputa-
dos federais da bancada do Rio
também disseram NÃO. São (fo-
ram...) eles: Alessandro Molon,
Benedita da Silva, Celso Pandera,
Chico Alencar, Glauber Braga, Jan-
dira Feghali, Jean Wyllis, Luís Sér-
gio e Wadih Damous.
Apesar de ser direito de qual-
quer parlamentar votar como de-
termina sua "própria consciência",
neste caso, consideramos que
pode ter lhes faltado, exatamente,
consciência e solidariedade quan-
to ao momento grave vivido por
milhões de pessoas pois quase
ninguém tem dúvida que há um
caos na segurança pública e qual-
quer ajuda é muito bem-vinda. In-
clusive quando vem da terra, do ar
e do mar., coisa que parte da ban-
cada do Rio parece não querer.

PACOTE DE MALDADES
O governo ladrão, perdulário
e mentiroso de Michel Lulia (tá
de brincadeira?) Temer (tá de sa-
canagem?) quer, porque quer,
roubar mais da população. Com
a votação da Reforma da Previ-
dência tendo sido interrompida
pelo decreto de intervenção na
segurança do Rio - aliás, o esta-
do mais afetado pela corrupção
do PMDB de Lulia, Pezão, Cunha,
Jucà, Renan, Moreira, Padilha...
(interrompido por falta de espa-
ço) e, claro, pela derrota flagoro-
sa que o governo teria, a equipe
econômica agora fala em pacote
visando arrecadar mais.
 O que no Brasil, mal acostu-
mado a extorquir, desviar, roubar
de todas as formas dinheiro pú-
blico, lideradas pelo PMDB e pelo
PT de Lula e Lulia (com a devida
participação dos outros partidos
lesa Pátria), não é nenhuma novi-
dade, ou seja, toda vez que essa
gente precisa alocar recursos,
substituir o roubo e, principalmen-
te, proteger seus interesses (e
dos"seus") nos colocam pra pa-
gar a conta. Já não são mais sufi-
cientes os constantes aumentos
de combustível, as taxas para
tudo, o imposto de renda e os
demais que nos dão o título de
um dos países com a maior carga
tributária do planeta e a quadrilha
começa a falar em encontrar no-
vas formas de diminuir o rombo.
 Enquanto o povo deixar que
pensem por ele, votem por ele e a
permitir que a corrupção se instale
em seu meio e de sua família, o Bra-
sil, que pertence à classe desqua-
lificada de políticos - quase sem
exceção - vai continuar sendo o
paraíso da criminalidade nos mor-
ros, no asfalto, entre as classes
pobres, ricas, negros, brancos, ín-
dios, imigrantes e em todos os lu-
gares onde se permita a continua-
ção da ladroagem, como o Palácio
do Planalto, o Congresso Nacio-
nal, os governos estaduais, as pre-
feituras e as câmaras municipais.

PERGUNTA DA SEMANA:
O que será que o presidente
do PTB, Roberto Jefferson,
pai da deputada Cristiane
Brasil - a ministra que foi
sem nunca ter sido - vai

pedir para ficar no "lugar"
do ministério do Trabalho?

LOCUPLETAÇÃO
 Segundo alguns experien-
tes conhecedores dos bastido-
res do Parlamento, as eleições
de outubro próximo não promo-
verão as profundas e necessári-
as mudanças no Congresso Na-
cional. Quem aguarda por um
elevado índice de renovação do
Congresso Nacional, principal-
mente, por causa das denúnci-
as contra os atuais deputados e
senadores, pode se frustrar.
Estudos recentes feitos pelo
Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (Diap)
apontam que, salvo mudanças
inesperadas no humor do elei-
torado, a tendência será de ree-
leição entre 60% e 70% da atual
Câmara dos Deputados – um dos
mais altos das sete últimas elei-
ções –, o que poderá levar para
a próxima legislatura as práticas
e os vícios da atual composição
legislativa.
 Cabe a pergunta: tal qual a
fábula do Rei Louco (A água da
loucura, de Paulo Coelho), esta-
remos todos a beber da água do
poço contaminado pelo podero-
so feiticeiro, a ponto de achar
que a maioria dos legisladores
federais deve continuar ou o
poder de convencimento pela
prática do toma lá dá cá vai con-
tinuar prevalecendo?

PIROTECNIA
 Quem assistiu deputados
e senadores falando e votan-
do o decreto de intervenção no
Rio, pode constatar que eles
não estão nem aí para os pro-
blemas do País, e, neste caso
em particular, com a inseguran-
ça no Estado. Tanto na Câma-
ra como no Senado, os deba-
tes foram mais cênicos e polí-
ticos do que técnicos, demons-
trando que só estão preocupa-
dos com as próximas eleições.
 Nestes dias, bem como du-
rante quase todo o período le-
gislativo (oito anos para senado-
res e quatro para deputados),
essa gente não tem a sensibili-
dade para os problemas da soci-
edade na segurança, na saúde,
na educação e todos os outros
também, pois vivem cercados de
segurança, hospitais de primeiro
mundo e com um mundão de be-
nefícios inaceitáveis para os atu-
ais padrões de vida do brasileiro
comum e que paga os salários
dessa casta de privilegiados.
O que os leva a se lixar para o
que vai acontecer no Rio, se have-
rá banho de sangue (como alguns
dizem) ou se os índices de crimina-
lidade vão diminuir pela atuação
da forças de segurança atuando
sob o comando do Exército.

Aprovado uso de cartões de
débito nos transportes públicos

A Alerj aprovou nesta se-
mana o Projeto de Lei 478/
15, de coautoria do deputado
Comte Bittencourt, obrigando
as concessionárias de trans-
portes públicos, como Barcas
S/A, Supervia e MetrôRio, a
aceitarem em suas bilheteri-
as a compra das passagens
pelo sistema de débito em
conta. A iniciativa, de acordo
com o parlamentar, foi moti-
vada pela situação de vulne-
rabilidade do cidadão, princi-
palmente, diante do cenário
de crescente insegurança vi-
vido no Rio de Janeiro, onde
é um grande risco circular
com dinheiro em espécie.

“As regras destes contra-
tos de concessão são de um
tempo em que a realidade da
segurança pública era outra.
Não se justifica, portanto,
querer impor ao cidadão que,
para adquirir maior quantida-
de de tíquete, efetue saques
de altos valores e circule com
dinheiro em espécie. Trata-
se de medida irrazoável que,
além de impor enorme incon-
veniente ao cidadão, o colo-
ca em situação de vulnera-
bilidade. Os usuários preci-
sam contar com esta facili-
dade. Hoje em dia, quase
tudo se paga com dinheiro de
plástico”, explicou Comte.

Mais visibilidade e transparência
nas licitações municipais

Um projeto de lei do depu-
tado estadual Milton Rangel
(DEM) quer conferir mais
transparência às licitações re-
alizadas pelos poderes estadu-
ais, inclusive as prefeituras de
pequenas cidades do interior.
O projeto de lei 3305/2017 es-
tabelece que secretarias, fun-
dações, autarquias e empre-
sas, além das prefeituras, de-
vem obrigatoriamente dar pu-
blicidade aos seus processos
licitatórios na imprensa oficial
do estado, assim como em jor-
nais de grande circulação.

A ideia é dar mais visibili-
dade a esses processos, para
que mais empresas possam
participar, reduzindo, assim,
a possibilidade de fraude. Se-
gundo o deputado Milton
Rangel, na maioria das ve-
zes as licitações têm pouca
divulgação e visibilidade,
com editais publicados ape-
nas em jornais de pequena
circulação e baixa tiragem,
dentro do próprio município.

"Isso impede a participação
de empresas e pessoas de ou-
tras localidades do estado, di-
minuindo as chances de se ob-
ter preços menores e mais jus-
tos para todos os setores do
poder público e com isso, tra-
zer economia e melhor gestão
das finanças públicas dos mu-
nicípios e do estado", afirma o

parlamentar, lembrando que há
três anos atrás, o Ministério Pú-
blico e a Polícia Federal aca-
baram com um esquema de
"parceria" entre um jornal e
políticos: a gráfica rodava uns
poucos exemplares com o avi-
so de licitação, que ficavam
guardadinhos para uma even-
tual fiscalização — mas a ver-
são vendida nas bancas era im-
pressa com outras notícias no
lugar. Assim, só poucos interes-
sados ficavam sabendo da re-
alização das concorrências.

Com a nova lei, todos os
processos licitatórios pode-
rão ser conferidos no site da
Imprensa Oficial que trará
todas as chamadas em um
só lugar. A adesão às regras
de transparência nas licita-
ções será compulsória para
as prefeituras a partir do
prazo de 180 dias, a contar
da publicação desta lei.

Notícias da Alerj

Milton Rangel (DEM)
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Reabertura do
Santa Cruz

O ex-diretor adminis-
trativo do Hospital Santa
Cruz Elenio Moreira
Teixeira, lançou sua
candidatura à presidência
da Sociedade Portuguesa
de Beneficência de
Niterói, mantenedora do
hospital, fechado desde
2013. Elenio planeja
obter parcerias para
reabrir a unidade e
transformá-la em empre-
sa de sociedade anônima,
gerando recursos para a
quitação das dívidas
trabalhistas e previdenci-
árias acumuladas, de
cerca de R$140 milhões.
O Santa Cruz foi pioneiro
na realização de cirurgias
cardiovasculares e
neurológicas no Estado,
com os consagrados
cirurgiões Euryclides
Zerbini e Omed Seba.

Inscrição para
concurso
da Prefeitura
vai até o dia 12

Faltam poucos dias
para o fim do prazo das
inscrições do concurso
da Prefeitura de Niterói
com 30 vagas para os
cargos de Analista de
Políticas Públicas e
Gestão Governamental e
de Auditor Municipal de
Controle Interno. O
salário inicial para as
duas funções é de R$
5,5 mil podendo chegar a
RS 10 mil com a pro-
gressão da carreira. A
inscrição deve ser feita
pelo site www.fgv.br/
fgvprojetos/concursos/
seplag até ?às 16h do dia
?12 de março. A taxa de
R$120 deverá ser paga
até o dia 15 de março.

Prefeitura dá
início à obras
de revitalização
no Barreto

O prefeito de Niterói, Ro-
drigo Neves, assinou a ordem
de início para a obra de revi-
talização do Boulevard da Rua
Maurício de Abreu, no Barre-
to. Também foi lançado o edi-
tal para a construção do jar-
dim japonês, que integra o pro-
jeto do novo Horto do Barre-
to, no Parque Municipal Pal-
mir Silva. Foi anunciado tam-
bém novos projetos que serão
implantados no bairro: a cons-
trução de uma vila olímpica e
uma grande obra de drenagem.

A Rua Maurício de Abreu
receberá nova pavimentação,
iluminação, arborização, além
de uma ciclovia e área de con-
vivência. O jardim japonês,
que integra o projeto de revi-
talização da principal área de
lazer do bairro, contará com
pontes suspensas, área de
meditação, lago com carpas,
arbustos e lanternas de pedra.

Para este pacote de obras,
o investimento será de, apro-
ximadamente, R$ 3 milhões. A
previsão é de que o trabalho
seja concluído em agosto.

Saúde terá novo Dia D contra a
febre amarela no dia 3 de março

Com o objetivo de ampliar
ainda mais a cobertura vaci-
nal contra a febre amarela no
estado, a Secretaria de Saúde
vai realizar no dia 3 de março,
um novo Dia D de vacinação
contra a doença. A mobiliza-
ção acontecerá em Niterói e
91 municípios, dando continui-
dade à estratégia da secreta-
ria iniciada no ano passado
para imunizar cerca de 14 mi-
lhões de pessoas em todo o
território fluminense. Até ago-
ra, já foram aplicadas cerca de
9 milhões de doses da vacina
em todo o estado.

“O objetivo é imunizar mais
5 milhões que ainda não bus-
caram os postos de vacinação.
Precisamos manter a popula-
ção mobilizada e o Dia D é uma
estratégia importante para isso.
Assim como aconteceu em ja-
neiro, todos os postos de saúde
estarão abertos, as UPAs es-
taduais também vão vacinar e
teremos tendas montadas nas
principais cidades, ampliando
os pontos de vacinação”, afir-
mou o secretário de Saúde, Luiz
Antonio Teixeira Jr.

Em 25 de janeiro, seguindo a
orientação do Ministério da Saú-
de, 15 municípios da Região Me-
tropolitana passaram a fornecer
doses fracionadas da vacina.

Dose fracionada
Pessoas maiores de 2 anos
até 59 anos não vacinadas;
 Mulheres não vacinadas
que estejam amamentando cri-
anças maiores de 6 meses;
 Pessoas com mais de 60
não vacinadas, após avaliação
de serviço de saúde.

Dose plena
Crianças de 9 meses a me-
nores de dois anos;
 Pessoas com condições
clínicas especiais (vivendo
com HIV/Aids, ao final do tra-
tamento de quimioterapia, pa-
cientes com doenças hemato-
lógicas, entre outras);

Gestantes;
Viajante internacional (de-
vem apresentar comprovante de
viagem no ato da vacinação).

Vacinação em todo o país
O Ministério da Saúde estuda

ampliar a vacinação contra febre
amarela para todo o país ainda
neste ano devido à circulação do
vírus em novas áreas. Ao apre-
sentar a proposta, o ministro Ri-
cardo Barros defendeu que es-
tratégia de vacinar toda a popu-
lação, deve ser feita de forma gra-
dual, de acordo com as possibili-
dades dos estados. “Isso é uma
proposta que será discutida com
as diversas competências: secre-
tários estaduais, OMS e OPAS.
Se decidido, haverá uma progra-
mação de vacinação para cada es-
tado”, esclareceu Ricardo.

Atualmente, a estratégia de
vacinação contra a febre ama-
rela faz parte da rotina de 21
estados e também é recomen-
dada para pessoas de outras re-
giões que vão se deslocar para
áreas silvestres e rurais.

Procon autua dois supermercados e dois restaurantes em Niterói
Procon Estadual realizou nova etapa

da Operação Secos e Molhados nesta
quarta-feira (21/02). A fiscalização ocor-
reu em supermercados e restaurantes de
Niterói. Os fiscais autuaram todos os es-
tabelecimentos vistoriados. Dos produtos
impróprios ao consumo encontrados, fo-
ram descartados 93kg.

Foram autuados os restaurantes Art

Massas (Rua Gavião Peixoto, 152 – Icaraí)
e Ativa Restaurante (R. Dr. Herótides de
Oliveira, 119 – Icaraí); e os supermercados
Rede Economia (Av. Everton Xavier, 2338
– Itaipu) e Grand Marché (Rua Dr. Mario
Viana, 883 – Santa Rosa).

Os detalhes completos sobre o balanço
da operação podem ser conferidos em nos-
so site www.gazetanit.com.br.
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ESPINAFRE... Alejandro Ramos é do Peru. Ele
tem uma doença misteriosa, que o fez ficar
"inflado" em várias partes do seu corpo,
menos o principal, o peru. Alejandro
mergulhava a mais de trinta metros de
profundidade. Não estava atrás de nenhuma
sereia. Ele buscava mexilhões. Há quatro
anos sofreu um acidente num desses
mergulhos. Em virtude disso, virou
praticamente um marinheiro Popeye.

RIO DE JANEIRO/CIDADE QUE ME SEDUZ/DE DIA FALTA
ÁGUA/DE NOITE FALTA LUZ... "Lá em São Paulo também
tem enchente. Vão até lançar um programa novo: o
Balsa Família", essa piada de extremo mau gosto não
foi elaborada por um desses comediantes sem graça
que estão por aí. Saiu da mente poluída e pecadora
do pastor sem juízo que virou prefeito. Marcelo Crivella
ainda se deu ao luxo de repetir o gravíssimo erro que
enterrou a carreira política de Jorge Roberto Silveira,
outrora prefeito de Niterói: Jorginho simplesmente
desapareceu enquanto ocorria a tragédia do Morro do
Bumba. Crivella acompanhou os momentos mais
tensos do Rio em plena turnê pela Europa, nem
cogitou interrompê-la. E, para piorar a situação, se
juntou aos terríveis (Fora) Temer e Pezão.

AINDA LEVA UMA CARA/PRA GENTE PODER DAR RISADA/ASSIM CAMINHA A
HUMANIDADE/COM PASSOS DE FORMIGA E SEM VONTADE... O YouTube  (60%) e o
Facebook (59%) lideram como as mídias sociais mais utilizadas. O WhatsApp
aparece em terceiro lugar (56%). Os resultados da SimilarWeb apontam que, em
média, os usuários passam 20 minutos por dia no YouTube, enquanto no Facebook
são 14 minutos. No Brasil essa média é bem maior, apesar de muitas vezes o
trabalho atrapalhar o uso das mídias: o brasileiro passa nove horas por dia
navegando!!! São 130 milhões de brasileiros nas redes sociais, sendo que 120
milhões utilizam o celular para acessá-las. Sobra pouco tempo para o trabalho.

SEM ESPAÇO PARA FAZER M...
A Fórmula 1 até que vem
tentando se reinventar e,
nos últimos anos, trouxe
de volta um pouco mais
de competitividade e
emoção até então
perdidas, principalmente
na década de 80. Tenta-
se buscar o equilíbrio de
forças entre as equipes e
os pilotos. E a mais nova
mudança limita o peso
do piloto para, no
mínimo, 80 kg. Quem
tiver menos que isso, vai
ter que colocar uma
pedra com a diferença
dentro da cueca.

TIME'S UP... Que a
promiscuidade rola (e rôla)
solta no meio artístico não
é novidade. Mas não estão
perdoando nem a múmia.
"Eu e Philip Berk (até
então chefão do Globo de
Ouro) nos abraçamos e ele
colocou o seu maior dedo
no meu períneo...", essa
confissão é do ator Brendan
Fraser (foto maior),
protagonista do filme "A
múmia", relatando ter sofrido
assédio sexual em 2003. Pelo
visto, não escapa ninguém.
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Conheça os perigos do diabetes gestacional
É comum ocorrer um pro-

blema ou outro durante a gravi-
dez, por mais que a mulher so-
nhe com uma gestação totalmen-
te saudável, intercorrências po-
dem aparecer como, por exem-
plo, o diabetes gestacional. O
problema nada mais é do que
uma alteração hormonal que cau-
sa a intolerância a carboidratos.

Segundo a clínica geral, en-
docrinologista e professora da
Faculdade de Ciências Médicas
IPEMED, Dra. Amália Lucy
Querino, "o diabetes gestacio-
nal nem sempre pode ser pre-
venido porque parte do proble-
ma está relacionado às altera-
ções hormonais típicas da mu-
lher grávida causadas pela pla-
centa para assegurar alimento
(açúcar) ao embrião. A disgli-
cemia é a alteração metabólica
mais comum na gravidez, sen-
do o diabetes gestacional a for-
ma mais prevalente, definido
como uma alteração da glice-
mia de qualquer grau, detecta-
da pela primeira vez nos exa-
mes do pré natal. A ocorrência
da doença tem aumentado nas
últimas décadas, devido dois
importantes fatores de risco:
a prevalência do sobrepeso na
população e ao fato de as mu-
lheres estarem adiando a hora
de engravidar,  esperando
muitas vezes estabilidade pro-
fissional", explica.

Também pode acontecer de
a mulher já ser diabética antes
da gravidez, nesse caso há um

risco maior de malformações,
pois o açúcar alto interfere na
fertilização e implantação do
embrião, afetando de modo par-
ticular a organogênese. Esse
fato faz aumentar o risco de
aborto precoce, defeitos con-
gênitos graves e retardo no
crescimento fetal, sobretudo
nos casos tratados de maneira
inadequada. Além das compli-
cações fetais, as manifestações
maternas também são relevan-
tes, em especial naquelas mu-
lheres que já eram diabéticas
antes de engravidar, uma vez
que o estado gestacional pode
causar ou piorar complicações
prévias, como retino, neuro,
nefro e vasculopatia diabéticas.

Não é incomum de a mu-
lher só descobrir que é diabé-
tica nos exames do pré-natal.
Por isso, o ideal é uma gesta-
ção programada e, na presen-
ça de fatores de risco (obesi-
dade, idade maior que 35 anos
e história familiar) aconselha-
se o rastreio de diabetes, para
evitar aquelas complicações
da fase inicial mencionadas.

Tanto o diabetes prévio quan-
to o diabetes que aparece na gra-
videz aumentam risco de parto
prematuro e ganho de peso exa-
gerado do bebê, além de compli-
cações neonatais, como hipogli-
cemia e icterícia.  Três em cada
10 gestantes continuam diabéti-
cas após o parto. "Esse é um dos
motivos para a recomendação
de mulheres se submeterem a

novo exame de glicemia de je-
jum cerca de dois meses depois
do parto. Mulheres que já eram
obesas antes da gravidez têm
mais risco de continuar diabéti-
cas", diz a especialista.

Muitas vezes a doença apa-
rece na segunda metade da
gestação, na medida em que a
placenta amadurece e libera
mais hormônios. A única ma-
neira de saber é fazendo o tes-
te de glicose no pré-natal e, se
necessário, o teste de tolerân-
cia a glicose, em que a gestan-
te toma um líquido doce e co-
leta-se o sangue para saber
como o corpo reage.

“Acima de tudo  a preven-
ção continua sendo o melhor
remédio. Caso não haja con-
traindicação obstétrica inicie
ou não deixe de fazer ativida-
de física e mantenha uma ali-
mentação equilibrada evitando
grande quantidade de carboi-
dratos e bebidas açucaradas”
alerta. Mas faça tudo sempre
com orientação médica, assim
você conseguirá controlar o
açúcar durante toda a gesta-
ção", finaliza Amália.

Lançamento de livro de trovas do
acadêmico Paulo Roberto Cecchetti

O movimento cultural “Escritores ao
ar Livro” retorna dia 4 de março, do-
mingo, a partir das 10h, na Praça Getú-
lio Vargas em Icaraí, com o lançamen-
to do livro “A descoberta de um trova-
dor”, de  Paulo Roberto Cecchetti, aca-
dêmico da ANL (Academia Niteroien-
se de Letras) e do CFHL (Cenáculo Flu-
minense de Historia) e Letras.

‘Paixão por
Niterói’ estreia
na tela grande

Com produção indepen-
dente e destacando diversos
pontos turísticos da cidade, o
média-metragem “Paixão por
Nikity”, produzido pela agên-
cia Désir, será lançado no dia
1º março, no Cine Arte UFF
(Rua Miguel de Frias, 9, Ica-
raí). Quem quiser assistir ao
lançamento junto com os ato-
res principais e a produção,
haverá distribuição de ingres-
sos a partir das 18h.

“É um filme leve, com
abordagem sobre amor, pre-
conceito e xenofobia com uma
pitada de humor”, revela o ro-
teirista Alex Tietre. “A história
mostra mais que uma paixão de
adolescentes. Fala sobre o amor
por uma cidade”, ressalta.

A produção, que começou
em 2017, contou com uma
grande seleção de elenco. Para
falar sobre preconceito, sete ato-
res de outros Estados foram

SAÚDE

escalados para compor o núcleo
dos turistas. O casting teve mais
de 600 inscritos de todo o país
para fazer parte do elenco e con-
tracenar com Julia Simoura, Vic-
tor Aguiar e Matheus Costa.

O média metragem tem 37
minutos de duração e conta, ain-
da, com a participação especial
da empresária niteroiense Raquel
Mocellin no papel de uma mu-
lher preconceituosa, mãe de
Dudu (Matheus Costa).

A partir de abril, o públi-
co poderá assistir ao filme
em www.youtube.com/
agênciadésircanal.
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Regional Segura o Dedo na Sala Leila Diniz

Arte & Espetáculo

O grupo
Regional Segura
o Dedo se
apresenta, no
dia 28 de feve-
reiro, às 12h30,
na série “Con-
certos na
Imprensa”, da
Sala Leila Diniz.
A entrada será
gratuita.

O Programa
Aprendiz leva
para esta a apresentação o grupo
Regional Segura o Dedo, forma-
do em 2015 a partir da iniciativa
do professor bandolinista Som Le-
mos que prestará homenagem ao
compositor e multi-instrumentista
niteroiense Manoel Moraes. O
nome do grupo é homônimo ao
choro gravado em 1934, e faz alu-
são ao gosto de Luperce Miranda
pelos andamentos rápidos. Fre-
quentador assíduo de uma das ro-
das de choro mais tradicionais de

Niterói, na casa de Seu Araújo, Ma-
noel é um dos grandes composito-
res de choro da cidade.

No repertório o grupo ganha
um colorido especial onde é pos-
sível ouvir frevos, baiões e ran-
cheiras misturados aos choros,
maxixes e sambas tipicamente
cariocas, evocando o que há de
mais verdadeiro na música brasi-
leira: sua pluralidade. A Sala de
Cultura Leila Diniz fica na Rua
Heitor Carrilho, 81, no Centro.

'O Mundo Mágico de Oz' em Icaraí
Em temporada em Nite-

rói no Centro de Artes UFF
(R. Miguel de Frias, 9 - Ica-
raí), de 3 a 25 de março, sá-
bados e domingos, sempre
às 16h, o espetáculo infantil
"O Mundo Mágico de Oz".
A releitura, em formato mu-
sical, do clássico de L. Frank
Baum traz músicas inéditas
e ambientação lúdica no en-
redo proposto. Com narra-
tiva diferente o espetáculo
foi pensado para atender
não só o público infantil,
como toda a família!

Ingressos R$40.
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ÁRIES - Não desperdice seu tempo com dis-
cussões e conversas sem objetivo. No amor,
clima de forte atração aproximará a pessoa
amada. Não deixe os estudos em segundo pla-
no. Fase próspera em sua vida.

TOURO - Procure descansar a mente. Exercí-
cios físicos só farão bem. Saiba compreender
seus limites e dificuldades. Conte com o apoio
de colegas na vida profissional. Aja de forma
mais positiva.

GÊMEOS - Surpresa agradável pode surgir da
pessoa amada. Deixe o egoísmo de lado e não
tenha medo de ajudar. Semana agitada na vida
profissional. Conseguirá planejar sua vida.
Momentos alegres ao lado de amigos.

CÂNCER - Conseguirá realizar pequenos so-
nhos, que possuía há muito tempo. Não se
precipite ao tomar decisões. Não sobrecarre-
gue seus compromissos na vida profissional.
Momento positivo no romance.

LEÃO - Vida financeira estará mais estável.
Viagem ou passeio ao lado da pessoa amada
pode finalmente acontecer. Alguns problemas
sempre irão aparecer, aja com calma e deter-
minação. Vida social animada.

VIRGEM - Esqueça os aborrecimentos do pas-
sado e viva com mais intensidade. No roman-
ce, aceite a pessoa amada como ela é. Cultive
o diálogo e seja mais tolerante. Sucesso no
trabalho. Saúde estável.

LIBRA - Envolva-se em atividades sociais e
deixe o tédio de lado. A profissão irá pedir
toda a sua atenção, tome cuidado para não
deixar a vida pessoal de lado. Conte com a
colaboração de amigos e parentes.

ESCORPIÃO - Agressividade pode espantar
boas oportunidades, tanto na profissão quan-
to na vida pessoal. Cuidado ao tomar deci-
sões. Aproximação dos amigos será essenci-
al para você. Seja mais tolerante.

SAGITÁRIO - Semana positiva para assuntos
ligados ao coração. Conte com os colegas de
trabalho para resolver problemas. Confie
mais em sua capacidade. Criatividade em
alta. Aumente seus horizontes.

CAPRICÓRNIO - Novos projetos financeiros
estarão favorecidos. Cultive a alegria e afas-
te-se de pessoas negativas. Boas mudanças
estão por vir, e podem aparecer de repente.
Cuide bem da sua saúde.

AQUÁRIO - Planeje sua vida pensando mais
no futuro. Não se irrite com situações tensas,
tudo dará certo. Deixe a mente descansar nos
momentos livres. Saúde protegida. Novas
oportunidades estão por vir.

PEIXES - Fase de conquistas na profissão.
Convite para passeio ou viagem pode surgir
de onde menos espera. Cuide da aparência e
não descuide da saúde. Amigos serão funda-
mentais durante toda a semana.

                    De 24 de fevereiro a 2 de março

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

Parque pra poesia: em Lisboa tem
Um parque ur-

bano dedicado às
artes, ao paisagis-
mo e, principal-
mente, à poesia.
Este é o Parque dos
Poetas, lindo espa-
ço localizado em
Oeiras, Grande Lis-
boa, o qual tive a
sorte de visitar aqui
nesta rica tempora-
da lusitana.

O parque foi
inaugurado em
três fases - que
são suas três
partes – e foi
concebido por um
poeta – David
Mourão-Ferreira –
e um escultor –
Francisco Simões.
A eles se uniu o paisagista
Francisco Caldeira Cabral e
uma equipe de arquitetos.
Contou com o apoio do
empresariado local, que
investiu em peso nas obras
de escultura e quiosques-
monumentos a cada poeta
focalizado.

As três partes foram
construídas entre 1998 e 2015,
abrangendo poetas do século
XX, trovadores e poetas da
renascença, poetas do barroco
e da língua portuguesa interna-
cional. Lá estão Carlos
Drummond de Andrade e
Manuel Bandeira, abrilhantan-
do a poesia brasileira.

Tem poesia cravada em
pedra no chão, monumentos
a grandes nomes da poesia
lusófona, esculturas, um
grande anfiteatro, um mira-
douro e um templo da poe-
sia- um espaço interno
enorme onde estão instaladas
salas de trabalho, restauran-
te, auditório e uma grande
varanda com linda vista para
o Rio Tejo.

Em resumo: é o sonho de
todo poeta sendo concretiza-
do numa obra urbana e
artística de grande monta. No
verão são realizados saraus
ao ar livre e dentro do auditó-
rio. Os finais de tarde ficam

mais belos com o crepúsculo
e a poesia casados em um
espaço magnífico.

Quem for a Lisboa não
deve perder uma visita ao
Parque dos Poetas. É pra se
deliciar e sonhar com um
lugar desses em nossa
cidade. Inspiração é o que
não falta!

palavras@gazetanit.com.br
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Governo do Estado doa Cieps à Prefeitura de Niterói
A iniciativa tem
como objetivo
incrementar a
Educação Básica
no município

O Governo do Estado do
Rio de Janeiro, por meio da
Secretaria de Estado de Edu-
cação (Seeduc), e a Prefeitura
de Niterói assinaram, na terça-
feira, dia 20, termo de cessão
do Ciep 049 – Professor Aní-
sio Teixeira, no Fonseca, e do
Ciep 446 – Esther Bueno Ores-
tes, no Cantagalo. A iniciativa
pretende incrementar a Educa-
ção Básica no município de Ni-
terói, ampliando o acesso ao en-
sino público de qualidade.

“A oferta e a melhoria da
Educação Básica são políticas
públicas eficientes que levam
oportunidades de crescimento
aos jovens. Essa parceria en-
tre o Governo do Estado e a
Prefeitura de Niterói vai bene-
ficiar as crianças, adolescentes

e as diversas famílias que mo-
ram no entorno dessas esco-
las”, declarou o governador
Luiz Fernando Pezão.

O secretário de Estado de
Educação, Wagner Victer, ex-
plicou que as unidades de en-
sino, localizadas nos bairros
Fonseca e Cantagalo, vão
atender à demanda dessas
regiões e serão espaços de
desenvolvimento da Educação
Básica e da cultura.

“A cessão desses Cieps é
emblemática. Ambos estavam
desativados e, agora, terão
destinação adequada, aten-

dendo e formando estudan-
tes”, disse Wagner Victer.

Segundo o prefeito de Ni-
terói, Rodrigo Neves, os Ci-
eps serão reformados para re-
ceber os alunos e que a pro-
posta é investir na educação,
cultura e formação técnica
nessas escolas. Ele também
destaca a parceria firmada

entre Estado e Município.
“Desde o momento em que

assumimos a Prefeitura, tive-
mos o apoio do Governo do
Estado. Acreditamos que essa
parceria é um dos motivos pe-
los quais a cidade de Niterói
tem se desenvolvido muito bem
nos últimos anos e tendo re-
sultados positivos”, finalizou.

Paulo Vitor/Divulgação

Arquivo


