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DINHEIRO NAS ESSCOLAS
 Que tem muita prática errada
no serviço público, principalmen-
te, desserviço e ela, sempre ela, a
corrupção, todo mundo já sabe. Que
algumas instituições, em sua maio-
ria, não cumprem com seu dever,
nem dão bons exemplos, também.
 Entretanto, como dizia Nélson
Rodrigues, “toda unanimidade é bur-
ra” (apesar de em alguns casos não
ser tão burra assim, como no caso do
deputado cassado, Eduardo Cunha,
que o país todo queria ver punido) e
existem grandes exceções.
 Como a do Ministério Público
Federal (MPF), do Rio de Janeiro, ao
determinar que parte do dinheiro re-
cuperado pela atuação da força ta-
refa da Lava Jato seja aplicada na
reforma das escolas públicas do es-
tado. Uma sacada genial, pois, di-
nheiro roubado, e devolvido, tem de
ser aplicado num lugar onde são -
ou deveriam ser - formados cidadãos
mais educados e conscientes.
 Esperamos que, durante a exe-
cução das obras, haja intensa fisca-
lização para que não se corra o risco
de superfaturamento, propina pra lá
e pra cá, suborno, etc. Coisa que
achamos tão difícil quanto o camelo
passar pelo buraco da agulha e o
político entrar no Reino dos Céus.

AMIGOS DO BRASIL
O Brasil continua sendo o pa-
raíso para quem quer praticar mal-
feitos. Até do outro lado do mun-
do vêm exemplos de que somos o
país do jeitinho, do impossível se
tornar possível, da ilicitude rece-
ber o carimbaço e ser legalizada.
 Para se ter ideia da venda das
dificuldades para vender facilida-
des, aliás, um dos slogans brasi-
leiros mais conhecidos no exteri-
or, esta semana foi publicada uma
reportagem envolvendo o polêmi-
co líder norte-coreano Kim Jong
Un e seu falecido pai, Kim Jong Il
que usaram passaportes brasilei-
ros obtidos de maneira fraudulen-
ta para obter vistos para países do
Ocidente na década de 1990.
 Segundo fontes de segurança
europeias, os passaportes podem
ter sido usados em viagens para
cá, Japão e Hong Kong e foram
emitidos pela embaixada do Brasil
em Praga, na República Tcheca.
Uma fonte brasileira, sob condição
de anonimato, afirmou que os dois
passaportes eram legítimos, ape-
nas os dados contidos neles eram
falsos (como assim, cara pálida?).
Ainda não se sabe como os dois
norte-coreanos conseguiram os
documentos.
Procurada, a embaixada da Co-
reia do Norte no Brasil se negou a
comentar o assunto. Já o Ministé-
rio de Relações Exteriores brasilei-

ro afirmou à Agência Reuters que
está investigando o caso. Mas é
bom o Brasil, que já tem proble-
mas demais, deixar isto pra lá pois
o 'camarada' Kim Jong pode se irri-
tar e apertar o botão vermelho em
direção a Brasília e ao Palácio Gua-
nabara e fazer um estrago daque-
les. Coisa que ninguém quer...

INSUSPEITO TEMER
Semana sim e a outra também
falamos aqui sobre a corrupção
brasileira. Os casos brotam, prin-
cipalmente, do seio das institui-
ções e "dão mais que chuchu na
serra", já dizia minha velha avó. Só
que, às vezes, somos obrigados a
elogiar numa edição uma autorida-
de e na semana seguinte criticá-la
por não ter agido como achamos
que deveria. Como fazemos, ago-
ra, com a procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, por diver-
gir da Polícia Federal e não solici-
tar a quebra dos sigilos bancário e
fiscal do presidente da República
Michel Temer, por não ter visto ele-
mentos necessários para a medida
(Temer, por mais que vá aos pro-
gramas populares se fazer de víti-
ma, é forte suspeito de ter recebi-
do propina de empresa portuária,
a Rodrimar, em troca de um decre-
to que alterou normas do setor).
 A PF queria o acesso aos da-
dos bancários e fiscais de Temer
para detectar se houve movimen-
tações financeiras suspeitas que
pudessem indicar pagamentos ile-
gais ao presidente, coisa que Dod-
ge não deixou. E como a corda
sempre "poca" (expressão usada
no norte do estado) pro lado dos
mais fracos, ela preferiu não incluir
Temer entre os alvos de seu pedi-
do de quebra de sigilo optando por
solicitar medidas contra o ex-de-
putado Rodrigo Rocha Loures
(MDB-PR), o coronel João Baptis-
ta Lima, acusado de intermediar o
negócio, e as empresas Argeplan,
pertencente ao militar e amigo do
presidente, e a Rodrimar, conces-
sionária de áreas no porto de San-
tos que tentou influenciar a edi-
ção do decreto. Coisa com as quais
não concorda a PF e a maioria da-
queles que defendem o quem não
deve não teme.

E A SEGURANÇA?
 Lennon, nosso porteiro sempre
antenado em tudo, reforçou uma das
pautas da semana sobre a interven-
ção federal na segurança do Rio com
a seguinte pergunta: o senhor acha
que as coisas vão melhorar?
Sinceramente, por mais que apoi-
emos as Forças Armadas e algumas
das propostas e pré-ações para di-
minuir a criminalidade, vindas da
cabeça e das boas intenções do ge-
neralato, acho que não. Explico: a
guerra que está se propondo travar
não acontece em campos específi-
cos e entre forças preparadas, dis-
postas e conscientes para tal. E ain-
da tem milhões de inocentes para-
dos, sem nada nas mãos para tentar
ajudar os mocinhos, podendo ser
ferida de morte. Ela é desigual. Ela
está mais no campo social e, princi-
palmente, conta com dispositivos
'legais' que resguardam direitos dos
humanos que não são direitos.
Enfim, por mais que torçamos -
e muito - para o direito de ir e vir e
para qualquer pequeno êxito das
operações, consideramos tudo um
grande engodo eleitoral, uma arma-
ção vinda de Brasília para se desvi-
ar outros focos, como a Reforma
fracassada da Previdência. Uma
grande pirotecnia que ainda corre
o risco de desmoralizar uma das úl-
timas instituições que, nem de lon-
ge, conseguirá ser a salvadora da
Pátria num estado que está na UTI.
 Lamento, mas, por enquanto,
só temos torcida, esperança e ra-
tos se mudando de um lugar para
o outro com a convicção de que
não serão exterminados.

BOM CONSELHO
Não existe motivo mais plausí-
vel para o eleitor querer profundas
mudanças na Câmara federal do
que este: metade dos deputados
titulares do Conselho de Ética da
Câmara responde a processos na
Justiça. Vou repetir: dos 20 deputa-
dos federais que estão lá para in-
vestigar e propor punições para
quem cometeu erros, ou seja, no
caso deles, fez o que não podia, dez
são investigados por crimes que
vão de improbidade administrativa
a danos ambientais e recebimento
de propina no âmbito das investi-
gações da Lava Jato, por exemplo.
 O colegiado, ao qual “cabe
zelar pela observância dos precei-
tos éticos”, já começou a se reunir
para instaurar processos de inves-
tigação que podem levar à cassa-
ção dos deputados Lúcio Vieira
Lima (PMDB-BA), Paulo Maluf
(PP-SP), Celso Jacob (PMDB-RJ)
e João Rodrigues (PSD-SC) — os
últimos três detentos no presídio
da Papuda. Lembrando que as elei-
ções para que possamos varrer
este tipo de gente do mapa (têm
ainda os senadores, governadores,
deputados estaduais e toda a ca-
marilha presidencial que também
pode ficar sem a boquinha), acon-
tecem no dia sete de outubro - em
primeiro turno - e no dia 28- nos
casos do segundo turno.
É bom a gente já ir se acostu-
mando a votar consciente e tirar
do cenário o que não presta.

PENSAMENTO DA SEMANA:
Quem trabalha com a mente
e suas múltiplas formas de
manifestação, não deve se
preocupar com resultados
nem a curto nem a médio
prazo. Um psicólogo e um

psicanalista não podem ser
avaliados, meramente,

como treinadores de futebol
brasileiro. E ponto.

Campeãs do carnaval serão
homenageadas na Câmara

 A Câmara de Vereado-
res de Niterói abre suas por-
tas, na próxima segunda-fei-
ra (05), às 18h30, para ho-
menagear as escolas de sam-
ba de Niterói e do Rio que
fizeram a diferença nos des-
files da Marques de Sapu-
caí e da Rua da Conceição.
Representantes da Unidos
do Viradouro; blocos carna-
valescos e escolas que des-
filaram na cidade; a rainha
da bateria da Viradouro,
Raissa Machado; o presi-
dente da Niterói Esporte, La-
zer e Turismo (Neltur), José
Guilherme Azevedo; e de-
mais entidades envolvidas
com a organização do car-
naval, receberão moções de
congratulação e aplausos e
uma medalha. A Paraíso do
Tuiuti, que conquistou um
histórico segundo lugar no
Grupo Especial carioca,
também será homenageada.

“É uma pequena lem-
brança de reconhecimento,
tendo em vista a grande im-
portância para a cultura, o
turismo e a economia de
Niterói que, por exemplo, a
Unidos do Viradouro trouxe

em dividendos à cidade. Nos
bairros e na Rua da Conceição
os desfiles e os bailes popula-
res registraram recorde de pú-
blico e a estrutura dada pela
Prefeitura foi muito boa”, res-
salta o vereador Anderson Pipi-
co (PT), responsável pelo even-
to e autor das indicações.

Além da rainha Raissa Ma-
chado, que vai receber a Me-
dalha Leila Diniz, e do presi-
dente da Neltur, serão home-
nageados com moções as es-
colas de samba Unidos do Vi-
radouro, Paraíso do Tuiuti,
Alegria da Zona Norte (cam-
peã do grupo A), Império de
Araribóia, Sabiá, Experimenta
da Ilha da Conceição (campeã
do grupo B), União da Enge-
nhoca (no grupo C) e Bafo do
Tigre. Os blocos carnavales-
cos “Vem que não é mandado”,
“Mancando de ré”, “Banda de
Piratininga”, “Dominó” e
“Sapo Loko” também serão
agraciados. A União das Esco-
las de Samba e Blocos Carna-
valescos de Niterói (UESBCN)
e a Liga das Escolas de Samba
de Niterói (LIESNIT) estão na
lista para receber moções pela
organização do evento.

Projeto regulamenta acesso de
personal trainers em academias

Profissionais de educa-
ção física que prestam ser-
viço como personal trainers
poderão entrar livremente
em qualquer academia de
ginástica para acompanhar
seus clientes. É o que de-
termina o projeto de lei
1.352/16, do deputado Mil-
ton Rangel (DEM), que a
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou na última
quinta-feira, em primeira dis-
cussão. O texto que garan-
te o passe livre para essa ca-
tegoria ainda será votado em
segunda discussão.

Para entrar nas academi-
as em que seus clientes es-
tão matriculados, os perso-
nal trainers deverão apre-
sentar a carteira de identi-
dade profissional do Conse-
lho Regional de Educação
Física. As academias pode-
rão cobrar do personal trai-
ners, mediante formalização
em contrato. O texto tam-
bém determina que as aca-
demias não serão responsa-
bilizadas pelos atos desses
profissionais de educação fí-

sica. O descumprimento da
norma pode acarretar multa à
academia no valor da mensali-
dade paga pelos clientes. O de-
putado Milton Rangel explica
que muitas vezes esses profis-
sionais são impedidos de traba-
lhar, pois alguns estabelecimen-
tos exigem pagamento para que
eles façam o acompanhamento
dentro das academias.

O parlamentar tem diversos
projetos de lei para melhorar a
atuação da categoria. Um deles
determina a presença de um
professor de educação física e
de um estagiário para cada 20
aparelhos de musculação e
exercícios aeróbicos. Outra
medida prevê que espaços com
mais de 1 mil alunos tenham
postos médicos para atender
casos de emergência.
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PM receberá 290 viaturas até abril
Primeiros veículos
estão em fase de teste
e de acabamento na
montadora

Até meados de abril, en-
tram em operação as primei-
ras 290 viaturas adquiridas
pela Polícia Militar junto à
montadora Ford em pregão
eletrônico.  Os veículos estão
em fase de teste e de acaba-
mento na montadora.

Nesse pregão eletrônico,
a PM encomendou 580 via-
turas tipo sedan, sendo 530
rádios-patrulha e 50 desca-
racterizadas para serviço re-
servado. Os novos veículos,
da marca Ford Ka, custaram
R$ 37,6 milhões, R$ 1,4 mi-
lhão a menos do que o valor
previsto no edital de licitação

aprovado pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE).

A PM finaliza os detalhes
para a realização de novo
pregão eletrônico destinado
à compra de 170 viaturas do
tipo patamo, avaliadas em R$
25,2 milhões, conforme pre-
visto em edital de licitação
que será submetido ao TCE.

Manutenção - Outro pas-
so é a reforma de 748 viaturas
nas 61 oficinas. Este primeiro
lote, orçado em R$ 2,5 milhões,
representa 30% das viaturas
que deixaram de circular. A
manutenção das viaturas é re-
sultado da licitação aprovada
pelo TCE, com previsão orça-
mentária de R$ 93 milhões.

Senac RJ oferece mais de 4 mil
vagas para cursos técnicos
Há oportunidade de
bolsas de estudo de até
50% de desconto

salários iniciais e até permitem
abrir um negócio próprio em
pouco tempo e com baixo inves-
timento. Para se inscrever é pre-
ciso ter concluído ou estar cur-
sando o ensino médio.

Os interessados devem com-
parecer nas unidades. Informa-
ções sobre os cursos e docu-
mentação podem ser obtidas no
site www.rj.senac.br ou pelo
telefone: (21) 4020-2101.

O Senac abre inscrições
para preencher 4.478 vagas de
cursos técnicos em 20 unida-
des na capital e interior do es-
tado. Em Niterói, os Cursos
técnicos oferecidos são de
Enfermagem, Estética, Produ-
ção em Moda, Contabilidade,
Logística, Segurança do Tra-
balho, Administração, Infor-
mática e Design de Interiores.

A vantagem desses cursos
é a rapidez de ingresso no mer-
cado de trabalho. Profissionali-
zante, um técnico dura, aproxi-
madamente, um ano e meio e,
ao final, o aluno sai com habili-
tação técnica em uma profissão.
Há carreiras, como em informá-
tica e bem-estar, que têm ótimos

Recapeamento
em Maria Paula e
Várzea das Moças

A Prefeitura de Niterói
iniciou duas novas frentes
de recapeamento na cida-
de. O primeiro trecho com-
preende uma pequena par-
te da RJ-100, na área pró-
xima ao Shopping Plaza
España, em Maria Paula,
onde já começou a ser
aplicada massa asfáltica.

A outra área inclui a
Avenida Plínio Gomes
Mattos Filho e a Aveni-
da Everton da Costa Xa-
vier, no trecho próximo
ao Ciep de Várzea das
Moças até a altura da
entrada do Engenho do
Mato. Já foi iniciada a
fresagem na altura da
praça do bairro. A previ-
são é que o trabalho seja
concluído em 15 dias.

Projeto de Lei determina divulgação
dos horários de saída  dos coletivos

A Prefeitura de Niterói
será obrigada a divulgar, por
meio eletrônico ou impresso,
os horários de saída dos ôni-
bus nos terminais rodoviári-
os. É o que determina o pro-
jeto de lei (03/2018) apresen-
tado pelo vereador Bruno
Lessa (PSDB) e que trami-
ta na Câmara Municipal.
Desde 2013, quando presidiu
a CPI dos Ônibus, Lessa
defende melhorias no siste-
ma de transporte público.

Pelo projeto, a prefeitura
fica determinada a divulgar
em seu site oficial o horário
de saída dos ônibus do Ter-
minal João Goulart, no Cen-
tro, e em outras pontos finais.
A veiculação eletrônica pode-
rá ser feita também através
de mensagem de texto do
celular (SMS) ou aplicativos
para smartphones, que vão
informar em tempo real, os
minutos restantes para che-
gada do ônibus na parada.

Além disso, é previsto a
divulgação impressa. Esta,
deverá ser afixada em lo-
cal visível e de fácil acesso

no próprio terminal, tendo
que ser atualizada a cada 45
dias com a data da última
atualização. Ainda pelo pro-
jeto, sua implantação será
financiada pelo Fundo Mu-
nicipal de Transporte.

“A divulgação dos horári-
os de saída dos ônibus é uma
solução que existe em diver-
sos lugares no mundo, então,
porque não a utilizamos aqui
também? Estamos na era di-
gital e com esse simples re-
curso, facilitamos a vida de
milhares de usuários do trans-
porte público, que terão mais
comodidade para planejar seu
cotidiano”, defendeu o autor.

Novo Dia D de combate à febre
amarela acontece neste sábado

A Secretaria de Esta-
do de Saúde realiza, neste
sábado (3), um novo Dia
D de vacinação contra a
febre amarela em todos
os 92 municípios do
estado. Essa é a terceira
grande mobilização
realizada pela SES desde
a entrada do vírus da
febre amarela no territó-
rio fluminense e tem
como objetivo ampliar
ainda mais a cobertura
vacinal contra a doença.
A expectativa é vacinar

cerca de 500 mil pessoas.
Assim como aconte-

ceu no último dia D,
realizado em 27 de janei-
ro, a mobilização contará
com os postos municipais
de saúde, 29 UPAs e 11
hospitais da rede estadu-
al. A ação terá ainda
apoio de unidades do
Corpo de Bombeiros,
além de tendas (montadas
pela SES nas principais
cidades) que funcionarão
de 8h às 17h, ampliando
os pontos de vacinação.
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EU SOU BARRO/EU SOU
CHÃO/EU SOU PÓ/EU SOU
POEIRA/SOU FILHA DESSE
TORRÃO/EU SOU A RAÇA
BRASILEIRA... Qual o
futuro de alguém com 18
anos, que dirige bêbadx,
sem habilitação, e ainda
utiliza uma cédula de R$
50 como cigarro durante
tal flagrante? Bem, seis
anos depois, Luiza
Gomes, agora com 24
anos, foi aprovada em
um concurso para
delegada, no Pará. Há
seis anos ela pensava
assim: “Essa questão de
beber e dirigir... hic...
Qual a eficácia da lei?
Não existe... hic... A partir
do momento que a gente
vê que tem alguma
brecha... hic... A gente se
aproveita. Nós,
estudantes de Direito,
tentamos nos aproveitar
disso... hic...”. Pelo
menos ela não é mais
estudante.

ERVA (QUASE) VENENOSA... Uma
mulher (ou “mula”, como é
chamadx quem faz esse tipo
de serviço) de 32 anos fez dois
quilos certinho. Ela foi
encarregada de transportar
uma mala recheada de
maconha para Diadema/SP.
Partiu de Ponta Porã/MS.
Ganharia R$ 4mil. Houve uma
denúncia anônima para a
Polícia Federal, que
interceptou a mulher. Para a
sorte dela, a maconha não
estava lá. Somente tijolos
envoltos em erva-mate tereré.
A “mula” foi liberada.

QUEM É VOCÊ? DIGA LOGO/QUE
EU QUERO SABER O SEU JOGO/
QUE EU QUERO MORRER NO
SEU BLOCO/QUE EU QUERO
ARDER NO SEU FOGO... Isso a
Globo não mostra. Ainda
bem, né! A participante
Jéssica, do BBB 18, tomou
todas durante uma das festas
do programa. E fez o serviço
completo: vomitou, mijou,
cagou e desmaiou... Sem
comentários!

MEU DEUS! MEU DEUS! SE EU CHORAR/NÃO LEVE A
MAL/PELA LUZ DO CANDEEIRO/LIBERTE O CATIVEIRO
SOCIAL... Vergonha! Vergonha! Vergonha! Liesa
sem vergonha! Se já não bastasse o título
estranhamente dado à Mocidade no ano passado
após a apuração que deu o título à Portela,
fazendo com que duas escolas fossem
declaradas campeãs, a Liga das Escolas de
Samba resolveu através de mais uma canetada
anular o rebaixamento da Grande Rio, de Juliana
Paes, e do Império Serrano. Será que se fosse
com a Paraíso de Tuiuti haveria a mesma mão
amiga? Para quem tem memória curta, Tuiuti
trouxe o Temer vampirão e os manifestoches.

NESTE MUNDO DESAMANTE...  Você nunca ouviu falar em
Campolide. Mas, Lisboa você já ouviu e é lá que fica
Campolide. Da noite para o dia, as ruas de lá
apareceram com cartazes com o nome, dados pessoais
e fotografia de uma mulher. Será que seria algum
anúncio? Não! O que houve é que uma mulher foi traída
pelo marido e resolveu espalhar fotos da amante pela
localidade. Se a moda pega aqui no Brasil, o país vai
virar uma imensa obra de Andy Warhol.

AI MEU DEUS/ME DEI MAL/BATEU À MINHA PORTA O
JAPONÊS DA FEDERAL... O outrora ídolo dos Coxinhas e
terror dos Mortadelas, o agente da polícia federal
Newton Ishii, mais conhecido como “Japonês da
Federal” está se aposentando. Ironicamente, ele diz
que tem convites para fazer palestras (tal qual Lula).
O japa pretende ainda abrir uma empresa de
segurança.

NESSA HORA DE AGONIA/
QUANDO A NOITE É TÃO
FRIA/A TRISTEZA INVADE A
ALMA/E NÃO AMANHECE
O DIA/E PARECE NÃO TER
JEITO/ALELUIA... A
fugidinha do pastor
prefeito Marcelo Crivella
durante a folguinha de
Carnaval começa a dar
resultados. Segundo ele,
a viagem seria para
trazer ideias para a
cidade do Rio. A
primeira delas é
fantástica: a
implantação de bueiros
eletrônicos.
Equipamentos com
sensores controlarão o
volume de lixo. Quando
a capacidade de lixo
atingir 60%, um alarme é

acionado. A partir daí a
solução é manual.
Equipes se encarregarão
de fazer a limpeza.
Imagine durante uma
enchente, quando todos

os alarmes dispararem...
Haja equipe... Ah, para
instalar os primeiros 5
mil bueiros o valor é de
R$ 12 milhões. O dízimo?
Vinte por cento.
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Conjuntivite viral: doença típica
de verão aumenta após o carnaval
Sintomas causam
desconforto nos
olhos e duram até
duas semanas

ambientes fechados,
como creches, colégios e
transportes coletivos.

“Uma superfície ou
um objeto contaminado,
um aperto de mão, o
compartilhamento de to-
alhas e fronhas já são
suficientes para propa-
gar a doença. A atenção
deve ser redobrada des-
de os primeiros sintomas
para evitar complica-
ções”, alerta a médica.

A conjuntivite é ca-
racterizada pela inflama-

Uma das doenças in-
fectocontagiosas que
surgem com mais frequ-
ência no verão, a conjun-
tivite viral cresce no pe-
ríodo após o carnaval
devido à aglomeração de
pessoas, em contato mui-
to próximo, principal-
mente nos blocos de rua.

De acordo com a of-
talmologista Patrícia
Martins, a conjuntivite
viral causa desconforto
nos olhos e tem duração
de sete a 15 dias. É pre-
valente no verão, mas
ocorre também no inver-
no, pois há maior disse-
minação do vírus em

ção da fina membrana
transparente que reves-
te o globo ocular e pode
ser provocada por vírus
e bactérias, além de tam-
bém ser do tipo alérgica.
Os sintomas são o olho
vermelho, dor ou sensa-
ção de “areia” nos olhos,
lacrimejamento, fotofo-
bia, inchaço nas pálpe-
bras e coceira.

Ao perceber os pri-
meiros sintomas, o oftal-
mologista deve ser pro-
curado para realizar um
tratamento precoce e
adequado, pois para cada
causa existe uma abor-
dagem diferente. A mé-
dica orienta a não esfre-
gar os olhos e lavar as
mãos com frequência. A
lente de contato deve ser
evitada no período que
estiver com conjuntivite.

SAÚDE‘SHAKESPEARE, William’ volta ao Solar

‘Alma Imoral’ abre a programação do Municipal
O Teatro Municipal de Niterói abre a sua programação de 2018, no dia 8 de março, às 19h,

com o monólogo Alma Imoral de Clarice Niskier. O texto da peça é uma adaptação da atriz para
o teatro, a partir do livro homônimo de Nilton Bonder.  Sob supervisão de Amir Haddad, ela
adaptou o texto com o objetivo de mobilizar o pensamento e a emoção do telespectador. Em
cartaz até 11 de março, na quinta e domingo, às 19h, e na sexta e sábado, às 20h.

Há 12 anos consecutivos em cartaz, a peça já ultrapassou a marca dos 400 mil espectadores
e se apresenta para diversas plateias, desde apresentações em pequenas salas até sessões ao
ar livre para grandes plateias, como na Virada Cultural de São Paulo. Ingresso: R$ 70

O projeto (RE)Encena
traz "SHAKESPEARE, Wi-
lliam" de volta ao Solar do
Jambeiro (Rua Presidente
Domiciano, 195 - São Do-
mingos) para uma curta
temporada. A peça homena-
geia o teatrólogo britânico
pelos 400 anos e reveren-
cia o ator pelo seu próprio
ofício, propondo uma expe-
riência que mescla a boa uti-
lização do casarão do sécu-
lo XIX com um panorama
da obra Shakespeariana.

Em formato de teatro ex-
positivo (cenas concomitan-
tes), são representados tre-
chos apropriados e adapta-
dos de 15 das 39 peças es-
critas por Shakespeare -
"Romeu e Julieta", "Ham-
let", "A Megera Domada",
"Rei Lear", "Os Dois Cava-
lheiros de Verona", "Henri-
que V", "MacBeth", "O
Mercador de Veneza", "Mui-
to Barulho por Nada", "Noi-

te de Reis", "Timão de
Athenas", "Otelo", "An-
tônio e Cleópatra", "A Co-
média dos Erros" e "Hen-
rique VIII" – divididos em
cinco blocos, que são in-
tercalados com apresenta-
ções, bem humoradas,
contendo informações a

respeito da vida e da obra
de William Shakespeare.

As apresentações
acontecem em todas as
sextas-feiras de março,
sempre às 20h30. Os in-
gressos custam R$ 20,00
(inteira) e a classificação
etária é Livre.
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Arte & Espetáculo

MAC Niterói abre exposição
com obras só de mulheres

No mês em que se comemora o
Dia Internacional da Mulher, o Mu-
seu de Arte Contemporânea de Ni-
terói recebe uma exposição só de
mulheres, todas, importantes nomes
do cenário artístico contemporâneo.

Com curadoria de Pablo León
de La Barra e Raphael Fonseca,
a mostra “Anna Bella & Lygia &
Mira & Wanda” apresenta obras
de Anna Bella Geiger (1933-),
Lygia Clark (1920-1988), Mira
Schendel (1919-1988) e Wanda
Pimentel (1943-), presentes na
importante Coleção MAC – João
Sattamini. Cerca de 50 obras, com
técnicas variadas (vídeo, pinturas,
gravuras e esculturas), farão par-
te da exposição. O mezanino é di-
vidido em 4 espaços. Cada espa-
ço será ocupado por obras de uma
destas artistas.

A mostra fica em cartaz até
4 de novembro de 2018 com vi-

sitação de terça a domingo, das
10h às 18h.

Ingressos: R$ 10 (inteira). Estu-
dantes, professores e pessoas aci-
ma de 60 anos pagam meia.  Entra-
da gratuita para estudantes da rede
pública (ensino médio), crianças de
até 7 anos, portadores de necessi-
dades especiais, moradores ou nas-
cidos em Niterói (com apresentação
do comprovante de residência) e vi-
sitantes de bicicleta. Na quarta-fei-
ra, a entrada é gratuita para todos.

Quinteto de metais na Sala Leila Diniz

O quinteto de metais “The
MultiBrass” será a atração do pro-
jeto “Concertos na Imprensa”, na
Sala de Cultura Leila Diniz (Rua

Prof. Heitor Carrilho, 81, Centro),
no dia 28 de março, quarta-feira,
às 12h30 com entrada franca.

Formado por integrantes da
Banda Sinfônica Aprendiz
(BSA), como os jovens músicos
Lucas Nascimento (trompete),
Lucas França (trompete), Jhona-
tas André (trompa), Matheus
Luiz (trombone) e Douglas Melo
(tuba), o quinteto vai mostrar um
repertório que vai da música eru-
dita a popular, passeando ainda
por temas de filmes.

Composições como “Tico-tico no
fubá”, “Garota de Ipanema”, “Terna
Saudade” e “Aquarela do Brasil”,
fazem parte do setlist do concerto.
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ÁRIES - Romance em alto astral. Seu bom hu-
mor estará irresistível esta semana. Você re-
ceberá um pedido de um amigo muito especi-
al. Analise bem uma proposta financeira an-
tes de se comprometer.

TOURO - Você precisa manter a calma. Pas-
seios com a família ou longas caminhadas
solitárias podem lhe fazer muito bem. Talvez
seja necessário enfrentar uma situação ines-
perada, guie-se pelo coração.

GÊMEOS - Talvez seja hora de dar mais aten-
ção à pessoa amada. Intrigas de pessoas pró-
ximas podem prejudicar seu romance ou vida
profissional. Tenha auto-confiança e siga em
frente.

CÂNCER - Para evoluir profissionalmente a
primeira pessoa que tem que acreditar em
você, é você mesmo. Não será com intrigas e
fofocas que você vai recuperar um romance.
Seja sincero e tranqüilo.

LEÃO - O fim de semana promete agradáveis
surpresas no campo sentimental. Passeie e
divirta-se. Quando a semana começar, tenha
cuidado ao tratar de finanças. Defenda fir-
memente seus pontos de vista.

VIRGEM - Cuidado com intrigas de falsos ami-
gos. Procure apoio na família para a realiza-
ção de um projeto antigo. Mesmo que esteja
cansado da rotina, não inicie aventuras ar-
riscadas esta semana.

LIBRA - Semana boa para iniciar sociedade
ou ampliar negócios com pessoas de confi-
ança. Planeje suas finanças pessoais com
cuidado. No fim de semana evite lugares com
muitas pessoas ou muito agitados.

ESCORPIÃO - Caso você venha investindo es-
forço em um projeto, há muito tempo, é hora
de colher os frutos. Mantenha-se longe de
brigas e fofocas de família, não envolva a pes-
soa amada em seus problemas.

SAGITÁRIO - Esta é uma semana em que sua
concentração e capacidade de raciocínio es-
tarão em alta. Aproveite e demonstre a um
superior ou a um cliente suas habilidades.
Tranquilidade no romance.

CAPRICÓRNIO - Para prosperar na profissão
é necessário esforço nos estudos. Pense bem
no que pode fazer para melhorar suas defici-
ências. Uma viagem inesperada pode trazer
muita diversão e alegria.

AQUÁRIO - Por mais que pareça estar sendo
injustiçado, mantenha a calma. Não deixe que
pessoas pessimistas estraguem suas alegri-
as. No romance basta ser mais carinhoso e
tudo dará certo.

PEIXES - Não gaste mais do que pode, cuidado
com propostas mirabolantes. Saia e conver-
se com amigos, mas muito cuidado com al-
guém que você não conhece bem. Proximida-
de com a natureza vai lhe fazer bem.

                    De 3 a 10 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)

Mudar é preciso
A poucos dias do término

desta temporada lusitana
questiono tudo e vejo escan-
carada a dualidade da vida ,
essa condição inerente a todo
ser humano, que mais mobili-
za do que encanta , mais in-
comoda do que acalanta, mais
assusta do que deleita .

Tudo é dinâmico e nada é
estático . Tudo muda , se trans-
forma , gera e pare novos ru-
mos , estações , sol, chuva ,
azul e cinza nos céus.

Registro imagens da cida-
de na mente: praças , jar-
dins, ruas , largos , prédios,
o casario,  monumentos.
Bendita seja a memória .

Meu coração se entristece
por saber-se na iminência de
chegar a uma cidade domina-
da pelo caos e o horror dos des-
governos , ao mesmo tempo em
que se alegra na perspectiva de
voltar ao lar , ao aconchego da

cama, paredes, minha varanda
. Lugar nenhum , por mais belo
que seja , nos acolhe com tan-
ta ternura do que o pedaço de
chão que construímos com nos-
sos quadros , tapetes, plantas,
livros , panelas . A insustentá-
vel leveza do ser.

No norte se vislumbra a pos-
sibilidade de vir de vez, ou mo-
rar um tempo , fazer mestrado ,
doutorado, fincar raízes , edifi-
car morada . Significa descons-
truir tudo o que se ergueu até
aqui para erguer um novo en-
gajamento . Significa separação
de família, amigos , rotinas .
Implica nova família , novos
amigos , novos hábitos, dias e
noites feitos do novo.

Sofro. Sinto - me por vezes
mais exilada do que fazendo op-
ções livres . Instantes seguintes
penso que mudanças são saudá-
veis, e que não é preciso tanto
drama . Apenas levantar acam-

pamento em uma parada e fixar
a barraca em outro , por um tem-
po , quem sabe quanto . O ditado
reza , com a máxima sabedoria ,
que o futuro a Deus pertence.

Os filhos vêm junto , ou de-
pois , e eu vou a eles de novo
. Filhos a gente cria pro mun-
do. Pais são também crianças,
“o que você vai ser quando
você crescer .”

Aguardo uma consulta em
um hospital por conta de uma
gastroenterite trazida do Brasil.
O enfermeiro , depois da tria-
gem , me chama de novo espe-
cialmente para pedir desculpas
porque o “atendimento está um
cadinho lento, uma hora , uma
hora e meia mais ou menos .”
Digo que não tem problema.
Sento à poltrona certa de que o
caminho, a cada dia , se torna
mais plano, claro , equilibrado.
Gosto de ordem, leis que se cum-
prem , respeito ao outro . Meu
way of life vai ficando cada vez
mais distante da bagunça , do
improviso , do desleixo.

Volto por um tempo , não sei
quanto .  O coração faz planos
mas a resposta certa vem dos
lábios do Senhor . Importa que
a alma não se apequene.  Esta
é a meta . A ela persigo , me
iludo e repito que tudo vai dar
certo , e que preciso continuar
a fazer história. Enquanto mi-
nhas pernas deixarem , e meu
cérebro permitir , serei andari-
lho , por entender que somos
todos peregrinos e que devemos
encarar de vez tal realidade .

Nada como um dia após o
outro . Destarte a brevidade da
vida ser um limão tão azedo,
podemos fazer muitas limona-
das enquanto isso. Pelo menos
uma a cada amanhecer . Pra
saborear por 24 horas . E ado-
çar com o mel dos lindos sonhos.

palavras@gazetanit.com.br
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Últimos dias de Eduardo Sterblitch em Niterói Carioca em “Más Companhias”Como o formato está em
alta entre os humoristas, Edu
tomou a liberdade de fazer um
no teatro, seu lugar preferido.
Do seu jeito, por conta própria,
com o público. Sterblitch se di-
verte com o gênero corrente na
TV, em uma estrutura básica
que se adapta completamente
a cada lugar, fazendo com que
o personagem principal da noi-
te seja a cidade, representada
pela plateia ali presente.

Assim como é de lugar co-
mum nesses programas, tam-
bém teremos uma superban-
da, formada tão somente por

Eduardo Capello, responsável
por todas as intervenções mu-
sicais. O público poderá aju-
dar a montar o show com pe-
didos, sugestões, dicas e infor-
mações, antecipadamente,
através da página do ator no
Facebook. Em cada cidade é
selecionado uma figura local,
personalidade comum da cida-
de, para ser entrevistado.

No Teatro Abel (Rua Má-
rio Alves, 02 – Icaraí) dias 3 e
4 de março, sábado e domingo
às 19h30. Ingresso R$80, na
bilheteria a partir das 15h ou no
site da www.tudus.com.br

Marvio Lucio, mais conhecido como Carioca, tem
uma trajetória consolidada. Reconhecido como uma
das maiores atrações do Programa Pânico (no rádio e
também na TV) e considerado um dos melhores hu-
moristas e imitadores da atualidade, completa, em 2017,
20 anos de carreira desde sua primeira aparição naci-
onal em público na rádio Jovem Pan.

Para celebrar, a pedidos do seu grande público que
sempre o prestigiou, estará de volta aos palcos com o
novo espetáculo: Carioca em “Más Companhias”. Seu
novo show contará com seus personagens consagra-
dos, que foram selecionados pensando em cada detalhe e,
com certeza, renderão muitas gargalhadas.

Teremos presenças como: Jô Suado, Lelé Santos, Bo-
ris, Bolsonabo e o abençoado Pastor Cráu-
dio. Terão também muitos convidados
(Pedro Paulo de Milão, Didi Mais
Cedo, Dilma du Cheff). Tudo isso em
um mesmo palco, na mesma noite, pelo
mesmo ingresso e com um mesmo
artista, Carioca, que sozinho garante
um espetáculo rico, eletrizante, surpre-
endente e arrebatador.

No Teatro Abel (Rua Má-
rio Alves, 02 – Icaraí), dias 9
e 10 de março, sexta e sá-
bado às 19h.

Ingresso R$ 80 na bilhe-
teria do teatro, de terça a
domingo, a partir das 15h ou
no site www.tudus.com.br

Branka no Teatro da UFF dia 8
No Dia Internacional da

Mulher, a cantora e composi-
tora Branka lança, oficialmen-
te, no dia 8 de março, às 20h,
no Teatro da UFF (Rua Miguel
de Frias, 9, Icaraí), sua Trilogia
Flores Douradas, com compo-
sições agrupadas sob os nomes
de  Raiz, Caule e Flores.

Inspirado na resistência

das flores, o show traz para o
público a diversidade dos rit-
mos brasileiros, mostrando
força, delicadeza e tradição
com a direção musical de
Carlinhos 7 Cordas.

O show conta também com
projeções de imagens dese-
nhadas por Mello Menezes.
Ingresso R$40.


