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BARBAS DE MOLHO
 Em respeito aos nossos
leitores, prometemos não re-
produzir aqui algumas das mui-
tas expressões de memes com-
partilhados nos últimos dias
sobre o que o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiu em
relação ao pedido de habeas
corpus preventivo para o lará-
pio condenado Lula da Silva:
mas que ele sifu, sifu...'que to-
mou na tarraqueta, tomou'!
E se tudo der certo, como
muitos acham, além de ser bar-
rado na Lei da Ficha e não
poder concorrer às eleições de
outubro, o mais corrupto dos
ex-presidentes deve ver mes-
mo o sol nascer quadrado e
cumprir parte dos 12 anos e
um mês de prisão 'a que tem
direito' por ter enganado em
quem nele confiou, mentido,
roubado e negociado tríplex no
Guarujá e tantas outras coisas
que virão à tona a partir do
momento que o cadeado da
cela se fechar.

LEGAL E IMORAL
Mas nem tudo são flores
na Justiça do Brasil. É que o
Brasil é um dos poucos países
do mundo (se não for o único)
a ter quatro instâncias, ou seja,
enquanto existirem tantos dis-
positivos "legais"-  para mui-
tos imorais - como os tais em-
bargos, o cara (suspeito, inves-
tigado ou qualquer outra coisa
que o valha), mesmo com
condenações e diversas pro-
vas de que cometeu crimes,
fica livre e solto andando por
aí, muitas vezes praticando
outras ilicitudes, infrações,
delitos, transgressões, enfim,
ações (in) dignas de penas ri-
gorosas, como aquelas prati-
cadas, principalmente, contra
o pobre, negro, sem estudo e
sem amigos poderosos.

NEM CHORO NEM VELA
Diz o velho ditado: a esperan-
ça é a única que morre. Sen-
do assim, apesar de a legisla-
ção vigente dizer que Lula tem
direito a esperar em liberdade
a decisão sobre o recurso cha-
mado embargos de declaração
protocolado por seus advoga-
dos no próprio TRF-4, acho
que a pá de cal, de uma forma
ou de outra, vai ser jogada em
cima do moribundo político,
enterrando de vez as preten-
sões, mesmo remotíssimas, do
Partido dos Trabalhadores
(vulgo PT) e parte da petra-
lhada de vê-lo na disputa pre-
sidencial.
 Terão, ainda, o blá-blá-
blá  e as eternas tentativas pe-
tistas de dizer que Lula será
o primeiro preso político nes-
ta fase de plena democracia
(democracia?), as compara-
ções absurdas com Gandhi,
Mandela e até Jesus Cristo, o
plano B para emplacar algum
outro cumpanhero, ops, e ou-
tras que, pela vontade do juiz
Sérgio Moro, do STF, da
Quinta Turma do STJ e de
pelo menos 200 milhões de
brasileiros, de nada vão adi-
antar pois o principal artífice
do maior projeto criminoso de
poderá ser preso após análi-
se do recurso pelo TRF-4.

DEPUTADA SEM AÇÃO
 Se tem uma cidade que
Cristiane Brasil e seu pai, Ro-
berto Jefferson, jamais esque-
cerão é Niterói. Isto porque foi
aqui que se deu início ao im-
pedimento da deputada como
ministra do Trabalho.
Foi graças ao imbróglio ju-
dicial (o juiz Leonardo Coucei-
ro expediu liminar suspenden-
do a posse por indícios de que
a escolha era contrária a prin-
cípios da administração pública
já que ela foi condenada em
ações trabalhistas) e toda re-
percussão na mídia nacional
que ela deixou de 'abocanhar'
a Pasta, uma oportunidade de
ouro para novos voos pessoais
e da família, notadamente, pa-
pai Jefferson, presidente do
PTB e pré-candidato a uma
vaga de deputado federal, ago-
ra, por São Paulo, para onde
mudou o domicílio eleitoral
após ter maculado o Rio de Ja-
neiro (se é que algo mais ma-
cula a imagem do estado) e
queimado sua antiga base.
Mas como a fila anda, Cris-
tiane esta semana ressurgiu
das cinzas falando da tribuna
da Câmara que foi agredida
com virulência e machismo,
teve a dignidade atacada vio-
lentamente sem qualquer res-
peito à família, amigos, eleito-
res e ao povo  brasileiro, que
não puderam ter conhecimen-
to de sua parte da verdade,
colocando em dúvida "se ha-
veria impedimento, para co-
mandar aquela pasta, caso o
indicado fosse um homem".
 Uma série de besteiras
para justificar o fracasso de ter
sido barrada e por defender o
devo, não nego...pago quando
puder! No caso ações traba-
lhistas que a ex-futura minis-
tra do Trabalho não pagou a
ex-empregados.

VERGONHA NACIONAL
Enquanto o país clama por pro-
fundas mudanças no Congres-
so Nacional, pelo menos (caso
não haja grande renovação
como indicam algumas pesqui-
sas de opinião) no que diz res-
peito à diminuição das muitas
das " mamatas" em descom-
passo e desequilíbrio com a re-
alidade nacional, o prefeito de
São Paulo, João Dória, ao apa-
gar das luzes (ele deve dispu-
tar o governo do estado) aca-
ba de assinar um decreto dan-
do aos colegas que o antece-
deram "segurança pública par-
ticular", ou seja, colocando po-
liciais militares para escoltá-
los pra lá e pra cá. Inclusive,
durante as campanhas políti-
cas que resolvam fazer.
É por estas e outras que a
maioria da população brasilei-
ra não aguenta mais essa clas-
se desqualificada de políticos
corruptos ou aproveitadores.
Ou os dois, ambos a pensar
apenas em si e atender seus
próprios interesses.
Um mal exemplo vindo
da cidade mais rica do Bra-
sil e da cabeça de alguém
que quase tem a coragem de
querer disputar a presidên-
cia de uma república cada
vez mais avacalhada.

Policiais são homenageados
na Câmara de Niterói

O vereador Renato Cari-
ello (PDT), que comanda a
Comissão de Segurança Pú-
blica do Legislativo, e o pre-
sidente da Câmara, Paulo
Bagueira (SDD), realizaram
sessão solene, na tarde de
quinta-feira (8), em homena-
gem a um grupo de policiais
militares que vem se desta-
cando no combate à violên-
cia na cidade. Oficiais e pra-
ças receberam moções de
congratulação e aplauso e tí-
tulos de cidadão niteroiense.

Formaram a mesa princi-
pal, além de Cariello e Ba-
gueira, o comandante do 12º
BPM (Niterói), coronel Mar-
cio Rocha; Fernando Salema,
ex-comandante do batalhão e
hoje à frente do CPE (Co-
mando de Policiamento Es-
pecializado); e os tenentes-
coronéis Simone Dutra Ro-
meu e Nádia Luana Cardo-
so, respectivamente, coman-
dante e sub do Colégio da
Polícia Militar;  Marcello Par-
rini, do 1º CPA (Comando de

Policiamento de Área); e Fá-
bio Dutra, comandante do 3º
GBM (Grupamento de Bom-
beiros Militar) de Niterói.

Receberam o título de cida-
dão niteroiense o coronel Már-
cio Rocha; o tenente coronel
Fabio da Silva Marçal (subco-
mandante do 12º); os majores
Aristheo Lopes e Firmino Mu-
niz; e as tenentes-coronel Na-
dia Cardoso e Simone Romeo.

Ao todo 35 policiais, entre
capitães, tenentes, sargentos,
cabos e praças, receberam
moções de congratulação e
aplauso por atos de bravura e
desempenho em ações de
campo. Os cabos Rodrigo
Lima e Vitor Correa, em re-
cuperação por conta de feri-
mentos a bala durante ocor-
rência policial, foram repre-
sentados por familiares. An-
tes do início da sessão foi pe-
dido um minuto de silêncio por
conta da morte do cabo PM
Carlos Oliveira da Silva, do 7º
BPM (São Gonçalo), atingi-
do após reagir a um assalto.

Cães de assistência a pessoas com
deficiência serão permitidos em
todos os locais públicos e privados

Pessoas com deficiência
acompanhadas de cães de assis-
tência ou cães-guia, como aque-
les que conduzem cegos, pode-
rão entrar com o animal em todos
os locais públicos e privados de
uso coletivo. É o que determina a
Lei 7.893/18, sancionada na quin-
ta-feira (8), pelo governador Luiz
Fernando Pezão e publicada no
Diário Oficial do Poder
Executivo.De acordo com a pro-
posta, de autoria da deputada
Cidinha Campos (PDT), não po-
derá ser exigido o uso de focinhei-
ra nos animais nem a cobrança
de tarifas pela presença do cão. A
permanência do animal não será
permitida, no entanto, em alguns

setores de estabelecimentos de
saúde, como isolamento, quimio-
terapia, centro cirúrgico e central
de material e esterilização.

A norma também estabelece
que as pessoas acompanhadas
de cães de assistência terão pre-
ferência pelo assento com maior
espaço livre ao redor nos trans-
portes públicos. A identificação
do cão e a comprovação do trei-
namento do usuário deverá ser
feita por meio de carteira e pla-
queta expedidas por entidade
ou profissional especializado.
São exigidos ainda carteira de
vacinação atualizada e equipa-
mentos para o animal como co-
leira, guia e arreio com alça.
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Barcas têm novo procedimento
para transporte de bicicletas

Niterói Presente chega a Santa Rosa
Prefeitura expande
programa de apoio às
forças de segurança no
combate à violência

O Programa Niterói Pre-
sente será implantado em San-
ta Rosa a partir desegunda-
feira (12/3). Cinquenta agen-
tes reforçarão o patrulhamen-
to no bairro. Custeada inte-
gralmente pela Prefeitura de
Niterói, a iniciativa faz parte
de um pacote de ações da ad-
ministração municipal em
apoio às forças de segurança
do Governo do Estado. O pro-
grama segue os moldes do Se-
gurança Presente, implantado
em bairros do Rio de Janeiro.

A Prefeitura de Niterói deu
início ao programa em dezem-
bro, quando 100 agentes come-
çaram a atuar nas ruas de Ica-
raí. Em fevereiro, o Centro de
Niterói recebeu o reforço de
150 agentes, divididos em dois
turnos, das 6h30 às 22h, que
atuam em vias importantes
como Rua da Conceição, Vis-
conde do Rio Branco, Ernani do
Amaral Peixoto, Marquês do
Paraná, e Marechal Deodoro.
Toda a região de comércio do
Centro, o entorno da Estação

das Barcas, do Terminal Rodo-
viário e do Mercado do Peixe
São Pedro, além da Praça do
Rink, do Jardim São João e
das ruas residenciais do Cen-
tro também contam com a vi-
gilância dos agentes.

“O Niterói Presente é im-
portante não apenas para os
bairros em que é implantado.
Com o programa, os efetivos
da Guarda Municipal e da Po-
lícia Militar que atuavam nas
regiões do Centro e de Icaraí
ficaram liberados para com-
bater a criminalidade em ou-
tras regiões da cidade, como
a Região Oceânica, Fonseca,
Charitas, São Francisco e
Pendotiba, que precisam de
uma atenção também melhor

na segurança por parte da
Polícia Militar e da Polícia
Civil”, ressalta o prefeito de
Niterói, Rodrigo Neves.

O Programa – O Niterói
Presente resulta de um convê-
nio da Prefeitura com a Polícia
Militar e funciona seguindo as
mesmas diretrizes do programa
Segurança Presente, implanta-
do no Rio de Janeiro. As ruas
são patrulhadas por grupos de
três agentes – dois policiais
militares armados e um agente
civil desarmado – a pé ou de
carro. Em breve, os agentes
também contarão com motos e
bicicletas para agilizar o polici-
amento. O Niterói Presente
também será levado para os
bairros do Ingá e Fonseca.

Com o objetivo de garantir
a segurança da navegação e a
qualidade do serviço para os
passageiros, devido ao cresci-
mento do número de bicicle-
tas na linha Arariboia (Rio-Ni-
terói-Rio), a CCR Barcas im-
plantou um procedimento
operacional para que, nos ho-
rários de maior movimento,
sejam transportadas até 45 bi-
cicletas por viagem nas em-
barcações do tipo HC 18 (Gá-
vea, Neves, Urca e Ingá).

Inicialmente, essas quatro
embarcações foram equipa-
das com um sistema que per-
mite o transporte de 25 bici-
cletas nas proas e mais 20 no
interior. Já na segunda etapa
do processo de evolução do
transporte de bicicletas no

modal aquaviário, a Conces-
sionária desenvolveu um bici-
cletário que será gradativa-
mente instalado nos barcos,
para que todas as bicicletas
fiquem do lado de fora das
embarcações, de modo a me-
lhorar a acomodação. A pri-
meira embarcação a receber o
bicicletário foi a Ingá, e esses
equipamentos serão gradual-
mente instalados nas outras
três embarcações do tipo HC.

De acordo com a logística
estabelecida, os ciclistas de-
vem ser os últimos a embar-
car e a desembarcar, sendo
que o armazenamento de bi-
cicletas nas embarcações
ocorre de maneira que não in-
terfira na segurança da nave-
gação e dos passageiros.

Agora é Lei: proibida cobrança de
taxa abusiva por perda de comanda

Está proibida a cobrança de
multa ou taxa abusiva por ex-
travio ou danificação de co-
mandas, boletos, cartelas ou
qualquer outro meio que seja
utilizado para o registro de
consumo em bares, restauran-
tes, boates, casas noturnas e
estabelecimentos similares. A
determinação é da Lei 7.895/
18, de autoria da deputada
Martha Rocha (PDT), sancio-
nada pelo governador Luiz
Fernando Pezão e publicada
no Diário Oficial desta quinta-
feira (08/03).O texto estabele-

ce como cobrança abusiva um
valor superior a duas vezes o
preço da entrada. No caso de
estabelecimentos que comerci-
alizam refeições a peso, o valor
da multa não pode ser maior que
o custo de 1kg do produto.”Essa
lei é de interesse dos consumi-
dores, acabando com uma inti-
midação que restaurantes e ba-
res fazem. Ninguém perde uma
comanda porque quer. O con-
sumidor não pode ser penaliza-
do com essa prática de cobrar o
preço cheio, que costuma ser
abusivo”, argumenta Martha.

PCdoB confirma pré-candidatura de
Leonardo Giordano ao Governo do Rio

No último sábado (3), o PCdoB confirmou a
pré-candidatura do vereador de Niterói, Leo-
nardo Giordano, ao Governo do Estado do Rio.

Em seu discurso, Leonardo Giordano lem-
brou que o Partido mais antigo do Brasil é quem
está lançando os candidatos mais jovens a car-
gos majoritários. Giordano falou também sobre
a questão da segurança pública, salientando
que é preciso criar conselhos populares que va-
lorizem o papel da Frente Brasil Popular, dos mo-
vimentos, dos observatórios, mas que também
consigam criar soluções populares. Segundo ele,
a solução está no povo. Leonardo também des-
tacou que o tema do emprego deverá ser um pon-
to central e transversal do programa de governo, apontando que a ques-
tão do emprego é a base da solução de diversos outros problemas.

Estacionamento irregular
Um estacionamento irregu-

lar na Av. Visconde do Rio Bran-
co, Centro, foi interditado na
quarta-feira (7), durante ação
conjunta das Secretarias Muni-
cipais de Fazenda (SMF), Ordem
Pública (Seop), Conservação
(Seconser) e da NitTrans.

O estabelecimento estava
operando sem alvará e já havia
sido intimado a regularizar a si-
tuação. Como não foram toma-
das as providências, o estabe-
lecimento foi multado e proibi-
do de funcionar pela Fiscaliza-
ção de Posturas da SMF. Agen-
tes da Seop e da Seconser fe-
charam o acesso ao estaciona-
mento com blocos de concreto.
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A FORMA DA ÁGUA... Thammy pode ser encaixadx no
gênero "trans". Elx é filhx da eterna (primeira e não
única) rainha do bumbum, Gretchen, e, como todo
mundo, utilizou as redes sociais para compartilhar
fotos com a sua namorada. O casal de pombinhos
estava vestindo roupas de praia da mesma cor. Muito
se especulou sobre o valor do biquíni dela. Contudo,
uma coisa era certa: a sunga era 100 pau.

UMA MULHER
FANTÁSTICA... Antiguidade
é posto, já dizia o velho
deitado. Mas a patrulha
do mimimi segue firme e
forte. Conseguiu derrubar
os, até então, imbatíveis
William Waack e José
Mayer. Só não conseguiu
enquadrar Silvio Santos,
que continua sacudindo
e zoando toda a cidade,
apesar da idade. Os
mimizentos miram agora
na lenda das
transmissões do Oscar:
Rubens Ewald Filho.
Quando a/o transexual
Daniela Vega subiu ao
palco para receber o
Oscar de melhor filme
estrangeiro, Rubens
cravou: "Essa moça, na
verdade, é um rapaz!".
Pronto, o merdelê estava
formado.

SONHAR NÃO CUSTA NADA/O
MEU SONHO É TÃO REAL/
MERGULHEI NESSA MAGIA... Você
já parou para pensar quantas
pessoas já desistiram de
procurar emprego? O IBGE
pensou. Pensou, pesquisou e
descobriu: 4,3 milhões de
pessoas. Em meio à crise
generalizada, essas pessoas
perderam a esperança de
conseguir um emprego formal.
Enquanto isso, os homens
podres exercem seus poderes. É
surreal, mas quem sabe um dia
os políticos ganhem um salário
mínimo e tenham que utilizar
(junto com seus familiares) os
serviços públicos,
principalmente nas áreas de
educação, saúde e transporte.

O BRASIL QUE VOCÊ
QUER... A ONG
Transparência
Internacional divulgou o
ranking da corrupção com
180 países. O Brasil
ocupa a posição de
número 96. O país menos
corrupto é a Nova
Zelândia (#1). O mais
corrupto é a Somália,
que ocupa a posição de
número 180. Segundo a
ONG, "a velha política
brasileira que se aferra
ao poder sabota
qualquer intento de
combate ao crime".
Imagina...DONA DE DIVINAS

TETAS/DERRAMAM O
LEITE BOM NA MINHA
CARA/E O LEITE MAL
NA CARA DOS
CARETAS... Vem do
Chipre uma notícia,
no mínimo,
inusitada: Rafaela
Lamprou passou a
ganhar um bom
dinheiro vendendo
leite. Leite que ela
própria produz.
Mais
especificamente
ainda, leite
materno. A
produção é tão
grande que o seu
filho de sete meses
mama até dizer
chega; uma outra
parte do leite vai
para doação e,
ainda assim, sobra
para realizar o
fetiche da ala
masculina, que
compra para
consumo próprio.
Por enquanto,
somente o filho
dela tem acesso
direto à fonte.

OS CANHÕES DE NAVARONE... Segundo o Clube
dos Diretores Lojistas do Rio, no ano passado o
comércio carioca investiu R$ 1,5 bilhão em
segurança. Não adiantou p*rra nenhuma. O
comércio niteroiense também é vítima direta e
indireta da falta de segurança em Niterói. Ou
os estabelecimentos são assaltados ou os
fregueses são vitimados pelos marginais. Não
há custo/benefício que justifique a manutenção
de um negócio. A esperança é verde.
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Fernanda
Montenegro no
Teatro Municipal

Fernanda Montenegro sobe ao
palco do Teatro Municipal de Niterói,
no dia 18 de março, às 17h e 19 horas,
para apresentar a leitura dramática “Nel-
son Rodrigues, por ele mesmo”, com-
pilação de crônicas e entrevistas do
dramaturgo organizada por Sônia Ro-
drigues, filha dele. Ingresso: R$ 100

Uma cadeira e uma mesa servem
de ambientação para esse universo
que Fernanda movimenta em cena,
contando ao público sobre os anos
de convivência que ela teve com o
escritor e jornalista. A peça é uma lei-
tura, feita com uma brochura nas mãos
e óculos no rosto. Assim, sem ne-
nhum anteparo, somos guiados ao
“interior” do maior autor do teatro
brasileiro. Vislumbramos aquilo que
lhe ia para além das polêmicas e das
frases de efeito. Encontramos as mor-
tes que o atravessaram, a fome, as
doenças, os delírios de pavor.

Geral

SAÚDE

‘Abarca - um lugar de sonhos possíveis’
tem terceira edição na UFF em Icaraí

Mudança no diagnóstico do Diabetes
pode ajudar no tratamento da doença

Um estudo científico realiza-
do na Suécia e na Finlândia pro-
põe mudar a forma como o diabe-
tes (elevação de glicose no san-
gue, que se não tratada, pode pre-
judicar o funcionamento de diver-
sos órgãos como rins, olhos e
coração) é classificado: hoje, a
doença é dividida em apenas dois
tipos, sendo o diabetes tipo 1,
quando o paciente não consegue
produzir insulina suficiente, e o
tipo 2, quando o corpo produz
menos insulina do que o neces-
sário para atender à demanda im-
posta por fatores como resistên-
cia insulínica e obesidade. Reali-
zado com mais de 14 mil pessoas
recém-diagnosticadas, o estudo
indica que a classificação em cin-
co modalidades seria mais indica-
da por levar em consideração ca-
racterísticas como idade, IMC (ín-
dice de massa corporal) e a quan-
tidade de insulina produzida.

Segundo a presidente da So-
ciedade Brasileira de Endocrino-
logia e Metabologia - Regional
Paraná (SBEM-PR), Silmara Leite,
a nova classificação deve ajudar
os médicos a tomarem melhores
decisões terapêuticas. “Um paci-
ente que desenvolveu a doença
com a idade e um paciente mais

jovem, porém sem quadro de obe-
sidade, eram visualizados da mes-
ma maneira. Entretanto, são situ-
ações totalmente diferentes, que
demandam cuidados direciona-
dos”, complementa. Na nova clas-
sificação, o diabetes tipo 1 per-
manece inalterado, com a divisão
do atual tipo 2, que corresponde
a aproximadamente 90% dos ca-
sos, em quatro categorias. Silma-
ra complementa: “Agora, o diabe-
tes de severa resistência à insuli-
na, o relacionado à idade e o rela-
cionado à obesidade são visuali-
zados separadamente. A deficiên-
cia de insulina acaba sendo clas-
sificada de maneira diferente de
quando o paciente é autoimune”.

Com várias atividades
gratuitas, a feira ‘Abarca -
um lugar de sonhos possí-
veis’, já em sua terceira edi-
ção, ocupará o jardim da
Reitoria da UFF das 10h às
18h, neste domingo, dia 11.
A feira, uma realização do
Centro de Artes UFF, pro-
põe caminhos possíveis
para uma nova relação de
consumo com a vida, ao
abarcar propostas de diver-
sos setores como alimen-

tação, arte, moda, autoco-
nhecimento, literatura, arte-
sanato, atividades infantis e
educação, que vão estar re-
presentados neste evento.

Nesta edição, o proje-
to Abarca dá um passo
além e se torna 100% ve-
gano! Haverá sorteio de
lanches, degustação, sor-
teio de convites para tea-
tro, além da programação
de atividades culturais to-
talmente gratuitas.

Feira
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Arte & Espetáculo

‘Que horas ela volta?’ abre nova
programação de cinema da Câmara

O Projeto Espaço Cinema  da
Câmara de Vereadores de Niterói
retorna na próxima terça-feira dia
13, em novo horário: 15 horas.
Abrindo a programação será exi-
bido o drama nacional “Que horas
ela volta?”, com a atriz Regina
Casé no papel principal. Com di-
reção de Anna Muylaert, o filme
conta, ainda, em seu elenco prin-
cipal com Camila Márdila, Michel
Joelsas e Luís Miranda.

Na trama a pernambucana Val,
personagem de Regina Casé, se
muda para São Paulo a fim de dar
melhores condições de vida à sua
filha, Jéssica. Com muito receio, ela
deixa a menina no interior de Per-
nambuco para ser babá de Fabinho,
morando na casa de seus patrões.

Treze anos depois, quando o
menino, vivido por Michel Joel-
sas, vai prestar vestibular, Jéssi-
ca (Camila Márdila) lhe telefona,
pedindo ajuda para ir à São Pau-
lo, no intuito de prestar a mesma
prova. Os chefes de Val recebem
a menina de braços abertos, só

que quando ela deixa de seguir
certo protocolo, circulando livre-
mente, como não deveria, a situ-
ação se complica.

O filme será apresentado no
Auditório Cláudio Moacyr da Câ-
mara, que fica no segundo andar
do prédio. O auditório tem capaci-
dade para 50 pessoas, a entrada é
gratuita e 50 senhas serão distri-
buídas meia hora antes do início
da sessão. As exibições acontecem
sempre em uma terça-feira do
mês. Em abril, será no dia 10.

Cia Erthal de Teatro apresenta
‘O Mágico de OZ’ no Abel

O clássico infantil “O Mágico
de Oz” chega a Niterói para ani-
mar a criançada, no Teatro Abel,
em Icaraí, de 10 a 25 de março,
sábados e domingos às 17h. O
espetáculo musical adaptado da
obra do escritor Lyman Frank
Baum, conta a história da menina
Dorothy, órfã de pais, que mora
com a tia Em e o tio Henry em
uma fazenda no Kansas. Certo dia,
um misterioso ciclone carrega a
menina para um lugar muito dis-
tante, uma terra mágica conheci-
da como “O Mundo de Oz” que é
habitada por criaturas fantásticas.

Com a força do ciclone, a casa
de Dorothy cai em cima da Bruxa
Má do Leste, o que faz sua irmã, a
Bruxa Má do Oeste, querer se vin-
gar. Protegida por um par de sapa-
tos de rubi, a menina é informada
por Glinda, a Bruxa Boa, que para
voltar pra casa ela deve seguir o
caminho de tijolos amarelos até a
Cidade das Esmeraldas. Pelo ca-
minho Dorothy encontra novos
amigos: O Espantalho, que quer ter
um cérebro, o Homem de Lata, que
sonha em ter um coração, e o Leão
Covarde, à procura de coragem.
Juntos, eles saem em busca do po-
deroso Mágico de Oz que, ao ser
encontrado, diz que só atenderá
seus desejos se eles lhe entrega-
rem a vassoura da Bruxa Má do
Oeste. E o desafio é aceito! Acom-
panhe as aventuras de Dorothy, o
cachorrinho Totó e seus novos
amigos. O Mágico de Oz é uma
história fantástica, cheia de surpre-
sas e personagens inesquecíveis.

O Teatro Abel fica na Rua
Mario Alves, 2 em Icaraí. Ingres-
sos R$ 50 (inteira).
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ÁRIES - Cuidado ao tomar atitudes por impul-
so. Sensibilidade à flor da pele. Problemas
em família poderão preocupar. No romance,
ouça mais e cobre menos. Ambiente profissi-
onal tumultuado.

TOURO - Não tenha medo de mudanças. Aten-
ção redobrada com a saúde. Atitudes preci-
pitadas podem atrapalhar seu sucesso na
vida profissional. Cuide bem da sua aparên-
cia. Clima instável no amor.

GÊMEOS - Levante seu astral e confie em sua
capacidade. Clima de cumplicidade e sensu-
alidade no relacionamento amoroso. Suces-
so em atividades em grupo. Preste mais aten-
ção nas finanças.

CÂNCER - Seja mais flexível, principalmente
na vida profissional. Clima de companhei-
rismo e harmonia, tanto no romance quanto
nas amizades em geral. Quebre a rotina e di-
virta-se ao lado de pessoas queridas.

LEÃO - Pessoa próxima poderá mexer com seu
coração. Concentre-se em seus objetivos e
não tome atitudes precipitadas. A família
pode precisar de seu apoio. Forte sintonia
entre você e a pessoa amada.

VIRGEM - Compras e gastos desnecessários
podem estourar o orçamento. Ambiente ten-
so em casa. No amor, clima de intimidade sur-
preenderá a pessoa amada. Não dê ouvidos a
pessoas mesquinhas.

LIBRA - Senso prático guiará suas ações du-
rante toda a semana. Alto poder de comuni-
cação, aproveite para crescer na profissão.
Clima de harmonia em família. Notícias de
amigo distante alegrarão seus dias.

ESCORPIÃO - Siga suas convicções e não dei-
xe que pessoas invejosas influenciem você.
Bom momento para organizar as finanças e
livrar-se de dívidas. Na profissão, sucesso na
área de vendas. Amor estável.

SAGITÁRIO - Aproveite a semana para enten-
der o que sente seu coração. O diálogo será
essencial no romance. Amigos podem trazer
novidades. Dê mais atenção à saúde. Alto po-
der de concentração.

CAPRICÓRNIO - Melhoras no setor financei-
ro, mas não espere milagres. Esqueça mágo-
as passadas e aproveite as novidades que
estão por vir. Não deixe assuntos fúteis atra-
palharem suas amizades.

AQUÁRIO - Incentivo da família será essenci-
al para seu crescimento. Problemas podem
aparecer, aja com calma e ouça as pessoas.
Não perca oportunidades na profissão. No
amor aja com mais discrição.

PEIXES - Pendências profissionais serão re-
solvidas. Pessoa próxima pode estar preci-
sando de sua ajuda. Estará esbanjando sim-
patia, aproveite! Assuntos financeiros pedi-
rão sua atenção. Confie em sua intuição.

                    De 10 a 16 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)

Quanta poesia, tantas almas
A poucos dias de minha volta ao Brasil, sorvo Pessoa, sorvo Lisboa, e me prometo voltar,

quem sabe, para mais tempo ficar. Em meio à melancolia da partida compartilho o poema
abaixo, tão claro na descrição da alma humana, tão belo na construção da poesia.  Porque
ler é preciso, e amar ainda mais:

Não sei quantas almas tenho
Não sei quantas almas tenho.
Cada momento mudei.
Continuamente me estranho.
Nunca me vi nem acabei.
De tanto ser, só tenho alma.
Quem tem alma não tem calma.
Quem vê é só o que vê,
Quem sente não é quem é,
Atento ao que sou e vejo,
Torno-me eles e não eu.
Cada meu sonho ou desejo
É do que nasce e não meu.
Sou minha própria paisagem;
Assisto à minha passagem,
Diverso, móbil e só,
Não sei sentir-me onde estou.
Por isso, alheio, vou lendo
Como páginas, meu ser.
O que segue não prevendo,
O que passou a esquecer.
Noto à margem do que li
O que julguei que senti.
Releio e digo: “Fui eu?”
Deus sabe, porque o escreveu.

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

palavras@gazetanit.com.br
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Watusi comemora 50 anos de carreira no Municipal
Watusi, cantora e

ex estrela do Moulin
Rouge apresenta o
show “A Nova Era
Musical”, no dia 15 de
março, às 19 horas, no
Teatro Municipal de
Niterói. Com produção
e direção geral dos
jornalistas Rodrigo
Zampronni e André
Auler, o show faz par-
te das comemorações
dos seus cinquenta
anos de carreira.

Watusi começou sua
carreira, aos 17 anos, se
apresentando em um
programa da TV Globo
no final dos anos 60.
Essa apresentação se-
ria como caloura, mas gostaram tanto de sua
voz que acabou entrando como convidada es-
pecial. Participou também de vários outros pro-
gramas da casa até que, no início dos anos 70,
foi para a Europa pela Companhia Brasiliana.

Na Europa se apresentou em várias cida-
des até chegar ao Teatro Vitória, em Barcelo-
na, onde se apresentou por 2 anos. Depois foi
convidada a ser a estrela principal da casa de
shows de maior sucesso da Europa, o Moulin
Rouge em Paris, onde passou 4 anos. Foi a

artista mais bem paga
da Europa nessa épo-
ca e a única a ter seu
nome em um letreiro na
fachada da casa.

De volta ao Brasil,
estrelou o show Gol-
den Rio com Grande
Otelo ficando 1.500
dias consecutivos se
apresentando no Sca-
la, no Rio de Janeiro.

Participou do show
de abertura da TV
Manchete em 1983,
teve uma música na no-
vela “Sonho Meu” de
1993 e fez uma partici-
pação na minissérie “A,
E, I, O Urca” como Jo-
sephine Baker.

No Municipal, Watusi cantará grandes su-
cessos como Non, Je Ne Regrette Rien e My
Way, entre outros relembrando sua trajetória
musical e apresentará novidades dividindo o
palco com convidados especiais. A ideia é
mostrar que Watusi, artista de carreira sólida
e reconhecida no exterior, não parou no tem-
po. Ela é versátil e atual, tem domínio de pal-
co como poucos e interpreta tanto sucessos
consagrados como novas composições.

Ingressos: R$ 60

Luiza Possi de volta
com show intimista
A cantora Luiza Possi está
de volta aos palcos do Teatro
Municipal de Niterói, nos
dias 16 e 17 de março, às 20h.
Em um show intimista,
a cantora estará acompa
-nhada apenas de um piano
e transitará por hits de sua
carreira e releituras, passando
por clássicos do jazz, MPB e
também do rock nacional.
Luiza Possi apresenta seu
show de piano e voz, uma
mistura de emoções em um
dos formatos mais viscerais.
O espetáculo acontece na
suavidade da voz da cantora e sua
presença marcante no palco.
Na apresentação, os fãs podem
esperar um repertório diversificado,
que passeia entre composições da
carreira, como “Me Faz Bem” e “Eu
Espero”, e releituras de clássicos
do jazz, da MPB e também do
rock, de Rita Lee a Raimundos.
Ingresso R$120


