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PORTA DA ESPERANÇA
 O que você pensa quando o
assunto é política e aqueles que a
praticam (conhecido como locuple-
tação), no caso, vereadores, depu-
tados, senadores, prefeitos, gover-
nadores e presidente? A maioria
responde escândalos, corrupção,
roubo, mordomia, malandragem ou
"esses cara não fazem quase nada
pro povo, ganham um dinheirão e
só pensam neles, na família, etc". E
é mais ou menos por aí.
Salvo as poucas exceções, essa
gente só pensa no próprio umbigo
e naquilo que pode fazer para se
dar bem. Mas como nada é tão ruim
que não pode piorar, ainda têm as
leis para acobertar crimes e malfei-
tos (o número de punidos é infini-
tamente menor que os ladrões sol-
tos) e a tal da Eleitoral com seus
muitos 'recursos extras' para bene-
ficiar os detentores de mandatos a
continuar 'mamando nas tetas'. É o
caso dos que queiram ou precisem
mudar de partido.
 Desde a semana passada
está aberta (conhecido como es-
cancaração) a janela partidária,
isto é, a possibilidade de os po-
líticos se filiarem a novos parti-
dos, sem a perda do respectivo
mandato. Nada contra, pois nem
toda relação é duradoura mes-
mo e quando há insatisfação
pode-se fazer outra opção.
Só que, no caso do cara que se
elegeu por uma determinada sigla,
prometendo defender seu conteú-
do programático, suas ideias e blá-
blá-blá, para fazer a mudança de-
veria ser declarada a perda do man-
dato. Seria mais ético, mais coeren-
te. Seria, caso não estivéssemos
tratando de políticos e leis brasilei-
ras. Sendo assim, estão abertas as
portas da esperança.

CORRUPÇÃO EM ALTA
O ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, além de continuar
fazendo pressão (leia-se forçação
de barra) para ser "o candidato"
do governo para disputar a presi-
dência da República, em outubro,
tem ido para frente das câmeras e
microfones falar coisas que, na prá-
tica, é incapaz de realizar.
Só para pegar um bom exem-
plo, ele não se cansa de vociferar
que os muitos tributos são os ver-
dadeiros vilões dos preços para os
consumidores, mas nada fez, faz -
e, certamente, não faria caso fosse
eleito - de concreto para diminuí-

los. À frente da Economia ele po-
deria começar a diminuir isto pro-
pondo, quem sabe, uma redução
nos preços dos combustíveis.
Nem precisaria ser nos mol-
des da gasolina americana,
onde o galão (quase 4 litros)
custa, hoje, US$2,30 enquanto
a nossa sai a US$7, ou seja, qua-
se 300% mais cara. Por quê? Por
causa da elevadíssima carga tri-
butária que o ministro e a maio-
ria dos políticos sabem que não
poderão diminuir pois nela es-
tão embutidos, também, o pre-
ço da corrupção que todos te-
mos de sustentar.

DERROTA DE AÉCIO
 Depois de fazer tudo que
fez e, como bom (?) político
brasileiro profissional (têm ex-
ceções, graças a Deus), negar
até a morte ou até as próximas
campanhas eleitorais - de dois
em dois anos -, o ainda sena-
dor Aécio Neves (PSDB-MG),
do País não sério chamado Bra-
sil, onde tem-se quatro instân-
cias capazes de livrar a cara de
qualquer um que seja branco,
rico e influente (quase sempre
detentor de cargo eletivo), pa-
rece que foi convencido a dis-
putar o cargo, o mandato, a
mamata e a chance de ficar imu-
ne às denúncias e imputações
dos muitos crimes praticados
como deputado federal por Mi-
nas Gerais (um de seus domi-
cílios), aliás, estado que cola-
borou para sua derrota pela
presidência, em 2014.
 Só que, depois de muitas
vitórias conseguidas, principal-
mente, por ser neto de Tancre-
do Neves e das trapalhadas di-
vulgadas pela grande mídia
onde aparece fazendo acordos
espúrios, negociatas, pedidos
de empréstimos a envolvidos na
Lava Jato, possíveis vendas de
patrimônios da família a suspei-
tos, etc., tudo indica que Aécio
pode sofrer, talvez, a mais fla-
gorosa derrota de sua vida. Isto
se o mineiro, o brasileiro de bem,
aquele que tem memória e ver-
gonha, não se render às tenta-
ções, tampouco, àquela máxima
do " ele fez isso, fez aquilo...
portanto, "merece meu voto"!
Mas, aí, serve a outra que diz:
são quatro anos pra se arrepen-
der e é bom não nos esquecer-
mos disso. Nunca!

ESCOLAS DE GENTE FELIZ
Um personagem da Escoli-
nha do Professor Raimundo -
criada pelo grande e saudoso
Chico Anysio, com o qual fiz mi-
nha primeira entrevista gravada
numa fita K7 (perguntem aos
avós do que se trata) - se não me
engano o Camarão, dizia que a
ingnorança é que astravanquia
o progressio do Brasi.
Me lembrei dele, dia desses,
quando algumas pessoas ligadas
à Educação demonstraram não
saber muito bem quais são as atri-
buições de um psicólogo nas es-
colas. Pouco surpreendente, haja
vista dentro da instituição-esco-
la a profissão ainda ser pouco va-
lorizada, até mesmo dispensável,
pela inexistência de serviços des-
sa natureza (é raro ver um destes
profissionais atuando de verda-
de), enquanto os de orientação
educacional, pedagógica e su-
pervisão escolar, por exemplo,
são previstos e regulamentados
por lei e trabalham muito mais
com resultados práticos, palpá-
veis do ponto de vista de avalia-
ção, tudo isto fazendo com que
a Psicologia quase seja vista
como uma área secundária.
Apenas para reiterar o que diz
o Aurélio, "ignorância é o estado
de quem não tem conhecimento,
cultura, por falta de estudo, expe-
riência ou prática" e longe de nós
empregar o termo usado na Esco-
linha do Professor Raimundo de
maneira pejorativa empregando-o
àqueles que, simplesmente, des-
conhecem o papel de um psicólo-
go dentro da escola (desde que
não existam motivos outros, cla-
ro) ou em qualquer outro local
onde a Psicologia procure alcan-
çar seus quatro objetivos funda-
mentais, quais sejam, descrever o
comportamento; explicá-lo, além
de apenas descrevê-lo; fazer pre-
visões sobre a forma como pen-
samos e agimos e, finalmente, e
talvez, a mais importante, o esfor-
ço para influenciar ou controlar o
comportamento para realizar mu-
danças construtivas e duradou-
ras na vida das pessoas.
E é isto que vimos procuran-
do fazer nestes mais de 37 anos
(e nestes quase 10 atuando na
área escolar) de caminhada na
estrada da ciência que ainda tra-
ta dos estados e processos men-
tais do ser humano e das suas
interações com um ambiente fí-
sico e social  tornando-o mais
aprazível e com pessoas mais
felizes. Nas escolas e fora delas.
 Em tempo: Não queremos
mais "passar em primeiro lugar",
tampouco, temos tempo a per-
der com coisas lânguidas que
não desejam mudanças.

Secretaria de Saúde deverá
disponibilizar dados sobre as
unidades de saúde na internet

A Lei 7.521/17, que obri-
gou a Secretaria de Estado de
Saúde (SES) a disponibilizar
informações pela internet
pode ser ampliada. É o que
determina o projeto de lei
2.431/17, do deputado Milton
Rangel (DEM), que a Assem-
bleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) apro-
vou em primeira discussão. A
Casa ainda votará a proposta
em segunda discussão.

Além da SES ter que di-
vulgar, diariamente, informa-
ções sobre a quantidade de
leitos disponíveis em suas uni-
dades, também terá que pu-
blicar dados sobre os atendi-
mentos nos hospitais, tais
como: o dia de realização de
cirurgias de cada unidade; o
dia de semana e o horário de
consulta de cada especialida-
de; além da quantidade de cen-
tros cirúrgicos, leitos de enfer-
maria e unidades de terapia
intensiva que estão ocupados.
A norma determina que cada
hospital divulgue as informa-
ções nos seus respectivos si-

tes da internet e em quadros
de aviso nas recepções das
unidades. Os responsáveis
pela norma serão os diretores
dos hospitais ou os gestores
terceirizados contratados pelo
governo do estado.

“É fundamental garantir
maior transparência no aten-
dimento dos hospitais públi-
cos do Rio. A população tem
o direito de saber de forma
ampla e irrestrita qual espe-
cialidade médica está funci-
onando em cada unidade
hospitalar e o horário de
atendimento, para poder se
dirigir ao local de acordo com
a necessidade de consulta”,
explicou o deputado.

Câmara de Niterói decreta
luto oficial e suspende sessão

O presidente da Câmara
de Vereadores de Niterói,
Paulo Bagueira (SDD) de-
cretou luto oficial de três dias
e suspendeu a sessão ordi-
nária de quinta-feira, dia 15,
devido a morte da vereado-
ra carioca, Marielle Franco.
A sessão que iria analisar os
nove vetos do prefeito Ro-
drigo Neves a projetos de lei
e emendas dos vereadores
acontecerá na terça-feira, dia
20 de março.

Bagueira lamentou a mor-

te da vereadora e disse que
o assassinato atinge todas as
câmaras legislativas do país.
“Independente de partido
político e ideologia, a verea-
dora estava em pleno exer-
cício do seu mandato. Isso é
grave atenta contra o estado
democrático de direito e to-
dos nós vereadores nos sen-
timos atingido. Nos solidari-
zamos com seus familiares e
colegas e, especialmente,
com a bancada do Psol na
Câmara de Niterói”.

Alerj

Marielle Franco

Deputado
Milton Rangel
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Prefeitura entrega 15 carros que
serão usados pelos policiais do Proeis

Em solenidade no 12º Ba-
talhão da Polícia Militar, a Pre-
feitura de Niterói entregou no
último dia 14, quinze carros que
serão usados no patrulhamen-
to diário pelos policiais do Pro-
grama Estadual de Integração
de Segurança (Proeis). Os
veículos cedidos foram aluga-
dos pela prefeitura e recebe-
ram programação visual pró-
pria, mesclando as cores tra-
dicionais das viaturas policiais
com as adotadas como padrão
pelos órgãos municipais. Ca-
berá à Polícia Militar abaste-
cer as viaturas com combustí-
vel, mas a manutenção da frota
será paga pela prefeitura.

O Proeis é um dos convê-
nios da Prefeitura de Niterói
com o Governo do Estado para
garantir mais policiais nas ruas
da cidade. O programa permi-
te que policiais militares lota-
dos em qualquer batalhão da
PM no estado possam, volun-
tariamente, trabalhar em seus
dias de folga em Niterói e re-
ceber gratificação por conta da
adesão. Em Niterói, o progra-
ma é totalmente custeado pela
Prefeitura, mas a fiscalização
é realizada de forma integra-
da entre o município e a PM.

“A Prefeitura está sempre
buscando novas formas de
colaborar com as forças de
Segurança Pública na cidade.
A entrega desses carros é mais
um resultado positivo desse
esforço, como foram os con-
vênios que possibilitaram a vin-
da do Proeis e do Niterói Pre-
sente, a manutenção de viatu-
ras, o pagamento de gratifica-
ções aos policiais, entre outras
ações. Além de cedermos os
carros, vamos cuidar da ma-
nutenção desses veículos para
que eles não parem de circu-
lar”, disse o Secretário Muni-
cipal de Governo, Vitor Júnior

O comandante do 12º Bata-

lhão da PM, coronel Márcio
Rocha, destacou que o Proeis
dá uma grande contribuição
para a segurança na cidade e
praticamente dobra o efetivo de
policiais nas ruas. “Com o re-
forço do Proeis, o 12º Batalhão
praticamente dobra o seu efeti-
vo e isso é bastante positivo. E
agora, com essas viaturas, acre-
ditamos que nós vamos poder
dar maior visibilidade e maior
mobilidade ao Proeis para que
possamos melhor atender as
demandas da Segurança Públi-
ca, que são tão grandes aqui na
nossa cidade”, disse.

O Proeis disponibiliza 150
vagas diárias e seus integran-
tes estão atuando em diversos
locais da cidade como Av. Sete
de Setembro, Av. Amaral Pei-
xoto, Estação das Barcas, Ter-
minal Rodoviário João Goulart,
Lopes Trovão, Coronel Morei-
ra César, Rua da Conceição,
Largo da Batalha, Vital Bra-
zil, entre outros. Já aderiram
ao programa na cidade, pro-
fissionais que atuam nas
UPPS Caju, Camarista, Man-
gueira, Prazeres, São Carlos,
Rocinha, Alemão, 4° CPA,
BPRv, 7 BPM , 23 BPM, en-
tre outros. No 12 BPM, mais
de 20 PMs aderiram ao Proeis.

Fotos: Luciana Carneiro

Aulas na Plataforma Urbana Digital
da Engenhoca começam no dia 26

A Plataforma Urbana
Digital da Engenhoca, bair-
ro que, segundo Censo do
IBGE, apresenta menor per-
centual de jovens entre 18
a 24 anos frequentando o
ensino superior (11,3%), co-
meça a receber no dia 26 de
março aulas dos cursos
inaugurais do novo equipa-
mento da Prefeitura de Ni-
terói na Zona Norte da ci-
dade. Nesse primeiro mo-
mento, foram disponibiliza-
das 270 vagas para oito ca-
pacitações gratuitas: Infor-
mática Básica I, Informáti-
ca Básica I - Processamen-
to de Textos, Introdução à
Programação para Jovens,
Introdução à Robótica com
Lego, Introdução à Rede de
Computadores, Desenvolvi-
mento de Jogos: Módulo I,

Fotografia e Inglês Básico.
A aposta da Prefeitura de

Niterói é no resgate da au-
toestima do bairro, através
do equipamento de capaci-
tação de jovens. A iniciativa
da plataforma vem para con-
tribuir com a agenda de ci-
ência, tecnologia e formação
profissional do município.

Os contemplados devem
comparecer à Plataforma na
data e horário de início do seu
curso. Foi criada, ainda, uma lis-
ta de espera para cada turma.
Os interessados que já mani-
festaram o desejo de participar
de algum dos cursos serão no-
tificados por e-mail quando no-
vas vagas estiverem disponí-
veis. A lista de contemplados e
datas de início das aulas estão
disponíveis em plataforma
digital.niteroi.rj.gov.br.

Guarda Ambiental resgata preguiça e filhote
Integrantes na Guarda Ambiental da

Prefeitura de Niterói resgataram, na tarde
de domingo (11), no bairro do Rio do
Ouro, uma preguiça que estava com a
pata machucada devido à queda de uma
árvore e seu filhote que estava abraçado
a mãe. O resgate aconteceu através de
uma ligação de moradores do bairro para
o número 153 que atende no Centro Inte-
grado de Segurança Pública (Cisp). Após
o resgate, os animais foram levados para
o Instituto Vida Livre, em Maricá. A mãe e
o filhote estão bem e passarão por um
período de tratamento para serem reinte-
grados ao seu habitat natural.
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LEVANTA A CABEÇA, PRINCESA
/SENÃO A COROA CAI... Você
tem 19 anos e sua mãe
recebe R$ 163/mês como
beneficiária do programa
Bolsa Família. De
repente, não menos do
que de repente, cai no
seu colo o cargo de
gestor financeiro do
Ministério do Trabalho. O
sortudo foi Mikael
Tavares Merdeiro. Ele
passou a ganhar R$ 5,4
mil/mês e uma de suas
funções era autorizar
pagamentos e, para isso,
havia o valor de R$ 473
milhões disponível. O
problema era que Mikael
era apadrinhado do PTB;
aí já viu, né! Em apenas
um dia o rapaz liberou
R$ 27 milhões para a B2T
Jefferson’s Family. A
mídia caiu em cima e
Mikael foi exonerado.

NA TINA VOVÓ LAVOU... Enquanto no Brasil mata-se
polícia como se mata galinha, como disse o
governador Pezão; na Tailândia a polícia tem uma
preocupação bem mais amena: encontrar uma turista
que ficou nua e tirou sarro de Hin Ta.  Hin Ta não é
nenhum menor de idade, é uma pedra cujo formato

lembra um órgão sexual
masculino. Lógico que a
pedra, conhecida como
Pedra do Avô, recebe
muitos turistas. Um
morador não gostou de
ver a mulher se
esfregando na enorme
pedra fálica e usou a
câmera na horizontal,
como a Globo manda, e
enviou as imagens para
a polícia.

NÃO ENTENDI O
ENREDO DESTE
SAMBA... Vem da
Indonésia uma
moda que não se
sabe se daria certo
no Brasil: lá, a cada
três anos, mortos
são desenterrados
para que os
familiares possam
ficar novamente
juntos deles. As
roupas e os caixões
são trocados, e as
pessoas aproveitam
para tirar fotos com
os falecidos.

TRADIÇÃO FAMÍLIA PROPRIEDADE... O site YouTube
segue firme e forme atrás da moral e dos bons
costumes. A mais nova vítima da censura digital é
o clipe da música “Velvet love”, da banda
espanhola Texxcoco. O motivo é a exibição de vários
mamilos femininos. O YouTube diz que o clipe é
“ofensivo e vai contra a política de nudez e
conteúdo sexual; enquanto que a banda “reivindica
a liberdade das mulheres para mostrar seus corpos
e denunciar a hipocrisia nas redes sociais”.

PANTERA NEGRA...
Muitas mulheres
consideram que as
cuecas são muito
confortáveis.
Pensando nelas e
pensando muito
além, a marca
americana Lorals
está lançando uma
cueca especialmente
feita para o público
feminino usar. Mais
ainda: essas peças
são desenvolvidas
para que as mulheres
possam receber o
sexo oral sem que
nada atrapalhe. Além
de proteger contra as
doenças sexualmente
transmissíveis, elas
não permitem que a
menstruação, por
exemplo, atrapalhe a
prática. Um alerta: as
cuecas só podem ser
usadas uma vez. Cada
uma custa cerca de R$
20. Segundo a
empresa, a cueca
“permite acesso fácil
à diversão”.

AGORA O JAPÃO TOMA
COCA-COLA/AQUI NA
ESQUINA CHEIRAM COLA...
A Coca-Cola chegou aos
125 anos e resolveu
surpreender. Pelo menos,
os japoneses. Vai colocar
um pouquinho de álcool
em uma bebida a ser
lançada na Terra do Sol
Nascente. A bebida é o
chu-hi, que mistura água
com gás e tem sabor
limão. Segundo o
presidente da Coca-Cola,
“é um exemplo de como
continuamos explorando
oportunidades fora de
nossas áreas principais”.
Será que o saquê vai
perder espaço?
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Waldenir reeleito
presidente da AFL

 Aos 86 anos, o ex-prefeito
de Niterói, Waldenir de Bra-
gança, foi reeleito presidente
da Academia Fluminense de
Letras, sendo seu vice, o es-
critor e coach José Haddad.
A Nova Diretoria ainda é com-
posta de Márcia Maria de Je-
sus Pessanha  (1ª Secretária),
Regina Coeli Vieira da Silvei-
ra e Silva ( 2ª Secretária),
Wainer da Silveira e Silva ( 1º
Tesoureiro), Alba Helena Cor-
rêa (2ª  Tesoureira), Flávio
Chame Barreto (Direção de
Acervo Documental e Biblio-
teca). A solenidade de posse
será no dia 12 de abril, às 17h,
na sede da Biblioteca Pública
Estadual, na Praça da Repú-
blica, centro de Niterói.

Remadores de Niterói terminam em
terceiro na Volta de Santo Amaro

Dois atletas de Niterói
participaram da equipe que
ficou com o 3º lugar na
Volta de Santo Amaro, a
mais importante competi-
ção nacional da canoa ha-
vaiana que teve sua 15ª
edição, travessia realizada
entre Santos (SP), Guaruja
(SP) e Bertioga (SP) com
75km de distância no últi-
mo final de semana.

Os niteroienses Douglas
Moura e Zeca Freitas, do
Icarahy Canoa Clube, de
Icaraí, foram acompanha-
dos por remadores de São
Sebastião (SP), Geórgia Mi-

chelucci, Robson Bitencourt
(Toko), Ludmila Tavolaro e
Edílson Assunção, o Ale-
mão de Maresias, que tam-
bém é um dos maiores sur-
fistas de ondas gigantes do
país, além de Vanessa Soa-
res de Brasília (DF),Thais
Romiti de Santos (SP) e
Priscila Sanches de Bertio-
ga (SP). Ao todo 33 equi-
pes com 600 competidores
disputaram o evento.

A equipe terminou atrás
apenas do time campeão
que veio de Santos e do se-
gundo lugar que ficou com
equipe formada por baianos.

Unilasalle sedia feira tendo
o pão como protagonista

“Um alimento tão simples,
pode ser levado às mesas mais
contemporâneas dos grandes
chefs em âmbito mundial de for-
ma muito sofisticada”. Essa é
apenas uma das dualidades a
serem elencadas quando se
fala de pão, no olhar da histori-
adora que tem nele um objeto
de estudo, a portuguesa Ana
Roldão. Autora, junto da críti-
ca Luciana Fróes, do livro “Rio,
paisagem gastronômica” (Nau
das Letras, 2016), Ana assina
com Angelina Accetta a mon-
tagem da exposição fotográfi-

ca “O Pão Nosso”, na Galeria
La Salle (Rua Gastão Gonçal-
ves, 79, Santa Rosa), e é uma
das organizadoras da 5ª edição
da Feira Gastronômica do Uni-
lasalle-RJ. Ambos os eventos,
interligados e gratuitos, come-
çam na próxima segunda-fei-
ra, 19 de março, às 18h.

A entrada é gratuita. Os
interessados em participar
de workshop devem chegar
uma hora antes do horário
da aula para a retirada de
senha. Participarão os 30
primeiros presentes.

Ana Roldão entre Angelina Accetta e Cris Gonzalez

Foto Luiza Gould

Esporte
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Fernanda
Montenegro faz
leitura de Nelson
Rodrigues

Fernanda Montenegro sobe
ao palco do Teatro Municipal
de Niterói, neste domingo, 18
de março, às 17 e 19 horas,
para apresentar a leitura dra-
mática “Nelson Rodrigues, por
ele mesmo”, compilação de
crônicas e entrevistas do dra-
maturgo organizada por Sônia
Rodrigues, filha dele.

Uma cadeira e uma mesa
servem de ambientação para
esse universo que Fernanda
movimenta em cena, contan-
do ao público sobre os anos de
convivência que ela teve com
o escritor e jornalista. A peça
é uma leitura, feita com uma
brochura nas mãos e óculos no
rosto. Assim, sem nenhum an-
teparo, somos guiados ao “in-
terior” do maior autor do tea-
tro brasileiro. Vislumbramos
aquilo que lhe ia para além das
polêmicas e das frases de efei-
to. Encontramos as mortes que
o atravessaram, a fome, as
doenças, os delírios de pavor.

Ingresso: R$ 100

Semana Nacional do Circo tem
atividades culturais gratuitas

No dia 27 de março, o Bra-
sil inteiro homenageia o Palha-
ço Piolin, com o Dia Nacional
do Circo. Pensando nisto, de
20 a 27 deste mês, haverá ati-
vidades variadas em diferen-
tes regiões da cidade de Nite-
rói. A Cia. Mala de Mão –
composta por Thallita Flor (pa-
lhaça), Guto Porto (palhaço),
Eddie Miranda (palhaço) e
Amanda Soares (bastidores e
fotografia) – leva à cidade de
Niterói uma programação re-
pleta de espetáculos gratuitos
e abertos ao público para a
celebração da “Semana do

Circo”! Desde 2015, a Com-
panhia tem firmado em Nite-
rói o seu compromisso de le-
var arte pública, cultura, comé-
dia e circo para as ruas e es-
paços públicos da cidade

As atividades têm o apoio do
Programa Cultura Viva, da  Se-
cretaria Municipal das Culturas
(SMC) e da Fundação de Arte
de Niterói (FAN) – atendendo a
diretriz de valorizar o artista de
rua, democratizando o acesso do
grande público à arte circense.

Confira toda a progra-
mação em: facebook.com/
ciamalademao

Palco Cultura Niterói recebe Leny
Andrade e João Carlos Coutinho

O Projeto Palco Cultu-
ra Niterói, uma parceria da
Secretaria das Culturas de
Niterói e Shopping Itaipu
Multicenter, apresenta na
quinta-feira, 22 de março,
às 20h, uma das maiores
estrelas da Música Popu-
lar Brasileira, Leny Andra-
de, acompanhada do pianis-
ta, tecladista e arranjador
João Carlos Coutinho. O
evento que acontece na
Praça Central do shopping,
tem entrada franca e a clas-
sificação indicativa é livre.

Do alto dos seus 75
anos de idade e 60 de car-
reira, tendo já se apresen-
tado em mais de 50 países,
Leny Andrade é considera-
da por muitos a maior can-
tora brasileira de jazz. Pa-
trimônio da Música Popu-
lar Brasileira, há alguns
anos, em Washington, no

belíssimo anfiteatro do Smi-
thsonlan Institute, Leny foi
agraciada com o troféu “Voz
das Américas” e foi sauda-
da como “extraordinária”
pelo New York Times e a
“Sara Vaughn do Brasil”,
pelo o New York Post.

Entrada Franca

Coral de Trombones no Solar do Jambeiro
O Solar do Jambeiro recebe o Unibones: Coral de Trombones

da UNIRIO, que irá realizar uma apresentação neste domingo,
18, às 17h. Apresentando do estilo barroco até o contemporâneo,
o Unibones também interage na área da música popular, tendo
composições e arranjos escritos especialmente para o grupo. O
espetáculo, uma parceria entre o Solar do Jambeiro e o Instituo
Villa-Lobos, tem entrada franca e classificação etária livre.

Documentário sobre assédio sexual
é exibido no retorno do Cine Nikiti

O Cine Nikiti retorna em
2018 ao Solar do Jambeiro
(Rua Pres. Domiciano, 195,
Ingá) exibindo documentá-
rios brasileiros, sempre se-
guidos de debate.  A estreia
é com o doc “Precisamos
Falar do Assédio”, de Pau-
la Sacchetta, no dia 21 de
março. O cineclube acon-
tece toda terceira quarta-
feira do mês, às 19h, no
Solar do Jambeiro, com en-
trada gratuita.

Após a sessão haverá de-
bate com Andrea Menezes
Gonçalves, médica ginecolo-
gista e obstetra, colaborado-
ra do setor DST da UFF e
apoiadora de diversos proje-
tos ligados à saúde da mulher,
empoderamento feminino e
igualdade racial, e Jaçanã
Lima Bouças, conselheira do
Conselho Municipal de Igual-
dade Racial de Niterói e co-
ordenadora do Centro Pop
Niterói – SASDH Niterói.
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ÁRIES - Conseguirá refletir e analisar os últi-
mos acontecimentos em sua vida. Setor pro-
fissional agitado. Momentos ao lado de ami-
gos serão gratificantes. Problemas podem
aparecer, aja com tranqüilidade.

TOURO - Tomará decisões com bom senso e
calma. Contato com amigos distantes dará
novo ânimo ao seu dia-a-dia. Vida profissio-
nal e financeira precisam de um impulso, vá
em frente! Deixe a teimosia de lado.

GÊMEOS - Siga sua intuição ao tomar deci-
sões, principalmente na área financeira. Aja
com discrição em família. No romance, clima
de forte atração. Mágoas passadas poderão
vir à tona, mantenha a calma.

CÂNCER - Boa semana para investir em
você. Capriche no visual e levante sua auto-
estima. Não tenha medo de ousar na pro-
fissão. Alto poder de comunicação: use-o
como trunfo na profissão e no amor.

LEÃO - Aproveite os momentos livres ao lado
de amigos e familiares. Ceder um pouco no
trabalho pode ser necessário para alcançar
o sucesso. Alto poder de persuasão. Novida-
des agradáveis na vida sentimental.

VIRGEM - Não tome ações precipitadas, ou
poderá se arrepender depois. Conseguirá
convencer as pessoas de sua opinião com fa-
cilidade. Mostre seu valor com novas inicia-
tivas. Estabilidade na vida sentimental.

LIBRA - Ótima semana para reencontrar ou
conversar com pessoas queridas. Energia de
sobra para atingir seus objetivos. Mantenha
distância de pessoas negativas. Cuidado com
impulsos nas finanças.

ESCORPIÃO - Aproveite a ajuda dos astros
para esquecer mágoas e perdoar pessoas que-
ridas. Problemas financeiros podem abalar
o clima em família. Setor profissional prote-
gido. Oscilações no humor.

SAGITÁRIO - Disposição de sobra para enca-
rar desafios e mudanças em sua vida. Boas
surpresas estão por vir. Setor financeiro fa-
vorável, mas não exagere nos gastos. Um
amigo pode estar precisando de ajuda.

CAPRICÓRNIO - Bom humor irá surpreender
pessoas próximas. No amor, invista no diá-
logo e não se preocupe tanto. Cuide melhor
da saúde. Bons momentos em família. Cui-
dado com mentiras e fofocas.

AQUÁRIO - Desconfie menos e aproveite
mais os momentos ao lado de quem ama.
Não tome decisões sem ter certeza do que
está sentindo. Na vida profissional, esta-
bilidade e segurança.

PEIXES - Organize-se e coloque planos em prá-
tica. Falta de ânimo na vida profissional pode
aborrecer você. Esforce-se e cumpra suas
obrigações. Use a criatividade para resolver
problemas. Relaxe e reponha as energias.

                    De 17 a 23 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)
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Steve Hackett se apresenta no Municipal
Steve Hackett, conhecido

por seu enorme talento e ino-
vação no rock, se apresenta no
sábado, 24 de março, às 20h,
no Teatro Municipal de Nite-
rói. Hackett é ex-guitarrista da
formação clássica do Genesis
com: Gabriel, Collins, Banks e
Rutherford, time que fez ál-
buns aclamados como “Selling
England by the Pound”.

Na turnê que chega ao
Municipal, Hackett vai mostrar
sucessos da sua carreira, in-
cluindo o projeto Genesis Re-
visited, novas e antigas can-
ções solo e um pouco do su-
pergrupo GTR, que formou
com Steve Howe, nos anos 80.

Com a versatilidade que
demonstra como compositor
e instrumentista, Steve rece-
beu influência de muitos gê-
neros, como jazz, world mu-
sic e blues. Seus discos clás-
sicos contam com versões
para compositores como
Bach e Satie. As composições
de Hackett para o violão são
admiradas por nomes como
Yehudi Menuhin. Um de seus
trabalhos mais ambiciosos é

a gravação de A Midsummer
Night’s Dream, acompanha-
do pela Royal Philharmonic.

Com o Genesis, Steve pro-
duziu momentos inesquecíveis:
desde a sensibilidade do seu
som acústico em Horizons e
Blood on the Rooftops aos so-
los dramáticos em Firth of Fifth
e Fountain of Salmacis. Quan-

do embarcou na carreira solo,
Steve explorou novos horizon-
tes, inventando sons e técni-
cas inovadores, como a do ‘ta-
pping’. Sua carreira solo in-
cluiu o hit Cell 151, e também
a superbanda GTR.

Ingresso: R$ 360,00 (Pla-
teia, frisas e balcões) e
R$280,00 (galeria)

Joanna ‘De volta ao começo’
no Teatro da UFF dia 21

A cantora Joanna retor-
na à alma da canção que
fez dela uma das grandes
divas da MPB no “Show
das 4” do Teatro da UFF
(Rua Miguel de Frias, 9,
Icaraí), dia 21. Joanna ce-
lebra seus 38 anos de car-
reira, onde vários projetos
artísticos em que as temá-
ticas e sonoridades da mú-
sica são a grande âncora.

O show de Joanna é um
misto de emoções. Conheci-

da como uma cantora român-
tica, Joanna desenvolveu um
estilo próprio, segmentou sua
carreira internacional e é uma
das cantoras mais conhecidas
e respeitadas em América La-
tina e Europa. Dona de um
estilo marcante, seus shows
têm como marca a alegria, a
versatilidade e o estilo, pri-
mando por cantar aquilo de
que gosta, e que o público tam-
bém elegeu como sucesso.

Ingresso R$60.


