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PLENOS DIREITOS
Tudo bem que a Constitui-
ção assegure, por exemplo, a li-
berdade de locomoção. Ir e vir é
um direito fundamental de primei-
ra geração que se goza em defe-
sa da arbitrariedade do Estado
no direito de ingressar, sair, per-
manecer e se locomover no terri-
tório brasileiro. Este direito en-
contra-se acolhido no art. 5, XV
da CF, no qual menciona ser li-
vre a locomoção no território
nacional em tempo de paz, po-
dendo qualquer pessoa, nos ter-
mos da lei, nele entrar, permane-
cer ou dele sair. Até aí, todos
nós, de qualquer matiz, preferên-
cia política, ou não, entendemos.
Só que, neste episódio da
prisão do criminoso condena-
do Lula da Silva, em Curitiba,
gostaríamos de saber quando
é que aqueles desocupados do
MST e do PT vão embora?
Quando é que aquela gente,
como um tal de Boulos - anar-
quista que vem se intitulando
o plano B para disputar as elei-
ções ao pleitear votos transfe-
ridos do ex-presidente - vai vol-
tar pra algum lugar, deixar de fa-
zer algazarra e, quem sabe, tra-

Alerj

balhar, aliás, aquilo que muitos
que estão na porta da sede da
superintendência da PF parecem
não saber ou não querer fazer?
É ridícula a forma como cen-
tenas de pessoas, que lá estão
acampadas, vem se manifestan-
do, atrapalhando a vida de mi-
lhares de pessoas de uma cida-
de conhecida, principalmente,
pela tranquilidade, limpeza e pelo
trabalho em prol do desenvolvi-
mento, coisas que os apoiado-
res de criminosos e defensores
de crimes praticados contra a
Nação não estão fazendo.
Talvez porque não saibam.
Talvez porque não queiram. Tal-
vez porque estão sendo pagos.
E tudo isto atrapalha um País e
uma sociedade que defendem
o direito de ir e vir.

UMA BOA IDEIA
Dia desses, Lula, o crimino-
so-mor do Brasil, ou melhor, um
deles (com a aproximação das
eleições vê-se outros despon-
tando, novamente, no cenário
político (Collor, Renan, Jucá, Te-
mer, etc., etc., etc...), voltou a di-
zer que não era mais um ser hu-
mano e sim "uma ideia mistura-
da com a ideia de vocês".
Isto aconteceu durante o lon-
go discurso que fez em frente ao
Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, em São Bernardo do Cam-
po (SP), quando, pasmem, tam-
bém se realizava o aniversário de
Marisa Letícia, falecida esposa do
líder - e ladrão condenado - pe-
tista. Após mais um daqueles epi-
sódios terríveis, onde costuma-
se tirar proveito político de tudo,
até da morte de alguém, e se falar
de tudo que vem à cabeça, coi-
sas que só mesmo petistas sabem
fazer bem, ficamos imaginando
qual ideia Lula tinha em mente
quando falou aquilo.
Se pretendeu mostrar à mili-
tância que sua prisão vai provo-
car uma espécie de 'vitimização',

do tipo, quanto mais tempo ficar
na cela mais nascerá, mais pesso-
as vão se mobilizar e até o STF vai
repensar discussões sobre habe-
as corpus para condenados em
segunda instância - o que poderá
acontecer na próxima semana na-
quele tribunal onde tudo pode
acontecer - é bom ele e seus se-
guidores não se assanharem pois,
se depender da Justiça, leia-se
Moro, TRF-4 e centenas de ou-
tros bons brasileiros e da maior
parte da população, o autor do
maior projeto criminoso de poder
e de saque aos cofres públicos vai
continuar presinho da silva.
Como se diz no interior, Lula
está mais pra 'cabeça fraca' do
que pra alguém que vai se per-
petuar como um presidente ca-
paz de proporcionar justiça so-
cial, reconhecimento internacio-
nal, economia estável, geração
de trabalho e renda e, principal-
mente, integridade e honestida-
de no trato com a coisa pública,
tudo que ele não fez de fato e
qualidades que não tem e nunca
terá. Nem no pensamento.

FRASE DA SEMANA:

Muita gente tem
apoiado a inclusão
de Lula nos nomes
parlamentares,
pois dizem ficar
mais fácil identificar
em quem não votar
nas eleições.

PIADA DE SALÃO
“É ou não é, piada de salão, o
PT querer ganhar eleição...”. Até
que esta marchinha de Carnaval
famosa que adaptamos cai bem
na conjuntura atual do Partido
dos Trabalhadores.
 Depois de tudo que seus
'caciques' e representantes vêm
falando nos palanques monta-
dos e nos circo chamados Con-
gresso Nacional, assembleias e
câmaras de vereadores, nada
mais adequado do que compa-
rá-los a coisas no mínimo engra-
çadas. Como acabam de fazer os
deputados do PT na Câmara
que decidiram adotar, desde o
dia 10, a palavra “Lula” ao seus
nomes parlamentares. A suges-
tão da mudança foi do deputa-
do Leo de Brito (PT-AC) - um
nome quase certo a não se ree-
leger caso seus quatro anos de
mandato tenham sido para fazer
coisas como estas.
A medida faz parte dos pro-
testos contra a prisão do ex-
presidente Lula, que se entre-
gou à Polícia Federal (PF) na
noite do último sábado (7),
após ter sua prisão decretada.
O líder do partido na Câmara,
Paulo Pimenta (RS), já encami-
nhou ofício à presidência da
Casa pedindo a mudança.
Mas o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, ainda preci-
sa chancelar as mudanças.
Caso os ofícios encaminhados
a Maia sejam deferidos, o nome
de Lula também constará no
painel da Casa com os nomes
dos deputados do partido.
“Ao incorporarmos Lula em
nossos nomes parlamentares, va-
mos contribuir para denunciar
aos brasileiros e ao mundo a in-
justiça cometida contra Lula”,
afirma Leo de Brito. O nome de
Lula também deve ser acrescido
ao nome de parlamentares petis-
tas em Assembleias Legislativas
e Câmaras Municipais pelo país.
Como dizem os internautas, bons
adeptos do whatsapp, kkk...

Projeto de Lei visa mais segurança
para passageiros nas estradas

Os veículos das linhas in-
termunicipais que tenham
mais de 20 lugares deverão
ter equipamentos para que
sejam rastreados via satélite
e possam ser monitorados
remotamente. É o que deter-
mina o projeto de lei 603-A/
15, do deputado Milton Ran-
gel (DEM), que a Assem-
bleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj)
votará em segunda discus-
são. A proposta determina,
ainda, que o equipamento
tenha um “dispositivo de
pânico” que o motorista
possa acionar em caso de
emergência. O sistema
também deverá permitir a
comunicação entre o veí-
culo e a empresa responsá-
vel e será integrado a uma
central de monitoramento
em contato direto com os
órgãos de segurança.

Segundo o texto, as com-
panhias que operam o trans-
porte coletivo deverão ser
responsáveis pelo custo, im-
plantação e gerenciamento
do sistema de vigilância. O
poder público deverá ter
acesso às informações. A
regra vale também para ou-
tros serviços intermunicipais,
como as barcas e trens.
“Esse projeto é de muito in-
teresse da população. A ins-
piração veio daquele perío-
do em que vimos arrastões
nos ônibus, com assaltos e

destruição dos veículos na
cidade do Rio. Mas atende
aos intermunicipais de todas
as modalidades. Podemos,
por exemplo, monitorar em
tempo real nossas barcas
para combater roubos e pro-
blemas como incêndios”, ar-
gumenta o deputado.

De acordo com o depu-
tado, é cada vez maior o nú-
mero de assaltos a ônibus in-
terestaduais: dados da Agên-
cia Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) apontam
para mais de 300 ocorrênci-
as por ano. “Como a agên-
cia não computa assaltos a
ônibus intermunicipais e aos
transportes clandestinos,
acreditamos que esses nú-
meros sejam ainda maiores”,
justifica. Milton Rangel lem-
bra que o interesse econô-
mico, muitas vezes, supera o
humano, e a adoção desse
sistema certamente contri-
buirá para a prevenção de
traumas e prejuízos, sejam
humanos ou materiais.

Milton Rangel (DEM)

Campanha contra
anabolizantes

A partir de agora as
academias de ginástica,
clubes esportivos e simi-
lares devem oferecer pa-
lestras para alerta sobre o
uso de anabolizantes por
parte dos frequentadores.
É o que determina a Lei
7.931/18, sancionada pelo
governador Luiz Fernan-
do Pezão. Segundo a So-
ciedade Brasileira de En-
docrinologia e Metabolo-
gia (SBEM), um estudo
recente mostrou que 1 em
cada 16 alunos usa ou
usou anabolizantes e que
o uso está aumentando.

Marielle Franco será
homenageada com
Medalha Tiradentes

A (Alerj) aprovou em dis-
cussão única, a Medalha Ti-
radentes – maior honraria do
parlamento fluminense – post
mortem para Marielle Fran-
co, vereadora da cidade do
Rio assassinada no último dia
14 de março. O projeto de
resolução 612/18 é de auto-
ria do deputado Marcelo
Freixo (PSol) e será promul-
gado e publicado no Diário
Oficial nos próximos dias.

A sóciologa de 38 anos
foi eleita vereadora com mais
de 46 mil votos em 2016
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Local

Contas de 2017 da Fundação
Municipal de Saúde serão analisadas

 A Câmara de Vereadores
de Niterói realiza na segunda-
feira, dia 16, às 11h, audiência
pública, organizada pelas co-
missões de Fiscalização Finan-
ceira, Controle e Orçamento,
e Saúde e Bem-Estar Social,
que servirá para discutir a
prestação de contas da Fun-
dação Municipal de Saúde re-
ferente ao ano de 2017.

O encontro, aberto à po-
pulação estava programado
para acontecer na quarta-fei-
ra mas teve que ser adiado,

já que o subsecretário de
Saúde, Francisco Schneider
responsável pela apresenta-
ção das informações estava
de licença médica.

As duas comissões são
presididas pelos vereadores
Carlos Macedo (PRP) e
Paulo Eduardo Gomes
(PSOL), o primeiro a frente
da Comissão de Fiscalização
Financeira e o segundo pela
de Saúde e Bem Estar Soci-
al, que se revezarão nos tra-
balhos dessa terça-feira.

Instituto Vital Brazil
comemora um século

O Instituto Vital Brazil inau-
gurou seis novas áreas em suas
instalações: Embalagem Secun-
dária de Medicamentos Sólidos
Orais, o Laboratório Integrado
de Ciência Aplicada Otílio Ma-
chado, o Laboratório de Tria-
gem Pré e Neo-Natal Vital Bra-
zil Filho, o Espaço de Exposi-
ção Alberto Baldissara, a refor-
ma da sede do Grêmio Recrea-
tivo Vital Brasil e a Pedra Fun-
damental do Museu Interativo
Vital Brazil. As inaugurações
abrem as comemorações do
centenário do Instituto.

Procon interdita padaria no Centro
devido a presença de baratas

O Procon Estadual realizou
mais uma etapa da Operação Pão
na Chapa na quinta-feira (5). A
Padaria Biamar, Rua São João,
83, no Centro, foi interditada
pelos fiscais, que constataram a
presença de inúmeras baratas e
moscas - inclusive sobre alimen-
to - e péssimas condições de hi-
giene. Além disso, a padaria fa-
zia uso de gás mesmo sem pos-
suir a autorização dos Bombei-
ros. Não foram apresentados o
Livro de Reclamações, o cartaz
do Disque 180 – do combate à

violência contra a mulher - nem
o alvará de funcionamento e os
certificados de dedetização, de
potabilidade da água e do Corpo
de Bombeiros. O estabelecimen-
to também não informava ao
consumidor sobre o fornecimen-
to de água potável gratuita. Na
cozinha, havia pisos quebrados,
acúmulo de água no chão, ralos
sem proteção e abertos, teto des-
cascado com furo e acúmulo de
gordura, fiação exposta, utensí-
lios e maquinários sujos.

Olhos abertos!

Prefeitura e PM colocarão mais
100 policiais nas ruas de Niterói

A Prefeitura de Niterói vai
disponibilizar mais 50 vagas
para o Programa Estadual de
Integração de Segurança
(Proeis), convênio com a Se-
cretaria de Estado de Seguran-
ça que hoje já garante 150 po-
liciais militares trabalhando di-
ariamente na cidade em seus
horários de folga. O prefeito
Rodrigo Neves recebeu, na
tarde desta terça-feira, o co-
mandante geral da Polícia Mi-
litar, coronel Luiz Claudio La-
viano, que se comprometeu a
disponibilizar outros 50 polici-
ais para a cidade em Regime
Adicional de Serviço (RAS).

O comandante geral da Po-
lícia Militar também confirmou
que os 15 carros cedidos pela
Prefeitura de Niterói para o
Proeis foram para as ruas nes-
ta terça-feira. O 12 BPM re-
ceberá outros nove carros até
maio e a expectativa é de que
o batalhão tenha 18 novas via-
turas até o fim deste semestre.

O prefeito Rodrigo Neves
destacou que vem assumindo

uma postura de intensa parce-
ria colaborando com o Gover-
no do Estado, não poupando
esforços para ajudar, mas, tam-
bém cobra uma posição e
ações que façam cair os índi-
ces de violência no município.

ro, começam a ser preparadas
para reforçar o patrulhamento
nas ruas. Dos 580 veículos ad-
quiridos com recursos da pró-
pria corporação, 85 chegaram
em três carretas ao Batalhão
de Polícia de Choque (BPChq),
onde serão numerados e terão
instalados equipamentos de
comunicação e de controle de
abastecimento (rádios e chips
identificadores). Os primeiros
290 carros deverão estar pron-
tos para entrar em operação até
o fim deste mês.

No total, a frota da PM terá
um reforço de 750 veículos.
Além dos 530 rádios-patrulha
e 50 carros descaracterizados
para serviço reservado, todos
do modelo Ford Ka, já adquiri-
dos, outros 170 veículos utilitá-
rios serão comprados pela Po-
lícia Militar. O processo de
aquisição das viaturas começou
no ano passado. Em dezembro
de 2017, o TCE aprovou edital
de licitação no valor de R$ 64,3
milhões para compra de 750
veículos para a Polícia Militar.}

PM prepara
novas viaturas

As novas viaturas da Polí-
cia Militar, compradas pelo
Governo do Estado, em janei-

Detran deve construir
novo posto na RO

A Prefeitura vai doar um
terreno para o Departamen-
to de Trânsito do Estado
construir o terceiro posto de
atendimento na cidade. Se-
gundo o secretário do Idoso,
Beto Saad, a Região Oceâni-
ca é a preferida para abrigar
o novo posto, seguida e de
Pendotiba. O assunto circu-
lou no dia da inauguração do
segundo posto do órgão no
Niteroi Shopping, na semana
passada, em entrevista do
presidente Vinícius Farah.

Vinícius disse para Saad
que a Prefeitura entregaria um
terreno para a construção.
Até o final do ano estaremos

aqui de volta inaugurando mais
um ponto de atendimento.

Atualmente, o posto do
Fonseca, realiza em média
300 registros de veículos,
270 serviços de habilitações
e 210 de identificação civil.
No novo posto, no Centro,
os serviços de habilitação e
identificação já contabilizam
70 e 60, respectivamente. O
posto de Neves, apesar de
estar em São Gonçalo, tam-
bém é muito utilizado por ni-
teroienses, e tem a média de
mil atendimentos de regis-
tros de automóveis, contra
170 de habilitações e 120 de
identificações.

Campo de São Bento
recebe prêmio

Niterói recebeu uma home-
nagem do governo da Bélgica
pela preservação do Campo de
São Bento, projeto do arquite-
to belga Arsênio Puttemans. O
prefeito  Rodrigo Neves, rece-
beu o prêmio para o patrimônio
belga no exterior do cônsul ge-
ral do país, Jean-Paul Charlier.

Prefeitura entrega
imóveis no Baldeador

A Prefeitura entrega no pró-
ximo dia 4 de maio as chaves
dos apartamentos de mais dois
empreendimentos imobiliários
destinados a moradores que
perderam suas casas ou ficaram
desalojadas por causa das chu-
vas de 2010. Os apartamentos
beneficiarão 280 famílias.
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NOVA RAÇA ARIANA...
Parece piada mas não é:
o Brasil cada vez mais
vem importando porr...,
ops, esperma. É um dos
maiores importadores,
por sinal. E a maior parte
vem da terra de Donald
Trump. A importação de
sêmen americano pelo
Brasil aumentou nada
mais nada menos que
2.500%. Pelo andar da
carruagem, teremos um
novo perfil de brasileiro
no próximo século.
Os negros deixarão
de ser maioria. Mas
não se preocupe:
não há racismo!

O CHIFRE DO BODE... Se
você pensa que eleições
confusas acontecem só
no Vasco, está
fabianakarlamente
enganadx. Até mesmo na
maçonaria, conhecida
por ser uma sociedade
secreta, o sufrágio não é
tão simples. Os maçons
do Grande Oriente Brasil
estão desde o início de
março tentando eleger
um novo líder. Houve
suspensão da eleição
em virtude de inúmeras
denúncias de
irregularidades no
registro das chapas. O
Supremo Tribunal
Federal Maçônico chegou
a impugnar as chapas.
Mas parece que agora os
40 mil maçônicos, em dia
com os pagamentos,
poderão finalmente
escolher o seu #1.

COMPANHEIRO VEM NO
BALANÇO DO MAR/VEM
DEPRESSA/É TÃO GOSTOSO
DANÇAR... Os políticos
que apoiam o ex-
presidente Lula
resolveram manifestar
de forma inusitada que
estão do lado dele.
Vários deputados
federais solicitaram ao
presidente da Câmara a
inclusão de "Lula" em
seus nomes. Por
exemplo, o deputado
Patrus Ananias passa a
se chamar Patrus Lula
Ananias. Os gaiatos de
plantão não perderam a
oportunidade e
sugeriram que os
apoiadores cortem
também um dedo.

LARICA ÀS 4:20... Essa é
uma daquelas histórias
difíceis de engolir: meia
tonelada de maconha
apreendida sumiu. Os
quatro policiais que
tomavam conta da erva
relataram que a mesma
foi comida por ratos.
Especialistas foram
consultados e
garantiram que os ratos
jamais confundiriam
maconha com comida. O
caso ocorreu na cidade
de Pilar, Argentina.

VÍRUS DE BRUÇOS... Como
desgraça pouca é
bobagem, vem aí mais um
tipo de gripe: H3N2. Ano
passado fez 47 mil vítimas
nos Estados Unidos. Os
sintomas são os mesmos
de sempre: febre, dores e
"nariz pingando",
entretanto, o quadro é
bem mais agressivo.  Já já
vai começar a Campanha
Nacional contra a Gripe.
Registra-se que um
outro vírus com
numeração parecida, o
H2N3, realmente é um
"vírus", e não existe.

FALAR É FÁCIL/QUERO VER
FAZER... O site Sexlog
resolveu fazer uma
pesquisa entre seus
usuários levando em
conta seus estados. A
principal pergunta era:
você gosta de falar de
sexo? O percentual do
Rio de Janeiro atingiu a
incrível marca de 99%.
Contudo, nem tudo são
flores. Na terra do
Pezão com certeza os
fluminenses estão
mais na condição
passiva do que na ativa.

POSSO CHORAR SE MEU TIME NÃO GANHAR/MAS SE ELE
GANHA... "Não é só futebol" virou um mantra. E não é
para menos. Só para citar três casos recentes em que
se constatam que o velho esporte bretão é uma
parábola da vida: a vitória e o título carioca do
Botafogo sobre o Vasco com um gol aos 49 minutos do
2° tempo; a improvável goleada por 4 a 0 da Roma
sobre o favorito Barcelona valendo vaga na semifinal
da Champions League; e nesta mesma disputa, o gol
aos 51 minutos do 2° tempo  num pênalti discutível a
favor do Real Madrid que classificou o time de
Cristiano Penaldo, apesar da derrota em pleno
Santiago Bernabéu por 3 a 1 para a Juventus. Nada
mais emocionante do que uma partida de futebol.
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Especialistas alertam para a prevenção contra a gripe
Como aumento da
circulação do vírus nos
próximos meses,
vacinar-se ainda é a
forma mais eficiente de
prevenir a doença

O meio do ano se aproxima
e as baixas temperaturas deste
período vêm acompanhadas das
típicas doenças de inverno. En-
tre elas, a gripe, que pode ser
provocada pelo vírus Influenza,
e se agravar entre a população
mais suscetível à doença. Os
subtipos que mais frequente-
mente infectam os humanos, são
A(H1N1), A (H3N2) e Influenza B,
que podem ser combatidos com
medidas simples de higiene,
além da vacinação que será apli-
cada ao público-alvo dentro da
20ª Campanha de Vacinação
contra a Influenza, programada
pelo Ministério da Saúde, a par-
tir do próximo dia 24 em todos
os 92 municípios do Rio.

"A vacinação é a forma mais
segura e eficaz para prevenir a
gripe e suas complicações. Na
maioria dos casos, a doença
não se torna grave, mas entre
os grupos suscetíveis, pode evo-

luir para casos de maior gravi-
dade e, por isso, é essencial que
a nossa população mais vulne-
rável esteja protegida", destaca
o secretário de Estado de Saú-
de, Sérgio Gama.

Gestantes, crianças com ida-
des entre 6 meses e menores de
5 anos, pessoas com mais 60
anos, mulheres com até 45 dias
após o parto, pacientes crôni-
cos, além de profissionais de
saúde e indígenas fazem parte
do grupo prioritário por estarem
mais suscetíveis ao contágio e
complicações da doença e de-
vem ser vacinados ao longo da
campanha. As doses imunizam
contra os três subtipos de gripe
que mais circulam no inverno:
A/H1N1, A/H3N2 e Influenza B.

Em 2018, até o dia 9 de abril,
foram notificados 123 casos de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) em pacientes in-
ternados em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) no estado, sendo
4 deles causados pelo vírus H1N1
e 11 provocados pelo vírus H3N2.
No mesmo período foram notifi-
cados 13 óbitos por SRAG no es-
tado, sendo 1 por H3N2.

"Todos os subtipos do vírus,
incluindo o H3N2, já circulam em
território nacional há décadas e

vem sendo monitorados confor-
me a sazonalidade da transmis-
são e o cenário epidemiológico
apresentado. O estado do Rio de
Janeiro vem seguindo as orien-
tações internacionais de comba-
te à doença, com a aplicação de
vacina, e orienta a adoção de
medidas preventivas que devem
ser lembradas por toda a popu-
lação, como lavar as mãos com
frequência e não compartilhar
objetos de uso pessoal", enfati-
za o Superintendente de Vigilân-
cia Epidemiológica e Ambiental
da SES, Mário Ribeiro.

O que é Influenza? - É uma
doença viral febril, aguda, co-
mumente conhecida como gripe,
geralmente benigna e autolimi-
tada. Caracteriza-se por sinto-

mas como febre, tremores, do-
res de cabeça, dor de garganta e
rouquidão, além de alterações
respiratórias, como tosse seca
e coriza. A infecção geralmente
dura, aproximadamente, uma
semana. Existem três tipos de
vírus Influenza: A, B e C. O vírus
Influenza C causa infecções res-
piratórias brandas, sem causar
impactos na saúde pública ou
estar relacionado com epidemi-
as. Já os vírus A e B são respon-
sáveis por epidemias sazonais.
O vírus Influenza A é classifica-
do ainda em subtipos H1N1 e
H3N2, além do H7N9.

Transmissão - Ocorre pelo
contato com pessoas infectadas,
ao tossir, espirrar ou falar. Pode
ser transmitida ainda indireta-

mente pelas mãos, após contato
com superfícies contaminadas
por secreções respiratórias.

Sintomas - Pessoas com gripe
podem apresentar febre, tosse ou
dor na garganta, além de dor de
cabeça, dor muscular e nas arti-
culações. Já o agravamento pode
ser identificado por falta de ar,
febre por mais de três dias, piora
de sintomas gastrointestinais,
dor muscular intensa e prostra-
ção (cansaço extremo).

Como se prevenir - A vacina-
ção contra a gripe é a forma mais
eficaz de evitar a doença, mas
pequenas ações no dia a dia tam-
bém podem ajudar, como man-
ter as mãos sempre limpas, prin-
cipalmente antes de consumir
algum alimento; utilizar lenço
descartável para higiene nasal;
cobrir nariz e boca quando es-
pirrar ou tossir; evitar tocar mu-
cosas de olhos, nariz e boca; hi-
gienizar as mãos após tossir ou
espirrar; não compartilhar obje-
tos de uso pessoal, como talhe-
res, pratos, copos ou garrafas;
manter os ambientes bem venti-
lados; evitar contato próximo
com pessoas que apresentem si-
nais ou sintomas de gripe.
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Niterói recebe 3ª edição de Festival
de Churros na Concha Acústica

De sexta a do-
mingo, dias 13, 14
e 15 de abril, das
14h às 22h, a Con-
cha Acústica de
Niterói, em São
Domingos, recebe
a 3ª edição do Fes-
tival de Churros.
Contando com ex-
positores vindos
de diferentes lo-
cais do país, como
São Paulo e Curitiba, a feira terá
food trucks servindo hambúrgue-
res artesanais e massas, além de
beer trucks com rótulos especiais.

Haverá mais de 30 opções de
churros gourmet, entre o tradicio-
nal recheado, o espanhol, o em
cone e até em 25 cm, com acom-
panhamentos como sorvetes, cho-
colates, confeitos e caldas.

Nessa edição, a organização
traz como novidade o bubble
waffle, uma variação da tradi-
cional massa belga em tamanho
maior, dobrada e recheada. Mú-
sica ao vivo com bandas da ci-
dade e espaço kids composto de
brinquedos, tobogã e cama elás-
tica completam o entretenimen-
to do final de semana.

‘Nelson Sargento coM vida’
traz a convidada Áurea Martins

Nelson Sargento apresenta, no
Teatro da UFF, dias 21 e 22 de
abril, às 20h, seu premiado espetá-
culo ‘Nelson Sargento coM vida’,
trazendo, como convidada, a can-
tora, de 77 anos, Áurea Martins

O show é uma grande celebra-
ção da grandiosidade da obra e da
vitalidade do mestre Nelson Sar-
gento, que faz uma viagem pela
sua discografia, falando de seus
parceiros e apresentando sambas
antológicos. No palco, Sargento
será acompanhado pelo grupo Sin-
dicato do Samba.

O espetáculo tem direção ar-
tística do próprio Nelson Sargento
que traz para a cena sua experi-
ência de 80 anos dedicados ao

samba, dentro e fora dos palcos do
Brasil e do Mundo. O mestre se-
lecionou e montou todo o repertó-
rio do show e pensou, minuciosa-
mente, com os produtores Ronal-
do Mattos e Lívea Mattos, cada
mínimo detalhe.

Ingressos: R$50

‘Moana, uma Aventura no Mar’ no Teatro AMF
Embarque nesta aventura em alto mar!

Moana não gosta de ser chamada de Prin-
cesa, diz apenas que ela é a "filha do che-
fe". Mas não foge da sua responsabilida-
de. Sua aldeia sofre uma terrível maldi-
ção que afeta diretamente o solo e o mar.
Escassos frutos e peixes, a destemida fi-
lha do chefe resolve atravessar os reci-
fes e salvar suas terras. E Moana é es-
colhida pelo mar para ir atrás do semi-
Deus Mawi que roubou o coração da
Terra e desencadeou todo esse mal.

No Teatro Eduardo Kraichete AMF
(Av. Roberto Silveira, 123, Icaraí) até 29
de abril, sempre aos sábados e domin-
gos, às 17h. Ingresso: R$50
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ÁRIES - Desafios serão sua principal motiva-
ção nesta semana. Novo período se inicia em
sua vida pessoal. Clima de união em família.
Problemas financeiros podem aparecer. Para
quem está só, sorte na conquista.

TOURO - Não alimente um possível clima de
competição no ambiente de trabalho. Ouça
conselhos de pessoas próximas. Atitudes am-
biciosas podem ser mal interpretadas. Ima-
ginação fértil. Sedução a dois.

GÊMEOS - Influência de pessoas próximas
pode acalmar seus ânimos. Aja de forma
mais madura. Problemas e imprevistos po-
dem aparecer, mantenha a calma. Organize
sua vida financeira.

CÂNCER - Não transfira suas tarefas para os
outros. Destaque na vida profissional. Man-
tenha o equilíbrio emocional. Não deixe a pre-
guiça atrapalhar seus planos. Clima de har-
monia no relacionamento amoroso.

LEÃO - Alta capacidade de analisar e agir
pode resolver problemas financeiros. Ener-
gia positiva na vida profissional. Contato
com pessoas distantes pode trazer alegrias
e saudades do passado.

VIRGEM - Não tente impor sua forma de tra-
balhar a todos no ambiente profissional. Fo-
focas podem trazer aborrecimentos com ami-
gos. Sensibilidade à flor da pele no romance
trará grande cumplicidade a dois.

LIBRA - Aproveite as horas livres para sair da
rotina. Não tenha medo do passado. Encon-
tro com amigos e pessoas próximas trará ale-
grias. Tente depender menos dos outros. Se-
duza seu par com carinho e atenção.

ESCORPIÃO - Não deixe a possessividade to-
mar conta de suas ações. Invista no futuro.
Notícia triste pode atrapalhar seus planos na
vida pessoal. Um amigo pode precisar de sua
ajuda. O passado pode vir à tona.

SAGITÁRIO - Estreite laços de amizade. Novi-
dades no romance deixarão seu coração fe-
liz. Organize suas finanças. Alto poder criati-
vo pode trazer sucesso no trabalho e na vida
pessoal. Saúde estará em foco.

CAPRICÓRNIO - Clima de festa em casa. Ami-
zade pode fortalecer a vida profissional. Não
tenha pressa ao tomar decisões. Sair da roti-
na pode não ser uma boa idéia essa semana.
Cuidado com gente desconhecida.

AQUÁRIO - Momentos de harmonia a dois.
Contato com crianças e animais só trará ale-
grias. Não se precipite em uma nova conquis-
ta. Colocar a casa em ordem é o primeiro pas-
so para colocar a vida em ordem.

PEIXES - Invista nos estudos. Atividades en-
volvendo seu lado prático estão favoreci-
das. Defina suas prioridades. Dê uma aten-
ção especial ao visual. No amor, é hora de
conversar. Noites agitadas.

                    De 14 a 20 de abril

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)

palavras@gazetanit.com.br

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

Endurecer sem se perder –  um caminho a seguir
Meu neto completa dois anos neste domin-

go.  E o mistério do tempo que passa se reve-
la em seu sorriso tão doce, em seu olhar tão
puro, mas que não é mais de um bebê.  Nosso
discurso amoroso, para seu incentivo, lhe diz
que “está ficando um rapazinho”.  E está
mesmo, feliz e infelizmente, como tudo nesta
vida.  Ele nos surpreende com sua fala, repe-
te palavras e articula frases.  Não só anda
como corre.  Mas o derradeiro sinal de sua
primeira maturidade é o desmame.  Como o
ensinou sua mãe, ele “deu tchau pro mamá.”

Perplexa diante do desenvolvimento tão
fabuloso do ser humano em míseros dois anos
questiono-me sobre como anda o meu cora-
ção, e o coração de todos nós, adultos, mais
ou menos maduros, pais, profissionais, cida-
dãos.  Meu coração bate suplicando por mais
ternura.  A mesma ternura que está nos olhos
de minha tenra descendência, e que aos pou-
cos vai se dissipando com o passar dos dias,
meses, anos.  Minha sensibilidade ecoa lá no
fundo da caverna de minha alma, “onde está
você? Onde está você que anda tão ocupa-
da com a sobrevivência, o trabalho, as con-
tas, os filhos, o perigo estampado nas esqui-
nas escuras?  Onde estão seus olhos que
somente miram a autoproteção, e só se vol-
tam para a visão dos engarrafamentos, das
filas, da burocracia, e se desviam dos men-
digos para proteger-se da dor que o drama
da existência humana nos impõe?”

A vida não tem nos dado trégua, muito me-
nos por aqui, onde a desigualdade é imensa e
a injustiça impera.  São literais armas aponta-
das para nossas cabeças, das quais precisa-
mos nos desviar como gato assustado na noite
ao sentir aproximar-se a luz.  A tal “qualidade
de vida” parece fugir de nós como o diabo foge
da cruz. E em meio a essa luta ininterrupta o
coração vai endurecendo, batendo descompas-
sado tantas vezes, sendo forçado, moído, es-
garçado até suas mais longínquas fronteiras.

Mas ele me fala, sussurra em meus ouvi-
dos por vezes, vociferando em outras.  Inco-
moda-me a parar, sentar na varanda e obser-
var os pássaros que ainda cantam e voam.  A
olhar a nova flor que desabrocha no meio do

vasinho que plantei.  E plantei porque meu co-
ração, embora tão endurecido, insiste em se
quebrantar. Sim, permanece uma força inex-
plicável que se abre para os sons e as cores
da natureza, e que emerge em lágrimas pela
face ao dizer e ouvir um “eu te amo”.

Alegro-me em constatar que minha sen-
sibilidade não foi embora, não deu tchau pro
meu coração.  Mas sei que é preciso amo-
lecer mais, ainda que por entre as quatro
paredes onde estamos enclausurados, sem
poder mais andar sem rumo, sentar na areia,
assistir de qualquer parte desta tão bela ci-
dade o espetáculo do crepúsculo que o Cri-
ador nos oferece com tanto amor todos os
dias. É preciso espalhar ternura, simples-
mente porque está impossível aguentar tan-
ta dureza.  Como um casal no dramático
momento do divórcio, desgastado até o limi-
te da constatação da absoluta incompatibili-
dade, é preciso perdoar.   E ainda que não
haja reconciliação, manter o respeito.

Não há outra saída para esses tempos tão
sombrios.  Endurecer sem perder a ternura é
nosso desafio diário.  Que Deus nos ajude nes-
sa jornada tão difícil quanto fascinante!

palavras@gazetanit.com.br
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‘O Instante do Aquilo’ com a Companhia
de Ballet de Niterói no Teatro Municipal

A Companhia de Ballet da
Cidade de Niterói apresenta o
espetáculo “O Instante do Aqui-
lo”, assinado pelo renomado
coreógrafo espanhol Chevi
Muraday, de 20 a 29 de abril, no
Teatro Municipal de Niterói,
sempre as sextas e sábados, às
20h, e domingos, às 19h.

De acordo com o diretor da
Cia de Ballet, Pedro Pires, o
espetáculo faz o público refle-
tir sobre o modo como encara
situações de pressão; aborda as
coisas positivas que podem sur-
gir como resultado das pressões
e desafios que o individuo en-
frenta no seu dia a dia.

“Este é um dos trabalhos
mais fortes já produzidos pela
Companhia e requer grande ex-
periência dos bailarinos. Que-
remos propor uma reflexão so-
bre as maravilhas que podem
ter origem em momentos de
grandes dificuldades, pressões,
frustrações, manipulações, tor-
nando a passagem pela vida
mais leve”, destaca Pires.

O coreógrafo Chevi Mura-
day conta que o espetáculo
teve influência em obras de es-
critores como Clarice Lispec-
tor, Charles Baudelaire, Jack
Kerouac e Virginia Woolf, que
em momentos de grande pres-

são social - cada um em seu
tempo e lugar - produziram
verdadeiras obras primas.

A performance vai fazer,
ainda, uma alusão a pressão
atmosférica existente em Jú-
piter e Saturno, os dois plane-
tas gigantes do Sistema Solar,
que resultam em verdadeiras
tempestades de diamantes.

“A forte pressão e tempe-
ratura nesses dois planetas
transforma fuligens em pedras
de grafite e, posteriormente,
em cristais de diamante. Da
pressão, surge esse esplendor.
E queremos levar isso para o
palco. Ao fim do espetáculo, o
público terá a sensação de que
haverá uma grande chuva de
diamantes no Municipal de Ni-
terói”, revela o coreógrafo.

Ingresso: R$ 10 (inteira) –
Quem levar uma lata de leite
em pó e/ou um pacote de fral-
das descartáveis terá entrada
gratuita. O Leite e as fraldas
serão doados para a Institui-
ção INACRE.

Exposição ‘Prismas’
traz fototelas à
Galeria La Salle

O trabalho com moda
em eventos empresariais de
São Paulo o fez conhecer
Ilha Bela, e de lá partiu o
interesse por explorar as
paisagens para além do
olhar de fotógrafo, há dez
anos. Aquele insight o fez
imergir no que classifica
como fototela, na qual o uso
de efeitos digitais aproxima
suas fotografias de pinturas.
As imagens criadas e apri-
moradas desde então, após
ganharem mostra na Sala de
Cultura Leila Diniz, chegam
à Galeria La Salle (Rua Gas-
tão Gonçalves, 79, Santa
Rosa) para compor a expo-
sição “Primas”, de 18 de
abril à 17 de maio. Segunda
a sexta-feira, das 9h às 21h

Rock for Babies
no Teatro da UFF

Para os papais e ma-
mães que gostam do estilo
musical, continua nos dias
14 e 15 de abril, o grupo Vi-
olúdico se apresentará no
Teatro da UFF, com o show
infantil Rock for Babies.

A apresentação, volta-
da para bebês e crianças
de todas as idades, trata-
se de um show interativo,
onde cada música propõe
manipulações de objetos
cênicos e brincadeiras que
as crianças podem partici-
par de seus lugares, ou no
próprio palco. O repertório
inclui rock nacional e inter-
nacional que vai desde Ce-
lly Campello e Skank até
adaptações de Beatles,
Guns N’ Roses, Nirvana,
Pink Floyd e muitos outros.

Ingressos: R$ 40 (inteira)


