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TERROR À VISTA
Alô, alô, marciano, aqui quem
fala é da Terra. Pra variar estamos
em guerra...Durante os dias que
passamos na Europa, a música de
Rita Lee não nos saía da cabeça
uma vez que os noticiários de TV
só davam conta do que vem acon-
tecendo na Síria e os desdobramen-
tos que estão por vir.
A possibilidade de o confron-
to interno do governo sírio contra
o Estado Islâmico (EI), - uma terrí-
vel ameaça a paz mundial que uma
senadora do Brasil conclamou re-
centemente a lutar pela libertação
do criminoso Lula -  e até de boa
parte da população que quer vê-lo
fora do poder, é quase iminente
pois há uma enorme preocupação
depois que os EUA e seus aliados
lançaram mísseis contra o gover-
no sírio do ditador Bashar Assad -
"amigo" da Rússia e do Irã - seus
'inimigos' ocasionais.
Pra quem procurou uma 'bre-
chinha' na mídia europeia que fa-
lasse dos fatos mais importantes
ocorridos no Brasil, como a prisão
do chefe da maior quadrilha insta-
lada por Lula e o Partido dos Tra-
balhadores (PT) para roubar dinhei-
ro e sonhos de um povo que não
aguenta mais tanta corrupção, li-
gar a TV ou comprar jornais com
esta intenção foi tão inútil quanto
os apelos que a tal senadora petis-
ta e seus cúmplices vêm fazendo
para libertar o ex-presidente con-
denado, por enquanto, a 12 anos e
1 mês e os advogados para que se
conceda um habeas corpus a ele,
que tal qual o EI "tocou muito ter-
ror" por onde passou.

DESESPERO DO PT
E pra não dizer que não damos
nomes aos bois (e até às vacas
quando necessário), que coisa ri-
dícula e sem propósito para o País
o que fez a presidente do PT e se-
nadora da República, no caso Glei-
si Hoffmann (não que a "Amante"
seja qualquer tipo de vaca), ao gra-
var um vídeo para a rede de TV Al
Jazeera, afirmando que o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva é
um “preso político” e convidando
“todos e todas” para se juntarem à
luta em apoio ao petista que foi con-
denado a 12 anos e um mês de pri-
são por corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro.
 O vídeo vem viralizando na
internet pois nada mais agressivo
e patético - um verdadeiro tiro no
pé - do que usar um canal de TV
árabe para tentar enganar pessoas
que não estão nem aí para estes

Alerj

problemas brasileiros, se Lula  "é
um grande amigo do mundo árabe
e que, ao longo da história, o Brasil
recebeu milhões de árabes e pales-
tinos e que foi o único presidente
que visitou o Oriente Médio",
como afirma Gleisi, aliás, processa-
da  pela Lava Jato ao lado do mari-
do, Paulo Bernardo, que também
tem outras pendências na Justiça.
Coisas assim mostram o quão
desesperados estão os 'caciques'
do partido que ludibriaram milhões
de brasileiros e brasileiras durante
anos e que agora têm a petulância
de querer enganar os árabes, algo
que não vão conseguir pois aque-
le povo sabe muito bem quando se
vale a pena defender uma causa e
conhece guerras como ninguém,
seus estragos, consequências, ver-
dade e mentiras, etc.

A FORCEPS
Como tudo relacionado ao PT
é mesmo a corrupção, a vontade
que tem de dar a volta por cima (o
que a maioria da população vem
dando sinais que não acontecerá
tão cedo, haja vista os últimos re-
sultados das eleições) e a liberta-
ção de um Lularápio "vitimizado
pelo sistema" como gostam de di-
zer, não tem faltado exemplos de
desespero. Além da forçação de
barra de políticos petistas, com
suas intermináveis cenas do mais
puro histrionismo, dos vídeos pos-
tados o tempo todo nas redes so-
ciais e até em cenas de agressão às
pessoas e o patrimônio público e
particular, algumas de suas cabe-
ças coroadas têm ruminado e voci-
ferado que Lula “foi condenado por
juízes parciais” e critica a impren-
sa. - A prisão de Lula é a continui-
dade do golpe que se iniciou em
2016, com a retirada da presidenta
Dilma do governo.
Ela não cometeu nenhum cri-
me, assim como Lula também não
cometeu. É um preso político. Ele
é inocente", dizem. E mais. Ten-
tam pegar carona em crises e deci-
sões políticas de interesse nacio-
nal como as reformas e possíveis
privatizações pretendidas pelo go-
verno as quais dizem pretender
retirar direitos dos trabalhadores,
como as trabalhistas e da Previ-
dência (nisso eles têm alguma ra-
zão) e liquidar o patrimônio nacio-
nal, como a Petrobras, entregan-
do nossas reservas de petróleo à
multinacionais, coisas que devem
ser discutidas, sim, pelo futuro e
legitimado governo e não pelo PT,
sem moral, desacreditado e corrup-
to, tampouco pelo PMDB e seus
asseclas fisiológicos.

MAUS EXEMPLOS
Como bons brasileiros, patrio-
tas que se preocupam com tudo
relacionado ao seu País, estando
onde estiverem, não deixamos de
acompanhar os acontecimentos
mais expressivos dos últimos dias,
à exceção da permanente contra
Lula, exemplo maior de que alguma
coisa está mudando. Para melhor.
Mesmo porque nossos contatos e
fontes não deixam e a internet nos
facilita a vida. Sempre. Além das
muitas 'palhaçadas petistas', aque-
les FEBEAPÁS ( festivais de bes-
teiras que assolam o país, do sau-
doso Stanislaw Ponte Preta), ou-
tros fatos relevantes mereceram
nossa atenção, como a luta dos
advogados de Paulo Maluf - con-
denado a sete anos e nove meses
por lavagem de dinheiro -  para que
ele continue cumprindo prisão do-
miciliar - decisão que foi adiada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF),
aquele que costuma fazer longos
debates sobre assuntos e temas
óbvios e, muitas vezes, decidir não
decidir nada tão cedo.
 Como vem fazendo no caso
Maluf e deverá continuar no caso
Aécio Neves, agora que receberam
a denúncia contra o senador mi-
neiro por obstrução de justiça e
mais sete inquéritos e uma ação
penal a partir das delações da Ode-
brecht, do senador cassado Delcí-
dio do Amaral e da delação dos
executivos e donos da JBS. Como
se vê, por mais milhas de distância
que estejamos, não faltam motivos
para que estejamos antenados nas
questões nacionais, aquelas que,
muitas vezes, nos fazem ter vergo-
nha de ser brasileiros mas que não
chegam a nos levar à condição de
subserviência, nem de permitirmos
intromissões em nossos problemas
internos pois como dizem por aqui,
nesta parte do Velho Continente,
roupa suja se lava em casa.

BONS EXEMPLOS
Finalmente, pra não dizer que
não falamos de flores - outra músi-
ca que também vem à mente o tem-
po todo - poucas coisas podem ser
melhores do que passar alguns
dias na Itália, país que inspira qual-
quer um à musicalidade, à cultura e
até a política.
 E seu senso por mais justiça
que pulsa por aqui o tempo todo e
que se fortaleceu desde quando
procuradores deste país resolveram
desencadear, em 1992, a operação
Mãos Limpas, um modelo que até
hoje fascina  o mundo afora e que,
certamente, inspirou a nossa que
queiram alguns, ou não, tem muda-
do o cenário nacional ao prender
poderosos, diminuir a corrupção e,
para nós, o mais importante, mos-
trando aos jovens que o Brasil pode,
sim, melhorar muito mais e que o bem
tem de prevalecer. E que lugar de
criminoso é atrás da grades.

Mais dinheiro no orçamento
para os municípios

A Assembleia Legislativa
do Rio (Alerj) aprovou diver-
sas emendas no orçamento do
governo para este ano, de au-
toria do deputado Milton Ran-
gel, destinando quase R$ 2 mi-
lhões em  recursos para obras
de melhorias em rodovias flu-
minenses, na construção de
unidades de saúde e na refor-
ma de escolas da rede pública.
A maior verba, no valor de R$ 1
milhão, já está sendo aplicada
em obras de estruturação e re-
capeamento da RJ-130, rodo-
via que liga as cidades de Te-
resópolis a Friburgo. Com 68
quilômetros de extensão, a es-
trada é um importante corredor
turístico da Região Serrana
Fluminense. “A recuperação
da via é uma reivindicação an-
tiga que vai beneficiar mora-
dores, agricultores, comercian-
tes e empresários das pousa-
das e hotéis fazenda situados
às margens da rodovia”, disse
o deputado Milton Rangel.

O parlamentar também
conseguiu incluir no orçamen-
to estadual R$ 300 mil para
construção de espaço para ar-
mazenamento de material grá-
fico e livraria na sede da Im-
prensa Oficial, órgão do esta-
do localizado em Niterói, res-
ponsável por todas publica-
ções oficiais.  No mesmo mu-
nicípio, serão destinados R$
100 mil para aquisição de mo-
biliário e equipamentos para
as escolas públicas. Outros R$
107 mil serão aplicados na
instalação de laboratório de
informática nas escolas públi-
cas do município de Itaperu-
na, no Noroeste fluminense.

Milton Rangel acredita que,

entre tantas necessidades no
nosso estado, a educação é a
que exige o maior investimento.
“Não há país que tenha conse-
guido dar um salto na qualida-
de do ensino sem priorizar a for-
mação dos professores, a ges-
tão escolar e a infraestrutura
das escolas. E como dizia, Dar-
cy Ribeiro, o idealizador dos
Cieps, “se os governadores não
construírem escolas, em 20
anos faltará dinheiro para cons-
truir presídios”, afirma.

As emendas aprovadas pela
Alerj reservam ainda R$ 250 mil
para a implantação do Centro
Público de Economia Solidária,
da Secretaria Estadual do Tra-
balho (Setrab). O espaço vai ofe-
recer cursos de qualificação pro-
fissional para artesãos e mulhe-
res empreendedoras. Foram ga-
rantidos também R$ 150 mil que
serão utilizados na construção,
reforma e aparelhamento da uni-
dade Neonatal do Hospital das
Clínicas Constantino Ottaviano,
vinculado ao Hospital Universi-
tário de Teresópolis. A cidade
ganhará uma nova unidade que
será colocada à disposição da
sociedade para dar o melhor
atendimento aos recém-nasci-
dos, sem que haja a necessida-
de de buscar transferência em
outros hospitais da região. 

Prefeito Rodrigo Neves se reúne com
presidente da Câmara dos Deputados

Em agenda na quarta-feira
(18) em Brasília, o prefeito Ro-
drigo Neves, acompanhado
pelo deputado Zveiter (DEM
RJ) foi recebido na residência
oficial do presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo
Maia. O prefeito conversou
com o presidente da Câmara
questões relacionadas à Segu-
rança Pública na Região Me-
tropolitana do Rio e a inter-

venção federal no setor, as di-
ficuldades dos municípios e
prefeituras diante da crise es-
tadual e convidou o deputado
para participar do debate com
os presidenciáveis que será
promovido pela Frente Nacio-
nal de Prefeitos em Niterói. O
presidente Rodrigo Maia con-
firmou sua presença e partici-
pação no encontro de prefeitos
das maiores cidades do país.
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Local

Dia da fundação de Niterói continua
sendo feriado após veto na Câmara

A sessão plenária da últi-
ma terça-feira (17) analisou o
veto total ao projeto de lei 69/
2017, que trata da regulamen-
tação dos feriados municipais,
de autoria dos vereadores Bru-
no Lessa (PSDB) e Bira Mar-
ques (PSB). O veto do Exe-
cutivo foi mantido por 14 vo-
tos a dois. A matéria preten-
dia acabar com o feriado de
aniversário de fundação de
Niterói, em 22 de novembro,
mantendo apenas a data do
padroeiro da cidade, São João,
em 24 de junho.

Plano Diretor
O vereador Atratino Cor-

tes (MDB), que preside a Co-
missão de Urbanismo, Obras,
Serviços Públicos, Transpor-
tes e Trânsito, anunciou no-
vas mudanças no calendário
de votação do Plano Diretor
Urbano de Niterói. As emen-
das dos vereadores podem ser
apresentadas até o dia 27 de

abril e não mais até o dia 20,
como previsto anteriormente.
A data de votação em segun-
da e última votação ficou
mantida para 15 de maio. O
presidente da Comissão de
Urbanismo justificou a medi-
da por conta da necessidade
de mais tempo para debater
as propostas apresentadas
pela sociedade civil organiza-
da e pelos vereadores.

Audiência da Saúde
Na segunda-feira, dia 16,

vereadores debateram durante
cerca de três horas, em audiên-
cia pública, a prestação de con-
tas do ano de 2017 da Funda-
ção Municipal de Saúde. A au-
diência pública foi presidida pelo
vereador Paulo Eduardo Gomes
(Psol) e teve a participação do
vereador Paulo Velasco
(PTdoB) e do Superintendente
de Finanças da Fundação, Fer-
nando Schneider, responsável-
pela apresentação dos números.

Plataforma Digital da Engenhoca
tem primeiro dia de aulas

Começaram na segun-
da-feira (16) as aulas na
Plataforma Digital Eduar-
do Fabiano Maia Gouvêa,
na Engenhoca. Crianças e
jovens mal conseguiam dis-
farçar a ansiedade pelo iní-
cio dos cursos. Era o caso
de Clara Cardoso, matricu-
lada na primeira turma de
Introdução à Programação
para Jovens. Ela quer
aproveitar os cursos gratui-
tos para se qualificar para
o mercado de trabalho.

“Eu estava contando os
dias para o início das aulas.
Estive aqui no dia da inau-
guração e a visita só aumen-
tou a minha ansiedade para
o início das aulas. Vou fazer
o maior número possível de
cursos. Quero aprender tudo
para ter mais chances de
conseguir um bom empre-
go”, disse a jovem.

Logo no primeiro dia, os
alunos elegeram o salão
multiuso com espaço pre-
ferido dentro da Platafor-
ma Digital. É ali que os alu-
nos navegam livremente na
Internet e usam equipa-
mentos de realidade virtu-
al como instrumento de
apoio didático. Para isso, o
local conta com quatro
equipamentos URV (Uni-

dade de Realidade Virtual),
que podem ser usados pelos
alunos durante os cursos e em
atividades de lazer.

Os cursos têm duração mé-
dia de dois meses. Foram dis-
ponibilizadas 270 vagas para
oito cursos de capacitações
gratuitas: Informática Básica I,
Informática Básica I - Proces-
samento de Textos, Introdução
à Programação para Jovens,
Introdução à Robótica com
Lego, Introdução à Rede de
Computadores, Desenvolvimen-
to de Jogos - Módulo I, além de
Fotografia e Inglês Básico. A
procura por vagas foi tanta que
uma lista de espera foi criada
para cada turma.

Segundo o Censo Demográ-
fico de 2010 do IBGE, a Enge-
nhoca é o bairro que apresenta
menor percentual de jovens en-

tre 18 a 24 anos frequentando o
ensino superior (11,3%).

Estrutura – Projeto com-
partilhado entre as secretari-
as municipais de Educação,
Ciência e Tecnologia e de Pro-
jetos Estratégicos e Inovação,
a Plataforma Digital conta
com salão multiuso (espaço de
universalização digital e de
acesso à internet), midiateca
(sala de jogos interativos e
educacionais), estúdio de áu-
dio, cinema comunitário para
exposição de filmes, shows e
outras atividades educacionais
e de entretenimento.

A prefeitura investiu cerca
de R$ 4 milhões na constru-
ção da Plataforma Digital.
Além do design moderno, o
espaço interno do prédio foi
ocupado tendo a funcionalida-
de como prioridade.

Cervejarias de Niterói são destaque
em evento no Caminho Niemeyer

Consolidado como um dos maiores
eventos cervejeiros ao ar livre do estado
do estado do Rio, o Gastro Beer Rio reali-
za, no próximo fim de semana (21 e 22 de
abril), uma edição no Caminho Niemeyer,
em Niterói. Com entrada gratuita, o even-
to reunirá cerca de 70 expositores, sendo
30 cervejarias artesanais e 40 food trucks
e bikes, tour e jogos cervejeiros com distri-
buição de brindes, shows de artistas de rua
e oficinas infantis. Com entrada gratuita, o
Gastro Beer Rio acontece das 14h às 22h.
O evento conta com o apoio da Gráfica
Veiga Soares, da Secretaria de Estado da
Casa Civil e Desenvolvimento Econômi-
co, da Prefeitura de Niterói, do Caminho
Niemeyer e apoio de mídia da Alpha FM.

Gastro Beer terá 70 expositores, tour e jogos cervejeiros com
distribuição de brindes, shows de artistas de rua e oficinas infantis

Luciana Carneiro

Campanha de vacinação contra a gripe começa dia 24
Começa na próxima

terça-feira (24), a Cam-
panha de Vacinação Con-
tra a Gripe. A imunização,
que segue até 1º de junho,
estará disponível em 54
salas de vacina nas Poli-
clínicas Regionais, Unida-
des Básicas de Saúde e
módulos do Programa
Médico de Família, de se-

gunda a sexta-feira, das 8h
às 17horas.  No dia 12 de
maio, será o Dia D de mobi-
lização, com mais de 500 pro-
fissionais aplicando as doses
nessas unidades. A meta do
município é vacinar aproxi-
madamente 170 mil pessoas.

O público-alvo da campa-
nha é formado por pessoas a
partir de 60 anos, crianças de

seis meses e menores de cin-
co anos (quatro anos, 11 me-
ses e 29 dias), trabalhadores
de saúde, professores das re-
des pública e privada, gestan-
tes, puérperas (até 45 dias
após o parto), pessoas priva-
das de liberdade, funcionári-
os do sistema prisional e por-
tadores de doenças crônicas
não transmissíveis.
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NÃO CREIO
MAIS EM
AMOR NEM
AMIZADE/
VIVO SÓ
PARA
SAUDADE/
QUE O
PASSADO ME
DEIXOU... E
não é que o
Caboclo
chegou lá. E por "lá" entenda a presidência da
CBF. Contudo, ele não é o colaborador da coluna.
Trata-se de Rogério Caboclo, advogado de 45 anos,
que recebeu votos de 37 dos 40 clubes das Séries
A e B, e de todas as federações, entre outros que
podem votar. Caboclo também tem o apoio do
presidente afastado, Marco Polo Del Nero, o que
tem medo de viajar para fora do Brasil. Já Caboclo
pode viajar, por enquanto...

CIDADE SITIADA... Os
responsáveis pela
segurança em Niterói
estão tendo uma grande
dificuldade em inibir os
assaltos, principalmente
em Icaraí e Santa Rosa. O
modo de atuação dos
meliantes sempre nas
mesmas áreas está
surpreendendo, pois o
esperado é que os
bandidos fiquem
variando os locais.
Parece que a polícia não
está sabendo sair dessa
sinuca de bico.

SE EU NÃO TE AMASSE
TANTO ASSIM... "Coisa
mais linda! Obrigada
pelo seu amor.",
assim Ivete Sangalo
reconheceu o carinho
de um fã. Eric
Maranhão tem 17
anos e viajou 11
horas de ônibus
(de Campo
Limpo/SP para
Nova Friburgo/RJ)
com a missão de
prestar uma
homenagem à
cantora baiana.
Ele tatuou o rosto
de Ivete em sua
coxa. A tatuagem
custou R$ 2,5 mil.
Talvez Eric não saiba, ou não curta, mas há outras
maneiras, gratuitas e mais prazerosas, de prestar
homenagens para Ivete.

CONDOM SNORTING
CHALLENGE... Se você não
tem o que fazer, aí vai
uma dica: pratique o
Desafio da Camisinha.
Basta aspirar uma
camisinha pela narina e
fazer com que a mesma
saia pela boca. A
preocupação dos
médicos é que o
preservativo não saia
pela boca, podendo
causar obstrução das
vias respiratórias e
provocar asfixia.

PFIZER... Prega. Pregabalin.
Scott Purdy, 23 anos, afirmou
que, após tomar esse anal-
gésico, simplesmente
passou a sentir atração
física por pessoas do
mesmo sexo. Ou seja, virou
viado! "Depois que tomei
Pregabalin, notei que a
minha libido tinha
diminuído e não me
interessava mais por
mulheres. Passei a procurar
atenção masculina",
confessou Scott, conhecido
na infância por Engolidor
de Churros. Agora vem o tiro
de misericórdia: Scott disse
que demorou a perceber
que a culpa era do remédio.
Então, parou de tomar (o
remédio) e a boiolagem
acabou. Contudo, voltou a
tomar (o remédio e outras
coisas) e agora se sente
muito feliz.

SEXO VERBAL NÃO FAZ MEU
ESTILO/NÃO QUERO LEMBRAR
QUE EU ERRO TAMBÉM... Não
vai ser fácil desenvolver
esse texto, mas vamos lá:
Yoweri Museveni,
presidente de Uganda,
declarou que a boca foi
feita para comer; não para
praticar sexo oral. Para ele
a prática do sexo oral causa
inclusive lombrigas e
outras parasitas. "Nós
sabemos qual é a morada
do sexo", declarou. Imagina
quando ele se ligar no sexo
anal e descobrir a
finalidade do ânus e como
ele é utilizado.

SE PUDESSE ESCOLHER ENTRE O
BEM E O MAL... Com a vitória de
Gleci no BBB 18, encerrou-se
mais um reality show. Mas a
Globo não para. Embora ainda
seja embrionário, há um
ousado projeto em se fazer
um BBB numa cidade. E
Niterói é a mais cotada. A
população ficaria refém dos
bandidos, que decidiriam
quem poderia sair. A conferir.
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Menopausa: entenda o processo que afeta todas as mulheres
Tratamento com ou
sem hormônios e
atividade física
ajudam a melhorar
a qualidade de vida
de pacientes

do Instituto Estadual de
Diabetes e Endocrinologia
Luiz Capriglione (IEDE),
Graziella Mendonça Mon-
teiro de Barros, esclarece
sobre os sintomas e for-
mas de tratamento, hor-
monais ou não, que aju-
dam as pacientes neste
momento delicado da vida.

O IEDE oferece, pelo SUS,
atendimento ambulatorial
a mulheres na menopausa
ou perimenopausa. O aces-
so ao instituto é feito via
Central Estadual de Regula-
ção (CER) e as pacientes
atendidas nas unidades
básicas de saúde e que têm
indicação podem ser enca-
minhadas para acompa-
nhamento na unidade.

Quais são os sintomas mais
comuns da menopausa?

As ondas de calor e a su-
dorese atingem cerca de
75% das mulheres, poden-
do ocorrer em grau inten-
so em 25% das mulheres
que registram os sinto-
mas, prejudicando consi-
deravelmente sua quali-
dade de vida. Irritabilida-

de, oscilações de humor,
ansiedade, insônia e de-
pressão também podem se
manifestar nessa fase.
Existem outros sintomas
que ocorrem na região do
aparelho genital, como o
ressecamento e perda da
elasticidade da vagina. O
problema pode causar dor
e dificuldade nas relações
sexuais que, somadas à
diminuição da libido,
pode levar ao desinteres-
se pela prática sexual nes-
sa fase da vida. Com o fim
da produção de estrogê-
nio pelos ovários, cresce
o risco de osteoporose,
instabilidade metabólica
(elevação do colesterol e
da glicose), depósito de
gordura no abdômen, res-
secamento da pele e dos
cabelos.

Existe tratamento para
melhorar a qualidade
de vida da mulher nessa
fase da vida?

Sim. É possível fazer tra-
tamento a base de hormô-
nios com o objetivo de res-
taurar os níveis de estro-

gênio e progesterona no
organismo, aliviando os
sintomas da menopausa e
melhorando a qualidade
de vida dessas pacientes.
A Terapia Hormonal da
Menopausa (THM) está in-
dicada para mulheres com
menos de 60 anos que
apresentem os sintomas e
nos primeiros 10 anos
após a interrupção da
menstruação. Feita com
hormônios idênticos aos
naturais, a terapia é com-
posta de estradiol em for-
ma de comprimido, gel ou

adesivos e progesterona
natural, que pode ser ad-
ministrada via oral e
transvaginal. A THM tem
efeitos benéficos nos ní-
veis de colesterol, no me-
tabolismo da glicose, com
redução no desenvolvi-
mento de diabetes, no ris-
co cardiovascular, desde
que iniciada logo após a
menopausa, e na preven-
ção da perda óssea asso-
ciada ao processo. Vale
ressaltar que apenas um
médico pode avaliar qual
a melhor formulação e via

de administração para a
paciente.

Há outras formas de
minimizar o impacto
do processo, além da
administração de
medicamentos?

A prática de atividades fí-
sicas, que ajuda a preve-
nir doenças cardíacas e
osteoporose, ajuda na
manutenção do peso, além
de melhorar o humor e a
disposição.

Há contraindicações
para a THM?

Sim. Pacientes com histó-
rico de câncer de mama ou
de endométrio, doença
hepática grave, risco ele-
vado ou histórico de trom-
bose, infarto ou derrame,
hipertensão descontrola-
da e diabetes de difícil
controle são contraindi-
cadas para a terapia. Para
essas mulheres, existem
outros medicamentos que
proporcionam alívio dos
sintomas e que não con-
têm hormônios.

Considerada pelo pú-
blico feminino uma gran-
de vilã durante o envelhe-
cimento, a menopausa é
um processo fisiológico
que começa um ano após
o último fluxo menstrual
e que todas as mulheres
terão que enfrentar em al-
gum momento da vida.
Cerca de quatro anos an-
tes da menopausa, que
acontece geralmente entre
os 45 e 55 anos, ocorre a
perimenopausa, quando
caem os níveis de estrogê-
nio, hormônio produzido
pelos ovários, levando à
irregularidade menstrual
e aos primeiros sintomas
da menopausa.

Apesar do impacto ne-
gativo sobre a qualidade
de vida da mulher, é possí-
vel diminuir suas consequ-
ências. A endocrinologista
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As Frenéticas Dhu Moraes e Sandra
Pêra se apresentam no ‘Show das 4’

Bem antes de serem “as tais
Frenéticas”, as cantoras Dulcile-
ne de Moraes (Dhu Moraes) e
Sandra Pêra se conheceram em
1972, nos ensaios do musical Po-
bre menina rica. O compositor
Carlos Lyra assinava a direção, o
texto e as músicas, compostas em
parceria com Vinícius de Mora-
es. A identificação entre as duas
foi imediata e, desde então, a
amizade entre Dhu e Sandra se-
gue rendendo frutos e projetos.

 Com tantas histórias para con-
tar e canções para cantar, surgiu a
ideia de montar um espetáculo no
qual Dhu e Sandra dividissem his-
tórias e passagens divertidas dos
bastidores da música e do teatro,
nesses mais de 40 anos de parce-
ria. Com direção musical do guitar-
rista Mimi Lessa, amigo desde o
início das Frenéticas, o show Duas
feras perigosas tem roteiro e dire-
ção do jornalista e escritor Rodrigo

Faour, que colaborou ainda com su-
gestões musicais para a dupla.

 O repertório traz hits como
Dancin’ Days, Perigosa, Aquarius
e Vingativa, clássicos da MPB
como Back in Bahia e Sabe você,
além de canções mais recentes
como Ainda bem (Marisa Monte/
Arnaldo Antunes) e Eu vou fazer
uma macumba (Johnny Hooker).

Dia 25 de abril, às 16h no Tea-
tro da UFF (Rua Miguel de Frias
9, Icaraí). Ingressos R$60.

Alexandre Santana é
atração do Arte na
Rua no CCPCM

O projeto Arte na Rua recebe
no domingo, 22 de abril, às 11h, o
cantor, compositor e cavaquinista
Alexandre Santana para show na
varanda do Centro Cultural Pas-
choal Carlos Magno, às 11h. Artis-
ta descoberto nas rodas de Samba
por Paulão 7 cordas, Alexandre gra-
vou em 2017 “Coração Solar”, seu
primeiro álbum, com 12 canções
inéditas. A entrada é franca.

Câmaras Instrumentais Aprendiz
O projeto “Concertos na Im-

prensa” recebe diversas forma-
ções de Câmaras Instrumentais
Aprendiz, como duos, trios e quar-
tetos, no dia 25 de abril, 12h30,
na Sala Leila Diniz.

Para o concerto, os alunos do
Programa Aprendiz Música na Es-
cola, mantido pela Prefeitura de
Niterói, selecionaram um conjunto
de composições que inclui clássi-
cos como “La vie en rose“ (Loui-
guy), “Concerto in B minor” (Oskar
Rieding) e “Something” (Beatles).

De acordo com o coordena-
dor do Programa Aprendiz, Dani-
el Oliveira, a música de câmara
permite que o aluno tenha, pela
primeira vez, a liberdade carac-
terística da performance musical.

“O aluno escolhe o repertório,

os colegas com quem tem mais afi-
nidade, dias e horários de ensaios,
tudo isso supervisionado pelos pro-
fessores do Programa”, conta Da-
niel. “A prática da música de câma-
ra, portanto, demanda iniciativa, res-
ponsabilidade e disciplina dos jovens
instrumentistas, além de permitir uma
variação maior no repertório”, des-
taca o coordenador.
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ÁRIES - Não se preocupe tanto com pequenos
problemas. Cuidado com o que diz, ou pode-
rá se arrepender. Deixe intrigas e fofocas de
lado. No amor, expresse seus sentimentos.
Lucros na profissão.

TOURO - Não conte com promessas futuras.
Ótimo astral para o romance. Seja mais flexí-
vel ao lidar com pessoas próximas. Evite mu-
dar de idéia toda hora, seja mais persistente
em seus projetos.

GÊMEOS - Afaste-se de pessoas negativas. Aja
com discrição e educação em todos os mo-
mentos. Gaste mais tempo com o que é im-
portante para você. Preste atenção ao que está
próximo. Clima de romance a dois.

CÂNCER - Ouça sua intuição com mais aten-
ção. Reveja seu dia-a-dia e decida se este é o
caminho certo. Mantenha a mente tranqüila
no ambiente profissional. No amor, não te-
nha medo de ser feliz.

LEÃO - As coisas estarão caminhando bem,
não se estresse à toa. No amor, momento cer-
to para dizer o que sente. Calma e paciência
serão fundamentais para resolver problemas.
Não vá contra sua intuição.

VIRGEM - Momentos de alegria ao lado da
pessoa amada. Deixe a teimosia de lado, ou
poderá ter problemas. Fique longe de fofo-
cas. Contato com parentes trará surpresas.
Siga seus planos.

LIBRA - Esclareça mal-entendidos o quanto
antes. Projetos iniciados nessa semana da-
rão bons resultados. Não tente controlar o
que os outros pensam. Pessoas negativas
podem atrapalhar seu dia-a-dia.

ESCORPIÃO - Período bastante criativo, apro-
veite tanto na vida pessoal quanto na profis-
são. Seja flexível, principalmente ao lidar com
pessoas que não conhece bem. No amor, cli-
ma de tranqüilidade.

SAGITÁRIO - Cuidado com a perda de prazos
ou documentos. Instabilidades no humor. Não
se deixe levar pelas emoções. No amor, clima
de carinho e cumplicidade. Deixe a indecisão
de lado.

CAPRICÓRNIO - Segredos e intrigas podem
provocar discussões com pessoas próximas.
Cumpra seus afazeres e procure relaxar nas
horas livres. O tempo irá decidir a importân-
cia de suas atitudes.

AQUÁRIO - Evite preocupações com detalhes
sem importância. Não deixe o desânimo to-
mar conta de suas ações. No romance, crie
algo diferente e surpreenda seu par. Mante-
nha a tranqüilidade, sempre.

PEIXES - Não tome atitudes precipitadas. Evi-
te discutir com os outros por problemas pes-
soais. Grande facilidade em se comunicar.
Não se deixe confundir por intrigas e pesso-
as confusas. Romance estável.

                    De 21 a 27 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

Mulheres: é tempo de empoderamento
Esta coluna, gentilmente ofe-

recida por meu editor Nilson
Ricardo, permite-me escrever
sobre todo e qualquer assunto
que deseje abordar, semanal-
mente.  E faço dela um espaço
para concretizar meus pensa-
mentos e sentimentos.  Assim,
tenho refletido sobre a condição
feminina de uma espécie de
pedestal que a gente só conquis-
ta com a idade, a consequente
maturidade, a curiosidade de ler
e o impulso de refletir sobre a
matéria.  Digo isso porque ou-
tro dia, fazendo uma ultrasso-
nografia, surpreendi-me com a
médica que me avaliava confes-
sando-me suas inseguranças,
medos e expectativas existen-
ciais e afetivas.  Eu não havia
perguntado nada, mas ela, sem
que eu esperasse, desatou a fa-
lar sobre sua aparência e seu
último relacionamento, que aca-
bara há pouco tempo.  Uma
mulher jovem e linda, de 44
anos, bem-sucedida profissional-
mente, ali me indagando se eu
achava que ela deveria colocar
aparelho nos dentes ou fazer
botox.  Fiz questão de tranquili-
zá-la dizendo que ela não preci-
sava de nada, que seu rosto era
perfeito, seus olhos grandes e
vívidos, e que um dentinho torto
não atrapalhava absolutamente
sua beleza deslumbrante.  De
fato ela era alta, magra, tinha
um cabelo grande e louro e uma
simpatia plena.  Um tipo “mu-
lherão”, evidenciando ali sua
hiper ansiedade em encontrar
o grande amor. Quanta auto-
estima ainda por conquistar!

Depois de encher a bola dela
o quanto pude saí dali satisfeita
por ter estendido a mão, de al-
guma forma, a uma alma cheia
de inquietude.  E certa do quan-
to ela me ajudou  também, não
somente por dizer que meus

exames estão ótimos (e isso é
maravilhoso!), como por funci-
onar como um espelho pra mim,
dando-me conta de que estou
livre dessa escravidão de bus-
car ofegantemente um relacio-
namento, a ponto de esquecer
de mim mesma, de meus proje-
tos e sonhos individuais que, es-
ses sim, justificam em primeiro
lugar o sentido de minha vida.
A bela e agradável doutora
abriu-me a visão para verificar
o quanto estou, hoje, livre para
ser, finalmente, feliz!  Feliz pela
família que constituí, pelo traba-
lho que faço e pelos sonhos que
ainda persigo realizar.  Feliz pela
saúde e pelas conquistas até
aqui.  Feliz porque me amo e
não dependo de ninguém para
me dizer o quanto sou uma pes-
soa bonita.  Ahh, mulheres, quão
bom seria termos toda essa pai-
xão por nós mesmas desde sem-
pre, sem a  necessidade de gas-
tar tantos anos em relaciona-
mentos, muitas vezes, abusivos!

Quando vejo ministros do
STF pressionando as duas mu-
lheres que lá estão, de forma de-
sonesta e tirânica, pelo simples
fato de que elas são mulheres,
meu íntimo se enche de revol-
ta.  Mas sorrio e me vingo, no
bom sentido, ao pensar que são
justamente elas as que dão as
maiores lições de hombridade,

lealdade, serenidade e sensa-
tez.  Ser manso não significa
ser otário, nem ser líder é sinô-
nimo de falar mais alto.  Pelo
contrário, o maior líder que o
planeta já conheceu lavou os
pés de seus seguidores.

À médica que me atendeu
desejo liberdade para se amar
e se curtir, pois a partir daí é
que ela terá mais chances de
enxergar, em meio à multidão
de possíveis amores, um ho-
mem realmente valoroso, aquele
que admira e respeita a condi-
ção feminina.  Às ministras do
STF a minha torcida para que
mais e mais calem a boca des-
ses falsos leões, na realidade
cordeiros inseguros e acovar-
dados atrás de togas e discur-
sos ininteligíveis.  Às mulhe-
res, jovens e maduras, a mi-
nha mensagem de que persi-
gam seus próprios alvos em pri-
meiro lugar, e todos os demais
sonhos lhes serão realizados.
Porque a gente não precisa re-
almente da aprovação de nos-
sos atributos por parte dos ho-
mens para podermos nos co-
locar, nem da tirania de nos-
sos filhos adolescentes a nos
chamar de velhas, para ser-
mos lindas e poderosas.  É
Deus quem nos diz “vão que
Eu garanto”! Bóra, mulhera-
da, o mundo é nosso!

palavras@gazetanit.com.br
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Green Night movimenta  Piratininga com corrida e show do Toni Garrido
A noite de sábado, dia 28 de

abril, agitará a orla de Piratininga
com a Green Night, corrida notur-
na de 5 e 10 km realizada em par-
ceria com a Prefeitura Municipal
através da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer. Com início às 19h,
a corrida promete surpreender os
atletas com muita luz, DJs e muitas
atrações pós-corrida.

A principal atração da noite, Toni
Garrido, presenteará o público com
um show repleto dos maiores su-
cessos de sua ex-banda Cidade
Negra e outros sucessos da MPB.

A largada será na areia da orla
de Piratininga e o percurso segue,
tendo a transição para o asfalto no
km 2,5, retornando a areia para o
término da prova. Os atletas que
realizarem o percurso maior repe-
tirão o trajeto inicial.

“A Green Night surgiu a partir
da necessidade de interação e en-
tretenimento dos atletas após as
corridas. Com uma proposta ino-
vadora, unimos uma corrida notur-
na repleta de luzes e muita músi-
ca, shows, Food Trucks e um fes-

tival com as melhores cervejas ar-
tesanais. Nossa proposta é levar
uma experiência impactante na
qual os atletas serão surpreendi-
dos desde a largada até o pós pro-
va, numa noite recheada de atra-
ções” – garante Tiago Martins, or-
ganizador do evento.

As novidades não param por
ai. Antes da largada principal ha-
verá a Green Night Kids. Nossos
pequenos atletas também poderão
participar deste desafio. A Green
Night Kids será uma divertida cor-
rida com distâncias de 200 e 400

metros. Serão duas categori-
as, de 6 até 8 anos e 9 até 12
anos, com direito à medalhas
para os participantes.

Os que completarem o per-
curso ganharão uma medalha. As
inscrições podem ser feitas pelo
site www.greennight.com.br e os
kits serão retirados no Shopping
Itaipu Multicenter, no dia anteri-
or a corrida, dia 27, de 10h às 22h,
e no dia da corrida, até 15h.

Na mesma semana aconte-
ce a 2ª edição da Copa Rio
Beach Tennis, do dia 27 de abril
à 1 de maio, com 25 quadras
montadas em um dos visuais
mais bonitos de Niterói. As ins-
crições continuam abertas pelo
site www.copariobt.com

A Green Night e a Copa Rio
de Beach Tennis têm a parce-
ria com a Prefeitura de Niterói
em Parceria com a Prefeitura
Municipal através da Secreta-
ria Municipal de Esportes e
Lazer, conta com o apoio da
Neltur, Hospital Icaraí, Multi-
center e Predialnet.


