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João Direnna é jornalista
e psicólogo. Responsável
pelo Blog do Direnna

Política

panorama@gazetanit.com.br

MEMÓRIAS
DE UM CÁRCERE
O ex-presidente de um Brasil
que ninguém quer mais (só aque-
les que têm mandato, foro privi-
legiado e levam outras vanta-
gens na Lei de Gérson, certo?),
Lula da Silva, completou seu
'mesversário' preso em Curitiba.
Mas não numa prisão daquelas
típicas para quem cometeu crimes
hediondos como ele de, por exem-
plo, matar milhões de pessoas por
falta de uma saúde de qualidade;
deixar um legado de milhões de de-
sempregados e milhares de jovens
sem educação digna; milhares de
pessoas perambulando pelas ruas
por falta de políticas sociais de com-
bate às drogas; escândalos como
mensalão, petrolão e tantos outros
que proliferaram durante o reinado
do PT, mancomunado, sempre, pelo
velho PMDB (que agora vem tra-
vestido de MDB), etc.
Para se ter ideia do País injusto
em que vivemos, o autor do maior
projeto criminoso de poder tem sido
mantido numa 'salinha' com todas
as regalias que um prisioneiro co-
mum não tem (só os políticos iguais
a ele), a um custo de R$ 300 mil, ou
seja, caso continue por mais 11 me-
ses, quase R$ 4 milhões.
A salinha tem esteira para exer-
cícios diários, uma TV de 32", frigo-
bar (alguém duvida que não rola
umas biritas?), visitas a qualquer dia
e hora, de "Amante" ou não (a pre-
sidente do PT, Gleisi Hoffmann é
uma delas) e sabe-se lá mais o quê?
Mesmo assim, é bem provável
que o maior larápio político da his-
tória do Brasil ainda esteja recla-
mando do lugar por não contar com
uma academia de ginástica, uma
destilaria de bebidas alcoólicas e
uma fábrica de charutos cubanos
naquele reduto onde ele, certamen-
te, vai comandar a campanha elei-
toral e o plano B do partido rumo
ao Palácio do Planalto, uma vez que
lhe foi negado qualquer habeas
corpus até o momento.

AGORA É PRA VALER
 Enquanto as pseudo-estrutu-
ras partidárias vigentes no País, prin-
cipalmente, as maiores como PSDB,
PMDB, DEM, PP, PSD e até o PT, se
digladiam e discutem métodos para
herdar os votos do ex-ministro Joa-
quim Barbosa (recém-sepulto, exa-
tamente, por tais estruturas e méto-
dos), a candidatura do deputado Jair
Bolsonaro parece se consolidar
ainda mais pois a população tem
demonstrado o desejo por outsi-
ders (tanto Barbosa com Luciano
Huck vinham bem nas pesquisas)
e outros nomes com forte apelo
para propor mudança de paradig-
mas na arte de governar.

 Se Joaquim Barbosa preferiu
não continuar na "guerra', Bolso-
naro vai fazer de tudo para conquis-
tar novos territórios - conquistados
ou não - no caso, votos do ex-mi-
nistro que, como ele, não está ali-
nhado com os tais esquemas parti-
dários, não tem envolvimento nas
denúncias de corrupção, muita es-
trutura partidária, suporte econômi-
co e simpatia da mídia, mas possui
como principal capital o passado lim-
po e um forte apelo popular em rela-
ção a várias propostas factíveis e
suficientes para mantê-lo 'vivo'.
Além disso, Bolsonaro tem tido
coerência, levando-o a desfrutar de
credibilidade, principalmente, em
relação àqueles que não aguentam
mais tanta corrupção, mentira e pro-
messas não cumpridas. Sendo as-
sim, num meio onde predominam as
más qualidades, tal qual o ex-minis-
tro que optou nem permitir seu nome
na disputa, Bolsonaro deverá so-
frer muita pressão por parte dos ad-
versários e também de grande parte
da mídia nos próximos cinco meses.
Mas como bom soldado, patri-
ota e defensor da ética, da moral e
bons costumes, e pela experiência
parlamentar de quase 32 anos, mui-
tos acreditam que ele continuará no
desafio de chegar ao segundo tur-
no contra alguém do 'velho sistema'
que fará de tudo para não vê-lo su-
bir a rampa do Planalto.

SÁBIAS PALAVRAS
Minha velha e sábia avó - como
costumam ser todas as velhas e sá-
bias avós - dizia que "quem com
porcos se junta, farelo come"... E
deve ter sido este um dos ensina-
mentos que dona Benedita Gomes,
mãe do ex-ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Joaquim Bar-
bosa, deve ter-lhe dado durante a
árdua, porém, irrepreensível vida,
fazendo-o mudar de ideia em rela-
ção às disputas para presidência
da República e desistir da vida po-
lítica. Pelo menos aquela de man-
dato eletivo, espera-se.
Lembro-me muito bem do dia
em que ele, durante a posse como
presidente do STF, foi homenagea-
do (mais conhecido como cercado
de hipocrisia pela maioria) por vári-
as autoridades - felizmente, não pela
então presidente Dilma Rousseff
que, logo depois, sofreria o impea-
chment, livrando o País de parte do
sofrimento - inclusive, por sua 'mãe-
zinha' (como ele chamou a velha e
sábia Benedita várias vezes duran-
te seu discurso como representan-
te maior da Justiça brasileira, esta,
sim, com autoridade suficiente para
falar) que, entre outras revelações,
humildes, sinceras, contagiantes e
super emocionantes, disse que tudo
que fez pelo filho foi interceder: " O
que eu dei foi oração, ele lutou por
conta própria”, contou.

 Todo o Brasil sabe -  e viu
durante os muitos embates no ple-
nário do STF, principalmente, con-
tra o lesa-Pátria e arrogante 'cole-
ga' Gilmar Mendes - que Joaquim
Barbosa, um homem negro e nas-
cido pobre, muito pobre, aliás, de
mãe analfabeta, deu duro para che-
gar onde chegou e tem uma inte-
lectualidade e saber jurídico de fa-
zer inveja a qualquer um, talvez, pré-
requisitos demais para receber
apoio da classe política que tem,
exatamente, isto ao contrário.
 Todo mundo sabe, também,
que dona Benedita deu muito mais
ao filho e que o caráter, o discerni-
mento e a grande experiência nos
bastidores, ou não, dos podres po-
deres da República  pesaram, sobre-
maneira, na difícil decisão de não
entrar na disputa pelo PSD, partido
ao qual está filiado e que não deve
ter feito muita questão de ver al-
guém apoiado 'pelas massas' tendo
chances de chegar lá e causar trans-
tornos, incômodos e estragos na
vida mundana de Brasília e no resto
profano do País constituído de re-
presentações contaminadas por
políticos que em qualquer lugar de-
cente estariam passando o resto de
suas vidas numa masmorra ou, até,
num paredão de fuzilamento.
Finalmente, todos sabemos que,
numa disputa, pra valer, numa falsa
democracia, mas com fortes tendên-
cias ao anti-establishment, ou seja,
para apoiar qualquer um que tenha
indicativos de mudanças do que aí
está (o continuísmo, a mesmice, a
roubalheira, a corrupção institucio-
nalizada, a transgressão à leis e ao
direito de ir e vir) é muito difícil para
um outsider ter chances de entrar
no 'jogo', sequer chegar ao segun-
do turno e vencer as eleições.
Sendo assim, a classe política
atual, aquela desqualificada, deso-
nesta e que torce o nariz para o que
chamam de 'direita e moralista e de-
mais', só tem como argumento di-
zer que Joaquim Barbosa - bem
como Jair Bolsonaro - "não tem
chance, não tem plataforma, não
tem experiência para gerir um País
como o Brasil, tem medo, ou deve
ter algo estranho que o impede de
participar do pleito", como insinu-
aram outros pré-candidatos, estes
sim, estranhos e sem moral para
falar de fichas-limpas como Barbo-
sa e Bolsonaro que representam
uma grande parcela da população
ávida por um Brasil livre de tanta
corrupção e desvio de dinheiro
público em diversos níveis. Se seus
votos irão migrar para Marina, Ál-
varo Dias, Ciro Gomes ou Geraldo
Alckmin, mais alinhados com os
velhos esquemas partidários, só o
tempo e as urnas dirão.

Pensamento da semana: Lula
está preso por ser político ladrão

ou por ser ladrão político?

Alerj vota projeto que permite
acesso de animais em shoppings

Local

Shoppings, bares, restau-
rantes e supermercados locali-
zados no Estado do Rio de Ja-
neiro poderão ser obrigados a
permitir o acesso de cães, ga-
tos e outros animais de estima-
ção acompanhados dos respec-
tivos donos em suas instalações.
De autoria do deputado Milton
Rangel (líder do DEM), o pro-
jeto de lei está em análise na As-
sembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj).

Pets de pequeno porte de-
verão ser conduzidos por
meio de coleira e guia pelo
responsável, podendo tam-
bém ser conduzidos em bol-
sas ou outro meio de trans-
porte. Já a circulação dos ani-
mais de médio e grande porte
no interior desses locais, de-
verá ser feita obrigatoriamen-
te com a utilização de coleiras
e focinheiras, conforme deter-
mina a legislação vigente.

Para o deputado, o princi-
pal objetivo do projeto de lei é
uniformizar a norma referente
à presença de animais nos es-
paços comerciais. "Muitos lo-
cais já aceitam a circulação de
animais domésticos com os
responsáveis, porém existem
restrições, impedindo até a per-
manência de pets pequenos,
conduzidos em bolsas e carri-

nhos, dificultando que consu-
midores possam frequentar os
locais para fazer compras", ex-
plica Milton Rangel.

Todos os estabelecimentos
deverão afixar cartazes em suas
dependências para divulgar o
conteúdo desta Lei. O projeto
determina que o descumpri-
mento da norma resultará em
em multa diária para o estabe-
lecimento comercial.

Milton Rangel também é
autor de um segundo projeto
de lei que garante a permanên-
cia de animais de estimação
em abrigos para moradores de
ruas.  Com a medida, pessoas
em situação de vulnerabilida-
de não terão mais que se se-
parar dos seus melhores ami-
gos, cães e gatos, em sua mai-
oria, quando forem acolhidos
por casas de passagem. Os
dois projetos aguardam pare-
cer das comissões técnicas
para serem colocados em vo-
tação na Casa.

O defensor público Cle-
ber Francisco Alves (dir.) em
sua posse na Academia Flu-
minense de Letras, acompa-
nhado do irmão Ivan Fran-
cisco Alves e da mãe Ana
Maria Alves. A solenidade foi
presidida por Waldenir de
Bragança e contou com nu-
merosa caravana de Petrópo-
lis, terra natal de Cleber.

Foto de Murilo Lima

Registro
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Niterói terá novo
sistema de notas
fiscais de serviços
em junho

A Prefeitura de Niterói pas-
sará a contar com um novo
sistema de emissão de notas
fiscais de serviços a partir do
dia 4 de junho. A medida visa
manter atualizadas as ferra-
mentas de gestão do Impos-
to Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISS) e facili-
tar o acesso dos contribuin-
tes em uma ferramenta mais
ágil, intuitiva e segura. A no-
vidade é o ambiente respon-
sivo para utilização, emissão
ou cancelamento de notas em
tablets e smartphones.

O atual sistema de emis-
são de notas fiscais será de-
sativado às 20 horas do pró-
ximo dia 30.

Para facilitar a adaptação
ao novo sistema de nota fis-
cal de Niterói que começa a
operar no dia 4 de junho, a
Secretaria da Fazenda pro-
moverá treinamentos para
os contribuintes durante
todo o mês de maio.

Mais informações em
http://fazenda.niteroi.rj.gov.br

Seminário
No próximo dia 18, a Asso-

ciação Fluminense de Amparo
aos Cegos (Afac), no Fonseca,
estará realizando o seminário
“Políticas Sociais e a Inclusão
da Pessoa com Deficiência –
Perspectivas da Saúde Previ-
dência e Assistência Social”.

Estarão em debate temas
como a contribuição das asso-
ciações profissionais e das en-
tidades do terceiro setor para a
causa da deficiência e as pers-
pectivas da saúde previdenci-
ária e a assistência social.

As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas online: http:/
/www.afac.org.br

Câmara Municipal com agenda cheia na próxima semana
Apesar da pauta ainda

trancada por conta da análise
de vetos do Executivo a emen-
das da Lei Orçamentária Anual
(LOA) para o exercício finan-
ceiro de 2018, a agenda da
Câmara de Vereadores segue
com intensa atividade. Audiên-
cias públicas, reuniões de co-
missões permanentes, sessões
solenes, exibição de filmes no
Espaço Cinema, exposições e
o Projeto Escola de Democra-
cia, entre outras atividades. As
sessões plenárias regimentais
são realizadas às terças, quar-
tas e quintas-feiras.

Na próxima semana, entre
14 e 18 de maio, o calendário
será intenso. A segunda-feira,
14, as atividades começam pela
manhã e estendem-se até às 21
horas. Às 10 horas, o vereador
Carlos Jordy (PSL), preside
sessão solene para entrega de
moções de aplauso para agen-
tes da segurança pública. No

início da tarde, às 14 horas,
audiência pública solicitada por
Bruno Lessa (PSDB), vai dis-
cutir a situação da saúde men-
tal em Niterói. No início da noite
os 70 anos de criação do Esta-
do de Israel será lembrado em
ato solene, também presidido
por Bruno Lessa.

Ainda na segunda-feira, às
18 horas, na Sala de Reuniões
Vereador Carlos Magaldi, no
subsolo da Câmara, a verea-
dora Talíria Petrone (PSOL),
que preside a Comissão de
Direitos Humanos, recebe ati-
vistas dos movimentos LGBTs
da cidade. Na mesma sala, às
15 horas, o vereador Paulo
Velasco (PTdoB), presidente
da Comissão de Fiscalização
das Fundações Municipais,
Autarquias e Empresas Públi-
cas, comanda reunião sobre o
assunto. Fechando a semana,
na sexta-feira, 18, a vereado-
ra Verônica Lima (PT), presi-

de sessão solene para entrega
de moções.

Financeira, Controle e Orça-
mento, presidida pelo vereador
Carlos Macedo (PRP), serão
realizadas nos dias 17 e 29 de
maio e no dia 14 de junho. Sem-
pre às 20 horas, no Plenário
Brígido Tinoco, as audiências
são abertas à população.

A íntegra da mensagem
pode ser consultada através do
site oficial da Câmara acessan-
do www.camaraniteroi.rj.gov.br
no link “legislativo”.

Diretrizes
orçamentárias

As três audiências públicas
legislativas para debater a men-
sagem-executiva 11/2018, sobre
a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para 2018, já têm
datas marcadas. Organizadas
pela Comissão de Fiscalização

Romário arranca
na frente para o
governo do Rio

Pesquisa do instituto Para-
ná, aponta que, se as eleições
para governador fossem hoje,
o senador Romário (Podemos)
e o ex-prefeito do Rio Eduar-
do Paes (DEM) iriam para
segundo turno, com 26,9% e
14,1% das preferências dos
eleitores, respectivamente.
Para o levantamento foram
ouvidas 1.850 pessoas em todo
o estado, entre os dias 4 e 9
de maio deste ano, divididas
em grupos por sexo, faixa etá-
ria a partir de 16 anos, grau de
escolaridade e nível econômi-
co. No rastro dos dois pré-can-
didatos ao Palácio Guanabara
estão Anthony Garotinho
(PRP), com 11,6%; e Índio da
Costa (PSD), com 8,8%.

Prefeitura inicia obras
em cinco comunidades

Com investimentos de
R$ 1,6 milhão, o prefeito de
Niterói, Rodrigo Neves, as-
sina, neste sábado (12), a
partir 9 horas, a ordem de
início para obras em cinco
comunidades.

Na Travessa Iara, no
Cubango serão realizadas
a recuperação do campo
de futebol e a construção
de vestiários. Na Rua Jan-
dira Pereira, em Santa
Bárbara, as intervenções
incluem contenção de en-
costa com a aplicação de
técnicas como cortina ati-
rantada, sistema de drena-
gem, calçadas e guarda-

corpo. No Jacaré, na Re-
gião Oceânica, os morado-
res ganharão uma praça,
além da reforma da quadra
da Estrada Frei Orlando.

No Fonseca, a Vila Ipi-
ranga receberá duas inter-
venções. Serão feitos o re-
paro e a manutenção da
quadra que fica ao lado da
creche municipal Marilza
Medina. Na localidade co-
nhecida como Caçador será
feita a reforma do alambra-
do da quadra poliesportiva,
além da construção de ves-
tiários e de uma praça. Já
no Santo Cristo, o campo re-
ceberá grama sintética.

Mutirões contra
Aedes aegypti

Mais de 1600 imóveis fo-
ram vistoriados durante essa
semana em outra etapa de
mutirões contra o mosquito
Aedes aegypti, no Barreto.

Os agentes do Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ)
percorreram a região entre as
Ruas Presidente Craveiro Lo-
pes e Dr. March vistoriando
casas, estabelecimentos co-
merciais e praças para identi-
ficar possíveis criadouros do
mosquito e eliminá-los.

De acordo o chefe do CCZ
de Niterói, Francisco de Faria
Neto, é fundamental definir
um dia na semana para reali-
zar a troca de água e a lava-
gem dos reservatórios que não
podem ser eliminados, como
pratinhos e vasos das plantas.



#g
az

et
an

it

4 | Edição de 12 a 18 de maio de 2018
ANUNCIE e pague em até 10X no cartão (21) 98681-5374Mundo

ONDE NASCEM OS FORTES...
Você detesta correr? Ou pelo
menos gostaria de correr,
mas não tem preparo físico?
Quem sabe você não
encontrou uma corrida para
chamar de sua? No Texas
(Estados Unidos), ocorre
uma corrida para quem não
gosta de corrida. A inscrição
custa US$ 25 com direito à
camisa e medalha. A
largada é em frente ao bar,
que oferece uma cerveja aos
participantes. O percurso
tem apenas 500 metros. No
meio da prova pode-se
tomar um café e fumar. A
chegada também é na frente
de um bar, que também
oferece uma cerveja a cada
participante. Então, vai
correr para beber ou vai
beber para correr?

MAS TUDO PASSA/
TUDO PASSARÁ/E
NADA FICA/NADA
FICARÁ/SÓ SE
ENCONTRA A
FELICIDADE/QUANDO
SE ENTREGA O
CORAÇÃO... O autor
do vazamento das
fotos da Paolla
Oliveira parece que
vai receber o perdão
da atriz. As fotos
clandestinas
ocorreram durante
as gravações da
minissérie global “Assédio”. Na época, Paolla afirmou
que levaria o caso até as últimas consequências. No
entanto, após os pedidos de desculpas do
(ir)responsável, Paolla levou em conta o lado
humano da questão e resolveu perdoar o Zé Mané.
Já a Globo, a princípio, não deixará passar em
branco.  A lamentar a qualidade das fotos, que
poderia ter sido melhor.

ELA AMA CACHORROS...
Que Marcela Temer é a
melhor coisa do
(des)governo Temer,
todos sabem. E não é
que a bela, recatada e
do lar teve uma atitude
nobre? Marcela
passeava estrada a
fora com seu cachorrinho Picolly, um terrier, quando
de repente o pobrezinho caiu no Lago Paranoá e foi
atacado pelos patos que lá habitam. A primeira-dama
não pensou duas vezes e entrou com roupa e tudo no
lago para salvar Picolly. Tanto a assistente de Marcela
quanto os militares que presenciaram a cena foram
repreendidos em nome de Jesus por não a ajudarem.
Resumo da ópera: o cachorro do Temer aprontou mais
uma, e mais uma vez conseguiu escapar bem.

HIGHLANDER... Não se sabe se na hora da negociação os
envolvidos estavam bêbados ou envoltos em nuvens de
maracutaia. O certo é que a Cervejaria Petrópolis
conseguiu parcelar o seu débito de R$ 1 bilhão com a
receita estadual. O pagamento da última parcela está
previsto para ocorrer no ano de 4105; não custa lembrar
que estamos em 2018. A Procuradoria-Geral do Estado
pediu para que tal parcelamento seja revisto. Ou
restaura-se a moralidade ou bebamos todas!

MINHA ESTRANHA
LOUCURA/É FAZER DOS
TEUS ERROS UM MOTIVO
QUALQUER/A RAZÃO DA
MINHA CULPA... Cada vez
mais é complicado o
relacionamento entre
patrões e empregados, e
entre os próprios
empregados, que se
aturam por mais de oito
horas em um mesmo dia.
Pensando em melhorar
esses relacionamentos,
as empresas têm
buscado soluções
inusitadas. Uma
empresa em São Paulo
resolveu reservar sua
sala de reuniões das 11
às 15 horas para... troca
de figurinhas da Copa do
Mundo. A Panini, editora
do álbum, participa
desta parceria. Contudo,
mais importante do que
trocar figurinhas é trocar
as figuraças da política.
Em outubro, você terá
uma data reservada
especialmente para
fazer isso (dia 7, das 08
às 17 horas).

TODO DIA QUANDO EU PEGO
A ESTRADA/QUASE SEMPRE
É MADRUGADA/E O MEU
AMOR AUMENTA MAIS...
Nada de Antonio Fagundes
ou Stênio Garcia. A carga
pesada agora é outra:
trata-se de uma
caminhoneira chamada
Aline Füchter Ouriques. Ela
é formada em
administração, tem 28
anos e mais de 220 mil
seguidores entre
Instagram e Facebook. Fugindo completamente do estereótipo dos colegas de
profissão, a catarinense ganhou o título de caminhoneira mais sexy do Brasil. São
muitas fotos do caminhão, ou melhor, são muitas fotos da boleia, cujo tamanho e
formato remetem ao ditado popular “é muita areia para o meu caminhão”.
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4ª edição do Festival Tudo Blues no Teatro da UFF
A partir do dia 17 de maio,

acontece a quarta edição do
festival Tudo Blues no Teatro
da UFF (Rua Miguel de Frias,
9, Icaraí). Indo para o seu quar-
to ano de sucesso, o Tudo Blu-
es tem como definição dar ên-
fase ao blues, mas sempre
abrindo as portas para outros
ritmos que vieram através dele,
como o jazz, rhythm’n’blues,
rock, country blues, entre ou-
tros. Serão oito dias de festi-
val, sendo uma atração por dia
e sempre de quinta a domingo,
ou seja, de 17 a 20 de maio e
de 24 a 27 de maio. Todos os
shows serão às 20 horas. In-
gressos R$ 50

Em sua abertura, o festival
receberá, a banda Laranjele-
tric. Formada no Rio de Janei-
ro, a banda vem com um show
focado no CD lançado no final
de 2017. A Laranjeletric tem
uma forte influência dos clás-
sicos artistas da música negra
norte-americana, ou seja, vai do
blues ao funk, passando pelo
gospel e pelo soul e com can-
ções autorais embebecidas por
estes estilos. A banda é forma-

da por Marco Lacerda (guitar-
ra e voz), Marcus Kenyatta
(guitarra e vocais), Ygor Hel-
bourn (bateria e vocais) e Pe-
dro Leão no baixo.

Dia 18, é a vez do guitar-
rista Daniel Cheese. Especi-
almente para o festival Tudo
Blues, Daniel vai apresentar
um pouco do seu trabalho au-
toral e de bandas e artistas
consagrados como, Allman
Brothers, Led Zeppelin, Are-
tha Franklin e Freddie King.

A cantora e atriz Rosa Ma-

rya Colin, é a atração do dia
19. Com mais de 50 anos de
carreira e que ficou conhecida
do grande público através de
sua gravação da música “Cali-
fornia Dreaming”, Rosa Ma-
rya Colin irá interpretar alguns
grandes clássicos do blues.

Fechando a primeira se-
mana do festival Tudo Blues,
dia 20, quem se apresenta é a
banda niteroiense Colorado
Country. Será uma noite de-
dicada ao country blues,
bluegrass e ao folk rock.

A banda niteroiense Colorado Country se apresenta no dia 20

Fim de semana de Blues no Teatro Popular
O Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe Niterói Blues Festival.

O evento acontecerá nos dias 11, 12 e 13 e contará com 16 bandas,
totalizando cerca de 30 horas de blues e rock. Além de música,
haverá food trucks, cervejas artesanais, artesanato e espaço kids.

Para quem imprimir o ingresso no site bluesrockfestival.com.br,
a entrada será gratuita mediante a doação de dois quilos de alimen-
to não perecível. Outra opção é apresentar o ingresso impresso e
doar R$ 10 na entrada, como uma espécie de vale-alimento. Sem
ingresso impresso, o valor da entrada é R$ 20 (meia a R$ 10). Toda
a arrecadação será doada para instituições de caridade da cidade.
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Arte & Espetáculo

Rafael Portugal apresenta
‘Eu Comigo Mesmo’ no Abel

Se você acha que já riu de
tudo, vai se surpreender com Ra-
fael Portugal. O ator do Porta dos
Fundos apresenta no seu espetá-
culo inédito ‘Eu comigo mesmo’,
a rapidez do stand up aliada à cri-
atividade na composição de um
personagem inusitado em um show
de humor e comédia no ritmo cer-
to que vai entreter, contagiar e
fazer o público se divertir.

Rafael conta um pouco das his-
tórias mais engraçadas que acon-
teceram em sua vida, como por
exemplo quando ele se alistou no
exército e não tinha nenhuma no-
ção do que iria acontecer lá den-
tro; de quando era adolescente e
passava o dia na casa de praia. E
como morador da zona oeste do
Rio de Janeiro não podiam faltar

as histórias que aconteciam den-
tro do trem. Essas e outras históri-
as contadas com muita irreverên-
cia e descontração farão o público
se identificar e morrer de rir.

Até 27 de maio, sexta às 21h e
Sábado e Domingo às 20h. O Te-
atro Abel fica na Rua Mário Al-
ves, 2, em Icaraí. Ingressos R$50
(Sexta e Dom) e R$60 (Sáb). Clas-
sificação 14 Anos.

Quarteto em Cy faz
show no Teatro da UFF

Com mais de cinco décadas de
história, o Quarteto em Cy apre-
senta o show ‘Querelas do Bra-
sil’, em referência ao clássico sam-
ba Querelas do Brasil, composto
por Maurício Tapajós e Aldir
Blanc. No repertório do show es-
tão inúmeros sucessos criados
pelos grandes nomes da MPB,
entre os quais Vinicius de Mora-
es, Chico Buarque, Dorival Caym-
mi, Tom Jobim, Carlos Lyra e tan-
tos outros compositores que fazem
parte da história do Quarteto. Dia
16 de maio às 16h. Ingressos R$60.

Documentário
sobre os bastidores
do impeachment de
Dilma tem pré-estreia

O premiado documentário “O
Processo”, da diretora Maria Au-
gusta Ramos, faz sua pré-estreia
no Cine Arte UFF dia 15, às 19h.
Após a exibição, o público terá a
oportunidade de debater com o
crítico Carlos Alberto Mattos e
o professor Cezar MIgliorin os
aspectos abordados no documen-
tário. ‘ O Processo’ oferece um
olhar a partir dos bastidores do
processo político que culminou
com o impeachment da então
presidenta Dilma Roussef, em
2016. Ingressos R$14

Canções, histórias
e brincadeiras com
Bia Bedran em Icaraí

Até o dia 20 (sábados e domin-
gos), às 16h, Bia Bedran apresen-
ta no Teatro da UFF (Rua Miguel
de Frias 9) um espetáculo musical
com histórias e brincadeiras, além
de suas canções, algumas inéditas
e outras já conhecidas junto às cri-
anças e educadores. Valorizando a
presença física dos livros como se
estivéssemos dentro de uma gran-
de biblioteca, os contos e os perso-
nagens ganham vida numa contí-
nua viagem musical. Ingressos:
R$40 (inteira) e R$20 (meia).

A força e beleza da
mulher em exposição
na Sala Leila Diniz

Até o dia 29 de maio, das 10h
às 17h, a Sala de Cultura Leila
Diniz (Rua Prof Heitor Carrilho
81, Centro ) receberá a exposi-
ção “Filhas da Terra”, de Inês
Drummond. Os amantes de arte
poderão conferir 40 obras que
retratam o universo feminino,
com releituras de fotos, sonhos
da artista e natureza.

A entrada é franca.
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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

ÁRIES - Pessoa amiga poderá se tornar ain-
da mais especial. Boa comunicação irá ren-
der bons frutos na profissão. Mantenha a
calma e a paciência, sempre. Não tome deci-
sões precipitadas com dinheiro.

TOURO - Não fale tanto sobre seus proble-
mas. Invista em seu futuro. No amor, cena de
ciúme poderá apagar o brilho do romance.
Solte-se mais e acredite em você, principal-
mente na vida pessoal. Saúde estável.

GÊMEOS - Dedique mais tempo a atividades
que lhe tragam prazer. Abuse da criativida-
de para inovar na profissão. Controle mo-
mentos de irritação. Reponha as energias ao
lado de quem ama.

CÂNCER - Cuidado com pequenos acidentes
domésticos. Criatividade em alta: aproveite
para tirar antigos planos da gaveta. Não dê
ouvidos a fofocas e boatos. Equilibre as ener-
gias. Abuse do charme a dois.

LEÃO - Boas notícias animarão sua sema-
na. Convite para evento social irá agitar
sua vida. Boa fase na vida financeira. Tome
cuidado com fofocas ou intrigas. Clima de
aproximação em uma nova conquista.

VIRGEM - V isita de pessoas distantes trará
muita alegria. Compreenda melhor a opi-
nião dos outros. Organize sua vida finan-
ceira, ou terá problemas. Notícia triste pode
abalar seu humor.

LIBRA - Aproveite o clima de descontração em
família e acabe com antigas mágoas. Organi-
ze melhor sua vida pessoal. Alto poder de con-
centração, aproveite! Na profissão, boas vi-
brações para cargos de chefia.

ESCORPIÃO - Não faça julgamentos precipi-
tados das pessoas em sua volta. No amor,
acredite mais em você. Pessoa próxima pre-
cisará do seu apoio. Situação de conflito
em família. Mantenha a calma.

SAGITÁRIO - Clima de discórdia em família po-
derá abalar seu humor. Grandes chances de
conquistar ou reconquistar quem ama. Na pro-
fissão, eficiência e garra mostrarão resulta-
do. Problema financeiro à vista.

CAPRICÓRNIO - Momentos agradáveis ao
lado de quem ama. Conte com um ombro
amigo para desabafar. Aproxime-se mais da
família. Muita atenção com a saúde. Pres-
são profissional pode gerar tensão.

AQUÁRIO - Não fique espalhando seus planos,
ou poderá ter problemas com invejosos. No
amor, acredite em seu poder de conquista. Um
grande amigo lhe dará provas de fidelidade.
Não desista de seus sonhos.

PEIXES - Não se deixe levar pela preguiça. No
romance, dê mais atenção à pessoa amada.
Cuidado com o que fala. Tenha força para
transformar sonhos em realidade. Sorte nas
finanças. Cuidado com a saúde.

                    De 12 a 18 de maio

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)

Seres humanos de primeira classe
“A vida é uma dança.

Quando uma porta se fecha,
outra se abre. Quando um ca-
minho termina, outro começa.
Nada é estático no universo.
Tudo se move sem parar, e
tudo se transforma sempre pra
melhor. Habitue-se a pensar
desta forma. Tudo que chega
é bom, tudo que parte também.
É a dança da vida. Dance da
forma como ela se apresentar.
Sem apego, ou resistência.
Não se apavore com as doen-
ças. Elas são despertadores.
Têm a missão de nos acordar.
De outra forma, permanece-
ríamos distraídos com as se-
duções do mundo material, es-
quecidos do que viemos fazer
neste planeta. O universo nos
mandou aqui para coisas mais
importantes do que comer, dor-
mir, pagar contas. Viemos para
realizar o divino em nós. Toda
inércia é um desserviço à obra
divina. Há um mundo a ser
transformado, e seu papel é
contribuir para deixá-lo melhor
do que você o encontrou. Re-
cursos para isso você tem. Só
falta a vontade de servir a
Deus, servindo aos homens.
Não diga que as pessoas são
difíceis, e que convivência en-
tre seres humanos é impossí-
vel. Todos estão se esforçan-
do para cumprir bem a missão
que lhes foi confiada. Se você
já anda mais firme, tenha pa-
ciência com seus companhei-
ros de jornada. Embora os ca-
minhos sejam diferentes, esta-

mos todos seguindo na mes-
ma direção, em busca da mes-
ma luz. Sempre que a impaci-
ência ameaçar a sua boa von-
tade com o caminhar de um
semelhante, faça o exercício
da compaixão. Ele vai ajudá-
lo a perceber que, na verdade,
ninguém está atrapalhando o
seu caminho, nem querendo
lhe fazer nenhum mal. Está
apenas tentando ser feliz, as-
sim como você. Quando nos
colocamos no lugar do outro,
algo muito mágico acontece
dentro de nós. O coração se
abre, a generosidade se instala
dentro dele, e nasce, a partir daí,
uma enorme compreensão
acerca do propósito maior da
existência, que é a prática do
amor. Quando olhamos uma
pessoa com os olhos do cora-
ção, percebemos o parentesco

de nossas almas. Somos uma
só energia. Juntos formamos
um imenso tecido de luz. Não
existem as distâncias físicas.
Estamos interligados por fios
invisíveis que nos conectam ao
criador da vida. A minha triste-
za contamina o bem estar do
meu vizinho, assim como a mi-
nha alegria entusiasma alguém
do outro lado do mundo. É im-
possível ferir alguém sem ser
ferido também. Lembre-se dis-
so. O exercício diário da com-
paixão faz de nós seres huma-
nos de primeira classe...”

 Texto extraído de uma me-
ditação do canal Yoga Mu-
dra, que tocou fundo o meu
coração nesta semana. A to-
dos desejo o melhor, e que
todos desejemos o melhor
ao nosso próximo.

palavras@gazetanit.com.br
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Dia D de vacinação contra a gripe ocorre neste sábado
Imunização vai até
o dia 1º de junho

A Prefeitura de Niterói realiza,

Saúde, Maria Célia Vascon-
cellos, convoca a população
para receber a imunização.

“É muito importante
que as pessoas que ainda
não receberam a dose da
vacina procurem uma uni-
dade. Quem não puder ir
durante semana, procure
um dos 54 postos de vaci-
nação que estarão abertos
neste sábado para se pro-
teger da doença”, convida
a secretária, esclarecendo
que a vacina é fabricada
com partículas inativadas
dos vírus H1N1, H3N2 e B
e, portanto, é incapaz de
produzir a doença.

O público-alvo da cam-

panha é formado por pes-
soas a partir de 60 anos, cri-
anças de seis meses e me-
nores de cinco anos (qua-
tro anos, 11 meses e 29
dias), trabalhadores de saú-
de, professores das redes
pública e particular, gestan-
tes, puérperas (até 45 dias
após o parto), pessoas pri-
vadas de liberdade – o que
inclui adolescentes e jo-
vens de 12 a 21 anos em
medidas socioeducativas –
e os funcionários do siste-
ma prisional. Portadores de
doenças crônicas não
transmissíveis, que inclui
pessoas com deficiências
específicas, devem levar a

prescrição médica especifi-
cando o motivo da indica-
ção da vacina.

Documentos – Para re-
ceber a dose da vacina, as
pessoas que fazem parte
dos grupos-alvo da campa-
nha devem comparecer às
unidades de saúde levan-
do carteira de identidade e
outros comprovantes de
acordo com os grupos a que
pertencem: Trabalhadores
das áreas de Saúde e Edu-
cação devem apresentar
identidade profissional ou
crachá; Crianças de 6 me-
ses até 4 anos, 11 meses e
29 dias, cartão de vacina-
ção; Pessoas com 60 anos

ou mais, carteira de identi-
dade;  Pessoas com doen-
ças crônicas (a partir dos 5
anos), solicitação médica,
com indicação da doença;
Puérperas, certidão de nas-
cimento do bebê, ou cartão
do pré-natal, ou cartão de
vacinação do bebê; e as
gestantes só precisam de-
clarar que estão grávidas.

neste sábado (12), o Dia D
de mobilização da campanha
nacional de vacinação con-
tra a gripe. Mais de 500 pro-
fissionais estarão atendendo
em todas as policlínicas regi-
onais, unidades básicas de
saúde e módulos do Progra-
ma Médico de Família, das
8h às 17h. A expectativa da
Fundação Municipal de Saú-
de é imunizar, até 1º de junho,
cerca de 170 mil pessoas,
90% de cada grupo do públi-
co-alvo da campanha.

A secretária municipal de

abrupto dos sintomas, que
são predominantemente
sistêmicos, incluindo febre,
calafrios, tremores, dor de
cabeça, mialgia e anorexia,
assim como sintomas respi-
ratórios com tosse seca, dor
de garganta e coriza. A in-
fecção geralmente dura uma
semana e com os sintomas
sistêmicos persistindo por
alguns dias, sendo a febre o
mais importante.

Doença
A Influenza, comumen-

te conhecida como gripe, é
uma doença viral febril, agu-
da, geralmente benigna e au-
tolimitada. Frequentemente
é caracterizada por início


