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Encontro
João Direnna é jornalista
e psicólogo. Responsável
pelo Blog do Dirennapanorama@gazetanit.com.br

FALTA DE SOLIDARIEDADE

GOVERNOS IMPOSTOS

Em momentos drásticos como
este que vivemos agora, causa-
dos pela paralisação nas estradas
e a consequente interrupção da
entrega de mercadorias, o que se
viu - e ainda se vê - foi a incontes-
te cultura do “salve-se quem pu-
der”, ou seja,  todos que podiam
tirando proveito, “metendo a
faca”, ainda mais, no peito de
quem sempre paga todas as con-
tas dos governos perdulários, la-
drões e que não sabem adminis-
trar, tampouco, fiscalizar.
 Definitivamente, não somos
um povo muito solidário e costu-
mamos pensar mais em nossos pró-
prios problemas. na maioria das ve-
zes, somos incapazes de nos sacri-
ficar um pouco, um mínimo, algo
micro para se tentar atingir o muito,
o máximo, o macro onde a maioria
vai conseguir viver bem melhor.
Para se ter ideia do que aconte-
ce em vários países, durante e de-

pois de grandes catástrofes (sem
entrar no mérito, durante uma se-
mana o Brasil parou), no Japão,
após o Tsunami, que matou milha-
res de pessoas e destruiu várias
cidades, a população comprava
somente o necessário para não pre-
judicar o próximo; após os estra-
gos do furacão Katrina, nos EUA,
o comércio vendia bens a preço de
custo para ajudar a população; na
França, após os atentados terroris-
tas recentes, os taxistas transpor-
tavam as pessoas de graça.
Já por aqui, com a greve dos
caminhoneiros tentando chamar
a atenção para os vários proble-
mas enfrentados (sem entrar no
mérito, se valeu à pena), por eles
e por mais de 200 milhões de bra-
sileiros e brasileiras, o transporte
público parou e os alternativos
cobravam - também conhecido
como prática extorsiva - o que
queriam; produtos perecíveis va-

liam até 200 % a mais; os combus-
tíveis chegaram a ser vendidos
pelo dobro; produtores preferiam
aparecer para a mídia jogando
tudo fora; quem podia, pegava
tudo na prateleira ‘para estocar’,
enfim, uma verdadeira prova de
que não conseguimos nos sacri-
ficar, muito menos, nos compor-
tar adequadamente quando acu-
ados e prejudicados por crises
muitas das quais provocadas por
nós mesmos ( a cultura da lei de
Gérson e o fato de votarmos mal).
Imaginem se, algum dia, tiver-
mos de enfrentar uma grande ca-
tástrofe natural como um terremo-
to, um furacão, etc? Ainda bem
que Deus é brasileiro e não temos
estas coisas por aqui. Só não sa-
bemos durante quanto tempo Ele
vai aguentar nos ver tão passi-
vos, tão inoperantes, tão partíci-
pes de uma corrupção generaliza-
da e que parece não ter fim?

 O governo, principalmente,
através de seus ministros trapa-
lhões, o tal Marum “Maluco”, Eli-
seu Padilha, também conhecido
como “Primo” e Moreira Franco,
o “Angorá”, segundo delatores
da Lava Jato, vem afirmando que
chegou ao limite e não tem condi-
ções de ceder mais aos caminho-
neiros ou qualquer outra catego-
ria: “Fizemos um brutal esforço
para acabar com esse movimento
que está trazendo prejuízos.
Fomos no limite do que po-
deríamos ir [em termos orçamen-
tários] para normalizar o movi-
mento”, foram algumas das fra-
ses mais proferidas por eles ao
longo da dura semana enfrenta-
da por todos os brasileiros. Ou-
tro que também surgiu das cin-
zas do governo mais queimado
de todos os tempos - leia-se Mi-
chel Temer - foi o ministro da
Fazenda, Eduardo Guardia, cu-
jos cálculos apontam para um
custo de R$ 9,5 bilhões provo-
cado pela redução no preço do
óleo diesel acordada entre o
governo e representantes dos
caminhoneiros.
 Pelas contas da equipe eco-
nômica, R$ 3,8 bilhões virão de
cortes ainda não especificados no
orçamento. Os R$ 5,7 bilhões res-
tantes virão, de acordo com Guar-
dia, da reoneração da folha de pa-

gamento e outras medidas não
antecipadas por ele. Mas como
não há bem que sempre dure, nem
mal que nunca se acabe (provér-
bio português), tampouco, nada
é tão ruim que não possa piorar
(frase predileta de caminhões
nestes tempos bicudos), o minis-
tro admitiu que há possibilidade
de aumentar tributos para com-
pensar o subsídio que será dado
aos caminhoneiros. “Será com-
pensado com outros tributos.
Pode criar impostos, mas há res-
trições legais. Majoração de im-
postos, eliminação de benefícios
existentes. Através de lei ou de-
cretos”, afirmou.
É óbvio que o Tesouro - man-
tido por nós - tenha que arcar com
mais esta falta de previsibilidade
do governo, uma vez que pra toda
irresponsabilidade sua, como
sempre, tem de haver alguém para
pagar a conta. No caso, nós, os
contribuintes (impostos) da mais
alta carga tributária do planeta.
Mas as principais perguntas que
todos se fazem são: quando é que
os políticos vão cortar na própria
carne para aliviar um pouquinho
o tamanho do rombo provocado
por eles próprios e que nos le-
vam a arcar com todos estes pre-
juízos (mordomias como milhares
de assessores, supersalários, car-
tões corporativos, planos de saú-

de vitalícios, fundo partidário,
voos em aviões da FAB, etc)?
 Quando que esta cambada
vai trabalhar para diminuir a cor-
rupção instalada quer todos
veem e nada querem fazer?
Quando vão ter a coragem de
diminuir o número de deputados,
senadores e, até, de vereadores?
Quando que os ‘representantes
do povo’ vão legislar em prol do
povo, procurando criar ou apri-
morar leis que signifiquem redu-
ção de preços de diesel e tudo
mais? Quando que os vagabun-
dos do Congresso Nacional
(quase todos os 513 deputados
e 81 senadores que só aparecem
quando interessa) vão ter cora-
gem de combater a sonegação,
a prática abusiva, o comércio
ilegal e tantos outros problemas
que levam - e continuarão levan-
do - o País ao caos?
 Por fim, quando aprendere-
mos a repudiar, de verdade, esta
gente nas urnas? Quando apren-
deremos a ir pra rua lutar pela re-
dução dos preços, dos impostos
e exigir mais comida, empregos e
serviços públicos de qualidade?
Quando iremos parar de pensar
só em carnaval, futebol, copa do
mundo, festas juninas, julinas,
nos feriados prolongados e na
cervejinha (a do fim de semana e
a do guarda)? Quando?

Pensamento: Será que os livros de história um dia falarão da Revolução dos Caminhoneiros?

Deputados cobram investimentos
em segurança, turismo e na
indústria naval em Niterói

Cerca de 200 pessoas parti-
ciparam no último dia 20 de um
bate papo promovido pelo Par-
tido dos Democratas (DEM), no
bairro de São Francisco. O en-
contro serviu para que o depu-
tado estadual Milton Rangel e a
deputada federal Laura Carnei-
ro, ambos do partido, prestas-
sem contas de seus respectivos
mandatos à população de Nite-
rói. Os parlamentares cobraram
investimentos na segurança, no
turismo e na recuperação da in-
dústria naval - duas das princi-
pais fontes de geração de em-
prego e renda no município.

Organizador do evento, o
presidente do DEM em Niterói,
Alexandre Raposo, chamou a
atenção para o aumento da vi-
olência na cidade, agravada
pela crise econômica que se
abateu sobre o Estado do Rio.
"Passamos pelo pior momento
político da história recente des-
se país. Uma crise ética que
atingiu o nosso município. Ni-
terói que já foi conhecida como
a 'Cidade Sorriso', agora chora
diante da insegurança provo-
cada pelo aumento da crimina-
lidade", alertou Raposo.

 Pré-candidato à reeleição,

em outubro, o deputado estadu-
al Milton Rangel disse que é
preciso ir além da intervenção
federal para combater a violên-
cia no estado. " Não produzimos
armas e drogas. Elas entram por
vias aéreas, rodoviárias, maríti-
mas e fluviais que deveriam es-
tar sendo patrulhadas pelas for-
ças federais. Infelizmente, a se-
gurança foi severamente com-
prometida com o desaparelha-
mento de todos os mecanismos
de controle, das polícias fede-
ral, rodoviária e a Receita Fede-
ral, nos 13 anos de gestões pe-
tistas", afirmou Rangel.

Como relatora da CPI do
Narcotráfico, a deputada fede-
ral Laura Carneiro defendeu
mais investimentos na seguran-
ça pública de Niterói. "A UPP
da Rocinha tem mais policiais do
que Niterói inteira. O município
que já teve 1.200 policiais nos
batalhões hoje tem a metade",
criticou a parlamentar, que apro-
veitou o encontro partidário para
lembrar da importância do incen-
tivo ao turismo. "Todos os gran-
des países europeus cresceram
investindo neste setor. Niterói
precisa trilhar o mesmo cami-
nho", ressaltou.

Milton Rangel, Alexandre Cardoso e Laura Carneiro

‘Dano Moral versus Mero Aborrecimento’
é tema de debate na OAB Niterói

Os desembargadores Alcides
da Fonseca Neto, titular da 20ª Câ-
mara, e Nagib Slaibi Filho, da 6ª
Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Estado, participam de de-
bate na OAB Niterói para discutir
o tema “Dano Moral versus Mero
Aborrecimento”. O evento será 5
de junho, às 18 horas, no auditó-
rio da entidade que fica na Av.
Amaral Peixoto, 507, Centro.

No dia 6, OAB Niterói vai

abordar, como primeiro painel, o
“Acesso à Justiça, Justiça Res-
taurativa e Constelação”, du-
rante simpósio a partir das 18h.
O segundo painel abordará a
“Justiça Restaurativa”. O ter-
ceiro e último painel discorrerá
sobre “Constelação”, tendo
como expositora a advogada
Maria Helena Plácido. O even-
to é gratuito, com direito a car-
ga horária para estudantes.

João Direnna é jornalista
e psicólogo. Responsável
pelo Blog do Dirennapanorama@gazetanit.com.brpanorama@gazetanit.com.br
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Marquês do Paraná tem obras de
alargamento autorizados pela Justiça
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iroFoi autorizada pela 20ª Câ-

mara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro a reali-
zação das obras de alarga-
mento e reurbanização da
Avenida Marquês do Paraná,
que têm o objetivo de melho-
rar o fluxo de veículos e a
mobilidade no Centro de Ni-
terói. A intervenção tinha sido
embargada a pedido do Mi-
nistério Público (MP), mas a
Procuradoria Geral do Muni-
cípio recorreu e conseguiu
suspender a liminar.

“O Tribunal entendeu que
somente haveria sentido a rea-
lização de Estudo de Impacto
Ambiental (EIA), como pleite-
ado pelo MP, caso houvesse di-
versas obras simultâneas na
área da OUC do Centro, o que
não é o caso, já que se trata de
uma intervenção pontual”, ex-
plica o procurador geral do
Município, Carlos Raposo.

O alargamento da Marqu-
ês do Paraná, um dos princi-
pais eixos para os veículos que
seguem do Centro para a Zona
Sul, resolverá o gargalo forma-
do no fim da Rua Doutor Ce-

lestino por causa do mergulhão
Ângela Fernandes.

No sentido Icaraí, a via ga-
nhará mais duas faixas de ro-
lamento, totalizando cinco pis-
tas, e uma ciclovia no trecho
entre as ruas Doutor Celestino
e Miguel de Frias. O projeto
também inclui a reurbanização
até a Avenida Amaral Peixoto,
com calçadas dentro das nor-
mas de acessibilidade e uma
nova praça sobre o mergulhão.

A obra será a primeira rea-
lizada com recursos obtidos
através do modelo de outorga
onerosa, que financiará ações
do processo de requalificação
do Centro. Serão utilizados R$
11,8 milhões, dos R$ 14 milhões

já pagos por investidores que
tiveram seus projetos aprova-
dos para a região central da
cidade. As intervenções serão
feitas através de licitação.

Demolições – A Prefeitu-
ra de Niterói já desapropriou e
demoliu dois prédios: o edifício
da Rua Doutor Celestino, 230,
e o prédio número 286, da Mar-
quês do Paraná. O próximo
passo será a demolição do edi-
fício da Avenida Marquês do
Paraná, 294, que conta com 17
apartamentos e lojas. Destes,
resta apenas um em fase final
de negociação e os outros 16
já estão desapropriados. A pre-
visão é que as demolições se-
jam concluídas em julho.

Funcionamento da Procuradoria
em discussão na Câmara de Niterói

Plenária realizada nesta ter-
ça-feira (29) na Câmara de Vere-
adores aprovou, em primeira
discussão e sem prejuízo de fu-
turas emendas, a mensagem-
executiva 08/2018, que discipli-
na a organização e o funciona-
mento da Procuradoria-Geral do
Município, bem como a carreira
e o regime jurídico dos procura-
dores e dos servidores do qua-
dro de apoio. Foram dez votos
favoráveis e quatro abstenções.

Também foi aprovado, em
discussão única, o Projeto de
Resolução 04/2018, instituindo
na Câmara Municipal de Nite-
rói, o Diploma de Mérito Cientí-
fico na Medicina Professor Raul
Carlos Pareto Júnior, de autoria
do vereador Rodrigo Farah
(MDB). O vereador Farah teve,
ainda, aprovado o Projeto de Lei
01/2017, obrigando a instalação
e disponibilização de guichês
de caixa rápido nas agências

bancárias de Niterói.
Já o vereador Paulo Henri-

que (PPS), teve aprovado em ple-
nário o Projeto de Lei 114/2014,
determinando que os estabele-
cimentos comerciais da cidade,
que possuam caixas de paga-
mento, dispor de passagem ade-
quada para obesos, gestantes e
usuários de cadeiras de rodas.

 O presidente Paulo Baguei-
ra (SDD) teve aprovado o Proje-
to de Lei 58/2017, que dispõe
sobre a criação do "Espaço
Ong" nos terminais municipais
de ônibus da cidade de Niterói,
para ser utilizado, gratuita e ex-
clusivamente, por organizações
sociais sem fins lucrativos cre-
denciadas. O Espaço é específi-
co para a comercialização e ex-
posição exclusiva de produtos
manufaturados resultantes das
atividades desenvolvidas pelos
beneficiários dos programas das
organizações sociais.

Vereador solicita à prefeitura liberação
de horário de carga e descarga

O vereador Bruno Lessa
(PSDB) encaminhou essa se-
mana um ofício à Prefeitura de
Niterói solicitando a suspen-
são temporária do decreto nº
11.356/2013, que proíbe a car-
ga e descarga de caminhões
(veículos pesados) nas prin-
cipais ruas e avenidas de Ni-
terói, nos seguintes horários:
das 6 às 10 horas e das 16 às
20 horas nos dias úteis e das 6
às 10 horas aos sábados.

O objetivo, segundo o par-

lamentar, é facilitar a normaliza-
ção do fornecimento de produ-
tos fundamentais a população,
em função do desabastecimen-
to do comércio da cidade.

“A retomada não será imedi-
ata, por isso, precisamos criar
medidas para dar celeridade a
normalização do abastecimento
de serviços básicos, como ali-
mentos e remédios. Acredito que
a prefeitura irá acatar meu pedi-
do em benefício dos moradores
de Niterói”, justificou.

Novo sistema de emissão de notas
fiscais de serviços entra em vigor

IFRJ campus Niterói
oferece vagas

O Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro (IFRJ) campus Niterói
oferece 138 vagas para o curso
Técnico em Administração, na
modalidade concomitante/subse-
quente, que abrange alunos que
já concluíram o ensino médio ou
estão cursando o 2º ou 3º ano, em
2018. A inscrição é online, até o
dia 1º de julho de 2018, no site do
Instituto SELECON (http://
selecon.org.br/novo/) A confir-
mação da inscrição se dá median-
te o pagamento da taxa de inscri-
ção, no valor de R$50. O candida-
to pode solicitar isenção da taxa
até o dia 13 de junho de 2018.

A Secretaria Municipal de Fa-
zenda de Niterói desativou o atual
sistema de emissão de notas fis-
cais de serviços nesta quarta-feira
(30). O novo sistema, mais moder-
no e ágil, entrará em funcionamento
no dia 4 de junho. As notas fiscais
referentes aos serviços que forem
prestados após a desativação do
atual sistema deverão ser emitidas
a partir de 4 de junho fazendo refe-
rência às datas da prestação dos
serviços. O imposto sobre servi-
ços correspondente ao mês de
maio deverá ser recolhido normal-
mente em 11 de junho, mediante
guia emitida pelo novo sistema.

O secretário de Fazenda, Pa-
blo Villarim, explica que a implan-
tação do sistema visa manter atu-
alizadas as ferramentas de gestão
do ISS de Qualquer Natureza e
facilitar o acesso dos contribuin-
tes em uma ferramenta mais ágil,
intuitiva e segura. A novidade é o
ambiente responsivo para utiliza-
ção, emissão ou cancelamento de
notas em tablets e smartphones.

A secretaria disponibilizou no
site http://fazenda.niteroi.rj.gov.br
um passo a passo de como usar o
novo sistema. Também é possível
tirar dúvidas pelo e-mail
cac@fazenda.niteroi.rj.gov.br
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BATENDO COM AS MÃOS... “Vem cá, Luiza/Me dá tua
mão/O teu desejo é sempre o meu desejo/Vem, me
exorciza/Dá-me tua boca...”, belos versos da música
“Luiza”, escrita por Tom Jobim, que não foi feita em
homenagem a Luiza Brunet, que ao longo da carreira
recebeu outras homenagens, principalmente nos
anos 80. Luiza, aos 56 anos, continua bela e discreta.
Por cinco anos se relacionou com Lírio Parisocos, de 64
anos. Essa “relação” para os advogados dela seria
uma união estável; para os advogados dele seria um
namoro. Como o juiz deu razão aos advogados de
Lírio, Luiza não só perdeu os R$ 10 milhões que tinha
pedido, como terá que pagar os honorários
advocatícios do réu: R$ 1 milhão. Lírio até foi
condenado por agressão, mas a pena foi tão leve que
pode ser chamada de “puxão de orelha” (as
chamadas “cestas básicas”).

NÃO ME ENGANA/VEM
BELEZA HUMANA/FICA AO
MEU LADO/EU SÓ QUERO
VOCÊ E MAIS NADA... A
cura para a calvície está
num chá. O cha-péu.
Piadinhas como esta
podem estar com os dias
contados. Quem sabe é o
fim do bullying com os
carecas. Pesquisa
publicada na revista
PLOS Biology afirma que
um remédio para tratar
osteoporose tem efeito
nos furic... ops, folículos
capilares, estimulando
seu crescimento. Um
composto mete a
porrada na proteína que
não deixa o cabelo
crescer. Poucos dias
depois, os resultados
começam a aparecer. DAI A CÉSAR O QUE É DE

CÉSAR... Enquanto seu
filho Rodrigo Mala sonha
com a Presidência da
República, o ex-prefeito
e atual vereador do Rio,
Cesar Mala, é condenado
à perda da função
pública e a suspensão
dos direitos públicos por
oito anos, e terá que
devolver mais de R$ 3
milhões aos cofres
públicos pela
mamatinha da prefeitura
com a Construtora OAS
para a construção de um
hospital. Até que ficou
barato para Cesar, que
não fez jus à passagem
bíblica do Evangelho de
Mateus, Capítulo 22.

SOU EU/SOU EU/SOU EU MAKULELÊ/SOU EU... O
mandato do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, é
marcado por nomeações polêmicas, incluindo a do
próprio filho e até de um morto. A mais nova foi a
nomeação de Roberto Batista de Uzêda para a
Coordenadoria de Respeito à Diversidade Religiosa.
Qual o problema dessa vez? Roberto é mais
conhecido como Pai Uzêda, macumbeiro que deu
“passe” até no presidente Michel Temer. Roberto
declarou: “Acabou o Pai Uzêda. Agora, quero ser
chamado de irmão Uzêda. E, quem sabe, bispo
Uzêda”. Pouco depois, Crivella voltou atrás na
nomeação e o ex-pai de santo perdeu um trabalho.

FELICIDADE BRILHA NO AR/
COMO UMA ESTRELA QUE
NÃO ESTÁ LÁ/CONTO DE
FADAS/HISTÓRIA COMUM...
Se Cleo (Pires, filha de
Gloria Pires, Fabio Jr. e
Orlando Morais) está
afastada da carreira de
atriz, e se a carreira de
cantora só chama atenção
pelos figurinos, a sua
influência digital segue
firme e forte. Cleo postou
uma foto no Instagram
exibindo os seios. O
“Instagay” excluiu
deliberadamente. Então,
Cleo postou um vídeo
dizendo que “meus
seios (os dela, não os
de quem vos escreve)
não são órgãos sexuais”.
Ela reclama que os
homens podem mostrar
o peito à vontade e
ninguém reclama. Cleo
tem toda a razão!!!

VALENTINE’S DAY... Enquanto a
C&A focou no casal mais
badalado do momento
(Neymar e Bruna Marquezine)
para incrementar suas vendas, a Mr. Cat pisou na bola.
Contratou o casal Marina Ruy Barbosa e Renato Góes para
protagonizarem a campanha do Dia dos Namorados.
Mas, o que tem de errado no caso? Simplesmente,
Marina e Renato não formam um casal. Marina é
casada com Xandinho Negrão, e Renato namora
Thaila Ayala. Pegou mal! Marina até argumentou que
“temos também o direito de não querer expor
nossas relações reais em algo comercial”.
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Combatendo o estresse com mergulho
Profissionais de
diversas áreas tem
procurado o esporte
para aliviar altas cargas
de trabalho

O mergulho é um dos es-
portes mais fascinantes do
mundo. Profissionais de diver-
sos setores tem procurado a
atividade para combater o es-
tresse. O niteroiense Olavo
Cabral (36), médico nefrolo-
gista, hiperbárico (especialida-
de rara no Brasil), e mergu-
lhador formado pela Diving
Club Niterói, iniciou os apren-
dizados na escola aos 15 anos
de idade e a partir daí os apri-
moramentos embaixo d´água
não pararam de crescer.

A variedade de vida mari-
nha, cavernas e naufrágios,
fazem parte dos roteiros esco-
lhidos por Olavo, que acabou
de chegar de Honduras, Roa-
tan – Caribe, onde esteve mer-
gulhando com tubarões junta-
mente com o instrutor Sebas-
tião Mariani, mais conhecido
como Mineiro, presidente da

Diving Club. Olavo pratica
mergulho em diversos países,
devido ao certificado com re-
conhecimento PADI E
CMAS emitido pelo curso, que
automaticamente gera uma
posição internacional apta
para mergulhar em qualquer
lugar do mundo.

Registros espetaculares
podem ser capturados duran-
te os passeios submersos, e
todas as pessoas que conhe-
cem o fundo do mar ficam
maravilhadas. Muita gente

procura a região dos lagos
sem saber que Niterói ofere-
ce ótimas condições de mer-
gulho, devido a uma grande
quantidade de ilhas, cavernas,
grutas, estátuas e navios nau-
fragados; águas transparen-
tes, uma diversidade e visibi-
lidade muito grande de vida
marinha. A técnica de respi-
ração lenta e profunda que se
aprende durante o curso pode
ajudar a diminuir a pressão
sanguínea e mantê-lo calmo
durante todo o mergulho. Pro-
fissionais de diversas áreas já
se tornaram adeptos da tera-
pêutica atividade.

O mergulho é um esporte
completamente agradável e
promove muitos benefícios
para a saúde. Isso promove
sentimentos de segurança,
bem-estar e felicidade. Ao
explorar a vida marinha duran-
te a atividade, seu corpo é
inundado de entusiasmo, ma-
ravilha e admiração. Ver a
grande variedade de peixes,
corais e criaturas é uma ma-
neira eficiente de deixar qual-
quer um de bom humor.

Olavo Cabral durante mergulho com tubarões Honduras Roatan Caribe

Escritora nascida em Cantagalo lança
livro seu primeiro livro de poemas
Tânia Ribeiro Roxo

A escritora e doutora em
Letras pela UFF, Anabelle
Loivos Considera, natural
de Cantagalo (RJ), terra
onde nasceu Euclides da
Cunha, está lançando “Mãe-
me” no próximo sábado (9)
às 14h, na Biblioteca Popu-
lar Municipal Anísio Teixei-
ra (Campo de São Bento).
O livro publicado pela edi-
tora artesanal Costelas Feli-
nas, foi custeado através de
uma campanha de financia-
mento coletivo online.

De acordo com a autora,
o lançamento será um mo-
mento de aconchego, con-
versas potentes e muita po-
ética. “Mãeme reúne poemas
para ler e discutir mulheri-
dades, sonoridades poéticas
e novas formas de escrevi-
ver o mundo, com mãos fe-
mininas”, explica a autora.

A 92 páginas de Mãeme
trazem poemas que retratam
uma forma de dizer o femini-
no. Segundo a professora, o
livro mostra a maternidade
que há em cada parto, a cada
dia, em cada descoberta.

Anélia Pietrani (profes-
sora da UFRJ) que assina
o prefácio do livro, escre-

veu: “Que palavra tem dentro
de ´mãeme´? A palavra, a ori-
gem, a raiz - entre poemas cur-
tos, rápidos, rasteiros, e outros
tantos, muitos mais que tei-
mam em ser água a deslindar
correntezas de poetas (mulher)
e poetas (homem).”

O encontro terá ainda uma
performance da atriz Jaqueli-
ne Calazans, com o tema “Por
Nós”. O objetivo é de fomen-
tar a discussão sobre o empo-
deramento da mulher e seu es-
paço na sociedade.
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Arte & Espetáculo

Stanley Jordan no Teatro Municipal
Trazendo na bagagem mais de 40

anos de carreira, Stanley Jordan se
apresenta com seu trio no Teatro
Municipal de Niterói, na sexta-feira,
08 de junho, às 20h. Acompanhado
dos brasileiros Ivan ‘Mamão ‘ Conti,
na bateria, e Dudu Lima, no baixo, Jor-
dan prepara um repertório recheado
de clássicos da música brasileira, stan-
dards de jazz e músicas autorais. Os
ingressos custam R$ 120 (inteiro) e a
classificação indicativa é livre.

Conhecido mundialmente como um
guitarrista que fez grandes contribui-
ções técnicas e musicais para seu ins-
trumento, Stanley Jordan já fez seu
nome como um dos instrumentistas
mais representativos do século 20. De-
pois de vê-lo tocando com seu trio no
Montreal Jazz Festival, o crítico de jazz
do Los Angeles Times Leonard Fea-
ther escreveu, “gênio é muito frequen-
temente uma palavra lançada ao redor
em círculos musicais, mas foi aplicada
legalmente a Stanley Jordan”.

Em nova fase no Brasil, Stanley Jor-
dan fez seguidas turnês com uma ban-
da formada por músicos brasileiros do
mais alto calibre. Com Ivan “Mamão”
Conti (bateria), integrante do lendário
grupo Azymuth, e o talentoso Dudu

Lima no baixo acústico, elétrico de 4, 5 e
6 cordas e fretless, Stanley alcançou um
entrosamento e uma química mágica. O
trio desenvolveu um trabalho de altíssi-
ma qualidade que já foi comprovado em
mais de 280 shows em solo brasileiro.

Ingresso: R$ 120,00

Cenários Urbanos na
Sala Leila Diniz

Entre os dias 6 e 29 de junho, a Sala
de Cultura Leila Diniz receberá a exposi-
ção “Percepções Urbanas”, de Gabriel
Costa. Os amantes de fotografia pode-
rão conferir cerca de 40 obras que retra-
tam o cenário urbano na Sala de Cultura
Leila Diniz. Em sua primeira exposição, o
fotógrafo reuniu obras em diversos paí-
ses, frutos de uma década de trabalhos
voltada para a interação com a natureza
e paisagens. O ponto alto da mostra é a
experiência por meio de um aplicativo de
realidade aumentada, onde ao ser acio-
nado as imagens ganham movimento.
Rua Professor Heitor Carrilho, nº 81 –
Centro. Entrada Franca

Noite de Reggae no
Teatro Popular

No mês de junho, o Teatro
Popular Oscar Niemeyer
abre suas portas para os
amantes do reggae, que mais
que um gênero musical, é um
estilo de vida. O evento, que
contará com quatro bandas
nacionais, acontece na sexta-
feira, 08, a partir das 21h. Ca-
namaré, Digitaldubs, Mário
Seixas e André Sampaio pro-
metem embalar a noite com
muita música e mensagens de
paz, respeito e inclusão soci-
al. A entrada é franca e a clas-
sificação etária, livre.

Fotografias da Bem TV
em mostra na SJCC

A Bem TV vai abrir, no dia 5 de junho,
terça-feira, às 19h, a exposição “15 anos
de Projeto Olho Vivo | A cidade pelo olhar
dos jovens”, com curadoria de Desirée
Monjardim, na Sala José Candido de Car-
valho (Rua Presidente Pedreira, 98, Ingá).
A mostra tem entrada franca e visitação
de 6 de junho a 9 de julho, sempre de
segunda a sexta, das 9h às 17h.

Entendendo a comunicação como um
direito humano, a Bem TV iniciou, em 2003,
o projeto ‘Olho Vivo’, oferecendo forma-
ção gratuita para adolescentes e jovens
em fotografia. Ao longo de 15 anos de
funcionamento, o projeto já formou cen-
tenas de jovens nas áreas de comunica-
ção como: Fotografia, Produção Audio-
visual e Mídias Digitais. E a exposição é
parte do processo formativo do “Projeto
Olho Vivo – Fotografia”, uma ação volta-
da à educação para ampliação do olhar.
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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 - Desafios serão sua principal moti-
vação nesta semana. Novo período se inicia
em sua vida pessoal. Clima de união em fa-
mília. Problemas financeiros podem apare-
cer. 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
ambiciosas podem ser mal interpretadas.
Imaginação 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
preguiça atrapalhar seus planos. Clima de
harmonia 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.
Fofocas podem trazer aborrecimentos com
amigos. Sensibilidade à flor da pele no ro-
mance trará grande cumplicidade a dois.

LIBRA - Aproveite as horas livres para sair
da rotina. Não tenha medo do passado. En-
contro com amigos e pessoas próximas tra-
rá alegrias. Tente depender menos dos ou-
tros. Seduza 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 cria-
tivo 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 ro-
tina pode não ser uma boa idéia essa sema-
na. 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 con-
quista. Colocar a casa em ordem é o primei-
ro passo para colocar a vida em ordem.

PEIXES - Invista nos estudos. Atividades en-
volvendo seu lado prático estão favorecidas.
Defina suas prioridades. Dê uma atenção
especial ao visual. No amor, é hora de con-
versar. Noites agitadas.

                    De 26 de maio a 8 de junho

Horóscopo da Quinzena

(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)

Casamento real:
o amor jamais acaba

Podem me chamar de ca-
reta, cafona, coxinha, o que
quiserem: graças a Deus hoje
em dia, do alto da minha con-
dição de avó do gostoso Ben-
to, 2, não tenho mais (quase)
nenhum constrangimento em
confessar minhas preferênci-
as.  A idade tem essas vanta-
gens. O filtro vai ficando mais
tênue e a necessidade imperi-
osa de aceitação caminha su-
avemente para o desapareci-
mento, como as nuvens se dis-
sipam durante suas viagens
pelos céus.

Por isso me regozijo em di-
zer que amei o casamento real,
ocorrido no sábado passado, na
pequena cidade de Windsor,
Inglaterra.  Desde as bodas de
Lady Diana com o horroroso
– em todos os sentidos – Char-
les, acompanho os enlaces da
realeza.  Admiro a monarquia

e o amor que o povo inglês
nutre por sua rainha.  É uma
instituição que mantém a na-
ção unida em grande convic-
ção de patriotismo.

A festa em torno do casal
Meghan Markle e Harry, o
príncipe, teve passagens belís-
simas.  Não obstante a impe-
rativa obediência a certas re-
gras, o evento marcou mais um
passo em direção a um reina-
do menos preconceituoso e em
consonância com as mudanças
comportamentais da humanida-
de.  A união de Harry e Me-
ghan simboliza, para todo o pla-
neta, o ocaso do racismo.  Um
ruivo sardento e nobre se apai-
xona por uma plebeia america-
na, divorciada, atriz, negra e três
anos mais velha.  Ingredientes
suficientes para uma novela
digna dos melhores autores, e
que termina com um final ex-

tremamente feliz: o mundo de
olhos atentos à cerimônia real,
onde exibiu-se o amor como o
mais importante sentimento da
vida de todos nós.  Emoção
pura.

Dos arranjos florais à per-
formance do violoncelista de
19 anos, negro, das crianças
que seguravam o véu da noi-
va ao sermão do bispo Micha-
el Curry, americano e negro,
do canto gregoriano na entra-
da de Meghan ao coral gospel
“The Kingdom Choir”, ento-
ando a icônica “Stand by me”,
tudo foi sonho tornado realida-
de.  A realidade de que o amor
pode unir povos e raças, ven-
cer barreiras construídas pelo
sectarismo do homem, e reali-
zar uma celebração de total
homenagem à paixão que não
faz acepção de pessoas.

Quem ama torce para que
eles tenham filhinhos lindos, mo-
reninhos de sardas ou branqui-
nhos de cabelos negros.  Eu, par-
ticularmente, exultaria se eles
adotassem mais alguns desses
pequenos excluídos que existem
aos milhões pelo mundo.  O
matrimônio real nos mostra que
todos são iguais perante o Cria-
dor, e que o coração humano,
despido de preconceitos, per-
mite-se o essencial motivo de
nossas existências: amar, in-
condicionalmente. Que sejam
muito felizes, e que abracem
a missão que lhes foi confiada,
qual seja, influenciar a huma-
nidade no sentido do amor que
não vê cor ou raça, origem nem
título de nobreza.  Porque o
amor é realmente lindo.

palavras@gazetanit.com.br
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Campanha da vacina contra a gripe é prorrogada até dia 15 de junho
Entre o público-alvo da
campanha, só 24% das
crianças, 35% das
gestantes e 58% dos
idosos tomaram a vacina

Conforme orientação do
Ministério da Saúde, a Campa-
nha de Vacinação contra a In-
fluenza foi prorrogada até o dia
15 de junho. A Secretaria de
Estado de Saúde alerta para a
baixa procura pela vacina con-
tra a gripe entre o público-alvo
da campanha no Estado do RJ.

Só 24% das crianças foram imu-
nizadas e entre as gestantes a
situação também preocupa, pois
só 35% tomou a vacina. Já en-
tre os idosos, o número é um
pouco maior, cerca de 58%. Em
todo o Estado, a cobertura va-
cinal está em apenas 47%, a
meta é imunizar cerca de 4,5 mi-
lhões de pessoas.

Devem tomar a vacina ges-
tantes, mulheres com até 45
dias após o parto, crianças com
idades entre 6 meses e meno-
res de 5 anos, pessoas com mais
60 anos, pacientes crônicos,

além de profissionais de saúde
e indígenas.

“Contamos com o envolvi-
mento de todos e agora ganha-
mos mais alguns dias para a va-
cinação. A gripe não é uma do-
ença grave, mas entre os grupos

prioritários pode se agravar, sim,
e a vacina é uma das melhores
formas de evitar que isso acon-
teça”, afirmou o secretário de
Estado de Saúde, Sérgio Gama.

As doses aplicadas durante
a 20ª Campanha de Vacinação

contra a Influenza, programada
pelo Ministério da Saúde, imu-
nizam contra os três subtipos de
gripe que mais circulam no in-
verno: A/H1N1, A/H3N2 e In-
fluenza B. De janeiro até 22 de
maio deste ano, foram notifica-
dos 384 casos confirmados de
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) no estado do
RJ, sendo nove deles causados
pelo vírus H1N1 e 19 provoca-
dos pelo vírus H3N2. No mes-
mo período foram notificados 39
óbitos por SRAG, sendo 3 por
H3N2 e um por H1N1.


