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Segurança

CHEGA DE VIOLÊNCIA, OK?
Esta semana, o Ministério da

Saúde divulgou que o país teve,
nos últimos 10 anos, uma taxa
de homicídios 30 vezes maior
do que toda Europa. Foram as-
sassinadas 553 mil pessoas, se-
gundo dados do 11° Anuário
Brasileiro de Segurança apre-
sentado pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada
(Ipea) e pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP).

Todos os estados que lide-
ram a taxa de letalidade estão
na Região Norte ou no Nordes-
te: Sergipe (64,7 para cada 100
mil habitantes), Alagoas (54,2),
Rio Grande do Norte (53,4), Pará
(50,8), Amapá (48,7), Pernambu-
co (47,3) e Bahia (46,9). As mai-
ores variações na taxa foram ob-
servadas em São Paulo, onde
houve redução de 56,7%, e no
Rio Grande do Norte, que regis-
trou aumento de 256,9%.

Juventude negra
A violência letal contra jovens

continua se agravando nos últi-
mos anos e já responde por 56,5%
das mortes de homens entre 15 e
19 anos de idade. Na faixa entre
15 e 29 anos, sem distinção de gê-
nero, a taxa de homicídio por 100
mil habitantes é de 142,7, e sobe
para 280,6, se considerarmos ape-
nas os homens jovens.

O problema se agrava ao in-
cluir a raça/cor na análise. Nos
últimos dez anos, a taxa de homi-
cídios de indivíduos não negros
diminuiu 6,8% e a vitimização da
população negra aumentou
23,1%, chegando em 2016 a uma
taxa de homicídio de 40,2 para in-
divíduos negros e de 16 para o
resto da população. Ou seja,
71,5% das pessoas que são as-
sassinadas a cada ano no país são
pretas ou pardas

Feminicídio e estupro
A violência contra a mulher

também piora a cada ano. Os da-
dos apontam que 68% dos regis-
tro de estupro são de vítimas me-
nores de 18 anos e quase um terço
dos agressores das crianças de
até 13 anos são amigos e conhe-
cidos da vítima e 30% são fami-
liares mais próximos como país,
mães, padrastos e irmãos.

Quando o criminoso é conhe-
cido da vítima, 54,9% dos casos
são ações recorrentes e 78,5%
dos casos ocorreram na própria
residência.

Em primeiro lugar
A coisa já ultrapassou todos

os níveis de tolerância e ninguém
( pelo menos aqueles que deveri-
am e são pagos para criar leis séri-
as que inibam a criminalidade) faz
nada. Ou muito pouco em relação

ao estado de terror que vivemos e
a estatística acima. A todo momen-
to se faz contas e comparações
alarmantes, mas os resultados prá-
ticos são insuficientes pois a vio-
lência cresce e os políticos só se
manifestam a respeito em períodos
eleitorais como agora.

São poucas as propostas de
verdade, corajosas e coerentes
nesta direção como, por exemplo,
tem feito o deputado Jair Bolso-
naro, pré-candidato a presiden-
te, que a todo momento diz estar
'na luta para fazer diferente caso
chegue lá', prometendo não se
preocupar com grupos que, en-
quanto se mata tanto no País, de-
magogicamente, falam em direitos
humanos e usam outros argumen-
tos para justificar a barbárie.

Já passou da hora de alguém
extirpar o mal e fazer com que a
maioria do Congresso Nacional
- não este que chegou ao fim -
aprove medidas drásticas para di-
minuir a criminalidade, inibindo,
pelo menos, os terríveis índices
demonstrados pela pesquisa
mais recente do Ipea e Bolsona-
ro, que aparece em primeiro lu-
gar nas intenções de voto, ou
qualquer outro que vença em ou-
tubro, faça 'diferença' e trate ade-
quadamente quem não pode vi-
ver em sociedade.

Guerra ao terror
Por exemplo, mexendo nas

leis, dando maior poder e agili-
dade ao Ministério Público; pa-
rando de 'perseguir' policiais
que, ao ousarem defender sua
vida e a de alguém em perigo, ao
confrontar os 'coitadinhos des-
favorecidos sociais' ainda so-
frem punições e são atacados
pela gangue dos direitos dos
manus e pelos esquerdopatas;
o direito de a população dizer se
é contra ou a favor ao porte de
arma de fogo (quem sabe um ple-
biscito contendo esta e outras
propostas?), etc. Talvez, assim,
comecemos a não superar o
número  de todos os atentados
terroristas - qualquer um - como
o ataque ao World Trade Cen-
ter, em Nova York, em 2001, a ex-
plosão de um Boeing 747 no ar,
no caminho do Canadá para a
Índia, em 1985, o atentado du-
rante o show de música pop em
Manchester, na Inglaterra, em
2017, o sequestro de uma esco-
la inteira em Beslan, em 2004, os
quatro atentados simultâneos
com bombas no Iraque, em 2007,
a detonação de bombas dentro
de uma redação de jornal em Tri-
este, na Itália, em 1920, nem so-
mar os mortos de cada ataque já
realizado na história, incluindo
os corpos dos próprios terroris-
tas que são apenas três anos de
homicídios no Brasil.

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

Triste recorde
O total de vítimas da soma de

todos os atentados já registrados
até hoje está em 180 mil pessoas –
sendo 140 mil delas a partir do ano
2000.Na taxa de mortes em relação
à população, somos o 9º país mais
violento do mundo. Ganhamos de
todas as nações da África e tam-
bém do Oriente Médio.

Nossos mais de 59 mil assassi-
natos significam 161 mortes todos
os dias. É mais do que o dobro do
registrado, por exemplo, na Síria, que
desde 2011 enfrenta uma guerra ci-
vil. Morreram ali, em 2016, 27809
pessoas, ou 76 por dia. Somados
quatro anos em sequência, 2011 a
2015, também ganhamos dos síri-
os: 279 mil mortes violentas no Bra-
sil, contra 256 mil mortes na Síria.

Também ganhamos do Iraque:
morreram assassinados, em 2016,
6.878 civis, o equivalente a 18,4
mortes por 100 mil cidadãos. O Ira-
que precisa somar todas as mor-
tes violentes de civis, de 2008 a
2016, para chegar a 54 mil corpos
– pouco menos do que acumula-
mos em um ano.

Bem contra o mal
No Brasil, todos os anos,

acontecem em torno de 57 mil ho-
micídios. Os métodos dos terro-
ristas são muito variados. Eles
podem sair atirando, ou esfaque-
ando. Roubar caminhões e jogá-
los contra pedestres indefesos.
Sequestrar aviões e lança-los con-
tra prédios. Podem detonar gra-
nadas. Encher vans de explosi-
vos. Detonar bombas presas aos
próprios corpos. Tudo com o ob-
jetivo de atingir vítimas civis, ino-
centes, e assim provocar medo.

No Brasil, as mortes são mais
banais: armas de fogo são usa-
das em dois terços dos assassi-
natos, que normalmente aconte-
cem em consequência de desen-
tendimentos pessoais. E é isto
que ninguém aguenta mais, pois
o Brasil, embora não tenha 'terro-
rismo' ou esteja em guerra contra
religiões e inimigos de fora, vive
um terror sem fim e trava sua pior
guerra civil, desumana, como
sempre, e covarde com pessoas
acuadas, desarmadas e desprepa-
radas de um lado e animais cruéis
e dispostos a tudo do outro, mui-
tas vezes, com a complacência, a
benevolência de leis ultrapassa-
das e que os beneficiam.

 PENSAMENTO DA SEMANA

A esquerda acabou de
receber mais um recado das
urnas. Na eleição suplementar
para governador de Tocantins,
a senadora Kátia Abreu (PDT)
liderava todas as intenções de
voto até que... a presidente do
PT, Gleise Hoffman, em nome
de Lula e do partido, pediu
votos para ela... despencou
ficando em quarto lugar.

Deputado defende redução da
maioridade penal de 18 para 16 anos

Uma pesquisa feita pela
Ministério Público estadual
sobre segurança pública no
Brasil traz um dado alarman-
te. De cada 10 jovens deti-
dos por terem cometido al-
guma infração grave, sete
retornam para as ruas em
menos de seis meses de in-
ternação. E não é só isso.
Todos os anos, a polícia che-
ga a efetuar em torno de 3
mil prisões de  pessoas que
já tinham sido presas no mes-
mo ano e foram soltas. Ou
seja, nosso combalido efeti-
vo policial trabalha para en-
xugar gelo. Os agentes de
segurança se arriscam diari-
amente, sem coletes e arma-
mento adequado, para colo-
car criminosos atrás das gra-
des e a Justiça manda soltar.

Por essas e outras razões
que o deputado estadual Milton
Rangel (DEM) é favorável à re-
dução da maioridade penal de
18 anos para 16 anos. A medi-
da, segundo o parlamentar, di-
minuiria o aliciamento de me-
nores para o tráfico de drogas.
"Hoje em dia, como são inim-
putáveis, os menores são atra-
ídos para o mundo do tráfico
para fazer serviços e cometer
delitos.  Aos 16 anos, já têm
força para carregar um fuzil.
Além disso, se nesta idade já
podem votar, por que não po-
deriam responder criminalmen-
te, como qualquer adulto?",
questiona o deputado.

O deputado Milton Rangel
lembra que houve um aumen-
to considerável no registro de
roubos, furtos e outros crimes
cometidos por menores de ida-
de na Região Metropolitana do
Rio, reflexo da crise da segu-
rança pública no estado. Segun-
do ele, caso não seja feita uma

reforma no Código Processual
Penal, a polícia ficará sozinha,
“enxugando gelo e sofrendo
com as lacunas da legislação”.

Uma Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 33/2012
que reduz a maioridade penal
está em discussão no Senado.
O caminho até a aprovação é
longo, e depende de consenso
entre os líderes partidários.
Outras propostas semelhantes
foram extintas por falta de von-
tade política, mas o deputado
acredita que, hoje, o clima é fa-
vorável à mudança na legisla-
ção. "O adolescente de 16 anos
que mata, estupra ou assalta à
mão armada tem plena consci-
ência dos seus atos. Eles sabem
que vão passar por uma pena
socioeducativa e logo vão es-
tar soltos, cometendo novos
crimes. É essa situação que pre-
cisa mudar urgentemente", afir-
mou Milton Rangel.

Na PEC original, a redução
da maioridade penal estava pre-
vista para crimes hediondos, tor-
tura, terrorismo, tráfico de dro-
gas e casos reincidentes de rou-
bo qualificado e agressão físi-
ca. No substitutivo foi excluído
o tráfico de drogas e detalhados
15 casos em que pode haver pu-
nição para o adolescente. Entre
eles, estupro, homicídio doloso,
latrocínio e estupro.

Deputado Milton Rangel (DEM)

LDO 2019 é votada em primeira
discussão na Câmara de Niterói

A Câmara de Vereadores
aprovou, na noite de quarta-fei-
ra (6), por unanimidade, em
primeira discussão e sem pre-
juízo das emendas a serem
apresentadas, a mensagem-exe-
cutiva 11/2018, que dispõe so-
bre a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para o exer-
cício financeiro de 2019. As
emendas poderão ser protoco-

Local

ladas na Secretaria da Mesa Di-
retora até às 17 horas do dia 14
de junho, sendo votada em se-
gunda e última votação no dia
26. A mensagem já passou por
duas audiências públicas, orga-
nizadas pela Comissão de Fis-
calização Financeira, Controle e
Orçamento, sendo a última mar-
cada para o dia 14, às 20 horas,
no Plenário Brígido Tinoco.

panorama@gazetanit.com.brpanorama@gazetanit.com.br
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Lançado edital de licitação para serviço de barcas
Clin vai lançar
edital para
concurso público
Serão oferecidas quatro
vagas com salários entre
R$ 1,7 mil e R$ 4,7 mil

A Companhia Municipal de
Limpeza Urbana de Niterói
(Clin) lançará, nos próximos
meses, edital de concurso pú-
blico para o preenchimento de
quatro vagas. As oportunida-
des são para os cargos de au-
xiliar de enfermagem do tra-
balho (2), técnico em seguran-
ça do trabalho (1) e médico do
trabalho (1). O processo sele-
tivo será organizado pelo Ins-
tituto Nacional de Seleções e
concursos (Selecon).

Para o cargo de auxiliar de
enfermagem do trabalho, o sa-
lário é de R$ R$1.709,15; para
técnico em segurança do tra-
balho, R$2.371,55, e para mé-
dico do trabalho, R$4.774,52.
Os funcionários também rece-
berão vale-transporte, vale-ali-
mentação, plano de saúde e
dentário, auxílio-funeral e segu-
ro de vida. A carga horária para
auxiliar de enfermagem do tra-
balho e técnico em segurança
do trabalho é de 44 horas se-
manais e para médico do tra-
balho, de 30 horas semanais.

Podem concorrer às vagas
de auxiliar e técnico candida-
tos de nível médio com curso
nas respectivas áreas. Para a
função de auxiliar de enferma-
gem do trabalho é necessário
o registro no Conselho Regio-
nal de Enfermagem (Coren).
Quem vai disputar a vaga de
técnico deve apresentar o re-
gistro na Delegacia Regional do
Trabalho (DRT). Para o cargo
de médico do trabalho, o can-
didato dever ter especialização
em Medicina do Trabalho.

Oportunidade

O edital de licitação
para a escolha da nova
concessionária responsável
pelo transporte intermuni-
cipal aquaviário nas Baías
de Guanabara e Ilha Gran-
de foi divulgado na terça-
feira (5) pela Secretaria de
Estado de Transportes (Se-
trans). A empresa que ven-
cer a concorrência pública
irá operar pelo prazo de 20
anos em caráter de exclu-
sividade, com embarcações
com capacidade mínima de
120 passageiros. Além dis-
so, a nova concessionária
será obrigada a apresentar,
no prazo de um ano, estu-
dos de viabilidade para in-
terligar a estação da Pra-
ça XV a São Gonçalo, Du-
que de Caxias, Santos Du-
mont e Galeão.

Inicialmente, serão ope-

radas as três linhas munici-
pais já existentes, que interli-
gam a Praça XV a Arariboia
e Charitas, e os municípios de
Mangaratiba e Angra dos
Reis. Além das duas linhas
municipais Praça XV – Pa-
quetá e Praça XV – Cocotá.

De acordo com o edital, a

nova empresa será obrigada a
apresentar um plano operaci-
onal de serviços previamente
e as propostas de tarifas inici-
ais não poderão ser superio-
res aos valores vigentes, com
possibilidade de reajustes so-
mente a cada 12 meses.

O documento de concor-

rência também informa que
o valor mínimo da outorga é
de aproximadamente R$ 41
milhões, e a data para con-
corrência das empresas está
marcada para o dia 6 de
agosto no Palácio Guanaba-
ra. A licitação será julgada
pelo critério de maior valor.

Alargamento de acesso à Fortaleza
de Santa Cruz entra na reta final

Continuam as obras de
alargamento do trecho da
Estrada General Eurico Gas-
par Dutra, que dá acesso à
Fortaleza de Santa Cruz, em
Jurujuba. Iniciada em janei-
ro, a intervenção acontece
entre a área próxima ao pon-
to final da linha 33 (Juruju-
ba-Centro) e a entrada da-
quele que é um dos princi-
pais pontos turísticos de Ni-
terói. Operários concluíram
a retirada de parte de uma
rocha existente na via.

O mirante deste trecho
da estrada também recebe
melhorias, como nova pavi-
mentação e guarda-corpo,
que dará mais segurança aos
motoristas e pedestres. A
previsão é de que a obra,
parceria com o Ministério do

Turismo, seja concluída no
segundo semestre deste ano.
“O trabalho inclui, ainda, o re-
manejamento de postes, cal-
çadas e a pavimentação da
via”, explica o diretor de Pla-
nejamento e Captação de Re-
cursos da Emusa, Paulo Cé-
sar Carrera. O investimento
é de cerca de R$ 1,7 milhão.

Pestalozzi e
Setrerj lançam
campanha do
agasalho

O Setrerj– Sindicato das
Empresas de Transporte Rodo-
viário do Rio de Janeiro acaba
de lançar a 6a edição da cam-
panha “Doe um Agasalho”. A
campanha incentiva as pesso-
as a doarem agasalhos, cober-
tores e mantas, que não estão
sendo usados, para pessoas
que precisam. As doações são
encaminhadas para a Associa-
ção Pestalozzi de Niterói, que
atende uma população carente
de cerca de 15 mil pessoas en-
tre  crianças, adultos e idosos,
incluindo pessoas com defici-
ência. Somente no ano passa-
do, o SETRERJ arrecadou mais
de 270 peças de roupas e co-
bertores durante a campanha
“Doe um Agasalho”. As doa-
ções podem ser feitas nas sa-
las SETRERJ de Niterói, Itabo-
raí, São Gonçalo e Maricá. In-
formações em setrerj.org.br

Canudinhos de
plástico com os dias
contados no Rio

Os canudinhos de plástico
devem ser banidos de bares e
restaurantes do Rio. Pouca
gente percebe, mas eles são
vilões para a natureza porque
demoram quase cem anos
para se decompor.

Os vereadores do Rio apro-
varam, nesta quinta (7), um
projeto de lei que obriga os es-
tabelecimentos da cidade a
usarem canudinhos de papel
biodegradável ou de material
reciclável. Uma volta no tem-
po, com era antigamente. E o
material que embala o canudo
também tem de ser deste ma-
terial, tipo um papelzinho.

Quem descumprir será
multado em R$ 3 mil. A lei ain-
da depende de sanção do pre-
feito Marcelo Crivella.
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LGBT - LÉSBICAS/GORDOS/
BICHAS/TIZIUS… O mundo
está mudado e ninguém
reparou. Será? O mito
Silvio Santos está cada vez
mais inspirado em
brincar com o
politicamente correto. E
nem os queridinhos da
mídia escapam: Pabllo
Vittar e Preta Gil sentiram
na pele o que é fazer
parte das supostas
minorias. Durante o
programa dominical do
Homem do Baú, foram
citados os nomes de
Pabllo, David Brazil e
Gominho (nunca ouvi
falar), e uma palavra
deveria ser adivinhada
por associação. A palavra
era… “Bicha”. Já para
Preta Gil, Silvio mandou
na lata: “Você está mais
gorda!”. Gaby Amarantos
comprou a briga e disse
que SS “ridiculariza
negros/mulheres/gays/
plus”. Dizem que Preta
Gil  está fazendo a
Dieta da Fé, na qual se
come de tudo e espera-
se um milagre.

DISPUTAR EM CADA FREQUÊNCIA/O
ESPAÇO NOSSO NESSA DECADÊNCIA…
Dizem que a TV digital tem a
imagem e o som melhores do que a
analógica. No entanto, o som é
mais demorado na digital. Se você
estiver escutando no rádio e sair
um gol de pênalti, na digital o
atacante ainda está sendo
derrubado. A imagem na TV digital
também é inconstante. Contudo,
houve um aumento de 47,3% no
primeiro quadrimestre de 2018 na
venda de televisores/afins. É o
efeito Copa do Mundo.

FOI QUANDO EU PERCEBI/
UM BALDE D’ÁGUA E
SABÃO/TÁ VENDO ESSA
SUJEIRA BEM DEBAIXO DOS
SEUS PÉS? POIS DEIXA DE
MOLEZA… Subiu de 1%
para 3% o reaproveita-
mento do lixo em Niterói,
enquanto na Europa
chega a 50%. Índice
insignificante para a
cidade, mas que é apenas
uma amostra do que
acontece no país inteiro. E
mesmo que o lixo seja
separado para reciclagem
nas casas e nos prédios,
na hora do descarte junta-
se tudo. Dois novos
ecopontos serão
inaugurados: um no Horto
do Fonseca e um no Largo
do Marrão, Santa Rosa;
chegando ao total de
nove. No mercado, o quilo
do papel vale R$ 0,20; o
plasticuzinho vale R$ 0,50;
e o alumínio vale ouro: R$
3,00 o quilo. Em média,
são 500 toneladas/dia
que Nikity recolhe. A
Cidade Sorriso tem
bastante sujeira.

O POETA ESTÁ VIVO/COM
SEUS MOINHOS DE
VENTO/A IMPULSIONAR A
GRANDE RODA DA
HSITÓRIA… César Menotti,
que forma dupla
sertaneja com Fabiano,
demonstrou que não é
um bom sujeito ao
afirmar, mesmo que em
tom de brincadeira (tem
hora), que não sabe
cantar nenhum samba. E
Fabiano, que forma a
mesma dupla com César
Menotti, afirmou, mesmo
em tom de brincadeira
(tem hora), que “samba é
música de bandido”.
Ui!!! Alcione pediu
respeito. Lecy Brandão
disse que bandido é
quem compra a mídia
para tocar músicas.
Alguém até tentou
consertar as declarações
de César Menotti e
Fabiano, perguntando-
lhes se não era o funk a
tal música de bandido…
Um deles disse que funk
nem era música. Eita!!!
.

BRIGAR PRA QUÊ SE É SEM QUERER?/QUEM É QUE VAI NOS
PROTEGER?/SERÁ QUE VAMOS TER QUE RESPONDER PELOS
ERROS A MAIS?… O tempo vai fechar para os devedores. A
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou o
recolhimento da carteira de motorista dos devedores. A
intenção é colocar pressão nos inadimplentes para que
paguem logo suas dívidas. Queriam até recolher o
passaporte de quem deve, mas, por enquanto, isso não foi
aprovado, pois violaria o direito de ir e vir. SERÁ SÓ
IMAGINAÇÃO?/SERÁ QUE NADA VAI ACONTECER?/SERÁ QUE É
TUDO ISSO EM VÃO?/SERÁ QUE VAMOS CONSEGUIR VENCER?

NÃO É QUALQUER CARNAVAL/NÃO É QUALQUER
LITORAL/QUE FAZ A MINHA CABEÇA/NÃO É QUALQUER
FUZUÊ/TEM QUE TER UM QUÊ… Romário sempre se fez
de morto em campo… de repente… gol. E assim
foram 1002 gols em sua vitoriosa carreira. Desafeto
do Baixinho num passado não tão distante, Z ico
cochilou tal qual os zagueiros e, quando menos
esperava: “Z ico é jogador de clube”, fuzilou o mais
famoso camisa 11 do futebol mundial. O Galinho de
Quintino sentiu o gol(pe) e lançou a seguinte
pérola: “É injusto quando falam que fui jogador só
de clube… Não troco uma Taça Guanabara pela Copa
do Mundo”, choramingou o camisa 10 da Gávea, que
disputou três Copas e perdeu todas, enquanto
Romário conquistou o Mundial de 1994.
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‘Brasil Pentacampeão’ em exposição na SFF
As campanhas vitoriosas da

seleção brasileira nas copas de
58, 62, 70, 94 e 2002 e as de-
cepções nas competições de 98
e 2014 são o tema central da
exposição fotográfica “Brasil
Pentacampeão – Um olhar pe-
las copas do mundo”, que a So-
ciedade Fluminense de Fotogra-
fia (SFF) abre no dia 7 de ju-
nho, às 19 horas na Galeria Jay-
me Moreira de Luna. A coletâ-
nea faz parte do acervo da Ar-
foc (Associação Profissional de
Repórteres Fotográficos e Ci-
nematográficos do Rio de Janei-
ro), com curadoria do repórter-
fotográfico Alcyr Cavalcanti.

Entre as 36 fotografias que
estarão em exposição, chama a
atenção uma feita em 1958 em
que Pelé, então com 17 anos, olha
fascinado para taça Jules Rimet,
recém conquistada e outras duas
antológicas. Uma do repórter-fo-
tográfico Alberto Ferreira, onde
Pelé é flagrado dando uma bici-
cleta em pleno Maracanã em um
amistoso contra a Bélgica, em
1965 e outra de Orlando Abru-
nhosa em que Pelé, Tostão e Ja-
irzinho comemoram um gol na

Copa de 70. “São fotografias de
uma época em que os fotógra-
fos iam para o estádio com qui-
los de equipamentos, poucos re-
cursos e com muita técnica e
perícia em busca da fotografia
perfeita, como é o caso da icôni-
ca foto de Alberto Ferreira, um
clássico do fotojornalismo espor-
tivo. Tudo muito diferente da épo-
ca atual onde o fotógrafo, que
também tem que ser cada vez
mais talentoso, conta com um
arsenal tecnológico”, descreve
Alcyr Cavalcanti.

A exposição também conta
com imagens tristes como o fatí-
dico 7 a 1 da Copa de 2014, no
Mineirão onde o Brasil foi humi-

lhado pelos alemães e a campa-
nha da França, em 98, onde a
seleção atônita foi derrotada pela
equipe da casa. “O futebol é uma
paixão mundial e essa paixão é
exacerbada no Brasil. Uma equi-
pe de futebol é capaz de suspen-
der uma guerra, como já acon-
teceu na América Central e no
Oriente Médio. O sofrimento do
povo nas ruas após uma elimi-
nação e o choro de jogadores
após uma partida também estão
nessa coletânea que estamos tra-
zendo para a SFF, para que o
público possa ver com calma,
cada detalhe de uma cobertura
de um campeonato mundial ao
longo de 60 anos”, explica Alcyr.

Seu pet bonito pra cachorro

Cuidados com a beleza e
medicamentos para o
bem estar seu bichinho.
Produtos manipulados
são ainda mais eficazes.

A indústria da beleza pet
movimenta milhões de reais por
ano no Brasil. Na contramão da
crise, esse mercado vem cres-
cendo ano a ano. Os dados do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) dão a di-
mensão desse mercado em ebu-
lição: são mais de 52 milhões de
cães e 22 milhões de felinos, e,
sim, seus donos estão investin-
do cada vez mais no bem-estar
dos animais. Dentro deste seg-
mento de cosméticos não estão

presentes apenas produtos
estéticos, artigos medica-
mentosos, que atuam no tra-
tamento de fungos, bactéri-
as e dermatites em geral,
também fazem parte da in-
dústria de beleza.

Creme, gel, gel dental, lo-
ções, shampoos, leave in...
A lista de produtos é extensa
e cada um deles é produzido
de forma diferente. O grupo
Tudodvet, farmácia de ma-
nipulação pet registrada no
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(MAPA), realiza esse traba-
lho cuidadosamente, utilizan-
do bases específicas para
pets e com pH próprio para
a pele do animal, sem sulfa-
tos e sem parabenos.

A estrutura da pele de cada
animal é influenciada pelo seu
nicho ambiental e alimentar,
por isso apresenta caracterís-
ticas próprias para cada espé-
cie. Sendo assim, a manipula-
ção dos medicamentos ou pro-
dutos para os animais é a for-
ma mais segura de cuidar de-
les, já que ela permite fórmu-
las individualizadas e exclusi-
vas para cada animal.
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Arte & Espetáculo

Joyce Cândido comemora 10 anos
de carreira no Municipal com
participação de Leny Andrade

O show, que integra o projeto
Palco Livre contará com a parti-
cipação especial Leny Andrade no
dia 14 de junho, às 19h, no Teatro
Municipal de Niterói.

A cantora e compositora
Joyce Cândido apresenta músi-
cas dos cinco álbuns lançados na
última década e conta sua traje-
tória artística através de canções.
No repertório estão presentes
canções dos álbuns "Panapaná",
"O bom e velho samba novo", "
O que sinto", " Imaginidade", além
do single "Fino trato", música de
sua autoria, que dá nome ao seu
último show autoral.

A participação da grande Leny
Andrade vem abrilhantar o show
que promete ter músicos de Lon-
drina no palco, entre eles, André
Siqueira, Gabriel Zara e Bruno

Cotrim, além do carioca Fernando
Merlino, que é o pianista oficial de
Joyce e Leny, no Rio de Janeiro.

Ingresso: R$ 50,00

Frozen no Teatro Eduardo Kraichete/AMF
Duas irmãs, Elsa e Ana, são duas princesinhas muito unidas. A mais velha,

Elsa, possui poderes especiais e, ao fazer uma mágica com gelo para a irmã, acaba
a ferindo sem querer.  O Rei e a Rainha recorrem aos Trolls, seres mágicos da
floresta, para curarem e apagarem suas lembranças do episódio tão traumático.
Apesar da tentativa de seus pais de as manterem separadas e com esse segredo
escondido, com a coroação de Elsa, após a morte do rei, as irmãs se reaproximarão
e todo o mistério que as envolve corre perigo: tudo poderá ser revelado. É de
arrepiar e encantar também! Até 1º de julho, às 17h. Ingressos R$50. O Teatro
AMF fica na Av. Roberto Silveira, 123, Icaraí. Informações 21 2610-3902

Eliane Faria no Projeto
Clássicos do Samba

A cantora Eliane Faria apresen-
ta o show “Nobreza” em comemo-
ração aos seus 25 anos de carrei-
ra, no dia 13 de junho, às 19h, no
projeto Clássicos do Samba, do
Teatro Municipal de Niterói. O
Show comemorativo retratará o
samba de raiz com a mais elegan-
te interpretação e respeito aos
grandes compositores do gênero.
O show contará com as participa-
ções especiais de Tia Surica, Ga-
leria da Velha Guarda da Portela e
Filhos da Águia (Escola mirim da
Portela). Ingresso: R$ 40.

EXPOSIÇÃO - A artista Maria Maia abre a exposição “Ideias Caindo por
Terra”, no dia 15 de junho, sexta-feira, às 18h, no Centro Cultural Paschoal
Carlos Magno, no Campo de São Bento. São aproximadamente 40 obras, com
técnicas diversas (pinturas e esculturas com técnicas variadas), que têm o
intuito de promover a conscientização de aspectos sociais com ênfase no
feminino – tão presentes nas vidas das pessoas e, muitas vezes, ignorados por
setores dogmáticos da sociedade. Abertura 15 de junho. Vsitação de 16 a 30 de
junho, segunda a sexta, das 10h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 10h
às 15h. Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Campo de São Bento
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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 - Organize-se e não deixe sua vida fi-
car confusa. Bons momentos ao lado de
amigos. Amplie seus conhecimentos para
crescer na profissão. Pense bem antes de
tomar decisões. Clima agradável a dois.

TOURO - Não deixe as responsabilidades de
lado. Aposte no diálogo para resolver de-
sentendimentos. Criatividade de sobra para
sair da rotina e surpreender quem ama. Seja
mais flexível e esqueça a teimosia.

GÊMEOS - Contato com pessoas decididas lhe
fará bem. Não se deixe levar pelo mau humor
de pessoas próximas, e contagie a todos com
seu sorriso. No amor, ouvirá as vontades do
par. Garra para enfrentar desafios.

CÂNCER - Deixe de lado as coisas sem im-
portância. No amor, esqueça a timidez e siga
seu coração. Conseguirá ver as coisas com
maior clareza. Contato com pessoas queri-
das só trará tranqüilidade.

LEÃO - Reclame menos e agradeça mais pe-
las coisas boas que lhe acontecem. Na pai-
xão, os olhos podem confundir a mente, cui-
dado! Aproveite a semana para se comuni-
car com pessoas distantes e queridas.

VIRGEM - Faça o melhor que puder e não se
deixe levar por promessas. Guarde mais tem-
po para atividades que agradam e relaxam
sua mente. Vida financeira favorecida pela
Lua. Faça o que o coração mandar.

LIBRA - Esqueça as mágoas do passado e
viva o presente com mais intensidade. Não
aja com precipitação. Amizade grande e
valiosa está por vir. Clima de festa, mesmo
com a grana curta.

ESCORPIÃO - Só você pode mudar as coisas
ao seu redor. Contato com o público favore-
cido. No romance, saberá captar as vonta-
des de quem ama. Não desconte seus pro-
blemas em pessoas próximas.

SAGITÁRIO - Deixe as preocupações de lado
e divirta-se, você merece! Carisma poderá
atrair as atenções de alguém especial. Pla-
neje melhor seu futuro. No amor, evite cenas
de ciúme. Momentos de indecisão.

CAPRICÓRNIO - Popularidade em alta. Aja de
forma mais flexível e não se ache o dono da
razão. Nas finanças, não faça acordos com
quem não conhece bem. Seja você mesmo(a)
e conquistará quem ama.

AQUÁRIO - Não deixe de cumprir suas obri-
gações. Conte com o apoio de pessoas expe-
rientes para conseguir sucesso. Seja firme
em suas decisões, mas cuidado com extre-
mismos. Busque a sintonia a dois.

PEIXES - Ajude quem você ama. Vida espiri-
tual em destaque. Bom humor e positividade
trarão sorte. Acalme seu coração em momen-
tos tensos. Atenção aos detalhes. No amor,
aja com sinceridade e charme.

                    De 9 a 15 de junho

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)

Dia morno de greve
Tarde de outono.  A luz de

um sol radiante, emparedada
nas laterais dos prédios, ofus-
ca meus olhos.  O azul do céu
se complementa com o verde
da montanha e o amarelo das
nuas janelas abertas. Obser-
vo esse quadro em meio a um
permitido relaxamento de do-
mingo, entregue ao conforto
do sofá na varanda. Macha-
do me inspira.

Os ônibus custam mais a
passar, os carros não entram
ou saem das garagens. Esta-
mos em greve. Os latidos de
um cão insistente chegam aos
meus ouvidos mais claramen-
te do que nunca. Motores pa-
rados, resta-nos atentar aos
ruídos da vida humana, os es-
pirros, a tosse, o vizinho con-
versando ao telefone. O silên-
cio dos veículos nos permite

ouvir melhor o cântico da rua,
do bairro que, hoje, está mais
residencial.

De repente uma brisa ge-
lada, brisa breve como que
se dizendo irmã do outono ví-
vido e frio dessa tarde domi-
nical.  Não há o que fazer a
não ser esperar e torcer para
que tudo se resolva logo.  En-
quanto isso a literatura me
captura de jeito, e Capitu me
envolve com sua determina-
ção.  Leio “Dom Casmurro”,
mais uma vez.

O sono chega tranquilo, e
um cochilo é bem-vindo.  So-
nho com o choro de uma cri-
ança, e a briga de um casal
mais ao longe.  O estrondo
de uma moto envenenada me
desperta.  Permanecem al-
guns sinais da grande cida-
de, agora parcos, surdos.  A

confusão do país, definitiva-
mente, não passa por aqui.

À noite o presidente en-
tra em cadeia nacional e
anuncia medidas para miti-
gar a greve.  Concede a re-
dução do preço do diesel e
o intervalo de 60 dias para
que ele sofra novo aumen-
to.  É a hora em que a vizi-
nhança reage ao taciturno
domingo.  O som de panelas
batendo forma uma percus-
são de cidadania, uma cor-
rente de revolta e luta.

A semana promete sem-
pre novidades. Filas nos pon-
tos dos ônibus, nos postos de
gasolina,  e muita expectati-
va.  E os pássaros, ah, esses
continuam voando e cantan-
do.  Quem sabe não estão
também aliviados com os
ares rarefeitos de uma polui-
ção reduzida?  Quem sabe
não celebram a monotonia
das ruas vazias e da pregui-
ça coletiva?  Quem sabe não
confundem suas rotas, e pen-
sam sobrevoarem campos?

Só os centros nervosos es-
tão ainda mais estressados.  A
bolsa cai vertiginosamente,
enquanto os governantes se
atolam, atarantados.  É assim
quando os líderes não saem
de seus palácios para experi-
mentar a vida cotidiana do ci-
dadão comum.  É assim quan-
do, acostumados à suntuosi-
dade de seus gabinetes,
vêem-se de repente obrigados
a descer e encarar o drama
do trabalhador exausto.  Toda
paciência tem limite.  O gi-
gante acorda, e ruge.

palavras@gazetanit.com.br



#g
az

et
an

it

8 | Edição de 9 a 15 de junho de 2018
ANUNCIE e pague em até 10X no cartão (21) 98681-5374Saúde

Campanha Junho Vermelho incentiva doação de sangue
Junto aos hemocentros de

todo o país, o Hemorio celebra
o Junho Vermelho, mês defini-
do no calendário nacional para
lembrar a importância da doa-
ção de sangue e buscar mais
doadores fidelizados. A data faz
referência ao Dia Mundial do
Doador de Sangue, comemo-
rado em 14 de junho.

“A doação de sangue é um
ato de solidariedade e que efe-
tivamente salva vidas. Feliz-
mente temos contado com o
apoio da população e nossos
números mostram isso. Cada

bolsa de sangue doada pode
salvar até quatro pessoas, é
um ato simples que faz toda a
diferença”,  disse o secretário
de Saúde, Sérgio Gama

A campanha Junho Verme-
lho lembra a importância do
ato de doar sangue e ainda
reforça os estoques para o
mês de julho, que, historica-
mente, registra queda de doa-
dores por causa das férias es-
colares. Em 2018, a Copa do
Mundo é mais um motivo para
preocupação com a frequên-
cia no salão dos doadores.

“Durante o torneio, o número
regular de doadores acaba
caindo”, disse Neusimar Car-
valho, chefe responsável pelo
Setor de Promoção à Doação
de Sangue.

O salão de doadores do
Hemorio funciona todos os
dias, das 7 às 18h, incluindo
sábados, domingos e feriados,
na Rua Frei Caneca, 8, no
Centro do Rio. A unidade dis-
ponibiliza um serviço de infor-
mações, o Disque-Sangue
(0800 282 0708), que esclare-
ce dúvidas e informa o ende-

reço dos outros 25 postos de
coleta distribuídos no estado.
A ligação é gratuita e o aten-
dimento é realizado de segun-
da a sexta, das 7h às 16h.

Para doar você precisa por-
tar documento oficial de identi-
dade com foto; estar bem de
saúde; ter entre 16 e 69 anos.
Jovens com 16 e 17 anos po-
dem doar com autorização dos
pais e / ou responsáveis legais;
pesar no mínimo 50 Kg; e não
estar em jejum, evitando apenas
alimentos gordurosos nas 3 ho-
ras que antecedem a doação.


