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Alívio
Foi um alívio para os pe-

quenos comerciantes a ampli-
ação, pelo governo federal, do
prazo para que passem a dis-
criminar nas notas fiscais os
impostos incidentes sobre
cada produto comercializado.

“Precisávamos mesmo
desse tempo adicional”, co-
menta Charbel Tauil, vice-
presidente do Sindilojas Ni-
terói. “Para os micro e pe-
quenos lojistas, implantar
uma novidade dessas é difí-
cil e dispendioso, pois eles
não podem dispor de uma
estrutura contábil têm as
grandes empresas”, explica.

Contribuintes precisam
quitar débito com o teto de
20% de juros de mora

Desembargador
esclarece
dúvidas de
advogados
trabalhistas

Os advogados tra-
balhistas terão na ter-
ça-feira (18) a oportu-
nidade de tirar todas as
dúvidas com o desem-
bargador César Mar-
ques de Carvalho so-
bre o processo eletrô-
nico em Niterói, que
começa a ser implanta-
do dia 5 de julho com a
inauguração da 8ª Vara
do Trabalho pelo pre-
sidente do TRT-RJ, de-
sembargador Carlos
Alberto Drummond. Os
esclarecimentos serão
prestados durante pa-
lestra às 18 horas na
OAB de Niterói.

O desembargador
afirma que toda novi-
dade causa estranheza
e precisa ser adequada,
mas o processo eletrô-
nico é uma realidade em
busca de uma justiça
mais célere.  

“A cidade de Três
Rios foi a pioneira no
estado a implantar o
Processo Judicial Ele-
trônico no TRT, seguin-
do a tendência nacio-
nal. No Rio, todas as 82
varas estão informati-
zadas e agora é a vez
de Niterói avançar e
implantar este projeto,
que tem passado por
atualizações perma-
nentes de novas ver-
sões do sistema, confi-
guração necessária e
adaptação na conexão
com a internet”, expli-
cou o juiz Jorge Ramos,
diretor do Fórum Tra-
balhista de Niterói.

Poda danosa é proibida
Foi aprovado nesta terça-feira (11), em segunda discussão

da sessão plenária da Câmara Municipal, o Projeto de Lei de
autoria do vereador Leonardo Giordano (PT), que trata da proi-
bição da poda danosa das árvores em Niterói. Dentre outros
itens, a Lei prevê como poda danosa ou drástica o corte de
somente um lado da copa, causando desequilíbrio físico do
vegetal; a poda que retire acima de 70% da copa original, exce-
to quando da autorização da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente; o corte que seccione seus galhos, deixando-se aber-
turas – feridas –, sem o devido tratamento; e a que é executada
em árvores com floração e ou frutificação.

Emergência do Hospital
Carlos Tortelly recomeça obras

Chinês responsável por falso
‘ET’ pega 5 dias de cadeia

Os contribuintes de Ni-
terói com impostos munici-
pais em atraso têm até a pró-
xima segunda-feira (17) para
quitar o débito com o teto
de 20% de juros de mora. A
partir da terça-feira, dia 18,
entra em vigor a nova lei,
aprovada pela Câmara de
Vereadores, que retira o teto
de 20% do Código Tributá-
rio de Niterói. Com a nova
regra, os juros de 1% ao mês
serão contados a partir do
primeiro dia de atraso no tri-
buto, sem limite máximo.

Atualmente, a Prefeitura
só pode exigir juros de uma
dívida até o teto de 20%, in-
dependente do período do
débito. De acordo com o se-
cretário municipal de Fazen-
da, César Barbiero, a regra
atual da Prefeitura contraria
também o Código Tributário
Nacional, que em seu artigo
161, parágrafo 1º, que fixa em
1% ao mês a taxa dos juros
de mora para quem não paga
o imposto na data correta e
não fala em limitação.

Além de ser uma medida

de justiça fiscal, já que a
antiga regra beneficiava os
maus pagadores, que após
20 meses não quitavam os
débitos e não eram penali-
zados por isso, a nova me-
dida vai propiciar também o
aumento da arrecadação da
Prefeitura.

“A medida forçará o con-
tribuinte a pagar em dia os
impostos sob pena de acrés-
cimos moratórios. Quanto
mais atrasar as contas, mais
elevadas serão as suas dí-
vidas. E a quitação destes
débitos em um curto espa-
ço de tempo facilita o au-
mento da arrecadação da
Prefeitura e dá condições de
o poder público oferecer
melhores serviços ao cida-
dão, investindo em mais
hospitais, mais creches”,
explicou o secretário.

A partir da promulgação
da lei, quem não pagar a dí-
vida poderá ter bens penho-
rados para posterior leilão
ou a chamada penhora onli-
ne, que retira o dinheiro de
contas bancárias.

O chinês Li Kai pe-
gou cinco dias de cadeia
por ter inventado a his-
tória sobre a captura de
um extraterrestre perto
do rio Yellow, em Bin-
zhou, na província de
Shangdong, na China.
Ele havia divulgado fo-
tos da falsa criatura
dentro de um freezer nas
redes sociais no dia 9 de
junho. O caso provocou

um frenesi nas redes soci-
ais do país, a polícia foi até
a casa de Li, que confessou
que a história era falsa.

Li disse à polícia que ele
mesmo havia construído o
falso  extraterrestre com pa-
pelão, borracha e arame, e que
tinha inventado a história para
despertar o interesse entre os
chineses pela ufologia. Ele foi
acusado de fabricar mentiras
e provocar caos social.

A prefeitura anunciou,
na quarta-feira (12), a reto-
mada das obras da emer-
gência do Hospital Muni-
cipal Carlos Tortelly, no
Bairro de Fátima. A Secre-
taria Municipal de Saúde
preparou um projeto para
a continuidade das obras,
que foram interrompidas
há cerca de um ano e meio.
A licitação deverá ocorrer
até agosto, com as obras

recomeçando ainda no se-
gundo semestre.

“É absolutamente ina-
ceitável que a população
de Niterói tenha convivido
com essa situação. A emer-
gência do Carlos Tortelly
estava funcionando sem
condições”, disse o prefei-
to Rodrigo Neves.

Segundo o secretário
municipal de Saúde Fran-
cisco D´Ângelo, o Minis-

tério da Saúde liberou re-
cursos para a obra há cer-
ca de quatro anos. Há um
ano e meio, as interven-
ções pararam. Para não
perder a verba destinada
ao restante da obra (cerca
de R$ 1,8 milhão), a Prefei-
tura decidiu retomá-la com
alguns ajustes no projeto
inicial. A previsão é que, em
seis meses, a reforma da
emergência esteja pronta.
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Prefeitura assina ‘Crack, é possível vencer’

Prorrogado recadastramento dos servidores da ativa até o próximo dia 21

Cidade terá obras de contenção em encostas

Telecentro do Barreto
é reinaugurado

 A Prefeitura reinaugu-
rou nesta terça-feira (11) o
telecentro Firmino Marsico
Filho, localizado no Parque
Palmir Silva, no Barreto.
Após ter ficado anos fecha-
do, este será o primeiro dos
20 telecentros que serão re-
ativados até 2016, através
do Programa Niterói Digital,
desenvolvido pela Secreta-
ria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia.

O telecentro tem capa-
cidade para atender 22 alu-
nos, e é direcionado à co-
munidade de pais, alunos
e idosos do Barreto. O es-
paço conta com duas sa-
las, cada uma  com 11 com-
putadores, e vai funcionar
de segunda a sexta-feira,
das 9h às 11h, e aos sába-
dos das 9h às 13h. Nos te-
lecentros, serão realizados
cursos de informática, ofi-
cinas (blog, redes sociais,
fotografia, edição de ví-
deo, entre outros), acesso
livre à Internet e cursos ao
vivo via satélite (idiomas,
qualificação profissional,
entre outros).

 A implantação de tele-
centros é uma das ações do
programa Niterói Digital,

que visa democratizar o
acesso e o uso das tecnolo-
gias de informação e comu-
nicação pelo conjunto da
população, especialmente
em regiões e bairros popu-
lares da cidade. O projeto
prevê investimentos de R$
10,2 milhões em uma parce-
ria entre a Prefeitura e os go-
vernos estadual e federal.

O secretário municipal
de Educação, Ciência e Tec-
nologia, Waldeck Carneiro,
lembrou que o telecentro do
Barreto foi inaugurado em
2006, mas foi fechado, assim
como outros 19 equipamen-
tos que promoviam a inclu-
são digital na cidade.

“Chegamos a ter cadas-
trados quase 30 mil usuários
em toda a cidade. Esse pro-
jeto foi dizimado. Dos 19 te-
lecentros, nós encontramos
funcionando apenas dois no
início da atual gestão. Ago-
ra, estamos fazendo mais do
que reinaugurar telecentro,
há um programa estruturado,
que é o Niterói Digital, que
vai levar inclusão digital para
quem ainda não tem acesso,
para quem mais precisa da
presença do poder público”,
disse Waldeck.

Niterói vai receber
nos próximos dias um
conjunto de ações de
combate ao uso do cra-
ck. O prefeito Rodrigo
Neves e a secretária na-
cional de Segurança Pú-
blica, Regina Miki, assi-
naram na manhã desta
segunda-feira (10) um
termo de adesão da ci-
dade ao programa “Cra-
ck, é possível vencer”,
do governo federal.

O programa prevê in-
vestimentos federais de
R$ 5 milhões que serão
usados em ações de pre-
venção, atenção ao usu-
ário e de enfrentamento
ao tráfico de drogas. 

A secretária executi-
va da Prefeitura, Maria
Célia Vasconcelos, afir-

mou que Niterói não possui
cracolândias e sim cenas de
uso, principalmente no cen-
tro da cidade. O projeto de
Niterói ficou entre os 13
melhores do Brasil.

“A implantação deste
programa em Niterói é a con-
cretização de um compromis-
so. Não queremos ter craco-
lândias na cidade, queremos
chegar antes. O crack é uma
droga que causa uma depen-
dência violenta, avassalado-
ra e faz as pessoas perderem
os laços sociais e familiares”,
disse a secretária, afirmando
que o projeto de Niterói se
inspirou na ação desenvol-
vida no morro do Santo
Amaro, no Catete, na zona
sul do Rio, que foi ocupado
pela Força Nacional de Se-
gurança Pública.

A Prefeitura prorro-
gou até o próximo dia 21
de junho o recadastra-
mento dos servidores pú-
blicos da ativa dos ór-
gãos municipais e autar-
quias, incluindo também
os funcionários comissi-
onados.

Segundo o secretário
municipal de Administra-
ção, Moacir Linhares, o

servidor precisa fazer antes
um pré-agendamento até o dia
20/06 pelo site (www.re
cadastramento2013.tmp.br).

De acordo com Linhares,
até o fim da tarde desta sexta-
feira (14/06), mais de 11 mil fun-
cionários já se recadastrado.

“Resolvemos prorrogar o
recadastramento para dar uma
oportunidade a todos”, afir-
mou o secretário.

Linhares lembra que os
documentos necessários para
o recadastramento são cartei-
ra de identidade, CPF, último
contracheque, certidão de ca-
samento (se houver), título de
eleitor, comprovantes de re-
sidência e escolaridade (o
maior que tiver) e certidão de
nascimento de filhos meno-
res de 21 anos ou que este-
jam cursando nível superior

até 24 anos.
O recadastramento pode

ser feito das 9h às 18h no au-
ditório do Centro Administra-
tivo da Prefeitura, no 9º andar,
no Centro; das 9h às 17h na
Fundação Municipal de Edu-
cação, no Jardim São João; e
na sede da Clin (Companhia
Municipal de Limpeza de Ni-
terói), na Rua Indígena, no
bairro de São Lourenço.

O prefeito Rodrigo Ne-
ves e o vice-prefeito Axel
Grael assinaram, na sema-
na passada, com o minis-
tro das Cidades, Aguinal-
do Ribeiro, o contrato do
Plano de  Prevenção de
Riscos e Desastres Natu-
rais (Contenção de Encos-
tas), para obras a serem re-
alizadas na cidade. O va-
lor do contrato é de R$
23.832.655,00 e vai benefi-
ciar quatro comunidades:
Caramujo, Bonfim e Caixa
D’Água e Holofote. As
obras de contenção ocor-
rerão em 16 pontos mape-

ados pela prefeitura nessas
regiões e, de acordo com o
prefeito, vão começar no iní-
cio do segundo semestre.

O encontro com o minis-
tro, no entanto, não se res-
tringiu à assinatura do docu-
mento. Rodrigo Neves ante-
cipou na reunião uma outra
conquista para a cidade: a
aprovação, por parte do Go-
verno Federal, de um projeto
que vai permitir a drenagem e
a pavimentação de toda a
Região Oceânica, que já re-
ceberá recursos estaduais do
programa Bairro Novo.

“Em breve, o ministro

Aguinaldo Ribeiro vai anun-
ciar mais R$ 777 milhões para
a Região Oceânica aqui de
Niterói. Esse projeto será de-
talhado em breve, mas já foi
selecionado  pelo governo
federal. Serão R$ 777 milhões
para concluir toda a drena-
gem e pavimentação da Re-
gião Oceânica que hoje já tem
garantidos R$ 70 milhões de
uma parceria entre a prefei-
tura e o governo do estado
para este tipo de intervenção.
Com o novo projeto, toda a
RO será beneficiada”, come-
morou o prefeito.

Aguinaldo Ribeiro reite-

rou o compromisso do go-
verno federal em apoiar as
iniciativas de Niterói e pro-
meteu todo o apoio e empe-
nho para a concretização
das propostas apresenta-
das. “A palavra que traze-
mos é parceria, que repre-
senta muito bem esse mo-
mento que estamos vivendo.
Essa parceria é que a presi-
denta Dilma nos tem orienta-
do, no objetivo comum de
termos as ações concretiza-
das. Da parte do nosso Mi-
nistério da Cidade, Niterói
pode contar conosco”, afir-
mou Aguinaldo Ribeiro.
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Última semana

Vacinação contra paralisia
infantil segue até sexta, 21

Niterói anuncia fim da epidemia de dengue

A Campanha Nacional
de Vacinação Contra a Poli-
omielite prossegue até o dia
21 de junho, sexta-feira, em
Niterói. Pais, mães e outros
responsáveis que ainda não
levaram os pequenos ao
posto, devem procurar a
unidade de saúde mais pró-
xima de casa das 8h às 17h.
Podem tomar a dose crian-
ças de seis meses a quatro
anos e 11 meses.

Este ano, a campanha vai
oferecer a vacina oral (Sabin)
apenas para as crianças mai-
ores de 6 meses. Os bebês

menores já estão começan-
do a imunização com a dose
injetável (Salk), introduzida
no calendário básico de va-
cinação pelo Ministério da
Saúde, no segundo semes-
tre de 2012. Os dois tipos de
dose são seguros e prote-
gem os pequenos contra a
doença, também conhecida
como paralisiainfantil.

A poliomielite ou parali-
sia infantil é uma doença
contagiosa causada por um
vírus que ataca os membros
inferiores, causando para-
lisia flácida. A transmissão

ocorre principalmente por
contato direto pessoa a
pessoa, pelas vias fecal-
oral (contato com fezes ou
esgoto) ou oral-oral (por
meio de gotículas ao falar,
tossir ou espirrar).

Em 1989 foi registrado no
país o último caso de polio-
mielite e em 1994 o Brasil
obteve o certificado interna-
cional de erradicação. No
entanto, em alguns países a
doença ainda está presente
e, por isso, ainda há risco
de reintrodução do vírus da
paralisia infantil no país.

O prefeito Rodrigo Ne-
ves e o presidente da Fun-
dação Municipal de Saúde,
secretário Chico D’Angelo,
anunciaram, nesta quarta-
feira (12), o fim da epidemia
de dengue na cidade. Se-
gundo dados epidemiológi-
cos, a taxa de incidência da
doença no município – que
chegou a 900 casos por 100
mil habitantes em março, no
momento mais crítico da epi-
demia – voltou aos níveis
considerados normais: em
maio, foram 69 casos por 100
mil habitantes. Considera-
se epidemia a taxa de inci-
dência acima de 300 casos
por 100 mil habitantes.

“Estamos oficialmente
informando à cidade, ao Es-
tado e ao Governo Federal

que saímos da condição de
epidemia de dengue que
enfrentamos especialmente
a partir de fevereiro. A mo-
bilização dos agentes públi-
cos e da sociedade foi deci-

siva para o êxito no com-
bate a esse quadro. Saí-
mos da epidemia sem
nenhum óbito registrado
no município”, afirmou o
prefeito.
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Alcântara ganha R$ 300 mi em obras de saneamento

Parque da Serra da Tiririca
recebe sexta Upam

Estado investirá R$ 1 bilhão em São Gonçalo
Geral gazetanit@gmail.com @gazetanit                            ASSINE  a partir de R$12,

O programa das Unida-
des de Policiamento Ambi-
ental (Upams) será amplia-
do este mês. O Parque Esta-
dual da Serra da Tiririca, que
se estende de Niterói a Ma-
ricá, vai ganhar uma Upam
no próximo dia 26, com efe-
tivo de 20 policiais militares.
Os agentes destacados re-
ceberão uma gratificação
mínima de R$ 500 por mês.

A Upam da Serra da Tiri-
rica é a sexta do estado. Os
parques do Desengano,
Três Picos, Pedra Branca,
Ilha Grande e a Reserva Eco-
lógica da Juatinga, em Para-
ty, já contam com unidades.
A previsão da Secretaria do
Ambiente é que oito Upams
sejam instaladas este ano.
Entre os parques beneficia-
dos estão o da Pedra Sela-
da, em Resende, e o novo
Mendanha-Jericinó, na Bai-
xada Fluminense.

“Há muitas ocupações
irregulares, e captura de ani-
mais silvestres. Também há
motociclistas que fazem tri-
lha na área. A ideia é coibir
esse tipo de ação em locais
sensíveis do parque”, expli-
cou o coordenador da Co-
ordenadoria Integrada de
Combate aos Crimes Ambi-
entais (CICCA), coronel
José Maurício Padrone.

Todos os policiais que
atuam nessas unidades têm
direito à gratificação. Os

benefícios são pagos pela
Secretaria do Ambiente. A
sede da Upam do Parque da
Serra da Tiririca ficará em Itai-
puaçu. De acordo com Pa-
drone, a presença dos poli-
ciais na área também vai aju-
dar a coibir crimes além dos
ambientais.

“O trabalho dos agentes
inclui o entorno e os arre-
dores do parque. Com a pre-
sença deles será possível
coibir ilícitos de segurança
pública, como abandono de
carros roubados, arromba-
mentos e roubos a residên-
cias”, disse o coronel.

Além do reforço no poli-
ciamento, o parque contará
também com um centro cul-
tural. Ele deve ser construí-
do com recursos do Fundo
da Mata Atlântica e deve fi-
car na região de Itaipu.

Linha 3 do Metrô e
maternidade estão
entre as obras de
melhorias

O Governo do Estado
investirá R$ 1 bilhão em in-
tervenções nas áreas de sa-
neamento, infraestrutura,
segurança e saúde em São
Gonçalo. O pacote inclui
obras de pavimentação, dre-
nagem e mobilidade urbana,
além da construção da Linha
3 do Metrô, de uma materni-
dade e de uma delegacia de
homicídios.

A Linha 3 do Metrô – li-
gando Niterói a São Gonça-
lo, e que terá 22 quilômetros
e 14 estações – já está com
seu projeto pronto e será li-
citada. A população da ci-
dade também será benefici-
ada por meio do programa
Bairro Novo, com a urbani-
zação de 85 quilômetros de
ruas em 14 bairros. Em ju-
lho, será licitada ainda a
construção da Maternidade
de São Gonçalo. Também
está prevista a licitação das
linhas intermunicipais e do
BRT (Bus Rapid Transit)
que será feito na RJ-104.

Na área de Segurança, o
Estado ativará na região o
RAS (Regime Adicional de
Serviço) com as polícias Ci-
vil e Militar. Nos próximos
dias, também será licitada a
obra da nova Delegacia de
Homicídios, que atenderá

aos municípios de São
Gonçalo e Niterói. O
objetivo é melhorar as
investigações e inibir a
criminalidade na região.
A previsão é de que a
unidade policial seja
inaugurada em 2014.

A região de Alcântara, em São Gon-
çalo, receberá investimentos de aproxi-
madamente R$ 300 milhões em obras de
esgotamento sanitário, beneficiando
cerca de 200 mil pessoas. A Secretaria
do Ambiente e a Prefeitura de São Gon-
çalo assinaram nesta segunda-feira (10)
convênio de cooperação para a realiza-
ção de intervenções que irão abranger a
implantação do sistema de coleta e tra-
tamento de esgotos e a construção de
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
Alcântara e de nove elevatórias.

Os recursos são do BID (Banco In-
teramericano de Desenvolvimento) e do
Fecam (Fundo Estadual de Conserva-
ção Ambiental e Desenvolvimento Ur-
bano), do Governo do Estado.

As obras fazem parte do Programa
de Saneamento dos Municípios do
Entorno da Baía de Guanabara (Psam),
que prevê obras de esgotamento sani-
tário e de projetos de saneamento nos
15 municípios do entorno da Baía de
Guanabara: Belford Roxo; Cachoeiras
de Macacu; Duque de Caxias; Guapi-
mirim; Itaboraí; Magé; Mesquita; Niló-
polis; Niterói; Nova Iguaçu; Rio Boni-
to; Rio de Janeiro; São João de Meriti;
São Gonçalo; e Tanguá.

Os recursos totais do Psam somam
US$ 452 milhões do BID e R$ 330 mi-
lhões do Fecam, como contrapartida
do Governo do Estado. Deste total,
cerca de R$ 300 milhões serão aplica-
dos em obras de saneamento da re-
gião de Alcântara, em São Gonçalo.

“Temos a construção da barragem
Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu,
que irá melhorar a oferta de água em
São Gonçalo, e a recuperação das
Bacias dos rios Alcântara e Imboaçu,
esta última a cargo do Inea (Instituto
Estadual do Ambiente). Então, soman-
do todas essas iniciativas, os investi-
mentos chegam a cerca de R$ 1 bilhão
em São Gonçalo”, explicou o secretá-
rio do Ambiente Carlos Minc. 

As intervenções irão abranger a
construção de uma rede coletora de
esgoto, uma ETE – com capacidade
para tratar 800 litros de esgoto por
segundo – e nove elevatórias: uma,
de grande porte, com capacidade para
bombear 624 litros de esgoto por se-
gundo para a ETE Alcântara, e oito de
portes menores, que juntas irão bom-
bear 170 litros de esgoto por segun-
do para a mesma ETE. As obras estão
em fase de licitação.



GAZETA NITEROIENSE  |  Edição Online de 15 a 21 de junho de 2013   |  www.gazetanit.com.br8

Felipe Peixoto
visita mercados
públicos da
Espanha

Em visita à Espanha na
semana passada, o secretá-
rio de Estado de Desenvol-
vimento Regional, Felipe Pei-
xoto, conheceu as unidades
de MercaMadri e MercaVa-
lencia pertencentes a Merca-
sa - empresa pública espa-
nhola semelhante à Ceasa,
responsável pela rede de
mercados (a Rede Merca) do
país. A empresa é adminis-
trada pelo Ministério de Agri-
cultura, Alimentação e Meio
Ambiente da Espanha.

A Mecasa é referência no
mundo pelo seu modelo de
gestão e consultoria na im-
plantação de mercados de
distribuição de alimentos.
Ela possui uma rede com 23
unidades espalhados pelo
país onde atuam 2.200 ata-
cadistas e circulam 90 mil
pessoas por ano. A Merca-
sa já elaborou projetos para
a Rússia, Polônia, México e
países da América Latina
como Panamá e Equador.

“O que mais me chamou
a atenção foram as instala-
ções do Mercado de Peixe.
Há algum tempo estamos
planejando a construção de
um centro de distribuição de
pescado na Ceasa de Irajá e
conferir a experiência espa-
nhola era fundamental. Es-
tamos muito interessados
em uma parceria para elabo-
rar este projeto”, comentou
o secretário que destacou
não haver uma instalação
destinada exclusivamente
ao comércio atacadista de
pescado no Estado do Rio
dentro dos padrões ideias
de funcionamento.

Geral gazetanit@gmail.com @gazetanit                            ASSINE  a partir de R$12,

Comissão pretende assessorar
ações de melhoria no Liceu

Niterói integra programa
Compra de Lixo Tratado
Ação faz parte do Pacto do Saneamento, que
pretende acabar com os lixões do Rio de Janeiro

Câmara recebe servidores da Educação

Niterói será a sexta cida-
de do Estado do Rio de Ja-
neiro a integrar o programa
Compra de Lixo Tratado,
que faz parte do Pacto pelo
Saneamento/Lixão Zero, da
Secretaria do Ambiente.
Ontem, o Governo do Esta-
do estabeleceu convênio
com a prefeitura para tratar
de forma adequada o lixo
urbano produzido.

A cidade vai receber R$
20 do Fecam (Fundo Esta-
dual de Conservação Ambi-
ental) por tonelada do lixo a
ser tratado nos aterros sa-
nitários de São Gonçalo e
Itaboraí. Em contrapartida, o
município terá que intensi-
ficar as ações de coleta se-
letiva doméstica na cidade.

O Programa Compra de
Lixo Tratado já foi implanta-
do pela Secretaria do Ambi-
ente nos municípios flumi-
nenses de Mesquita, Niló-
polis, São João de Meriti,
Maricá e Volta Redonda. 

O objetivo da Prefeitura
de Niterói é quintuplicar, nos
próximos anos, a reciclagem
de resíduos fazendo uma
gestão adequada do destino
final do material descartado.
Trilha e Upam estão
previstas

Outras três iniciativas
foram anunciadas no even-
to, que aconteceu no Parque
da Cidade, no bairro de São
Francisco. O pacote ambien-
tal contemplará, com inves-

timento no valor de R$ 400
mil, a instalação de uma Uni-
dade de Polícia Ambiental
(Upam) e a construção de
uma trilha e um centro cul-
tural no Parque da Tiririca,
além da execução de proje-
to de implantação da Reser-
va Extrativista Marinha de
Itaipuaçu.

Presidente da Associa-
ção de Moradores e Amigos
do Maravista, em Itaipu, Ely
Menezes Silva comemorou
os anúncios e o convênio
assinado.

“Estamos muito felizes
com estas ações. Os mora-
dores da cidade agrade-
cem”, disse Ely.

Morador de Niterói, Se-
bastião da Silva acredita que
a parceria entre os governos
estadual e municipal é fun-
damental para acelerar a re-
alização de outros convêni-
os e a adoção de alternati-
vas que melhorem a vida da
população.

“A sustentabilidade nas
cidades depende destas par-
cerias”, afirmou Sebastião.

Presidente do Grupo de
Ação Pesquisa e Orientação
a Projetos Sociais (Gapops),
Jaqueline Ribeiro, também
assistiu à cerimônia. A insti-
tuição realiza trilhas e cami-
nhadas ecológicas e atua em
projetos de geração de tra-
balho e renda.

“São políticas importan-
tes. Estes investimentos são
muito bem-vindos”, expli-
cou Jaqueline.
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Representantes do
Sindicato Estadual dos
Profissionais da Educação
(Sepe) participaram, nesta
quarta-feira (12) de reunião
na Câmara com a presença
do secretário municipal de
Educação, Ciência e Tec-
nologia, Waldeck Carneiro.

Na sala da Presidência,
entre outros, também esta-
vam os vereadores Paulo
Henrique Oliveira (PPS),

presidente da Comissão de
Educação; Milton Carlos
Lopes, o Cal (PP), líder do
Governo na Casa; Beto da
Pipa (PMDB); Leonardo
Giordano (PT); e Henrique
Vieira, Gezivaldo Ribeiro de
Freitas, o Renatinho, e Pau-
lo Eduardo Gomes, todos
do PSOL.

De acordo com Walde-
ck o encontro serviu para
dar “continuidade ao pro-

cesso de diálogo” entre o Go-
verno e a categoria. “Falamos
sobre o Plano de Cargos, Car-
reiras e Salários dos profes-
sores, sobre a proposta de re-
ajuste e demais temas ligados
à Educação. Em nenhum mo-
mento o Executivo fechou o
diálogo com a classe. O Go-
verno está fazendo um esfor-
ço para colocar as finanças em
dia, mas as negociações es-
tão abertas”, disse Waldeck.

A Comissão de Edu-
cação da Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj)
vai criar um grupo para
assessorar e acompanhar
as promessas de melho-
ria feitas, em audiência
pública realizada nesta
quarta-feira (12), pela Se-
cretaria de Estado de
Educação (Seeduc) para
o Liceu Nilo Peçanha. A
reunião aconteceu na Câ-
mara de Vereadores.

“Vamos fiscalizar e
cobrar, pois são ques-
tões recorrentes em vári-
as instituições: a depre-
ciação do ensino, da es-
trutura e do incentivo
aos nossos estudantes,
professores e funcioná-
rios do estado”, desta-
cou o presidente do co-
legiado, deputado Comte
Bittencourt (PPS). Pro-
fessores, alunos, sindi-
calistas e pais de alunos
participaram da reunião e
relataram problemas.

Dentre as mazelas,
estão o bloqueio de ver-
ba após o cancelamento
do Centro de Línguas
Estrangeiras Modernas
(Celemo), a falta de ma-
nutenção nas estruturas
físicas, a carência de fun-
cionários nos setores
administrativos e de ser-

viços gerais e computa-
dores quebrados. A pro-
fessora Idalina Câmara
indagou sobre o sistema
de otimização adotado
pela Seeduc. “Muitos
alunos foram remaneja-
dos de sala, uns com
provas dadas, outros
sem a disciplina, causan-
do um grande transtorno
para todos. Além disso,
não temos livros atuali-
zados ao currículo míni-
mo para algumas discipli-
nas e séries”, reclamou a
professora.

A deputada Clarissa
Garotinho (PR), membro
do colegiado, participou
da reunião e criticou a
postura de troca de dire-
tores do governo e acu-
sou o governo de maqui-
ar a gestão e os proble-
mas da educação através
dessas trocas. “Oito dire-
tores em dois anos é uma

covardia do governo. É a
tentativa de personificar um
problema que na verdade é
da secretaria de educação”,
disse.

Representante da See-
duc, Luciano Santana expli-
cou que a questão da ver-
ba bloqueada está em tra-
mitação junto ao Ministé-
rio Público (MP-RJ) espe-
rando “uma melhor resolu-
ção”. Além disso, Santana
disse que R$ 72 mil foram
liberados para a instituição
para a quitação de débitos.
“A Secretaria duplicou a
verba, em abril, justamente
para atender a demanda de
estrutura, e, em maio, os dé-
bitos do Liceu foram quita-
dos”, afirmou. O deputado
Marcelo Freixo (PSol) co-
mentou que a comissão
precisa acompanhar o que
classificou como “mais
uma promessa diante da
pressão de pais, alunos e
professores presentes”.

Comte Bittencourt (PPS) Clarissa Garotinho (PR)
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Sociedade Fluminense de Fotografia
participa do Foto Rio 2013
Sociedade Fluminense de Fotografia
participa do Foto Rio 2013

Carnaval
Combinado do Amor anuncia enredo para 2014

Sociedade Fluminense de Fotografia
participa do Foto Rio 2013

A mais antiga escola
de samba de Niterói em
atividade anunciou no
último sábado (08) seu
enredo para o próximo
carnaval. “Combinado
do Amor: 78 anos de his-
tória e Tradição no Ca-
ramujo Negro”, de auto-
ria do historiador Profes-
sor Mariano, foi apre-
sentado oficialmente aos
componentes e comuni-
dade durante a já tradi-
cional roda de samba do
Combinado.

“Vamos contar a his-
tória da escola, inserida
no contexto do carnaval
da cidade e na cultura da
comunidade do Caramu-
jo”, esclareceu o autor
do enredo, Professor
Mariano, que assume a
Coordenação de Cultu-

ra da agremiação.
Afastada do carnaval

desde meados da década de
1990 quando os desfiles de
Niterói acabaram, a Combi-
nados voltou ao cenário no
último carnaval comandada
pelo presidente Carlos Xo-
roró. Aprovada pela Uesbcn
(União das Escolas de Sam-

ba e Blocos Carnavalescos
de Niterói), a azul e branca é
uma das 10 integrantes do
Grupo Especial de Enredo,
considerado o terceiro gru-
po de escolas de samba.
Fundada em 1936, a escola
possui três títulos no grupo
principal do carnaval de Ni-
terói: 1954, 1955 e 1961.

Pela sexta vez consecuti-
va, a Sociedade Fluminense
de Fotografia (SFF) participa
do Foto Rio (Encontro Inter-
nacional de Fotografia do Rio
de Janeiro) um dos mais im-
portantes eventos de fotogra-
fia do país.  Este ano, a mostra
a ser apresentada pela SFF será
“Da Época do Fotoclubismo
à Fotografia Contemporânea”
e contará com o trabalho de
20 fotógrafos do século pas-
sado e do atual, dando uma

mostra do trabalho fotográfi-
co realizado pelos fotógrafos
da instituição que completa em
2014, 70 anos de fundação.

A mostra será aberta na
próxima terça-feira, dia 18 de
junho às 19h e ficará em car-
taz até o dia 4 de agosto no
Centro Cultural Correios na
Rua Visconde de Itaboraí,
20, Centro do Rio de Janei-
ro. A entrada é gratuita e o
horário para visitação é de
12h  às 20 horas, de terça-

feira a domingo.
A mostra reúne imagens

do Acervo Histórico fotogra-
fadas nos anos de 40, 50, 60
e 70 do século passado e Fo-
tógrafos Contemporâneos.
“É um trabalho que contou
com um importante estudo
de seleção para escolher as
obras que realmente repre-
sentam os dois importantes
períodos da fotografia no
país e que vale a pena ser
visitada”, explica Machado.
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Jantar de classe
Na semana passada, o jornalista Bruno Chateaubri-

and e a atriz Suzana Pires comemoraram seus aniversári-
os, juntos, na residência dele na Gávea, com coquetel e
jantar organizado por Margareth Rocha e Ricardo Pires,
da Rappanui Gastronomia.

Osklen no Plaza
A Osklen é uma das

marcas mais esperadas
na expansão do Plaza. A
previsão da marca para
abrir sua nova loja é em
Setembro.

Restaurantes
criam promoções
especiais para Copa
das Confederações

A Copa das Confede-
rações tem seu início
neste sábado (15) e
alguns restaurantes da
cidade irão exibir todos
os jogos com menus
especiais e promoções
para celebrar o evento,
que acontece pela
primeira vez no Brasil. É o
caso dos restaurantes All
Games, Gruta di Capri,
Paludo Gourmet e Ícaro.

No restaurante All
Games, em Icaraí, ao pedir
um hambúrguer, o cliente
ganha como cortesia da
casa qualquer bebida de
seu menu, podendo ser
chopp, cerveja, refrigeran-
te  entre outros. A promo-
ção é válida para os
pedidos feitos durante a
exibição dos jogos.

 A  Gruta di Capri, em
Itaipu, servirá dose dupla
de chopp, caipirinhas e
caipivodkas na estreia da
Seleção Brasileira.

Já a Paludo Gourmet,
em São Francisco, e o
Ícaro Gastronomia, em
Icaraí, estarão celebrando
o evento com pratos
típicos brasileiros disponí-
veis no buffe, como carne
seca acebolada com
abóbora e aipim frito,
bacalhoada a moda
brasileira, moqueca de
peixe com banana da terra,
acarajé, entre outros.

O Queen Bar, em São
Francisco, servirá a cada
gol do Brasil, mais um
chopp para quem já estiver
consumindo a bebida.

Novo RP
No último dia 6, o pro-

moter Haroldo Enéas rece-
beu clientes e amigas na loja
Carmen Steffens do Ifashi-
on para se apresentar como
RP da marca.

Maria Collares recebe título de cidadã niteroiense
No último dia 7 de ju-

nho, o vereador Leonardo
Giordano (PT) ofereceu tí-
tulo de cidadã niteroiense
à desembargadora Maria
Collares Felipe da Concei-
ção. Nascida em Ubá (MG),
Collares veio ao Rio de Ja-
neiro desempenhando o
ofício de defensora pública
em diversos municípios do
interior do nosso estado e
trabalhou incessantemente
para que fosse criada uma
vara ambiental na Comarca
do Rio de Janeiro.

Conhecida carinhosa-
mente como “desembarga-

dora verde”, ao criar o Fó-
rum Permanente de Direito
Ambiental da Escola Supe-
rior de Magistratura do Es-
tado do Rio de Janeiro, a
professora universitária de
direito ambiental da Univer-
sidade Estácio de Sá, Maria
Collares, deu passos impor-
tantes, promovendo pales-
tras, seminários e encontros
com autoridades científicas
do meio ambiente - profes-
sores universitários, cientis-
tas de diversas instituições
de pesquisa, como a Funda-
ção Osvaldo Cruz, juristas
do Rio e de outros estados,

e de autoridades cientí-
ficas internacionais,
como o Mercado Co-
mum Europeu.

A grande paixão de
Collares é a Serra da
Tiririca - bioma da
Mata Atlântica -, onde
participa de trilhas e
coopera com o plantio
de mudas. A socieda-
de niteroiense e o meio
jurídico do estado do
Rio de Janeiro reco-
nhecem, na desembar-
gadora que criou raízes
em Niterói, uma de
suas grandes joias.

Vanessa Sarmento, Haroldo Enéas e Paula Milo

Bruno Chateaubriand e Suzana Pires entre
Margareth Rocha e Ricardo Pires

Maria Collares entre as filhas, Shirley e Sheila

Fotos Saulo Andrade

Leonardo Giordano entregando título à
desembargadora Maria Collares

Atores da CIA Procópio Ferreira Cristina
Xavier e Wanner Rodrigues
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Restauração

Igreja da Ilha da Boa
Viagem reabre as portas

Um dos principais car-
tões-postais de Niterói, a
Igreja de Nossa Senhora de
Boa Viagem, localizada no
topo da Ilha da Boa Viagem,
volta a ter suas portas aber-
tas para visitação após fi-
car cinco anos fechada
para reforma. A histórica
igreja foi construída em
1650 e tombada em 1938. 

Na reestruturação, feita
pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), foi troca-
do todo o telhado do tem-
plo, houve restauração e
pintura das paredes, refor-
ma estrutural na torre e ca-
nalização das águas pluvi-
ais para a cisterna. Tudo
preservando a identidade e
história do monumento.

A Neltur (Niterói Empre-
sa de Lazer e Turismo) in-
forma que a visitação acon-
tece apenas no último do-
mingo do mês, das 10h às
17h, e é realizada uma mis-
sa no dia.
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Quilombo do Grotão
recebe roda de samba

Teatro Municipal recebe
espetáculo ‘Que Ópera é Essa?’

Ciné-Club
Nesta segunda-feira

(17) às 19h, a Aliança Fran-
cesa traz novamente o
Ciné-Club Jean Vigo, onde
um filme francês é exibido.
A película escolhida foi a
comédia romântica “Peau
d’âne / Pele de asno”
(1970), de Jacques Demy.

A entrada é gratuita e
sujeita a lotação. O filme terá
legenda em português.

A Aliança Francesa
fica na Rua Lopes Trovão
52, em Icaraí. Para mais in-
formações: 2610-3966.

Lenine
canta
em show
gratuito
na Praia
de Itaipu

Lenine
canta
em show
gratuito
na Praia
de Itaipu

Lenine
canta
em show
gratuito
na Praia
de Itaipu

O cantor e compositor Lenine se apresen-
ta na Praia de Itaipu na sexta-feira (21) às
20h. O show gratuito faz parte da turnê “Chão”
e celebra os 30 anos de carreira do artista.

No repertório, Lenine promete cantar
seus grandes sucessos como “Paciência”,
“Jack Soul Brasileiro”, “A Rede”, “Amor É Pra
Quem Ama”, “Leão do Norte” entre outros.

Com dez discos gravados, dois projetos
especiais e participações em álbuns de di-
versos nomes da música, Lenine já teve suas
canções interpretadas por Milton Nascimen-
to, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Maria Rita,
Zélia Duncan, O Rappa etc. Entre seus traba-
lhos, destaque também para a produção de
CDs de Maria Rita, Chico César, Pedro Luís e a
Parede, além de trilhas sonoras para nove-
las, filmes, espetáculos de dança e teatro.

A etapa niteroiense da turnê, que já pas-
sou por mais de 70 cidades brasileiras além
de países como Chile, Argentina, Uruguai,
França e Itália, é uma realização da Prefeitura
de Niterói, através da Secretaria Municipal de
Cultura e da Fundação de Arte de Niterói em
parceria inédita com o Circuito SESI Cultural.

O cantor e compositor Lenine se apresen-
ta na Praia de Itaipu na sexta-feira (21) às
20h. O show gratuito faz parte da turnê “Chão”
e celebra os 30 anos de carreira do artista.

No repertório, Lenine promete cantar
seus grandes sucessos como “Paciência”,
“Jack Soul Brasileiro”, “A Rede”, “Amor É Pra
Quem Ama”, “Leão do Norte” entre outros.

Com dez discos gravados, dois projetos
especiais e participações em álbuns de di-
versos nomes da música, Lenine já teve suas
canções interpretadas por Milton Nascimen-
to, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Maria Rita,
Zélia Duncan, O Rappa etc. Entre seus traba-
lhos, destaque também para a produção de
CDs de Maria Rita, Chico César, Pedro Luís e a
Parede, além de trilhas sonoras para nove-
las, filmes, espetáculos de dança e teatro.

A etapa niteroiense da turnê, que já pas-
sou por mais de 70 cidades brasileiras além
de países como Chile, Argentina, Uruguai,
França e Itália, é uma realização da Prefeitura
de Niterói, através da Secretaria Municipal de
Cultura e da Fundação de Arte de Niterói em
parceria inédita com o Circuito SESI Cultural.

Exposição
‘Brincar de
Boneco é Coisa
Séria!’

A dupla de bonequeiras,
Giselle Leal, atriz, contadora
de histórias e arte-educado-
ra, e Lucia Bela, artista plásti-
ca e arte-educadora, expõem
seus bonecos que encantam
o público de diversas faixas
etárias, no Centro Cultural
Abrigo de Bondes. A exposi-
ção, que teve sua abertura na
sexta-feira (14) e vai até o dia
31 de julho, será composta por
bonecos de espuma que são
personagens extrovertidos,
de temas de cunho folclórico
e clássico.

Com a Proposta de pes-
quisar linguagens e utilizar
técnicas diferentes de mani-
pulação, em 2004, surgiu um
novo nome no cenário do te-
atro de animação: Guilda dos
Bonecos. Desde então a tru-
pe vem encantando plateias
de diferentes faixas etárias
com seus espetáculos dinâ-
micos e divertidos, que tem
como característica maior, o
humor. Seja através de perso-
nagens extrovertidos, de te-
mas de cunho folclórico ou
clássico, a Guilda, como é ca-
rinhosamente chamada, prima
pela seriedade na qualidade
de suas produções.

Gratuito
Terça a sexta, 11 às 17h;
sábado 12 às 16h.
Rua Marques do Paraná
100, Centro - Tel.: 2620-8169

Montado pela última
vez em junho de 2007, o
espetáculo “Que Ópera
é Essa?”, idealizado pela
soprano Magda Belloti e
pelo professor de histó-
ria da ópera Robson Lei-
tão, volta ao Teatro Mu-
nicipal para uma curtís-
sima temporada, que co-
meçou na sexta-feira (14)
e vai até este domingo
(16) às 19h. Sábado a
peça começa às 20h.

Comemorando 10
anos de sucesso, o es-
petáculo musical retor-
na com praticamente
todo o elenco original:
os cantores Carla Odo-
rizzi (mezzo-soprano),
Fabio Belizallo (baríto-

no), Helen Heinzle e Mag-
da Belloti (sopranos); a pi-
anista Talitha Peres; o apre-

sentador Robson Leitão, e
com um novo integrante, o
tenor Erick Alves.

Neste domingo (16) às
12h30 será realizada mais
uma roda de samba no Qui-
lombo Do Grotão, acompa-
nhada da tradicional feijo-
ada na lenha desta que é
uma comunidade quilom-
bola reconhecida por sua
resistência social e cultural.
Desta vez o Quilombo re-
ceberá o Quarteto Coité.

Formado no ano de
2012, o Quarteto Coité traz
como proposta pesquisar e
divulgar a música brasileira,
tendo como diferencial um
enfoque nas suas origens e
influências rurais, resgatan-
do estilos hoje pouco usu-
ais, como o samba de roda,
samba-chula, calango, ma-

xixe e embolada.
“Este é um excelente gru-

po que valoriza a cultura po-
pular como poucos no Brasil”,
afirmou Renatão do Quilom-
bo, liderança comunitária da
comunidade e presidente da
Associação da Comunidade
Tradicional do Engenho do
Mato (ACOTEM).

Integram o Quarteto Coi-
té: o historiador Vinicius Oli-
veira (Cavaco e Voz), Marcos
Melo (Violão 7 Cordas),
Maycon Costa (Pandeiro) e
Guilherme Pavani (Surdo).

Local: Quilombo do Gro-
tão, Rua 41, Engenho do
Mato, Serra da Tiririca. Cou-
vert: R$ 10. Feijoada: R$ 20 (ro-
dízio). Contatos: 2709-5577.
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‘Filhos da roda’ traz Lu
Carvalho para Toca da Gambá

O projeto “Filhos da Roda” recebe todo domingo na Toca
da Gambá novos cantores e compositores que movimentam as
principais rodas de samba de raiz na capital fluminense, tendo
como anfitrião o sambista Ignacio Rios. Neste dia 16 às 21h a
convidada é a cantora, compositora e musicista Lu Carvalho,
sobrinha de Beth Carvalho, que acaba de finalizar seu primeiro
CD, “O samba que eu sei”, com participações de Arlindo Cruz,
Diogo Nogueira e outros bambas.

O trabalho teve lançamento no Teatro Municipal de Niterói
semana passada.

Lu é uma das vozes do coro infantil do sucesso “Coisi-
nha do Pai” e tem seu trabalho influenciado desde cedo pelo
convívio direto com grandes bambas, tanto no ambiente fa-
miliar quanto nos melhores pagodes cariocas. A programa-
ção de junho contará ainda com Mingo Silva no dia 23 e Alex
Ribeiro no dia 30.

A Toca da Gambá fica na Rua Carlos Gomes nº 23, Barreto
(logo após a descida da Ponte).  Entrada: R$ 20. Mais informa-
ções pelos telefones 2627-5398 e 8493-9320 ou pelo site
www.tocadagamba.com.br.

Prefeitura lança
‘Em Cantos da Rua’

Cine Jazz UFF
exibe filme
sobre John
Coltrane

Com produção assi-
nada pelo Centro de Ar-
tes UFF e curadoria do
produtor e pesquisador
Paulo Renato Rocha, o
Cine Jazz UFF tem nova
edição no Museu do
Ingá dia 27 de junho,
quinta-feira, às 19h.
Neste segundo encon-
tro, após a exibição de
um filme sobre o saxofo-
nista americano John
Coltrane, tem a apresen-
tação do também saxo-
fonista Nivaldo Ornelas,
que já esteve ao lado de
grandes nomes da MPB,
como Gal Costa (no Tea-
tro Opinião) e Milton
Nascimento.

A Prefeitura de Niterói,
através da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social
e Direitos Humanos, da Se-
cretaria Municipal de Cultu-
ra e da Fundação de Arte de
Niterói, inaugurou no dia 11
de junho, o projeto “Em
Cantos da Rua”.

O programa coloca a arte
como instrumento da re-
construção de vínculos e
representa o começo de uma
caminhada em busca de uma
alternativa às ruas, incenti-
vando a participação social
por meio da música, teatro,
circo, dança e cinema, nos
equipamentos da política de
Assistência Social, princi-
palmente, no Centro Pop
(Centro de Referência Espe-
cializado para População em
Situação de Rua).

O “Em cantos da Rua”
foi idealizado pela Secreta-
ria de Assistência Social e
Direitos Humanos ao perce-
ber o potencial que a cultu-
ra pode ter na mudança de
trajetórias de vida. A partir
daí, foi desenvolvida uma
pesquisa realizada com os
acolhidos pelo Centro e
com os abordados em situ-
ação de rua, que apontou um
grande interesse desse pú-
blico por essas atividades.
A população em situação de

rua é convidada a participar,
por meio do serviço de abor-
dagem social realizado pelo
Centro Pop e nos serviços
de acolhimento que a pre-
feitura possui, mas o proje-
to é aberto a todos que qui-
serem partilhar desse mo-
mento.

A estreia contou com a
presença de cerca de 50 pes-
soas atendidas pelo Centro
Pop e com show do Secre-
tário de Cultura, Arthur
Maia, que também é um exí-
mio baixista e fez questão de
participar da abertura. A
apresentação teve, ainda,
experiências vitoriosas,
como a do baterista Caca
Collon, ex-dependente quí-
mico, e do artista plástico
Tay Bunherão, que já este-
ve em situação de rua, am-
bos artistas, que estão re-
cuperados, foram convida-
dos por Arthur Maia. Parti-
ciparam, também, o tecladis-
ta Luiz Otávio Paixão, de 23
anos e que é deficiente vi-
sual, o guitarrista Sérgio
Chiavazzoli, além do subse-
cretário de cultura, Kiko Al-
buquerque, que deu uma
canja no violão e o próprio
Secretário de Assistência
Social, Bira Marques, que
mostrou seu talento com as
baquetas.

Bira Marques e Arthur Maia
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