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Niterói volta às aulas
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Com o objetivo de aumentar a segurança no
corredor viário da Alameda São Boaventura, a Nit-
trans inicia nesta segunda-feira, dia 30, as ativida-
des do projeto Alameda Travessia Segura, com a
participação de comerciantes e moradores do Fon-
seca. A iniciativa pretende alertar todos os usuári-
os do Corredor Viário, que registra índices preo-
cupantes de acidentes de trânsito, através de duas
semanas de atividades que incluem faixas, carta-
zes e folhetos educativos para  reduzir os constan-
tes atropelamentos, ocasionados em sua maioria
por desobediência à sinalização.

A mobilização também contará com apresen-
tação de esquetes teatrais, para chamar a atenção
dos usuário - pedestres, condutores e passageiros
- sobre a necessidade do respeito à sinalização re-
gulamentar existente. Em encenações às segun-
das, quartas e sextas-feiras e aos sábados a partir
das 8 horas, atores mostrarão aos pedestres e con-
dutores o comportamento correto ou equivocado
em relação às regras de trânsito, sobretudo duran-
te a travessia das pistas. As equipes de panfleta-
gem estarão distribuídas nos pontos mais críticos,
apontados em pesquisa da Nittrans, que são os cru-
zamentos da Alameda São Boaventura com as ruas

Ações educativas para prevenir acidentes

Magnólia Brasil, 22 de Novembro, Tenente Osó-
rio, Desembargador Lima Castro, Américo Braga
e Teixeira de Freitas.

"A travessia fora das faixas sinalizadas é um
risco fatal em uma via perimetral como a Alameda
São Boaventura, em que os ônibus e os demais
veículos trafegam em velocidades distintas", ex-
plicou o Presidente da Nittrans, engenheiro Sergio
Marcolini. Segundo ele, a redução de vítimas de
trânsito é um compromisso assumido pela cidade,
através do Programa Niterói Por Um Trânsito Mais
Humano, que reúne há três anos setores do poder
público, a sociedade civil e a iniciativa privada em
projetos destinados à diminuição de acidentes gra-
ves ou fatais.

No conjunto de acidentes graves e fatais regis-
trados em 2011, a Alameda São Boaventura está na
segunda posição, com 24,36% dos registros. A pes-
quisa  efetuada pela equipe da Nittransindica o se-
guinte quadro de vítimas graves e fatais: 2009 - 330
vítimas; 2010 - 303 vítimas; e 2011 (até novembro)
- 209 vítimas, tendo a análise detalhada apontado
como importante fator de redução do número de
acidentes o projeto Lei Seca, de combate ao alcoo-
lismo na direção, implementado em 2010.

Conforme já indicavam os levantamentos ante-
riores, em 2011 motociclistas (36,5%) e pedestres
(26%) representam mais da metade das vítimas
fatais ou graves. Como tipo de acidente predomi-
nam a colisão (38,74% ) e o atropelamento
(24,61%). A faixa etária entre 18 e 31 anos abran-
ge 46,23% das vítimas.

O corredor viário da Alameda São Boaven-
tura, fruto de parceria entre a Prefeitura de Ni-
terói e o Governo do Estado, é obra pioneira na
implantação de um sistema de sinalização que
contempla usuários com necessidades especiais,
incluindo semáforos sonoros para a orientação
de deficientes visuais. Todo o projeto de acessi-
bilidade foi implantado pela Nittrans de acordo
com normas técnicas, com o acompanhamento
da Secretaria Municipal de Acessibilidade. Em
outubro passsado, a Nittrans efetuou um curso
de capacitação para 13 professores de quatro
escolas públicas e particulares do Fonseca para
inclusão do tema da segurança no trânsito em
suas respectivas disciplinas. Grades foram ins-
taladas junto ao canteiro central  para impedir a
travessia de pedestres fora das faixas demar-
cadas e sinalizadas.

Campanha Travessia Segura promete maior segurança na Alameda São Boaventura



3
folhanit@folhanit.com.br

Semana de 28 de janeiro a 3 de fevereiro de 2012

Lei ambiental de Niterói é uma das melhores do país

Pelo menos 15 prédios construídos em Niterói já
estão utilizando o sistema de reuso das águas cinza. A
lei, de autoria do presidente da Câmara, vereador Paulo
Bagueira (PPS), foi escolhida como uma das dez fina-
listas ao Prêmio Greenvana Greenbest 2012, entre
aquelas voltadas para a sustentabilidade ambiental.

Sancionada em julho do ano passado, a iniciativa
repercute em Brasília, onde o Congresso Nacional
pretende levá-la a todo o Brasil. A ideia é simples e
determina que a água utilizada por banheiros, tan-
ques e máquinas de lavar sejam reaproveitadas para

Lojistas questionam número de pontos de táxi
As alterações viárias em Icaraí e seus impactos

no comércio da região foram abordados pelo presi-
dente do Sindilojas Niterói, José Luiz Valente Pasco-
al, e por Charbel Tauil, diretor do Sindicato, em reu-
nião com o presidente da Nittrans, Sergio Marcolini,
responsável pelas mudanças. O Sindicato dos Lojis-
tas propôs a urgente reavaliação da quantidade de
pontos de táxi na cidade, como forma de proporcio-
nar maior fluência ao trânsito e ampliar a quantidade
de vagas para estacionamento dos consumidores.

“O problema aflige Niterói como um todo, com
impacto mais notável justamente em Icaraí. Os táxis
prestam um serviço essencial, mas não há razão para
se ter um ponto praticamente em cada esquina. Faz-
se urgente que a Prefeitura reavalie esta situação,
aglutinando e deslocando pontos, de forma a otimizar
o uso do espaço urbano”, disse Pascoal.

“O usuário pode fazer sinal para o taxista em trân-
sito ou solicitar um veículo por telefone, não havendo
necessidade desta verdadeira profusão de pontos por
toda a Zona Sul”, completou Tauil, citando o exem-
plo de Curitiba — município tido como referência em
sistema viário, trânsito e transportes — com poucos
pontos de táxi.

Em relação à Rua Gavião Peixoto, que teve proi-
bido o estacionamento ao longo de toda a via, os re-
presentantes dos lojistas solicitaram alterações, en-
tre elas a ampliação de pontos de carga e descarga e

a definição de locais específicos para embarque e
desembarque, além de flexibilização diária da fiscali-
zação, até as 9 horas da manhã.

O sistema de mão única a ser implantado a partir
de fevereiro da Avenida Roberto Silveira e as mu-
danças de mãos em ruas como a Mem de Sá e a
Ministro Otávio Kelly também foram debatidos na
reunião com o presidente da Nittrans, ficando acer-

Projeto de reuso de águas cinza já funciona em pelo menos 15 prédios da cidade

Sergio Marcolini (à esquerda) ouve os questionamentos de José Luiz Pascoal (de óculos) e Charbel Tauil

descarga sanitária, lavagem de calçadas e de auto-
móveis e na irrigação do jardim, por exemplo.

“Outras câmaras municipais, de diversos esta-
dos, têm feito contato conosco querendo adotar a
lei em suas cidades. Até parlamentares do Congresso
já me procuraram e estou extremamente feliz com
a repercussão”, disse Bagueira.

Conforme o texto aprovado, as regras de cons-
trução para reuso das águas cinza só valem para as
novas construções, por conta da dificuldade e dos
custos de adaptação em prédios antigos. Já os no-

tado que os representantes do comércio serão ouvi-
dos quando da implementação das novas alterações
viárias, para avaliação e eventuais ajustes.

José Luiz Pascoal destacou que o Sindilojas se
mantém atento às reivindicações dos empresários
lojistas, que podem entrar em contato com o Sindica-
to pelo telefone 2717-5357, ou pelo e-mail:
sindnit@predialnet.com.br.

vos empreendimentos imobiliários terão a conta de
água reduzida em quase 60%, conforme estudos re-
alizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente e Recursos Hídricos. De acordo com a Secre-
taria, a maioria dos novos pedidos de licença já in-
clui o sistema de reuso.

“Aqui em Niterói a acolhida foi a melhor possível
e esperamos que nossa iniciativa sirva para consci-
entizar as pessoas quanto a importância da água e o
risco da escassez por conta do desperdício”, afirmou
o presidente da Câmara Municipal.
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O deputado Miro Teixeira (PDT)
mais uma vez contempla seus eleitores
e a sociedade em geral com uma pro-
posta de plebiscito na eleição de 2014
sobre a reforma eleitoral em curso. De
uns tempos para cá, os líderes dos parti-
dos estão andando de um lado para o
outro tentando convencer parlamentares
da bancada do governo a aprovar uma
reforma eleitoral ao modo deles.

O PT, por exemplo, tem enorme de-
sejo que o financiamento público para as
campanhas passe. É claro, o PT é a mai-
or bancada tanto na Câmara como no
Congresso, além de ser governo. Pelo
critério de proporcionalidade, seria o mai-
or aquinhoado. Outra dúvida é de onde
virá o dinheiro, de que lugar sairá. Com
uma máquina lenta e cara, tirar dinheiro
para os partidos fazerem campanha, con-
venhamos, não anima ninguém.

O PT também quer a famigerada lis-
ta fechada, aquela da qual o eleitor não
escolhe o candidato que vai se eleger,
mas vota numa lista de nomes, e depois
os primeiros dez ou quinze nomes, de-
pendendo do partido, serão os eleitos.
A maracutaia estará, desta vez, dentro
do próprio partido, que é quem esco-

lherá os primeiros nomes da lista. Qual
será o critério de escolha? Aí só Deus
sabe. Não tenham dúvidas de que mui-
to dinheiro vai rolar para que o nome
deste ou daquele candidato esteja en-
tre os primeiros.

Enfim, essas mudanças e mais al-
gumas outras, como a lista mista, o voto
distrital e o distrital misto estão sendo
analisadas pelos políticos, e foi aí que o
deputado Miro Teixeira entrou para co-
locar um pouco de ordem na casa e fez
uma pergunta muito simples: “por aca-
so o povo será ouvido nessa escolha?
Poderá opinar?” E não é que vossas ex-
celências tinham esquecido de nós, po-
bres mortais?

Bom, o deputado quer que todas es-
tas questões estejam contidas num ple-
biscito que aconteceria em 2014, conco-
mitante à eleição normal, e seu resulta-
do então seria aplicado para as eleições
de 2016. Miro ainda sugere que o pro-
grama eleitoral gratuito ofereça um es-
paço para que a questão seja apresenta-
da à população para reflexão. O que falta
agora é uma campanha pedindo a extin-
ção do voto obrigatório. Com certeza, o
deputado toparia essa briga.

Enfim uma voz lúcida
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População aprende a participar da gestão pública
Conferência nacional estimula sociedade a fiscalizar políticas públicas e seus gastos

Acontecerá nos dias 10 e 11 de fevereiro, no Li-
ceu Nilo Peçanha, a 1ª Conferência Nacional sobre
Transparência e Controle Social – 1ª Consocial, pro-
movida nacionalmente pela Controladoria-Geral da
União (CGU) e em Niterói por entidades civis diver-
sas, sob o tema “A Sociedade no Acompanhamento
e Controle da Gestão Pública” e o objetivo
principal de promover a transparência pública e esti-
mular a participação da sociedade, contribuindo para
um controle social mais efetivo e democrático.

Convocada por Decreto Presidencial de dezembro
de 2010, a 1ª Consocial tem etapas preparatórias, pre-
vistas para se realizarem em todo o Brasil, mobilizando
mais de um milhão de brasileiros representados por cer-
ca de 1200 delegados esperados para a etapa nacional
entre os dias 18 e 20 de maio de 2012, em Brasília.

Serão debatidos durante todo o processo
conferencial quatro eixos temáticos sobre assuntos da
maior relevância, como a promoção da transparência e
acesso à informação e dados públicos; mecanismos de
controle social, engajamento e capacitação da socieda-
de para o controle da gestão pública; atuação dos con-
selhos de políticas públicas como instâncias de controle;
e diretrizes para a prevenção e o combate à corrupção.

Além das etapas estaduais e municipais, a socie-
dade poderá debater os eixos temáticos da Confe-

População aprende a participar da gestão pública
Conferência nacional estimula sociedade a fiscalizar políticas públicas e seus gastos

rência participando e realizando discussões livres e
virtuais, além de programas e atividades especiais,
como concursos culturais, debates acadêmicos e se-
minários, encaminhando propostas à coordenação-
executiva nacional, via site do evento, para serem di-
recionadas aos estados e à etapa nacional conforme
o âmbito indicado.

Uma Conferência Livre, como etapa preparatória,
foi realizada em Niterói em dezembro do ano passado
por iniciativa da Universidade Federal Fluminense
(UFF), através da Faculdade de Administração, Ciên-
cias Contábeis e Turismo, via o Programa de Pós-Gra-
duação em Administração (PPGAd) e o Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Administração Pública. As
informações e propostas enviadas estão disponíveis
no blog http://consociallivreuff.blogspot.com.

O Poder Público niteroiense não convocou a eta-
pa preparatória municipal, e por isso, como autoriza
o Decreto Presidencial, a sociedade civil organiza-
da representada por três entidades - e ainda por
mais de 100 assinaturas de cidadãos niteroienses -
convocou a etapa que seria municipal, até que Man-
garatiba resolveu se unir à Niterói e promover uma
etapa preparatória regional, que é a I Conferência
Regional dos Municípios de Niterói e Mangaratiba.
A convocação foi veiculada em jornais de grande

circulação, tanto de Mangaratiba como de Niterói.
Entre os apoiadores da Consocial em Niterói,

que tomaram a iniciativa em lugar da Prefeitura,
estão: Observatório Social de Niterói, OAB Nite-
rói, Delegacia Sindical de Niterói, Lions Club de
Niterói - Vital Brazil, Apae Niterói, Sindicato dos
Bancários de Niterói, Centro de Participação e
Construção da Cidadania, Niterói Como Vamos
(NCV), CCRON, CCOB, Fórum Municipal Lixo e
Cidadania, Blog Desabafos Niteroienses, Fórum de
Direitos da Criança e do Adolescente, Sindicato
Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) –
Núcleo Niterói, Associação de Mulheres do Pre-
ventório, Banco Comunitário do Preventório, Fó-
rum Municipal de Economia Solidário, Grupo Fé e
Cidadania, Associação dos Professores Inativos da
Universidade Federal Fluminense - ASPI UFF, As-
sociação da Comunidade Tradicional do Engenho
do Mato, Associação dos Sitiantes Tradicionais da
Serra da Tiririca e Cine de Boteco.

O texto-base da Conferência e o conteúdo expli-
cativo dos procedimentos e eixos temáticos estão dis-
poníveis para o conhecimento de todos os cidadãos
que estão dispostos a partipar desse evento em prol da
consolidação democrática. Conheça a programação e
inscreva-se pela página consocialniteroi.blogspot.com.
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A Amabili traz para os clientes uma imperdível
oportunidade de aquisição de produtos de excelente
qualidade por um preço que é um verdadeiro presen-
te. Descontos de 20% em peças de prata e semijoias
e de 30% em bijuterias finas.

A boutique, localizada no primeiro piso do Shop-
ping Icaraí (Rua Cel. Moreira César 229 loja 130 -
Icaraí), é famosa por oferecer o que há de melhor
em acessórios femininos modernos, exclusivos e de
muito bom gosto.

Belos, modernos
e exclusivos

Niteroiense
é líder do

campeonato
estadual de
bodyboard

Vice-campeã carioca e estadual de body-
board, a niteroiense Maria Helena Tostes co-
meçou 2012 com vitória. Na primeira etapa
do campeonato estadual, no último fim de se-
mana, em São João da Barra, Maria Helena
venceu as baterias e lidera a competição.

A última prova foi disputada com a atual
campeã estadual e sétima melhor bodyboar-
der mundial, Nicole Calheiros.

O mar, com ondas de cerca de meio metro,
proporcionou o show dos atletas aos turistas
que lotaram a praia. Patrocinada pela acade-
mia Tio Sam, Maria Helena se prepara agora
para o disputado circuito de Fernando de No-
ronha, em março.

Foto: Leon Jr.
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Matrículas em colégios municipais se encerram no dia 31
Começaram nesta semana as matrículas para alunos interessados em in-

gressar na rede municipal de ensino de Niterói. A Central Única de Matrícula
está em funcionamento no Clube Canto do Rio, no Centro, das 8h às 18h até o
próximo dia 31. Estão disponíveis 3.300 vagas remanescentes do sistema de
call center, sendo 2.300 para o ensino fundamental e 1.000 para a educação
infantil entre horário integral e parcial.

A diretora de Gestão Escolar da Secretaria e da Fundação Municipal de Edu-
cação (SME/FME), Eliane Cazeiro, já esperava que os primeiros dias fossem
muito requisitados. “Para realizar um bom atendimento à população, buscamos
montar uma infraestrutura que dê o mínimo de conforto aos pais e responsáveis.
Também estamos oferecendo água, suco, café e biscoito”, comentou Eliane.

O início das aulas de 2012 no município está marcado para fevereiro e a
grande notícia, segundo a Secretaria Municipal de Educação, são os 29 mil
alunos matriculados – número considerado expressivo pelo órgão. Para suprir
essa demanda, a Secretaria conta com 104 unidades escolares, sendo 31 cre-
ches comunitárias, que irão abrigar os estudantes da rede municipal.

De acordo com a secretária de Educação de Niterói, Maria Inês Oliveira, a
rede vem sendo reformada desde 2009 e já foram executadas melhorias nas 73
unidades. Hoje, os bairros do Sapê, do Engenho do Mato e Itaipu são os que

apresentam número de vagas em crescimento, e a Prefeitura prevê a expansão
da rede para 2012/2013 com a criação de novas unidades. A secretária chama
atenção para outro dado: o número de estudantes vem aumentando progressiva-
mente na Educação Infantil e no Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano.

“O principal desafio da Educação é a qualidade de formação integral do
aluno sem perder de vista os atuais indicadores estabelecidos no país, como
Provinha Brasil e IDEB, entre outros. Por isso, os gestores municipais têm
investido e trabalhado insistentemente em projetos que ampliem o tempo do
aluno na escola e na formação do profissional, sem deixar de lado o acesso
aos novos recursos tecnológicos tanto por parte do estudante quanto do pro-
fessor”, analisou ela.

Segundo Maria Inês Oliveira, todos os cargos de professores estão ocupa-
dos e já existe indicação para criar novos postos devido à abertura de mais
turmas e unidades. “O número de professores não está diretamente relaciona-
do ao número de turmas porque contamos ainda com a necessidade de profis-
sionais de apoio para crianças com deficiências, para salas de recurso, coorde-
nações e pedagogos, por exemplo”, explicou. Quanto a contratados, a secretá-
ria diz que é preciso aguardar o início do ano letivo para definição do quantita-
tivo para as situações descritas.
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A legislação que criou a Lei de
Cotas tem praticamente a mesma
idade da lei que estabeleceu a re-
serva de vagas para as pessoas com
deficiência nos concursos públicos.
A Lei 7.853, de 1989, foi a primeira
a recomendar a criação de reserva
de mercado de trabalho nas entida-
des da administração pública e nas
empresas do setor privado.

Em 1990, a Lei 8.112, que insti-
tuiu o regime jurídico dos servido-
res públicos civis da União, das au-
tarquias e das fundações públicas
federais estabeleceu a reserva de
até 20% das vagas oferecidas em
concursos para as pessoas com de-
ficiência. E em 1991, a Lei 8.213,
que dispõe sobre os benefícios da
Previdência Social, determinou que
as empresas com 100 empregados
ou mais estão obrigadas a preen-
cher de 2% a 5% de seus cargos
com pessoas com deficiência, a
chamada Lei de Cotas.

Entre uma lei e outra existe um
abismo de conhecimento das pesso-
as sobre os seus direitos. A Lei de
Cotas é bem conhecida de todos pela
repercussão que o assunto desperta
na mí-dia, enquanto a reserva de va-
gas nos concursos se mantém na pe-
numbra. Entre as razões para esse
contraste está a pouca divulgação dos
editais de concursos públicos entre as
pessoas com deficiência.

A reserva de vagas para as pes-
soas com deficiência nos concur-
sos públicos foi regulamentada pelo
decreto 3.298 de dezembro de 1999,
que estabeleceu no artigo 37: “Fica
assegurado à pessoa portadora de
deficiência o direito de se inscre-
ver em concurso público, em igual-
dade de condições com os demais
candidatos, para provimento de car-
go cujas atribuições sejam compa-
tíveis com a deficiência de que é

Lei de vagas para deficiente é
menos conhecida que a de Cotas

Pré-vestibular:
qual a melhor a rotina de estudos?

Conquistar uma vaga em universi-
dade pública pede uma rotina de estu-
dos diária. Mas o conteúdo abrangente
pode parecer difícil e confuso para os
vestibulandos, tamanha a pressão que
impõem sobre si mesmos. Nesse mo-
mento, planejamento e organização são
fundamentais para dar o ponto de par-
tida, segundo os especialistas, e man-
ter o estímulo e o aprendizado gradual.

“Recomenda-se que, antes de ini-
ciar o estudo, você planeje seu dia, po-
dendo ter como base, por exemplo, um
ponto de um edital ou um conteúdo de
aula. Isso vai depender da sua organi-
zação e necessidade, pois dessa for-
ma você terá uma noção abrangente
do que tem para estudar em um dia,
em um mês e em todo o tempo até a
data da prova”, garantiu Fernando Eli-
as José, psicólogo e especialista em
ciências cognitivas, sugerindo a mon-
tagem de um cronograma, que deve
ser escrito e pendurado à frente do lo-
cal reservado para estudos.

O psicólogo diz que é essencial a
leitura regular e contínua, mas ressalta
que a quantidade de horas varia de
acordo com o rendimento individual.
“Cada um deve ser realista quanto ao
tempo que irá se dedicar aos estudos e
respeitar o seu próprio ritmo”, recomen-
dou ele, que trabalha na preparação de
candidatos a provas e concursos e re-
aliza também atividades como consul-
tor comportamental em empresas.

Elias é autor do livro “Concursos -
Faça Sem Medo”, publicado pela Edi-
tora Artes e Ofícios. Nele, estão des-
critas dicas e soluções para candida-
tos a provas de vestibular e concur-
sos. A obra não dá macetes nem traz
grandes descobertas sobre o assunto,
e sim reforça a importância da disci-
plina, da concentração e do planeja-
mento, o que inclui a escolha de um
espaço reservado, silencioso, ilumina-
do e arejado para o aprendizado cor-
rer por horas seqüenciais, sem inter-
rupções ou distrações.

portadora”. Parágrafo primeiro: “O
candidato portador de deficiência,
em razão da necessária igualdade
de condições, concorrerá a todas as
vagas, sendo reservado no mí-nimo
o percentual de 5% em face da
classificação obtida”.

A legislação garante pelo menos
uma vaga para os candidatos com de-
ficiência, mesmo no caso do percen-
tual obtido ser menor que um. “Caso
a aplicação do percentual de que tra-
ta o Parágrafo anterior resulte em nú-
mero fracionado, este deverá ser ele-
vado até o primeiro número inteiro
subsequente”, define o Parágrafo 2
do Artigo 37.

O candidato deve ler as regras
do concurso com muita atenção
para evitar contratempos. E se o
edital estiver fora da lei, poderá im-
pugnar o concurso. Neste caso, o
interessado pode procurar o Insti-
tuto Brasileiro dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, que agirá ad-
ministrativamente ou através de
ação judicial.
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O Cidadão Olímpico está formando cerca de 200
alunos agora em março e, já a partir deste mesmo
mês, cerca de mil vagas serão oferecidas para os
cursos de Hotelaria, Turismo e Idiomas (200 horas/
aula). O projeto é da Secretaria de Trabalho e Ren-
da e tem como objetivo formar jovens de comuni-
dades do Rio e de Niterói em cursos de barman,
garçom e camareira. A ideia inicial, lançada em 2010,
foi reformulada com a ampliação da carga horária
profissionalizante e das aulas práticas, garantindo
empregabilidade imediata aos formandos.

Outra novidade do programa é o Cartão Olím-
pico Cidadão, pelo qual os alunos receberão uma
bolsa mensal de R$ 100. Anunciado pelo secre-
tário Sergio Zveiter, o auxílio visa diminuir a eva-
são dos cursos.

A ONG Centro de Cidadania Cidade Maravi-
lhosa (CCCM) administra os recursos e a UFRJ
coordena os cursos de Comunicação & Expres-
são e Inglês. Parcerias com o Sindicato de Ho-
téis, Bares e Restaurantes do Rio (SindRio) e com
a Associação Brasileira de Franchising Seccio-

Projeto capacita jovens profissionais no Preventório

nal Rio de Janeiro (ABF Rio), que engloba diver-
sas empresas, viabilizam o aproveitamento da mão
de obra ora qualificada.

O Cartão Cidadão Olímpico é uma grande con-
quista que obtivemos junto ao governador Sérgio
Cabral e certamente dará mais eficiência ao pro-
jeto. É um incentivo para esses jovens permane-
cerem nas salas de aula, já que só receberá o be-
nefício o aluno que tiver 75% de frequência nos
cursos”, afirmou Zveiter.

Ao todo, 800 jovens das comunidades Pavão-
Pavãozinho (Zona Sul) e Complexo do Alemão, Vila
Cruzeiro, Parada de Lucas e Vigário Geral (Zona
Norte) participam dos cursos, que têm duração de
seis meses. Em Niterói são quase cem inscritos, dis-
tribuídos em três turmas (manhã e tarde), na comu-
nidade do Preventório, único local na cidade até o
momento a desenvolver o projeto.

“O curso é uma oportunidade de qualificação pro-
fissional para jovens de comunidades entrarem em
um mercado de trabalho crescente, que é o de ho-
telaria, além do resgate da autoestima e da cidada-

nia. As aulas são bem abrangentes e contemplam,
além de línguas e atividades práticas, o preparo para
enfrentar a competitividade profissional”, conta
Claudia Vieira, uma das professoras de Língua In-
glesa do curso em Niterói.

As aulas teóricas são ministradas no ônibus Ci-
dadão Olímpico, que em Niterói fica estacionado
em frente à estação do catamarã da concessioná-
ria Barcas em Charitas. Os cursos oferecem ma-
terial didático gratuito composto por apostilas, li-
vros e CD Rom. Para se inscrever, é necessário
que o interessado tenha entre 18 e 29 anos e seja
morador de uma das comunidades onde os cursos
serão realizados.

“O mercado terá muita demanda de mão de
obra especializada nos eventos internacionais de
2014 e 2016. Esse trabalho conjunto vai garantir
aos alunos diversas oportunidades de emprego. O
objetivo é empregar todos os formandos”, disse o
secretário estadual. Para conhecer mais a fundo o
projeto Cidadão Olímpico, visite o site
www.cidadaoolimpico.com.
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Alegre e emocionante foi o reencontro da turma
de Pedagogia da UFF de 1971, em um almoço no
Restaurante Siri, em Charitas, no último dia 25. O
grupo ainda busca outros antigos colegas de curso e
formatura, com a ajuda da internet e desta coluna,
os quais podem entrar em contato com Dina (9617-
1366) ou Liliana (2611-7492).

A UFF lançou esta semana a pesquisa “Espaços
de Risco da Região Metropolitana do Rio de Janei-
ro”, que identificou as áreas e populações mais vul-
neráveis em poluição atmosférica produzida pelo
Arco Metropolitano e pelas indústrias CSA e Com-
perj. O trabalho analisou o comportamento do es-
coamento atmosférico e sua influência na trajetória
dos poluentes produzidos por essas fontes emisso-
ras, cruzando os dados com informações sobre a
qualidade de vida da população, considerando-se as
dimensões de serviços de saúde, saneamento bási-
co, demografia, renda e educação. Os autores da
pesquisa são Heitor Soares de Faria e Jorge Luis
Fernandes de Oliveira.

UFF estuda riscos da poluição

Laços eternosLaços eternos
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Ainda repercute no Brasil a suspensão da comer-
cialização da prótese mamária da marca Poly Im-
plant Prothèse (PIP), que aconteceu em 2010 em
razão de irregularidades na sua produção. Preocu-
pada em evitar que casos parecidos se repitam, a
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)
desenvolveu oCadastro Nacional de Implantes Ma-
mários, que receberá dados dos cinco mil cirurgiões
plásticos associados da SBCP.

O banco de dados terá informações sobre os ci-
rurgiões, pacientes e números de série e lote e mar-
ca das próteses usadas. Será possível detectar o
estado, a cidade, o médico que fez o implante, o
motivo da cirurgia e, em caso, de troca, a razão para
isso. “Desde as primeiras notícias sobre a venda e
o implante de próteses feitas com silicone industri-
al, um sentimento de insegurança tomou conta das
pacientes, que se sentem no meio de um bombar-
deio, de uma enxurrada de notícias”, afirmou o ci-
rurgião plástico Ruben Penteado, diretor do Centro
de Medicina Integrada.

O médico fez questão de ressaltar que a mamo-
plastia hoje é uma cirurgia de poucos riscos, diferen-
te de tempos passados, mas alertou para as possíveis
reações inflamatórias e que o emprego do silicone
industrial pode levar a problemas como a mastite.
Segundo Ruben, ainda existe uma chance mínima de
contratura capsular (endurecimento da prótese).
“Hoje, devido ao aprimoramento do material, a chan-
ce de encapsulamento é mínima, menor que 1%. Mas
a paciente precisa ser alertada que qualquer prótese

Sociedade de Cirurgia cria Cadastro
Nacional de Implantes Mamários

pode ser rejeitada pelo organismo”, destacou o dire-
tor do Centro de Medicina Integrada.

No final do ano passado os implantes PIP volta-
ram a ser notícia. Devido à maior chance de ruptura
deste material, o Ministério da Saúde francês reco-
mendou às mulheres que receberam as próteses
mamárias que retirassem seus implantes a título pre-
ventivo. Assim que o Governo da França tomou essa
medida, as autoridades sanitárias brasileiras recomen-
daram às milhares de mulheres com implantes da
marca francesa que comparecessem ao médico para
fazer avaliações clínicas.

O empresário francês Jean-Claude Mas, funda-
dor da empresa fabricante dos implantes mamários
PIP,  confessou à polícia, no ano passado, quando foi
preso, que produziu um gel de silicone adulterado,
derivado de uma fórmula própria, sem homologação
do órgão certificador e alterou a composição das pró-
teses porque pretendia diminuir os custos e aumen-
tar a rentabilidade da empresa.

Para Ruben Penteado, o caso extrapolou o “erro
médico típico”. “Estamos diante de um quadro grave
de saúde, provocado pela ganância de um empresá-
rio, que lesou médicos e pacientes. O paciente se
vale da confiança que tem no seu médico para tomar
esta decisão, e, ao médico cabe informar ao paciente
a marca, o lote e a série de cada prótese que será
implantada. Para fazer esta escolha, o cirurgião se
vale dos posicionamentos oficiais dos órgãos regula-
tórios, que neste caso, eram plenamente favoráveis
ao uso do produto”, finalizou o doutor.

Belas mulheres interessadas no badalado título de
Miss Niterói 2012, que acontece em abril, devem se
apressar. As inscrições para se tornar a represen-
tante da cidade – e, logo, concorrer ao Miss Estado
do Rio de Janeiro – estão na sua última semana.

A inscrição é feita através do site do concurso,
www.missniteroi.com.br, mediante pagamento de
uma taxa de R$ 20.

Porém, não basta só beleza para participar do con-
curso. A candidata tem que se enquadrar em requisi-
tos mínimos, como ter mais de 1,64m, nunca ter sido
casada, não ter filhos e ter entre 18 e 25 anos incom-
pletos até a data do concurso.

Experiente nesta área, o produtor e coordena-
dor do Miss Niterói desde 2005, Ricardo Domin-
gues, adianta quais serão os próximos passos após
as inscrições. “Nós faremos uma pré-seleção e de-
pois as meninas selecionadas participarão de um
workshop antes do grande dia”, comenta o empre-
sário, que está prestes a lançar uma agência de
modelos, a Office Models.

A vencedora substituirá Vanessa Rossi, vencedo-
ra no ano passado e atual dona do posto, que entre-
gará a faixa e a coroa. A data do grande evento ain-
da será definida.

Miss Niterói 2012:
inscrições abertas
Miss Niterói 2012:
inscrições abertas

Sociedade de Cirurgia cria Cadastro
Nacional de Implantes Mamários

Foto: H. Navarro
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Mulher de farda
A Secretaria Nacional de Segu-

rança Pública, do Ministério da Jus-
tiça, iniciou uma pesquisa nacional
sobre a presença das mulheres nas
instituições de segurança pública. A
iniciativa pioneira pretende elaborar
o perfil das integrantes das polícias
civil, militar e federal, além dos
bombeiros, de todo o país.

Com base nos resultados, serão
construídas políticas de valorização
profissional, saúde e qualidade de vida
para esse grupo. A pesquisa é feita
pela internet, até 23 de fevereiro, com
utilização de um questionário a ser
respondido em um único acesso e
apenas por profissionais do sexo fe-
minino. As respostas são anônimas.

Da terra
A cantora niteroiense Sassá Ri-

beiro lançou na última quinta-feira
na Lapa, em primeiríssima mão, as
músicas de seu primeiro CD, produ-
zido pelo conterrâneo Arthur Maia.
Algumas canções são interpretações
especiais de sucessos de consagra-
dos artistas, como Paulinho Moska,
Cassia Eller e Michael Jackson, en-
tre outros. O disco estará à venda
nos shows da artista a partir de fe-
vereiro, cuja programação pode ser
acompanhada pelo si te
www.sassaribeiro.com.br.

Apoio declarado
Durante visita a Maricá semana

passada para lançamento do plano
Rio Sem Miséria, o governador Sér-
gio Cabral Filho foi assertivo e ca-
tegórico em conversa com parla-
mentares e lideranças políticas de
sua comitiva, incluindo o prefeito da-
quele município, Washington Qua-
quá: seu candidato à Prefeitura de
Niterói é o atual secretário de Es-
tado de Assistência Social e Direi-
tos Humanos, Rodrigo Neves.

Bem casados
Momentos inesquecíveis viveram Julia Barreto e Wagner Corrêa em seu

casamento no último dia 21. Cerimônia e festa foram realizadas à noite na
Maison Cascade, em Charitas, com toda a alegria e beleza que merecem o
jovem e simpático casal. Os pais da noiva, Daniel e Marilda, e do noivo,
Paulo Roberto e Maria Jane, transbordavam felicidade.

Bodas
A propósito, seu presidente Anto-

nio José Barbosa e a esposa Berna-
dete completam 40 anos de casados
no próximo dia 29, certamente na
companhia de amigos e familiares.

Justiça cuidadosa
A OAB Niterói e a Caarj inicia-

ram o ano com o pé direito. O pri-
meiro plantão do projeto “Saúde Iti-
nerante”, realizado no último dia 24
na Justiça do Trabalho, atendeu a
162 advogados. Pioneira no país, a
iniciativa tem como proposta che-
car o nível de glicose e pressão ar-
terial dos advogados, juízes e ser-
vidores da Justiça.

Detran na RO
Por solicitação do vereador Beto

da Pipa ao secretário estadual de
Governo, Wilson Carlos, foi instala-
do um posto do Detran para vistoria
de veículos na Região Oceânica (In-
dicação Parlamentar nº01554/2009)
– após dois anos de procura do es-
tado por um terreno.

Tietagem na moda
A produtora de moda niteroiense

Aline Oliveira aproveitou uma bre-
cha na frenética correria do Fashi-
on Rio para se fotografar ao lado da
super top model Carol Trentini, que,
simpática, atendeu ao pedido da
amiga e brinda esta coluna com seu
belo sorriso.

A top model Carol Trentini e a produtora de moda niteroiense
Aline Oliveira no Fashion Rio

Julia Barreto e Wagner Corrêa dividem a alegria de seu casamento com o filho da noiva, Cauã

Foto: Mariana Magno

O produtor Ricardo Dominguez,
coordenador do concurso Miss Niterói

Marilda Ormy e Daniel Damasceno, os pais da noiva
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Foto: H. Navarro



13
folhanit@folhanit.com.br

Semana de 28 de janeiro a 3 de fevereiro de 2012

Selos no Jambeiro
A história do Brasil e a evolu-

ção da cultura nacional represen-
tadas nos selos postais são obje-
tos da exposição organizada por
Franklin Espath e Pedro Afonso
Vasquez, com o apoio do Centro
Cultural dos Correios, que estará
no Solar do Jambeiro de 01 de
fevereiro a 01 de abril.

A mostra, direcionada ao
público infanto-juvenil, é divi-
dida numa série de painéis in-
terdependentes, contemplando,
além das questões históricas,
temas como arquitetura, mani-
festações culturais, evolução
dos meios de produção, natu-
reza, esportes etc.

Rainha Juliana
Terça-feira passada a quadra da Viradouro fer-

veu para a coroação da atriz Juliana Paes como
Rainha da escola. A homenagem-surpresa partiu
do presidente da escola, Gusttavo Clarão. Coube
ao presidente da Câmara de Niterói, Paulo Baguei-
ra, entregar um troféu à atriz, que viverá Gabriela
na nova novela da Globo, em reconhecimento à
dedicação dela à vermelha e branca de Niterói.

Juliana, que estava acompanhada do marido
Carlos Eduardo, foi às lagrimas quando o público
presente inteiro gritou seu nome sob fortes aplau-
sos. A morena comentou sobre a calorosa recep-
ção e sobre os gritos de 'Volta, Juliana': "Aqui eu
me sinto muito em casa. Não existe volta para
quem nunca foi embora. Estou muito feliz". Tam-
bém estavam na noite festiva a rainha da bateria,
Monique Alfradique, e a musa da escola, Raíssa
Machado, entre outros.

Fevereiro familiar
Três matinês gratuitas,

animadas pela cantora Bia
Bedran e pela Banda Sin-
fônica Ambulante, serão a
surpresa oferecida pela Pre-
feitura, pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e pela
Fundação de Arte de Nite-
rói aos moradores neste
Carnaval.

Os bailes acontecerão
na pista de patinação do
Campo de São Bento e têm
como objetivo resgatar o
clima familiar, onde avós,
pais, filhos e netos vesti-
am as fantasias dançavam
e cantavam juntos.

 Chegou a hora
E falando em Carnaval 2012, a folia em

Icaraí começa já neste domingo, dia 29, às
11h, com o desfile do Bloco Carnavalesco
Pinto Caído, que tem concentração a partir
das 10h na esquina da Rua Comendador Quei-
roz com a Cel. Moreira César. Os foliões per-
correrão o bairro, passando também pela Praia
de Icaraí e pela Rua Mariz e Barros, retor-
nando ao ponto de partida.

Mulatas, passistas, ritmistas e o intérprete
Julinho da Viradouro vão animar os foliões.

No aquecimento
O clima animado e descontraído dos en-

saios da Unidos do Porto da Pedra tem fi-
cado ainda mais contagiante com o caris-
ma da belíssima Ana Luíza Raffide.

A aniversariante Simone Hamberger entre Vera Morett e Renata Morett

Fotos: Paulo Herédia

Adriana Soares, Fran Sartor e Thayná Guimarães no Sa Lounge em São Francisco

Ana Luíza Raffide brilhando nos ensaios
da Porto da Pedra

Juliana Paes: emoção pura

Fotos: Diego Mendes

Paulo Bagueira, Monique Alfradique e Raissa Machado
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Arte e Poesia
A Academia Niteroiense de Belas Artes, Letras e Ciências convida para o 1º

Salão de Artes Plásticas e Poesias de Verão – Tema Livre, cujo coquetel de
abertura será no próximo dia 23, às 15h, na Associação Fluminense de Jornalistas
(AFJ), na Rua Maestro Felício Toledo 551 - Niterói. No encerramento da mostra,
no dia 27, haverá entrega de premiações aos artistas e poetas participantes e
homenagens com outorga de comendas a grandes personalidades. Aberto a visi-
tações gratuitas das 10h às 16h.

O chorinho embalou os frequentadores da Sala
de Cultura Leila Diniz na primeira edição do ano da
série Concertos da Imprensa Oficial. O grupo Regi-
onal Saci Chorão embalou a tarde da última quarta-
feira com músicas de Pixinguinha, Joaquim Callado
e Jacob do Bandolim.

A apresentação foi marcada pela interação com
o público, que fez coro durante a execução de “Cari-
nhoso” e acompanhou com palmas muitas das músi-
cas tocadas. Em alguns momentos, os mais anima-
dos chegaram a ensaiar passos, enquanto outros se-
guiam o ritmo com batucadas nas cadeiras.

O grupo - composto por Ricardo Romão (pan-
deiro e percussão), Yure Romão (sete cordas), Lai-
la Aurora (cavaquinho), Walter Júnior (clarineta) e
Pedro Lima (pandeiro e percussão) - já fez shows
no Circo Voador e no Consulado Francês do Rio de

Chorinho anima Sala de Cultura Leila Diniz

Janeiro, além do Teatro Municipal de Niterói.
“Ter a oportunidade de se apresentar em espa-

ços como a Sala de Cultura Leila Diniz e ter esse
contato com o público é muito importante para nós
artistas”, destaca Laila Aurora, que foi a segunda
colocada como melhor instrumentista no Festival
Palco Itaipu. Outro integrante, Yure Romão, tam-
bém ficou em segundo em melhor letra de música
no mesmo festival.

Mas quem perdeu essa oportunidade já pode agen-
dar para não esquecer a próxima atração da série
Concertos na Imprensa Oficial, que está confirmada
para o dia 28 de fevereiro. A partir de 12h30, o Trio
de Cordas com alunos do Projeto Aprendiz - Música
na Escola tocará música clássica na Sala de Cultura
Leila Diniz, que fica na Rua Professor Heitor Carri-
lho nº 81, Centro - Niterói.

'Aliens' em São Domingos
Claudio Salles e os Aliens aterrissam neste sá-

bado às 22h no São Dom Dom, em São Domingos.
Com Jorge Mathias no contrabaixo e Ayres

de Athaide na bateria, e participações de Johan-
ne Russel, Bernardo Cauê, Patricia Boechat e
convidados.

A entrada é franca.

Samba e feijoada
Neste sábado dia 28 tem o sambista Almir Guineto

na Toca da Gambá. Samba de roda e feijoada a partir
das 15h. O endereço é Rua Carlos Gomes nº 23, no
Barreto. Tel.: 2627-5398. Igual cardápio e repertório,
também no mesmo horário, oferecerá o baile pré-car-
navalesco das comunidades do Quilombo do Grotão,
que fica na Serra da Tiririca, Engenho do Mato.
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Após uma turnê de um mês por teatros e salas
de concertos na Alemanha e na Suíça, apresen-
tando um repertório de Bossa Nova e – em pri-
meiríssima mão – composições de seu novo CD,
chamado Entre Amigos, a dupla Denise Pinaud e
Kuko Moura volta ao Bistrô MAC neste sábado,
dia 28, a partir das 21h. A cantora e seu pianista e
arranjador prometem ainda outras novidades além
dos clássicos para a noite.

O CD Entre Amigos, o segundo da dupla, que
esteve presente no repertório da turnê, deverá ser
lançado em maio deste ano.

Dona de uma voz fascinante, Denise Pinaud bus-
ca a simplicidade no cantar, resgatando a interpre-
tação original da Bossa Nova. Com formação clás-
sica de piano e violino, lançou-se como intérprete
em 1998 e foi considerada “cantora revelação” em
1999 pela crítica local de Nova Friburgo, cidade onde
residiu por 19 anos.

Seu  primeiro CD, “Primeira Audição”, produzido
pelo selo Niterói Discos, mereceu a crítica do jorna-
lista Mauro Dias, do jornal O Estado de São Paulo,
“mais uma musa da Bossa Nova”. Indicada pela
Secretaria de Cultura de Niterói ao Projeto Pixingui-
nha, realiza turnê pela região nordeste ao lado de
Francis Hime, Celso Viáfora e Fabiana Cozza. Fez
parte do corpo de solistas do Coral Canto Musarte e
da Banda Sinfônica Campesina Friburguense.

Por se destacar em seu trabalho de bossa nova,
Pinaud recebeu o Troféu Vinícius, premiação ide-
alizada na década de 80 pelo produtor cultural
Afonso Freitas.

Kiko Moura começou aos 11 anos a estudar pia-
no e teve como mestres Laura Maria Pumar, Mar-
cos Nimrichter e Sandro Rebel, aprofundando mais
ainda seus conhecimentos e conceitos musicais. Em

1997, ingressou na Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro, onde estudou com grandes nomes,
como Sergio Tavares, Marcelo Verzoni, Giulio Dra-
ghi (piano erudito) e Cláudio Dauelsberg (piano po-
pular), Marcos Pereira e Pauxy Gentil - Nunes (har-
monia e análise musical), tendo apresentado no seu
recital de formatura peças de Franz Schubert, Jo-
hannes Brahms e George Gershwin.

O músico acompanhou importantes nomes,
como Claudio Zoli, Dalto, Byafra, Rejane Luna,
Eri Galvão, Keiko Omata e Carla Odorizzi entre
outros e realizou concertos de seu trabalho solo na
Europa em 2006.

A Oficina Social de Teatro (OST) começa o ano
de 2012 com boas oportunidades de cursos. Para o
primeiro trimestre, são oferecidos o Minicurso Tea-
tro a Vapor, o Curso de Iniciação ao Teatro e o La-
boratório de Montagem Teatral.

No Minicurso, o aluno poderá nos dias 28 de ja-
neiro, 04 e 11 de fevereiro vivenciar de maneira ob-
jetiva um pouco do que o teatro pode proporcionar.
Cada encontro terá duração de três horas e, durante
esse período, serão ministrados princípios básicos de
iniciação ao teatro.

Já o Curso de Iniciação ao Teatro, que inicia sua
primeira turma no dia 3 de março, tem como um de
seus principais objetivos ocupar, de maneira lúdica e
divertida, algumas horas semanais de jovens e adul-
tos despertando o prazer de conviver com o outro,
trocar ideias, praticar a criatividade e incorporar o
teatro como prática comum no dia a dia. Ele é volta-
do também para quem quer melhorar sua comunica-
ção e iniciar no teatro com vistas à profissionaliza-
ção. As atividades trabalham as seguintes áreas: cor-
po, voz, improvisação, leitura e montagem de espetá-
culo. O curso tem duração de quatro meses.

Por sua vez, o Laboratório de Montagem Tea-
tral pretende fazer com que o aluno estude e prati-
que o teatro a partir da montagem de um espetácu-
lo. Todo o procedimento de criação e produção da
encenação, além do estudo da preparação do ator e
construção da personagem, será desenvolvido de
maneira prática. O Laboratório tem duração de seis
meses e a primeira turma admite alunos até o sába-
do antes do carnaval.

Cursos de teatro para vários objetivos

A OST ministra o ensino do teatro em Niterói há
10 anos. Sua missão é produzir e difundir a cultura
teatral através de cursos e espetáculos, levando en-
tretenimento e complementação educacional e pro-
fissional à população. Seu objetivo é formar cidadãos
mais completos e capacitados ao mercado de traba-
lho e para a vida.

Mais informações podem ser obtidas pelos tele-
fones 2721-0468, 8866-0468 e 8724-0468 ou pelo
site www.ofsocialdeteatro.com e pelo e-mail
contato@ofsocialdeteatro.com.

Da Europa para o Bistrô MACMúsica e cinema em caminhão
O Palco Cultural Redecard aporta por três dias

(27, 28 e 29) em Niterói com sua carreta transfor-
mada em espaço musical. Com objetivo de pro-
mover a cultura e a diversidade através de shows
com artistas e bandas locais, apresentação de fil-
mes nacionais e curtas-metragens, o projeto tam-
bém oferece oficinas de empreendedorismo para
a população de cada uma das 16 localidades es-
colhidas. O evento gratuito acontece na Rua Jor-
nalista Silva Thomé, no Largo da Batalha e conta-
rá com o show do sambista Dudu Nobre, que se
apresenta neste sábado, às 19h. No domingo, o
projeto trará também a exibição do longa infantil
“Eu e Meu Guarda Chuva”, de Toni Vanzolini, que
mostra a história de um garoto de 11 anos que
jamais se separa do guarda-chuva herdado de seu
avô (Daniel Dantas no elenco).

Rua 17 em Itaipu

A Cervejaria Noi, em Itaipu, realiza o seu pri-
meiro curso de cerveja artesanal neste sábado, dia
28, das 9h às 21h, com o cervejeiro Leonardo Botto,
em compahia do conhecedor de cerveja da casa,
Gilmar Gudbrot. Os participantes vão conhecer
todo o processo de produção e aprender a fazer
sua própria bebida.  O custo de R$ 350 inclui, além
das aulas: apostila, almoço, degustação de cerve-
jas e lanche. Informações e inscrições pelo tele-
fone 2709-3939.

Curso de cerveja

A noite da Região Oceânica ficará ainda mais
animada no próximo dia 28, com a apresentação
da banda niteroiense chamada Rua 17 no Spab
Bar, localizado em Itaipu, a partir das 22h. O re-
pertório inclui pop, rock, reggae e MPB. Além
de canções autorais, o show agrega releituras de
músicas nacionais e internacionais do Paralamas
do Sucesso, Skank, Titãs, Red Hot Chili Peppers,
Pearl Jam, Maroon 5 e Sublime, entre outros. Cri-
ada há mais de dez anos, a Rua 17 acumula a
experiência de mais de 200 shows em todo o es-
tado do Rio, entre casas noturnas, eventos e fes-
tas. A Rua 17 é composta por Marco Antônio
(vocal e guitarra), Rafael Maiolino (guitarra),
Eduardo Maiolino (baixo e vocal) e Yuri Siqueira
(bateria). Com ingressos a R$ 5, na Estrada Fran-
cisco da Cruz Nunes nº 7.332.
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