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Niterói elege Reis e Princesas para o Carnaval 2012
Festa na quadra da Cubango reuniu 500 pessoas; Rainha de 2011 ficou em 3º lugar

O Rei Momo, a Rainha e as Princesas do Car-
naval 2012 de Niterói foram eleitos na sexta-feira
dia 27 de janeiro durante festa com entrada franca
na quadra da escola de samba Acadêmicos do Cu-
bango, promovida pela Niterói Empresa de Lazer e
Turismo (Neltur), através de seu diretor de Lazer,
Luiz Fernando Abelha.

Vencedor da mesma competição nos quatro anos
anteriores, Jair Ribeiro comemorou o pentacampe-
onato com a simpatia e o samba no pé que se torna-
ram sua marca registrada. Ele concorreu com ou-
tros quatro candidatos - dois a mais que o ano pas-
sado. O Momo niteroiense é militar do Corpo de
Bombeiros, tem 1,80 de altura, pesa 106 kg e torce
pelo Flamengo e pela Portela.

Após a apresentação das nove candidatas em
trajes de praia e fantasias carnavalescas, a esteti-
cista Aline Araújo foi eleita Rainha do Carnaval de
Niterói 2012, com 328 pontos. Assim como a maio-
ria de suas concorrentes, a bela mulata levou uma
grande torcida para a quadra da verde e branca,

sua escola de coração. Aline, cujo hobby principal
é ler, tem 1,87 de altura e 70 kg.

A disputa para primeira e segunda princesas
do carnaval 2012 foi acirrada, terminando com
empate entre duas candidatas, ambas com 294
pontos. No primeiro critério de desempate – os
votos do presidente do júri e presidente da Nel-
tur, José Haddad – houve outro empate. A solu-
ção foi passar para o segundo critério, que con-
sagraria vencedora quem tivesse recebido mais
pontos no quesito “samba no pé”.

O posto de 1ª Princesa ficou, então, com a psi-
copedagoga Marluci dos Santos, conhecida como
Marluci Maravilha na Unidos do Viradouro, da qual
é passista há anos. Assim como a Rainha eleita Ali-
ne, Marluci esbanjou felicidade e foi às lágrimas.
Ela mede 1,65, pesa 65 kg e declara ter sua mãe
como ídolo maior.

A aluna de Educação Física Taiane Perfeito, que
foi Rainha do Carnaval 2011 e tentava o bicampeo-
nato, manteve-se na corte momesca conquistando
o título de 2ª Princesa deste ano. Com 1,60 de altu-
ra e 60 kg, esta torcedora da Unidos da Região
Oceânica e admiradora do presidente da União das
Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Ni-
terói, Ito Machado, ousou ao ser a única das candi-
datas a desfilar tocando tamborim e vestindo um
"tapa sexo", que insistia em sair do lugar. Ela não
comemorou o resultado. No Carnaval 2012 de São
Gonçalo, onde também concorreu e foi vice-cam-
peã, Taiane recusou o título de Princesa.

Além de faixas e coroas, houve premiações em
dinheiro aos vencedores do concurso, no valor de
R$ 3.000 para o Rei Momo e para a Rainha eleita e
de R$ 1.500 para a Princesas. Entre os jurados es-
tavam os vereadores Paulo Bagueira (presidente
da Câmara Municipal) e Beto da Pipa, o vice-pre-
feito José Vicente Filho, a modelo Raissa Machado
(ex-Rainha do Carnaval de Niterói) e a secretária
municipal Celeste Carvalho.

Ao evento também estiveram presentes os ve-
readores Carlos Magaldi, ZAFF e João Gustavo. A
participação especial ficou por conta da corte do
Carnaval carioca - Rainha, Princesas e Rei Momo
do Rio de Janeiro eleitos este ano, convidados a
uma breve apresentação no palco niteroiense. A
festa na Cubango foi apresentada pelo jornalista
Mário Dias e pela coreógrafa Fabianna Brazil, que
também ensaiou as candidatas. A noite começou
com o show da Banda El Caribe, comandada por
Edinho Mendes, responsável por grande parte das
bandas de Carnaval de bairros e clubes da cidade.
O grupo tocou marchinhas e sambas de enredo. Em
seguida, foi a vez da bateria da Cubango, sob o co-
mando do Mestre Jonas.

Durante a apuração, que durou cerca de 40 mi-
nutos, as cerca de 500 pessoas presentes ao evento
curtiram a apresentação de passistas, ritmistas e
casais de mestre sala e porta bandeiras da agremi-
ação cubanguense. Mas a festa encerrou-se ao som
de funk, tocada por DJ.

Marluci, Haddad, Aline, Jaír e Taiane Bateria da Acadêmicos do Cubango
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‘Carnamar’ colore Baía de Guanabara
Competição de barcos decorados e samba o dia inteiro animam Jurujuba

O próximo domingo (05/02) é dia de Carnamar:
uma alegre competição de embarcações alegoriza-
das na Baía de Guanabara, seguida de uma tarde
inteira de samba no Jurujuba Iate Clube (JIC). De
acordo com a Neltur, organizadora do evento, a ex-
pectativa é reunir mais de 100 competidores – supe-
rando o número de inscritos no ano passado – e um
público de aproximadamente 400 pessoas no clube.

A barqueata, das 10h às 13h, seguirá a barca-mãe,
batizada Jassanã, que terá como atrações a bateria da
escola de samba Acadêmicos do Sossego, passistas
da Acadêmicos do Cubango e da Unidos do Viradou-
ro, componentes do tradicional Bloco do Peixe e a
Corte de Niterói, com o Rei Momo, a Rainha e as
Princesas do Carnaval 2012. Após a competição, ha-
verá festa com música ao vivo do deck do JIC.

Viradouro treina
para a vitória

No próximo sábado, dia 04, a partir das 22h, a
Unidos do Viradouro realizará mais um ensaio em-
balado por sua bateria, sob o comando de Mestre
Pablo, que regerá antigos sucessos da escola de sam-
ba vermelho e branca de Niterói. Obras que marca-
ram época na folia carioca serão lembradas pelos
intérpretes Leléu, Diego Nicolau, Gilberto Gomes e
Niu Souza que, claro, também cantarão o samba en-
redo deste ano. A noite será marcada ainda por exi-
bições do casal de mestre-sala e porta-bandeira e
passistas. A quadra da escola fica na Av. do Contor-
no nº 16, Barreto. Mais informações pelo tel. 2624-
1804. Censura: 18 anos.

A premiação em dinheiro é de mil reais para a
lancha mais enfeitada e outra de mesmo valor para o
barco de pesca com os foliões mais animados. Qual-
quer embarcação, desde que legalizada, pode parti-
cipar e disputar o prêmio.

Os barcos partirão da enseada de Jurujuba e per-
correrão a orla de Charitas, São Francisco, Icaraí e
Boa Viagem (em frente ao Museu de Arte Contem-
porânea, o MAC), seguindo depois até a entrada da
Baía, em frente à Fortaleza de Santa Cruz, e retor-
nando para o Jurujuba Iate Clube, onde a Banda Mar-
cassamba animará até as 19h um grande baile car-
navalesco. A segurança do evento será garantida
pela Capitania dos Portos e pela Polícia Militar.

O Carnamar surgiu no Jurujuba Iate Clube em
2001, porém ganhou apoio oficial em 2007.

Carnaval da bicharada
No dia 11, a Secretaria de Projetos Espe-

ciais realiza o Blocão de Niterói, com o enre-
do "Todos pelos animais, crueldade nunca
mais", com o objetivo de promover uma folia
dos donos com seus animais e ao mesmo tem-
po manter o foco sobre a questão dos maus
tratos contra os animais - mantendo também
a mobilização em torno do movimento "Cru-
eldade Nunca Mais" que objetiva a reforma
da legislação de proteção animal, tornando-a
mais rígida e efetiva. A concentração será a
partir das 9 horas na Praia de Icaraí, em frente
à Reitoria da UFF. Todos lá com seus ani-
mais fantasiados!

Programação parcial de eventos
do Carnaval de Niterói:

04/02 - Largo do Barradas - 12h
04/02 - Desfile Empurra que pega / Rua Galvão - 15h
04/02 - Bloco Mancando de Ré / Clube Marieta, Santa Rosa -15h
10/02 - Banda El Caribe / palco na Secretaria de Fazenda - 18h
11/02 - Bloco do Gugu / Praia de Icaraí com Miguel de Frias -11h
11/02 - Banda de Santa Rosa - 16h
12/02 - Banda do Clube Central - 10h
12/02 - Banda de Piratininga - 15h
17/02 - Carnaval da Rua Riodades - 17h
18/02 - Show carnavalesco na piscina da AABB - 11h
18/02 - Bloco 69 da Rua São Januário - 17h
19/02 - Banda da Nóbrega - 9h
21/02 - Bloco do Arrasta Tudo no Barreto - 11h
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“Habito no alto e santo lugar, mas habito também em o
contrito e abatido de espírito dos abatidos e vivificar o

coração dos contritos”.

As declarações da presidente Dilma
Rousseff sobre direitos humanos em
Cuba poderiam estar mais bem ensaia-
das, já que ela sabia que certamente se-
ria perguntada sobre o assunto. Dilma
não foi a Cuba porque quis; teve que ir.
Afinal, o BNDES está colocando uma
grana preta numa ampliação de um por-
to por lá.

Ir a Cuba para a presidente Dilma não
é turismo como era para seu mentor po-
lítico, o ex-presidente Lula. Lula gostava
de posar de primo rico, ir lá emprestar
um dinheirinho, botar chapéu panamá,
fumar charuto, tomar uma cachacinha e
ir dormir em Varadero, porque ninguém
é de ferro. Enquanto isso, outros faziam
greve de fome. Falar sobre direitos hu-
manos nem pensar – afinal, Lula não é
desses. Quando foi preso, passou pou-
cas horas numa delegacia e foi muito bem
tratado, já conhecia muita gente impor-
tante, tomou uísque etc.

Com Dilma a coisa é diferente: a pre-
sidente sabe o que é estar presa apenas
por diferença de pensamento. Sabe o
que é tortura psicológica e física, por-
tanto deveria ter um discurso pronto
para ser dito. É difícil chegar à casa dos
outros e querer arrumar os móveis do
jeito que gostaria, mas também é difícil

manter relações comerciais com um
país que parou no tempo e se tornou
uma ditadura ferrenha.

Ir a Cuba é como entrar em um
túnel do tempo. O país parou na dé-
cada de 60 e de lá não saiu. O povo
cubano sofre, e muito. Existe a rela-
ção entre governos e a relação entre
os povos; nesta relação entre Brasil
e Cuba apenas unilateral, comercial,
a relação com o povo cubano foi es-
quecida por Dilma.

Falar em Guantánamo, a prisão ame-
ricana para terrorista internacionais que
fica em território cubano, foi um erro
absoluto. Os Estados Unidos são um
país democrático, de livre expressão,
como é o Brasil que Dilma preside. Quis
fazer uma média não falando de Cuba
e falou de um país parceiro. Nada a
ver com o momento.

E se fosse para falar em prisões, as
nossas são uma vergonha nacional e
principalmente internacional. Talvez
pouco melhor que as cubanas. O fato é
que a presidente Dilma perdeu uma
oportunidade ótima para mostrar-se fir-
me sobre o tema, mandar um recado
para os arrivistas da América Latina e
firmar-se como uma liderança diante
da comunidade europeia.

Pior impossívelPior impossível
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Grande parte dos moradores da cidade ainda des-
conhece o Museu de Arte Sacra de Niterói, localiza-
do no Centro, que abriga um acervo único. Está situ-
ado em um salão aos fundos da paróquia da histórica
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, erguida há
mais de três séculos, que por si só já é digna de uma
visita. O local abre ao público todo primeiro domingo
de cada mês, das 9h às 11h.

Com peças destinadas ao culto sagrado, foi inau-
gurado em março de 2008 e possui uma gama de
objetos que seriam aceitos em qualquer grande mu-
seu do país, mas ainda é um projeto embrionário.
Segundo seu responsável, Paulo Roberto Quintão,
lá estão expostas cerca de 100 peças, entre prata-
rias, quadros, tocheiros, folhetos em latim, relógios,
móveis e imagens em tamanho natural dos séculos
XVIII e XIX e início do século XX.

“Temos também uma pia de água benta do sécu-

lo XVIII esculpida à mão. No século XIX foram en-
comendadas telhas francesas para a igreja. Hoje,
nossa paróquia não é mais coberta por essas telhas,
mas conseguimos achar uma intacta, que é exposta
no nosso museu”, orgulha-se Paulo.

Dos quadros, todos de pintores e artistas plásti-
cos moradores da cidade, o que mais impressiona é
o da imagem de Nossa Senhora da Conceição, pin-
tado em 1932 pelo célebre artista Quirino Campofio-
rito, pendurado no teto do salão. Os mantos sagra-
dos de Nossa Senhora da Conceição também cha-
mam a atenção assim que se entra no recinto. De
um total de 20, os visitantes têm acesso a três, cada
um representando um período histórico diferente.

Porém, o ponto alto da visita é quando o guia apre-
senta o mais expressivo objeto da exposição: um frag-
mento da cruz de Jesus Cristo guardado em um reli-
cário. Tal objeto, impedido de ser tocado ou retirado

Museu de arte sacra: patrimônio pouco conhecido
Exposição em igreja católica do Centro é a única destinada ao culto sagrado

de seu altar pelos visitantes, só é encontrado nas prin-
cipais basílicas do mundo.

O Museu de Arte Sacra depende exclusivamente
da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, que
procura e doa peças significativas para o acervo.
“Este ano traremos um sino do século XIX para en-
trar na exposição”, disse Paulo Roberto, que espera
um número maior de visitas em 2012. “Estamos aber-
tos em dias de semana para visitação guiada e mar-
cada de colégios. Ainda é um projeto novo, por isso
só abrimos uma vez ao mês, mas já estamos nos or-
ganizando para ficarmos abertos para visita todos os
dias”, garantiu.

Paulo e a Igreja pretendem ampliar o salão
em que se encontra o museu para atrair mais vi-
sitantes e principalmente para que mais riquezas
como essas retratadas possam se tornar conhe-
cidas pela população.

por Alexandre Brasil
Fotos: Marcelo Mioto
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Elegante, confortável e original
A loja de moda feminina Epifhania vem fazendo um grande sucesso entre as mulheres de bom gosto das

mais variadas idades. Está situada no novo point de produtos e serviços do Jardim Icaraí, na Rua Geraldo
Martins com a Rua Lopes Trovão, e traz produtos da mais alta qualidade com descontos especiais.

Os produtos da Epifhania estão em off para colorir e vestir bem suas clientes, que buscam sempre estar
na moda usando peças leves e descontraídas da coleção de alta temporada da moderna loja, que preza
sempre pela elegância, pelo conforto e pela originalidade.

Rua Geraldo Martins, 54 - Loja 107 (esquina com Lopes Trovão)
Tel.: 8464-1565

Fotos: Studio Conteúdo
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O secretário de Estado de Assistência Social e
Direitos Humanos, Rodrigo Neves, anunciou na se-
mana passada a cessão de uso por 30 anos do imó-
vel sede da Associação de Pais e Amigos dos Defi-
cientes Auditivos (Apada) de Niterói. O anúncio foi
feito durante visita à instituição e sua presidente,
Mirian Rangel Rodrigues, no último dia 27.

“Essa cessão do imóvel é o reconhecimento do
governador pelo trabalho maravilhoso realizado pela
Apada durante todos esses anos. É um ato funda-
mental para a manutenção do trabalho desta institui-
ção, quem vem prestando um serviço extremamente

Estado dará prédio à Apada-Niterói

relevante à sociedade”, afirmou Rodrigo Neves.
Com 42 anos de existência, a Apada presta servi-

ços gratuitos de saúde e educação aos deficientes au-
ditivos. De acordo com a presidente Mirian, são 270
famílias, cerca de 1.800 pessoas atendidas por mês na
área de saúde, que conta com serviços de fonoaudió-
logos, otorrinolaringologistas, psicólogos, dentre outros.
Na área de educação, a APADA atende a 220 crian-
ças de 0 a 6 anos com serviços como creche e peda-
gogia. A unidade oferece ainda cursos de Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras) a preços populares.

“Viemos para este imóvel em 1981 em regime de
comodato. Na década passada, o antigo governador
passou a casa para o Rio Previdência e tivemos que
começar a pagar aluguel, mas não temos condições de
pagar. Nossa instituição é filantrópica, apenas 40% dos
serviços podem ser cobrados, o restante é verba do
Sistema Único de Saúde (SUS), que é completamente
comprometida com o atendimento e o pagamento dos
72 funcionários. A cessão desse imóvel é fundamental
para nós. Conversamos com o secretário Rodrigo e ele
tem se empenhado em resolver essa questão. Estamos
muito felizes com a notícia”, disse Mirian Rangel.

Anúncio foi feito pelo secretário estadual Rodrigo Neves em visita à entidade
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Gratidão
Esta colunista agradece aos inúme-

ros e carinhosos votos de feliz aniver-
sário, recebidos na semana passada por
e-mail, carta, telefone, Facebook e tam-
bém pessoalmente. Em especial a fes-
ta surpresa promovida pela diretoria da
Apada, na sexta-feira dia 27. Aliás, ain-
da é tempo de ajudar a entidade, que
precisa de parceiros e colaboradores
para continuar prestando à população
o mesmo serviço de qualidade que ofe-
rece há mais de 40 anos. Conheçam o
belo trabalho da Apada agendando vi-
sita pelo telefone 2621-4151.

Resultados
O secretário regional do Centro, Pe-

dro Castilho, teve atendida sua solici-
tação ao Cel-PM Ruy França, secre-
tário municipal de Segurança, de apoi-
ar intervenções que amenizaram um
pouco a confusão e a sujeira na Rua
Visconde do Uruguai: o reordenamen-
to dos ambulantes e o término da co-
mercialização irregular de papelão (no
trecho entre a Amaral Peixoto e Rua
da Conceição).

Proteção
A Associação dos Amigos da Mama

de Niterói (Adama) realizará missa de
Ação de Graças neste domingo pelo
Dia de Santa Águeda, protetora das do-
enças das mamas. Na Capela de São
Pedro, em Jurujuba, às 19h30.

Compromisso
Mesmo sob a forte e intermitente

chuva de domingo passado, o Clube
Central manteve sua programação pré-
carnavalesca com a apresentação da
Banda El Caribe na pérgula da piscina,
mesmo sem banhistas. A tarde fria dos
poucos frequentadores - que almoça-
vam ou jogavam cartas - esquentou ao
som de marchinhas e samba.

Reprise
A queda de três edifícios no centro

do Rio no último dia 25 fez os morado-
res mais antigos de Icaraí se lembrarem
de ocorrência semelhante, em 02/09/
1982, quando um prédio de 20 andares,
prestes a inaugurar, desabou na Rua
Fagundes Varela. Ele era, na época,
anunciado como o melhor do bairro, sen-
do que 40 do total de 56 apartamentos
já estavam vendidos. A má execução da
obra levou ao esmagamento dos pilares.

Inconsciência
Será mesmo muito oportuna essa

campanha municipal por segurança no
trânsito da Alameda São Boaventura
voltada a instruir melhor os usuários da-
quela via. Mais pessoas foram atrope-
ladas esta semana - um deles, estudan-
te universitário de comunicação, que
sofreu traumatismo craniano ao atra-
vessar com o sinal vermelho para pe-
destres. Ou seja, não falta sinalização,
e sim educação.

Paulo e Beth Grando comemoram o sucesso do novo empreendimento do casal

Viviane Louback, Liana Saldanha, Renata Saldanha e Rodrigo Santiago prestigiam
a festa de Paulo e Beth Grando

Evelyn Moura e Thayana Grando na inauguração do salão
Belas Unhas Express
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Posse
O Sindicato dos Professores Públicos no Estado do Rio de Janeiro (Uppes) em-

possará os  membros eleitos para o próximo mandato de suas diretorias Executiva e
Regional, referente ao período 2012-2016. A solenidade acontecerá no próximo dia
10, às 17 horas, na Casa do Professor, em Pendotiba. Reeleita como presidente da
entidade, a professora Teresinha Oliveira Machado da Silva. Alguns veteranos na
equipe do sindicato assumem novos postos, tais como o Prof. Raymundo Nery
Stelling Júnior que passa a ser diretor de Relações Públicas e Divulgação da Uppes.

Desrespeito
A autonomia de cada um cuidar da

calçada de sua própria fachada promo-
ve desníveis cruciais à segurança de
idosos e deficientes em Niterói. Assim
como obras, inclusive públicas, que
mesmo sinalizadas obstruem caminhos
à passagem de qualquer pessoa, não
só de cadeirantes. Isso sem falar nos
maus motoristas, que estacionam so-
bre as calçadas achando que se res-
guardam de atrapalhar o fluxo mas não
deixam espaço para os pedestres. De-
veriam reavaliar a necessidade de sair
de carro para determinados locais e fins.

Bichinhos
Neste domingo tem Campanha de

Adoção de Animais no interior do Cam-
po de São Bento, bem ao lado da qua-
dra de patinação, das 9h às 14h. O
evento, promovido por ONGs de defe-
sa da causa animal e iniciativas parti-
culares de simpatizantes ao movimen-
to, tem o apoio da Secretaria municipal
de Projetos Especiais de Niterói e
acontece no primeiro domingo de cada
mês, exceto sob chuva.

Pilates
As niteroienses Thaís Baião, Elai-

ne Amim e Karla Relvas farão parte
de um grupo de brasileiros que estará
na Flórida, na última semana de feve-
reiro, para participar do Pilates Mas-
ter Mentor. A formação é uma das
mais importantes do mundo, já que é
ministrada por Lolita San Miguel, ex-
aluna de Joseph Pilates. Com a expe-
riência adquirida, elas têm uma meta:
melhorar a qualidade desta modalida-
de de atendimento em Niterói.

Mobilização
Assim como o Sindilojas, também

a CDL-Niterói se reuniu com o presi-
dente da Nittrans, Sergio Marcolini,
para pleitear medidas que melhorem
o trânsito na Rua Gavião Peixoto sem
contudo dificultar a atividade do co-
mércio local, como por exemplo a pos-
sibilidade de parada para carga e des-
carga no horário máximo estendido até
9h30, o uso do sistema de “valet” em
frente aos restaurantes, a alternância
dos pontos de ônibus e permissão de
estacionamento aos sábados, domin-
gos e feriados.

Conhecimento
O Departamento de Turismo da

UFF irá realizar a partir de abril um
curso de extensão especialmente
preparado para o Batalhão da Poli-
cia Militar de Turismo do Estado
(BPTur). O curso será integrado ao
Estágio de Policiamento em Áreas
Turísticas, programa de formação
específica do BPTur. Uma parceria
entre a UFF e a Secretaria de Se-
gurança Pública estadual.

Posse 2
Com a missão de contribuir para o avanço da democracia interna do Judiciário,

com maior participação dos juízes de primeiro grau nas decisões do Tribunal de
Justiça do Rio, o desembargador Cláudio dell´Orto assumiu na última sexta-feira
como presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro (Amaerj). O
evento foi no auditório da Escola de Magistratura do Estado do Rio (Emerj), no
Palácio da Justiça do Rio.

Inexplicável
Muitos frequentadores do Campo

de São Bento ficaram indignados
quando, no domingo passado às 11
horas da manhã, encontraram os sa-
nitários trancados para ambos os se-
xos. Quem recorreu ao banheiro quí-
mico se surpreendeu com um galão
cheio d’água e uma caneca para la-
var as mãos e o rosto. Ao ser questio-
nado, um dos funcionários respondeu:
“melhor que isso só na sua casa!”

Parabéns
A Associação Pestalozzi de Niterói prestará uma homenagem à sua presiden-

te, Lizair de Moraes Guarino, em seu aniversário. Será no próximo dia 06, às 20h,
na Casa da Amizade, no bairro de São Francisco.

Paula da Cal e Sheyna Broitman em noite de mulheres bonitas

Natália Machado no happy hour do Sa Lounge Raquel Russo e Paulo Cesar Santos esbanjam alegria
em viagem ao Uruguai

José Sampaio Rebelo e Rosemarly Wisniowski em viagem
comemorativa pelos 34 anos de casados

Foto: Paulo Herédia

Foto: Paulo Herédia
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‘Niterói de antigamente’ traz imagens
dos anos dourados da cidade

A Niterói das décadas de 50,
60 e 70 é atração da Sala de Cul-
tura Leila Diniz em fevereiro. A
mostra fotográfica “Niterói de an-
tigamente” traz 25 registros de ima-
gem da cidade feitos pelo jornalis-
ta Carlos Ruas. A inauguração
será no dia 16, às 19 horas, e fica-
rá em cartaz até 19 de março, com
entrada franca.

“São fotos que nos provocam
um sentimento de saudosismo.
Aquela foi uma época gostosa de

ser vivida, onde todos se conheci-
am e Niterói não sofria com os
problemas de uma grande cidade”,
conta Carlos Ruas.

Testemunha das transforma-
ções de Niterói, Ruas já trabalhou
em vários jornais e revistas da ci-
dade. Só no jornal “O Fluminen-
se”, principal impresso diário da ci-
dade, ficou quase três décadas.

Selecionadas do acervo pesso-
al de mais de três mil imagens, as
fotografias são todas em preto e

branco. “Para fazê-las é necessá-
rio que o fotógrafo tenha sensibili-
dade e um senso de estética agu-
çado”, explica o expositor.

O horário de visitação é de se-
gunda a sexta-feira, das 10h às
17h, e aos sábados, das 14h às 17h.
A Sala de Cultura Leila Diniz fica
na Rua Professor Heitor Carrilho,
81, Centro (ao lado da sede da Im-
prensa Oficial do Estado do Rio) -
Tel.: 2717-4055.

Nair Cerante Godoy no Alto da Boa
Viagem, local em que foi construído o MAC

Cartão de propaganda do Carlos Ruas
Senhora Edna Pacífico Homem, preparada

para um Bal Masqué do Clube Central
Roberto Silveira e seu filho no helicóptero

que servia ao governador (1959-1960)
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II Salão de Artes e Poesias de Carnaval
O Comendador De Luna Freire, presidente nacional da Academia Niteroiense de

Belas Artes, Letras e Ciências, comunica que estão abertas as inscrições para o II
Salão de Artes e Poesias de Carnaval. Os artistas e poetas podem solicitar mais infor-
mações e o regulamento pelo e-mail: delunafreire@yahoo.com.br, pelo tel.: 2622-6745
ou pelo cel.: 8254-0082.

O Bistrô MAC comemora cinco anos com um menu de
aniversário especial. Com uma entrada, três pratos princi-
pais e duas sobremesas, os pratos sugeridos ficam anexa-
dom ao cardápio da casa durante todo o mês de fevereiro.

O Bistrô ainda oferece uma programação de shows nas
sextas e sábados, incluindo o fim de semana de carnaval e
o seguinte ao feriado – sem cobrança de couvert. No dia
07, aniversário da casa, todos os clientes que almoçarem
receberão uma taça de espumante para brindar.

Informações sobre horários, reservas e shows (sempre
a partir das 21h) pelo tel. 2629-1416.

Brindando com o cliente

Noite eclética
Sábado às 22h tem samba e pagode no pub Line Up,

com Gabriel Cantini e convidados tocando sucessos de
Diogo Nogueira, Seu Jorge, ExaltaSamba e muitos ou-
tros. Cantini foi top 100 do Ídolos 2010 da TV Record e
um dos finalistas do programa Raul Gil, no SBT. Depois, o
som é do DJ Havok animando a pista de dança com hip
hop e música eletrônica.

Até meia-noite, dose dupla de cerveja e caipirinhas,
combo de vodca a R$ 120 e de Big Apple a R$ 90. Tam-
bém antes de 0h homens pagam R$ 15 e mulheres R$ 12;
após esse horário, homens pagam R$ 25 e mulheres R$
15. O endereço é Rua Mariz e Barros nº 367 – Jardim
Icaraí, Niterói. Informações e reservas para aniversários
pelo telefone 8012-3186.

Do mar para Charitas
Mal foi lançado no cardápio e já se tornou famoso o

risoto de camarão do Restaurante Siri, em Charitas, es-
pecializado em frutos do mar. Nas versões individual (por
R$ 28,60), mini (por R$ 42,20) para duas pessoas, peque-
na (R$ 74,90) para até quatro pessoas e grande (R$
102,90), que serve até seis pessoas. O local fica na Av.
Quintino Bocaiúva nº 653 em Charitas e abre diariamente
das 11h à 1h da manhã.Noroeste fluminense

Em imagens e depoimentos, conheça a força das
raízes culturais africanas que sobrevivem à passa-
gem do tempo pelo recém publicado website
www.veredas.tv/caxambumiracema. O Projeto Cul-
tural traz informações, fotos, histórias e causos so-
bre a tradição oral do Caxambu, no noroeste flumi-
nense. No site você poderá assistir ao documentário
lançado pela Veredas Comunicação:  "Caxambu de
Miracema: a herança cultural dos tambores".

Samba em Piratininga
A Banda Levada Carioca lançará o Bloco Levada

Carioca exclusivamente no Bar do Meio de Piratininga
no dia 10, às 23h. Nele, o grupo tocará samba enredo,
samba rock, pagode, funk e sertanejo com uma junção
de músicos consagrados oriundos de agremiações car-
navalescas. Os aniversariantes que reservarem mesas
pelo telefone 7820-1111 ganharão convites e descontos.

Décadas de diversão
Completando 33 anos, o grupo de teatro Papel

Crepon antecipou para fevereiro o início de suas ati-
vidades, entre aulas e ensaios de peças. Há aulas
para crianças, adolescentes e adultos. Novos alunos
podem se inscrever na Rua Mariz e Barros nº 296,
em Icaraí, ou pelo telefone 2711-4657 procurando
por Eduard Roessler, Lúcia Cerrone, Willy Roessler,
Gisela Roessler ou Dárdana Rangel. Estreantes es-
tão convidados a fazer uma aula experimental.

História e memória
da cidade imperial

O projeto Andanças Culturais traz no próximo dia
26 “O Passado no Presente do Caminho do Arquite-
to” – um passeio pelos marcos históricos da antiga
Praia Grande, presentes em meio ao trajeto formado
pelas obras de Oscar Niemeyer. História e memória
da Imperial Cidade de Nictheroy representam o pas-
sado niteroiense em meio à atmosfera futurista das
novas construções niteroienses. O passeio começa às
8h30 pelo Mercado de Peixe São Pedro e termina no
Mirante da Boa Viagem às 11h30, passando pelo Gra-
goatá e por São Domingos. O tour a pé é monitorado
pela historiadora Nani Rodrigues (guia de turística cre-
denciada pelo Ministério do Turismo, através da Em-
bratur). Custa R$ 10. Inscrições pelo telefone 9226-
3804 ou pelo e-mail expedicaocultura@gmail.com.

Novo point do sabor
O Bistrô Bibere é a novidade do momento em Niterói, com cervejas e vinhos importados, além de pratos

refinadamente saborosos, como ceviche, confit de pato, filet mignon no pão à campanha e vieiras com
espuma de espinafre. Sob a administração de Alexandre Ceccheti, Gilberto Topedino, Frederico Dantas e
Leandro Ceotto, fica na Rua Marechal Raul de Albuquerque (esquina com a Avenida Taubaté), em São
Francisco - atrás da Igreja de São Francisco Xavier e em frente ao condomínio Chácara São Francisco.
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