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“A tua destra ó Senhor, é gloriosa em poder; A tua destra
ó Senhor despedaça o inimigo.”

O Carnaval de Niterói foi oficialmente aberto no
último domingo, dia 05, com a realização do Carna-
mar, uma animada folia nas águas da Baía de Guana-
bara que agitou a orla da Zona Sul do município. O
evento, realizado pelo Iate Clube Jurujuba com o
apoio do Bloco do Peixe - do Mercado São Pedro - e
o vereador João Gustavo (PPS), contou com mais
de mil e quinhentos foliões, divididos em aproxima-
damente 130 embarcações enfeitadas com temas de
livre escolha.

“O evento foi especialmente grandioso este ano e
já estamos planejando para que o próximo se torne
um marco do Carnaval em todo o estado do Rio
devido ao volume de participantes, a alegria contagi-
ante e a segurança tanto em mar quanto em terra. O
comodoro Jorge Mira, presidente do clube, ofereceu

Folia no mar abre Carnaval de Niterói
Competição de barcos enfeitados colore a Baía e termina em baile no Iate Clube Jurujuba

aos foliões toda a estrutura necessária para uma ver-
dadeira festa em família, digna do nível cultural desta
cidade”, assegurou João Gustavo.

O pré-Carnaval no mar teve inicio às 11h30, na
enseada de Jurujuba, de onde partiram os barcos,
seguindo o Ferry Boat “Roza Rebelo”, que levava
mais de 400 pessoas, incluindo a Corte Momesca de
2012 e o presidente da Câmara Municipal, Paulo Ba-
gueira. A “barca mãe”, como é chamada, contou ain-
da com apresentações do grupo de samba Saias na
Folia (composto somente por mulheres), do tradicio-
nal Bloco do Peixe e parte da bateria do G.R.E.S.
Acadêmicos do Sossego.

A escuna Camamu, do casal Wilson Faria Junior e
Vera Costa, moradores de Jurujuba, toda decorada
de navio pirata, com direito a fantasias, bandeira, co-

reografias e até um sósia do capitão gancho, faturou
o prêmio em dinheiro de barco mais original e enfei-
tado, após ser escolhido por um grupo de jornalistas.
Já o prêmio de tripulação mais animada foi para o
barco Mar Vermelho, comandado pelo marinheiro Pi-
erre Cabral dos Santos. Cada embarcação vencedora
ganhou mil reais.

A folia no mar, que acontece há 10 anos, passou
pelas praias de Jurujuba, Charitas, São Francisco, Ica-
raí, Boa Viagem, Gragoatá e sob a Ponte Rio Niterói,
retornando à Jurujuba após três horas de barqueata.
Uma lancha e um jet ski da Capitania dos Portos
garantiram a segurança do evento. Após a chegada, a
festa continuou ao ritmo da banda El Caribe e da
bateria da Unidos da Região Oceânica no Jurujuba
Iate Clube até o fim do dia.

João Gustavo e comodoro Jorge Mira



3
folhanit@folhanit.com.br

Semana de 11 a 17 de fevereiro de 2012

Rodrigo Neves lidera intenções de voto para prefeito
Em pesquisa recente do IBPS, minoria da população aponta ações positivas do atual governo

O Instituto Brasileiro de Pesquisa So-
cial (IBPS) divulgou nesta semana pes-
quisa de intenção de votos para a Pre-
feitura de Niterói. A pesquisa aponta uma
expressiva liderança do deputado esta-
dual licenciado e atual secretário de Es-
tado de Assistência Social e Direitos Hu-
manos, Rodrigo Neves (PT), tanto no
primeiro quanto no segundo turno.

Se a eleição fosse hoje, Rodrigo Neves
receberia 30% dos votos, contra 14% do atu-
al prefeito Jorge Roberto Silveira (PDT). O
secretário de Estado de Trabalho e Renda,
Sergio Zveiter (PSD), tem 13% das inten-
ções de voto e o ex-vereador Paulo Eduar-
do Gomes (PSOL), 10%. Votos nulos so-
mam 15%, indecisos 15% e brancos 3%.

Caso a disputa fosse para segundo
turno, Rodrigo Neves venceria Jorge
Roberto Silveira por 51% a 20%. Votos
brancos e nulos corresponderam a 18%
dos entrevistados; indecisos somaram
11%. Neves também venceria a disputa
com Zveiter por 42% a 22% em uma
disputa em segundo turno.

Dos 1.102 entrevistados, 58% avaliam
com ruim ou péssima a gestão de Jorge Ro-
berto da Silveira: 72% dos niteroienses de-
saprovam a administração do pedetista. Tam-
bém 46% declararam que não votariam de
jeito nenhum na reeleição do atual prefeito,
9% em Sergio Zveiter e 5% em Rodrigo
Neves. Os eleitores que não votariam em

um candidato apoiado pelo atual prefeito somam 55%.
Segundo os consultados, os piores problemas da

cidade são trânsito (36%), saúde (20%) e segurança
(9%). Perguntados em que área a Prefeitura tem tido
melhor atuação, a maioria (33%) dos entrevistados
respondeu que em nenhuma; 12% responderam limpe-

za pública, 8% disseram cultura, lazer e turismo e 7%
elegeram educação.

A pesquisa foi registrada no TRE sob o nº RJ-0001/
2012. A enquete foi realizada por telefone entre os dias
26 e 31 de janeiro. A margem de erro é de 3% para
mais ou para menos.
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Leonardo Andrade Aguiar

Política

Quer dizer que a deputada Janira Ro-
cha, do PSOL do Rio de Janeiro, é quem
intermediava junto à outra “liderança” o
que deveria ser feito na greve dos polici-
ais militares da Bahia, para que não atra-
palhasse a deflagração de outra greve aqui
no Rio? É isso? É assim que se faz oposi-
ção a um governo? Será que a deputada
sabe que o Código Penal Militar define
como “crime de motim a reunião de mili-
tares agindo contra a ordem recebida de
superior, redefinindo tal prática como cri-
me de revolta”? E, mais grave ainda, se
os policias estiverem armados?

É certo que a deputada não sabe disso.
Na verdade, a deputada sabe bem é inci-
tar uma categoria que por lei não pode fa-
zer greve. A deputada, que pertence a um
partido que se acha puro, negociava com
outra “liderança” do movimento, Beneve-
luto Daciolo, que é cabo do Corpo de Bom-
beiros. Mas o que estava fazendo Daciolo
na Bahia? Prestando solidariedade ao mo-
vimento dos companheiros, é claro. Mas
com um olho na votação que aconteceria
na quinta-feira e que aprovou o aumento

oferecido pelo governo estadual.
Não se discute que o salário dos PMs

do Rio de Janeiro está defasado e muito.
O que se discute são os métodos usados
para conseguir ganhos políticos pelos arri-
vistas de plantão. A população do Rio de
Janeiro está mais do que acostumada a li-
dar com políticos profissionais que sabem
como poucos fazerem de uma categoria
que merece todo o respeito da população
virar bucha de canhão, massa de mano-
bra. Foi isso que a deputada Janira fez com
o cabo bombeiro Daciolo.

A deputada deveria estar acompanhan-
do o desenrolar dos acontecimentos com
mais senso de responsabilidade. Seu nome
só apareceu porque foi grampeada numa
conversa com Daciolo. Depois de desco-
berta, disse que queria apenas garantir a
anistia dos policiais que lideravam a gre-
ve. O governo do estado, por sua vez, des-
de o movimento dos bombeiros está de-
vendo um aumento significativo à catego-
ria. Mas não havia ânimo nos parlamenta-
res para priorizar a votação da PEC 300.
Deputada Janira, que papelão!

Oposição é isso?
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Moradores da Mem de Sá inconformados com mudanças
Rua será passagem de ônibus conforme o plano para melhorar o trânsito de Niterói

A primeira fase do Plano de Transporte de Nite-
rói organizado pela NITtrans teve início nesta sema-
na com a inversão do sentido de direção na Rua Mi-
nistro Otavio Kelly até a Avenida Sete de Setembro.
Porém, o plano já está sofrendo muitas críticas de
moradores da Rua Mem de Sá, que ainda terá o sen-
tido invertido para que ônibus e carros procedentes
da Rua Miguel de Frias com destino a Santa Rosa
possam circular.

  “A Mem de Sá será a mais afetada, já que não
mudará só o sentido de fluxo, mas aumentará o mo-
vimento de veículos também”, acredita Norma Po-
chart, de 84 anos, cujo genro mora na via citada.

O aposentado Carlos Alberto Estellita, está preo-
cupado com a possível desvalorização dos imóveis
por causa do barulho e do trânsito. “A rua é muito
estreita e não dá para a passagem de ônibus. Vai
ficar pior que a Alameda São Boaventura”, justifica.

 Além da Mem de Sá e da Otavio Kelly, a mão

entre as avenidas Sete de Setembro e Ari Parreiras
será invertida junto com as mudanças previstas para
este mês na Av. Roberto Silveira, que terá cinco fai-
xas de rolamento fluindo apenas no sentido Centro,
sendo duas delas exclusivas para ônibus. Já o trânsi-
to em sentido contrário será  feito por três faixas de
rolamento na Rua Gavião Peixoto, com uma exclusi-
va para os coletivos.

 O presidente da NITtrans, Sergio Marcolini,
considera que os passageiros do transporte públi-
co serão os grandes beneficiados, já que poderão
contar com uma forma de deslocamento eficiente
e segura, mesmo quando as ruas estiverem con-
gestionadas pelo excesso de veículos ou por al-
gum tipo de acidente.

 Mas parte da população de Niterói ainda vê fa-
lhas no plano da NITtrans. Para o assessor parla-
mentar Paulo Fernando Jucá, de 54 anos, outras
ruas também serão afetadas. “Todo mundo que vier

pela Marquês do Paraná e quiser ir para Santa Rosa
terá que entrar na Mem de Sá ou na Gavião Peixo-
to e grande parte vai dobrar a Lopes Trovão, que
entupirá. Eu quero ver também quando as cinco pis-
tas da Roberto Silveira se transformarem nas três
pistas da Marquês do Paraná”, comenta ele, que é
morador de Icaraí.

"Urge um amplo debate envolvendo a popula-
ção e as autoridades. O problema não vai ser re-
solvido com alteração no sentido das ruas enquan-
to não houver medidas drásticas como a redução
do número de veículos nas ruas, a proibição do
estacionamento por períodos superiores a 3h, a
eliminação da sobreposição de linhas de ônibus em
vários trechos da cidade e a construção de um mer-
gulhão ao invés de viaduto na Alameda São Boa-
ventura para desafogar o fluxo oriundo da Ponte
Rio-Niterói", sugere o advogado Manoel Carlos
Gomes, de 60 anos.

por Alexandre Brasil



6
www.folhanit.com.br

Semana de 11 a 17 de fevereiro de 2012

No último dia 5, os times do New England Patriots e
do New York Giants realizaram um grande espetáculo na
disputa pelo Super Bowl XLVI, na qual a equipe de Nova
York venceu o time de Boston por 21 a 17 com um tou-
chdown de Ahmad Bradshaw  e conquistou o almejado
título da NFL (Liga Nacional de Football). Inspirados nos
seus ídolos que duelaram no Lucas Oil Stadium, em In-
dianapolis, as equipes de Beach Football Niterói Sands-
torm e RJ Minotauros se enfrentam neste domingo (12),
às 16h, na Praia de Icaraí, em jogo amistoso.

O safety Wallace Nunes, um dos líderes do Sandstorm,
lamenta não ter conseguido inscrever o time a tempo para o
Carioca Bowl 2012, mas o atleta não desanima. “Infeliz-
mente não disputaremos o Carioca Bowl, mas já estamos
estudando uma maneira de criarmos o nosso campeonato e
deixar para entrar nos campeonatos maiores depois”, disse.

Muito popular nos Estados Unidos há mais de 100
anos, o futebol americano começou a ganhar destaque e
times no Brasil apenas no início deste século. Sem um
espaço adequado para jogar, os novos adeptos do esporte
buscaram as praias para praticar o jogo da bola oval e,
mesmo com pouco tempo, Niterói já está no seu tercei-
ro time de Beach Football. Após o fim dos times do Ni-
terói Warriors e do Niterói Corsários, o Niterói Sands-
torm surgiu em março do ano passado com o desejo de
carregar seu nome por mais jardas que os pioneiros.

E a prática do esporte na cidade já está rendendo fru-
tos. Flávio Cardia, um dos responsáveis pelo começo do
futebol americano em Niterói, é atualmente o diretor exe-
cutivo da AFAB (Associação de Futebol Americano do
Brasil). Já Caio Lima, que fez seus primeiros bloqueios
nas areias de Icaraí, hoje é o defensive tackle da seleção
brasileira de futebol americano sub-19.

As principais competições nacionais começam a ga-
nhar força na mídia e entre os torcedores brasileiros. Em
2011 a final do Torneio Touchdown foi transmitida pelos
canais ESPN e a final da Liga Brasileira de Futebol Ame-
ricano (LBFA) no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR),
teve mais de sete mil pagantes. Porém, o futebol america-
no ainda tem obstáculos a serem quebrados. “O precon-
ceito é grande. Por ser um jogo pegado e com muito con-
tato físico, as pessoas rotulam como violento”, disse Emi-
liano Escobar, quaterback do Sandstorm.

Apesar disso, a popularidade deste futebol no Brasil
está crescendo significativamente, fazendo com que ba-
res e pubs de Niterói e do Rio de Janeiro que transmitiram
o Super Bowl tivessem um movimento maior do que de
costume nas madrugadas de domingo para segunda-feira.
Na cobertura in loco da equipe da ESPN BRASIL, o mural
da emissora chegou a mais de 12 mil comentários e o site
teve mais de 23 mil acessos.

Diferentemente da grande final da NFL, o duelo en-
tre Niterói Sandstorm e RJ Minotauros não valerá título,
não terá estádio lotado e nem transmissão para a televi-
são. Mas ninguém poderá tirar do jogador dessas duas
equipes o direito de sentir-se como Ahmad Bradshaw
caso faça o ponto derradeiro do jogo.

Domingo tem futebol
americano em Icaraí

Alexandre Brasil

Os clientes que visitarem a loja de cosméticos
Hidratus, na Rua Lopes Trovão, no Jardim Ica-
raí, poderão aproveitar marcas como L’Oréal,
Redken, Matrix, Vita Derm, Adcos e Racco para
tratamento capilar, facial e corporal, além de li-
nhas profissionais para salões de beleza e estética,
maquiagens e esmaltes.

A Hidratus também oferece os serviços de
manicure com profissionais qualificados, depila-
ção nos métodos roll on e cera quente, além de
estética corporal e facial com drenagens e massa-
gens relaxante e modeladora.
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A paixão pelos esportes sempre uniu os niteroi-
enses e fez deles brasileiros conhecidos, que con-
duzem a cidade ao lugar mais alto do pódio em Olim-
píadas e competições internacionais. E se há algo
que nos últimos anos exerce grande influência so-
bre a moda são as tendências esportivas. Atenta a
esta incrível força, a segunda edição do Niterói em
Moda, que acontece entre os dias 09 e 11 de março
no Casarão de Charitas, homenageia os grandes
atletas da terra de Arariboia, como Fernanda Kel-
ler e Torben Grael.

O Niterói em Moda reúne feira de negócios, pa-
lestras e desfiles de grifes que se destacam no mer-
cado da moda na cidade. “Niterói é o celeiro de
grandes grifes nacionais e queridinha de marcas ca-

O perfeito encontro entre moda e esporte
Negócios, palestras e desfiles agitarão 2ª edição do Niterói em Moda, em Charitas

riocas renomadas, que adotaram a cidade como en-
dereço pelo ótimo resultado em vendas a mesma
oferece”, comenta Alzira Andrade, divulgadora do
evento. Nos estandes da feira, as marcas poderão
expor e vender coleções outono-inverno 2012 e ainda
escoar a coleção verão 2012.

“Vamos alavancar a cidade enquanto platafor-
ma lançadora de negócios da moda. Aproveitando
o crescimento dessa indústria no âmbito fluminense
nos últimos anos, o evento pretende criar uma feira
com cifras relevantes para a economia de nosso
estado e fomentar a indústria da moda também na
região Leste Fluminense”, ressalta André Mendes,
idealizador do evento e diretor da Zaire Marketing.

Outros objetivos da feira de negócios são di-

vulgar novas marcas da indústria da moda cario-
ca, estreitar a relação das grandes marcas com
seu público alvo, oferecer aos visitantes produtos
de qualidade a um preço promocional e, desta for-
ma, tornar o evento uma referência no estado do
Rio de Janeiro.

Em paralelo, serão realizados nove desfiles
com as coleções Outono/Inverno 2012 de gran-
des marcas do mercado da moda em Niterói ex-
clusivos para formadores de opinião e imprensa
especializada, sob o comando da produtora Zizi
Ribeiro, autora do livro “Guia de Moda Rio”, do
jornal O Globo. Os desfiles acontecerão no dia
10 de março (sábado), em três sets com três mar-
cas cada um.

André Mendes Alzira Andrade



8
www.folhanit.com.br

Semana de 11 a 17 de fevereiro de 2012

denizegarciaeventos@gmail.com

À altura
Lizair Guarino recebeu amigos e

colaboradores da Associação Pes-
talozzi de Niterói para comemorar
seu aniversário de 82 anos com uma
bela recepção na Casa da Amiza-
de, em Charitas. Como presente, ela
ganhou um belo trabalho de pesqui-
sa coordenado pelo professor Flá-
vio Thamsten, em que foi traçada
toda a trajetória de sua vida, espe-
cialmente sua participação na for-
mulação de políticas para pessoas
com deficiência, causa que ela
abraçou há 53 anos.

No final do trabalho, constavam
as fotos da homenagem prestada
pela presidente Dilma Rousseff à
Lizair, em dezembro, no Palácio do
Planalto, quando foi lançado o pro-
grama Viver Sem Limites, do Gover-
no Federal.

Justo
O Dia Internacional da Mulher será

comemorado em clima de muita ale-
gria e animação no MAC, com almo-
ço de adesão no mesmo dia 08 de
março. A celebração não será à toa:
as mulheres estão cada vez mais pre-
sentes e atuantes nos mais variados
segmentos profissionais, sociais e po-
líticos brasileiros. Dilma Rousseff e
suas ministras que o digam.

Na pele
A renomada dermatologista Eloí-

sa Ayres acaba de chegar de Can-
cún, onde participou do 8º Congres-
so Mundial de Dermatologia Cosmé-
tica, em que atualizou seus conheci-
mentos e aproveitou as férias, ao
lado do marido Armando. A propósi-
to, no último dia 05 foi comemorado
o Dia do Dermatologista.

 Felicidades
O médico Aparecido Nazar comemorou seu aniversário com um big jantar.

Só a presença de seus cinco filhos, genros, noras e o neto já garantiu a animação
da festa. Sua esposa, Carmen Nazar, preparou um jantar árabe, em deferência
às raízes do aniversariante, enquanto sua filha Beatriz Nazar adoçou a noite dos
convidados com sobremesas variadas.

Conclusão
Um amigo da coluna voltou de

Punta del Este achando que o balne-
ário uruguaio não é  tão caro assim.
O almoço especial de sábado do res-
taurante Las Brisas do Hotel Conrad
– que segundo ele é um festival de
frutos do mar dos deuses - custa 55
dólares, com direito a uma taça de
vinho branco e sobremesa. Fazendo
os cálculos, é quase o mesmo valor
do rodízio do Porcão...

Remédio legal
Na próxima terça-feira, dia 14, às

9h, as plantas medicinais serão tema
da nova palestra do Projeto "Saúde
e Arte: um remédio legal”, com o
médico e fitoterapeuta, Antonio Car-
los Fadul. Acontecerá no auditório
da Policlínica Regional Sérgio Arou-
ca (Praça Vital Brazil). A iniciativa
traz o que as pessoas esperam da
vida: a mistura de saúde e arte em
um espaço coletivo. O evento con-
tará também com Gerson do Couto,
que com quase 70 anos é exímio to-
cador de viola e ventríloquo.

 Posse festiva
A Associação dos Magistrados do

Estado do Rio de Janeiro deu posse
no último dia 09 aos membros de sua
nova Diretoria da 1ª Seção Regional
de Niterói, eleitos para o biênio 2012/
2013: João Ziraldo Maia como pre-
sidente, Beatriz Prestes Pantoja
como diretora executiva, Fabiano
Reis dos Santos como diretor secre-
tário e Denise Appolinária dos Reis
Oliveira e Jussara Maria de Abreu
Guimarães como suplentes. Aceri-
mônia foi no Prédio das Secretarias,
no Centro.

Aparecido e Carmen Nazar em jantar árabe na residência do casal, pelo aniversário dele

Odilza Vital (ao centro) recebe Marlene Nasser e Regina Tauil em almoço animado Lizair Guarino sopra velas com Michel e Marly Saad, em festa na Pestalozzi



9
folhanit@folhanit.com.br

Semana de 11 a 17 de fevereiro de 2012

Estudo
Valéria Delgado, estilista e coor-

denadora do Caderno Perfil do Senai
Moda, dará uma palestra sobre "A
Moda e a Indústria Criativa nos sé-
culos XX e XXI", no dia 09 de mar-
ço, às 16h, durante o evento Niterói
em Moda, que acontecerá no Casa-
rão de Charitas.

 Causa nobre
A médica Odilza Vital – atual pre-

sidente do Rotary Club Niterói Leste
– promoveu em sua casa um almoço
para ativistas em projetos humanitári-
os dos diversos clubes de Rotary de
Niterói, em que o assunto principal foi
o Projeto Cadeira de Rodas. O delici-
oso almoço foi da autoria de Beth
Schueler e teve como prato de desta-
que o congro ao forno com crosta de
amêndoas. Encabeçado pelo Rotary
Club Niterói Leste, o projeto conta
com a parceria do Clube Naval, presi-
dido atualmente pelo Comodoro Fer-
nando Araújo de Almeida, que hospe-
da um grupo de americanos parceiros
na distribuição gratuita de cadeiras de
rodas customizadas. A próxima distri-
buição está prevista para o período de
21 a 25 de maio deste ano, contando
com cerca de 225 unidades.

Ameaça
Um caminhão de água habitualmen-

te estacionado na Travessa Souza So-
ares atrapalha o trânsito e obriga os
motoristas a manobras perigosas.
Quando um ônibus da linha Beltrão e
outro veículo fazem a curva, todos tre-
mem de medo!

Egípcia com serpente
A bailarina Giselle Kenj e a sua

serpente Lhot farão uma performan-
ce de dança egípcia na noite deste
sábado no restaurante Tantra. Na
próxima segunda, dia 12, o show
será na hora do almoço.

Contraste
A “nova” Charitas cresce a olhos

vistos, mas os serviços públicos não
acompanham a demanda dos mora-
dores. Além da falta de estaciona-
mento, numa das áreas nobres, onde
já brota um comércio classe A, há
carros abandonados e trechos bastan-
te degradados. Sylvia Grec, o fotógrafo Rafael Porto e Paulo Barros, durante intervalo de

ensaio pré-casamento em Nova York

Mariana Navega, Pastor Philip Murdoch, Elaine Navega e o Monsenhor Elia Volpi, ministro da Igreja Nossa Senhora da Candelária
O casal Eloisa e Armando Ayres volta de

Cancún cheio de novidades
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Diversidade de atrações marca
3ª edição do Giro Cultural

O segundo sábado do mês já se tornou sinônimo de atrações cul-
turais em Niterói. Na sua terceira edição, o Giro Cultural acontece
neste dia 11 de fevereiro e passa pela Livraria Ideal, pelo Terminal
Rodoviário Roberto Silveira e pela Sala de Cultura Leila Diniz. Os
eventos são gratuitos e o público pode fazer todo o circuito a pé.

As atividades iniciam-se com uma exposição de livros e artigos
raros do acervo do bibliófilo Carlos Mônaco, a partir das 10h, na
Livraria Ideal.  Às 11h, começa a peça de teatro Branca de Neve no
Terminal Rodoviário Roberto Silveira. A contação de histórias basea-
da no conto clássico de mesmo nome tem música ao vivo com canti-
gas de roda. Dois atores interpretam os personagens no espetáculo
baseado na interatividade com o público.

Fechando as atrações, a Sala de Cultura Leila Diniz é palco do
show do grupo Em Cima do Tom, a partir do meio dia. Os músicos
liderados pelo trompetista Isaías Benedito tocam marchinhas, sam-
bas de carnaval e frevo. “Trem das onze”, “Ai, que saudades de
Amélia” e “Aquarela do Brasil” são algumas das canções que ani-
marão o público.

Filosofia Clássica
Entender o mundo e a si mesmo na companhia de Aristóteles, Kant, Platão e dos mestres orien-

tais. Esse é o desafio proposto pela Associação Cultural Nova Acrópole, que oferece de forma
permanente o Curso de Filosofia à Maneira Clássica. A aula inaugural será na quarta-feira dia 15, às
20h. O curso, que é gratuito, busca equilibrar o conhecimento teórico com a vivência filosófica
através de três frentes de estudo: Ética, Sociopolítica e Filosofia da História. A Nova Acrópole fica
na Rua Tapuias nº 36, em São Francisco (tel.: 3602-6272). Outras informações podem ser obtidas
pelo site www.nova-acropole.org.br.
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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 Patinho Feio
A clássica história do pato filhote que so-

fre por ser diferente dos demais, até crescer
e se descobrir um belo cisne, está em cartaz
no Teatro Eduardo Kraichete / AMF, neste
final de semana. Dias 11 e 12, às 17h, na Av.
Roberto Silveira nº 123, Icaraí. Entrada intei-
ra é R$ 20 e meia, R$ 20. Informações pelo
tel.: 2710-1348.

Olhares em carvão
O Núcleo de Arte e Cultura La Salle abre

sua programação cultural de 2012 com a ex-
posição “Olhares”, que reúne mais de 20
obras, entre paisagens e retratos feitos em
aquarela e também em carvão com pastel
seco. A mostra é resultado do trabalho ecléti-
co do artista Ricardo Basílio, professor dos
cursos de Administração e de Sistemas de
Informação do Instituto Superior La Salle-RJ.

Entre as peças expostas está “James Bro-
wn”, em um retrato tão fiel do cantor ameri-
cano feito em pastel seco sobre tela que fa-
turou o 1º lugar no concurso promovido pelo
Exército Brasileiro, na edição 2010 da tradi-
cional exposição realizada na Casa Marechal
Deodoro, no Centro do Rio. Depois, a tela
ficou exposta por mais de um mês em um
dos restaurantes do Circuito do Rio Antigo,
na Lapa. Inaugurada na última segunda-fei-
ra, dia 6, a mostra fica na Galeria de Arte La
Salle até 22 de março, com entrada franca
de segunda a sexta-feira das 9h às 21h, e sá-
bado das 9h às 14h. Informações pelo telefo-
ne 2199-6629.

Bonsai permanente
O espaço Bonsai Niterói, sob a direção do bon-

saísta Ronaldo Silva, oferece uma exposição per-
manente e gratuita aos sábados e domingos, entre
9h e 17h. Destina-se principalmente aos amantes
desta arte milenar oriental, mas também a todos
que se interessam pela natureza. O endereço é
Rua Genserico Ribeiro nº 51, em São Lourenço.
Tels.:2721-5267  9116-3382.

Arte, Poesia, Literatura e meditação
Todos os sábados, o MAC promove uma visita orientada ao público espontâneo que procura a exposição

“Arte Contemporânea Brasileira: Coleções João Sattamini e MAC Niterói). Das 11h às 11h40 e das 15h às
15h40, com distribuição de senha meia hora antes para formar o grupo de 30 pessoas. Valor: R$ 5. A mostra em
si fica até 26 de fevereiro. Especialmente neste sábado, dia 11, Lucília Dowslley apresenta poetas e músicos que
brindam a paz, acompanhada do contador de histórias Arthur Freitas e do músico Fábio Pereira. Acontece das
15h às 18h, também com entrada a R$ 5.

Já nos domingos deste mês - dias 12, 19 e 26 – há o projeto Contação de Histórias, sempre às 16h, para quem
adquire o ingresso do museu. No espetáculo, dirigido pelo ator Flavio de Souza, a plateia interage na construção
coletiva da história. Enquanto isso, ao longo do ano, todo domingo tem Tai Chi Chuan no pátio externo do MAC.
Aulas gratuitas com a professora Chang Whang, das 8h30 às 9h30. Qualquer pessoa pode participar.

O Grande Amor da Minha Vida
Para contar a história de Maria Helena e Luiz Eduardo, os atores Gio-

vanna Ewbank e Joaquim Lopes apresentam um manual bem humorado
dos caminhos para se encontrar o grande amor sem desperdiçar uma opor-
tunidade única na vida. Com clichês que alternam comédia e drama, a
peça “O Grande Amor da Minha Vida” tem texto de João Falcão, Guel
Arraes e Karina Falcão. O espetáculo está em cartaz no Teatro Abel, que
fica na Rua Mário Alves nº 02, em Icaraí – tel.: 2195-9800. No dia 11,
sábado, às 21h e no dia 12, domingo, às 20h. Entrada inteira a R$ 60.
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