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Esther é eleita Miss Macaé 
Rio de Janeiro
A menina Esther Taveira Medeiros foi eleita no concurso realizado recentemente e vai disputar o titulo de 
Miss Brasil 2020, na categoria Mini em maio do ano que vem

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

L inda e de uma elegância 
incrível, a menina Esther 
Taveira Medeiros repre-

sentou Macaé no concurso da 
mais bela do Estado, conquis-
tando o título de Miss Rio de Ja-
neiro 2020, na categoria Mini. 
Com apenas seis anos, cabelos 
castanhos claros e expressivos 
olhos castanhos, a macaense 
arrancou aplausos e muitos 
elogios dos jurados, durante a 
eleição que aconteceu em Rio 
das Ostras outro dia, vencendo 
por unanimidade de votos dos 
jurados. O concurso foi realiza-
do no dia 21 de outubro, sob a 
responsabilidade da produtora 
Cristiana Rocha.

Agora, a bela e sua mãe Alana 
Taveira estão em clima de pre-
parativos e ensaios para a meni-
na concorrer o Miss Brasil, que 
acontecerá em maio na cidade 
do Rio de Janeiro.

Merece lembrar que a bela 
garotinha quando entrou na 
passarela levou a plateia ao de-
lírio. Super orgulhosa, sua mãe 
Alana Taveira revela que a filha 
já demonstrava sua habilidade 
para a passarela, desde dois ani-
nhos de idade, quando desfilava 
como adulta. “Foi no primeiro 
concurso de Miss Macaé em 
2017, com quatro anos, que ela 
deslanchou e confirmou o seu 
talento. “Sinto-me realizada. 
Olho pra ela e vejo que minha 
filha nasceu para brilhar nas 
passarelas”, declarou Alana. O 
Instagram da menina é @es-
thertaveirablog.

TITULOS CONQUISTADOS

Com apenas seis anos, a me-
nina Esther já possui os se-
guintes títulos de beleza: Miss 
Baby Macaé 2017, Miss Baby 

Macaé 2018, Miss Solidarie-
dade, Representante oficial do 
Projeto Revelando talentos Ma-
caé; Miss Rio de Janeiro Mini 
2019/2020; Youtuber; Modelo 
passarela; Modelo fotográfico; 
Digital Influencer.

CARREIRA DE MODELO

Esther já atua na carreira de 
modelo com participações em 
desfiles de modas (passarela em 
lojas e eventos); mostra de noi-
vas e como modelo fotográfico; 
além de ser Digital Influencer 
ao fazer a divulgação dos conte-
údos e ítens da empresa contra-
tada. Dentre os trabalhos reali-
zados destacam-se o de gravar 
vídeos e de divulgar as peças das 
lojas; ou fazer a divulgação do 
estabelecimento na página ofi-
cial da própria no Instagran e no 
Facebook. Três vezes por sema-
na, ela publica e faz o marketing  
na própria página do Instagram; 
e uma vez por semana, visita os 
estabelecimentos comerciais 
para divulgar novidades e pro-
moções da loja. A mãe Alana 
Taveira é a sua empresária.

ROTINA DA MISS

A mãe conta a rotina de Es-
ther, que acorda cedo, e vai 
duas vezes na semana estudar 
ballet clássico na Escola Mu-
nicipal de Dança de Macaé. 
Ela é boa aluna do Primeiro 
Ano do Ensino Fundamental 
da Escola Municipal Dolores 
Garcia Roddrigues, no Mirante 
da Lagoa. Ama brincar de bo-
necas e de casinha, maquiando 
as bonecas e a si mesma. Gosta 
de passear no Shopping, e as-
siste vídeos no Youtube sobre 
moda. É evangélica participa 
de cultos a Deus e integra a 
Igreja Ministério e faz parte 
do Ministério Infantil.

DIVULGAÇÃO

Com apenas seis anos, a menina Esther já possui os seguintes títulos 
de beleza: Miss Baby Macaé 2017, Miss Baby Macaé 2018, Miss 
Solidariedade, Representante oficial do Projeto Revelando talentos Macaé; 
Miss Rio de Janeiro Mini 2019/2020; Youtuber; Modelo passarela; Modelo 
fotográfico; Digital Influencer.

Nasce uma estrela
Esther Taveira Medeiros tem seis 

anos de idade e estuda no Primeiro 
Ano do Ensino Fundamental do Escola 
Municipal Dolores Garcia Roddrigues, 
no Mirante da Lagoa, onde reside. A 
Esther iniciou a carreira de modelo no 
ano  2017, ao participar do primeiro 
concurso de Miss Macaé, ficando em 
terceiro lugar. A experiência foi válida, 
pois a partir daí a menina passa a fazer 
fotos e ser convidada por proprietários 
de lojas para fazer parte de desfiles de 
lançamentos de novas coleções, fa-
zendo divulgação de marcas importan-
tes no mundo da moda. Por outro lado, 
recebe muitos convites para participar 
de eventos de noivas e desfilar com tra-

jes de dama de honra.
No ano de 2018, estreou no projeto 

Revelando Talentos, surgindo assim 
outras oportunidades de trabalho. 
Hoje a Esther é modelo profissional, 
trabalha como digital Influencer e pos-
sui cerca de 7 mil seguidores. Em seus 
vídeos, ela fala de passarela e maquia-
gem . O seu seu último trabalho como 
modelo de passarela foi no desfile da 
loja infantil Espoleta.

“Esther é reconhecida pelo seu  tra-
balho e sua dedicação em tudo que 
faz”, conta a mãe Alana, acrescentan-
do que a menina tem sido bem vista 
pelas redes sociais, principalmente no 
Instagram, que é a ferramenta princi-
pal de seu trabalho.
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AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

PSICOPATOLOGIA DA COMPLEXIDADE E A MICROFÍSICA AFETIVA
Uma emoção é o efeito de encon-

tros com a vida. Em geral, dizemos 
que uma emoção é ‘nossa emoção’. 
Uma ideia, dizemos recorrentemen-
te, que é ‘nossa a ideia’! Um sintoma, 
geralmente, é visto como o ‘sintoma’ 
do ‘paciente’. Vemos se reinscrever a 
lógica da personificação daquilo que 
pode ser considerado como ´efeitos 
de composição’. Mas, para onde es-
te tema pode nos levar? Na história 
da humanidade o homem sempre 
precisou de verdades. Daí ele foi 
inventando suas verdades como 
forma de superar as incertezas, as 
indeterminações da vida, aquilo que 
é desconhecido. O homem inventou 
os seus deuses, inventou seus impé-
rios, inventou inúmeras formas de 
governo, inventou teorias sobre a 
vida humana, dentre tantas outras 
invenções.

Ao longo deste tempo o homem 
sempre comparou tudo o que existe 
na relação consigo. Daí Protágoras 
de Abdera, filósofo grego, nos dirá 
que o ‘homem é a medida de todas as 
coisas’. Por este prisma, o homem é a 
régua para tudo o que existe. Desde 
ser a régua para os deuses, criando 
deuses à sua imagem e semelhança, 
o homem deseja criar as suas réguas 
de verdade sobre tudo. Uma destas 
réguas tem sido a psicopatologia. 
Esta é uma visão criada de forma 
‘científica’ para identificar os qua-
dros de transtornos mentais e, com 
efeito, buscar a compreensão de suas 
emergências. 

Ao longo de meus estudos sobre 
as experiências sensíveis humanas 

(e isso vem desde a minha infância, 
através das minhas experiências 
com a música e com os efeitos afe-
tivos que ela nos produz) compre-
endi que todo sintoma é um efeito 
de um campo complexo! A palavra 
‘complexo’ advém da palavra latina 
complexus, ou seja, aquilo que se 
tece junto! Daí um sintoma é um 
fenômeno complexo. Ele é um fe-
nômeno relacional. Ele é um efeito 
de composições com pessoas, situ-
ações, lugares e com tantas outras 
experiências. 

A partir de minhas pesquisas no 
campo da Saúde Mental, da Educa-
ção, da Assistência Social, nas ex-
periências do cuidado em Praças, 
pude perceber que existem campos 
de afetação que emanam territórios 
de vida que podem ampliar a potên-
cia de vida das pessoas. Daí nasce 
a ideia de uma Psicopatologia da 
Complexidade, uma Psicopatologia 
dos Processos, uma Psicopatologia 
Biomusical. Esta perspectiva advém 
da ideia de que somente através das 
experiências é que se expressam os 
sintomas, uma emoção, uma paixão. 
Somente a partir de um campo afeti-
vo, um campo de afetações, um cam-
po de experiências complexo (que se 
faz junto alguém, a alguma coisa) é 
que teremos efeitos de composições 
naquilo que chamamos como ‘nos-
sa sujbjetividade’, ou seja, em nossas 
formas de sentir, pensar e agir.

Esta é a Microfísica Afetiva, ad-
vinda das filosofias de Leucipo, 
Demócrito, Lucrécrio, Filodemo de 
Gadara, Sêneca, Spinoza, Nietzsche, 

Vauvenargues. A inspiração da filo-
sofia me deu a base teórico-explica-
tiva para o entendimento de como 
a vida emocional se tece. Através de 
uma política das afetações, a partir 
de campos de experiências microfí-
sicas afetivas é que os sintomas, uma 
emoção, um desejo, podem nascer 
em nossas vidas! Estamos falando 
aqui de uma estética dos afetos, de 
uma modulação das formas de ser 
afetivas que se fazem através dos 
encontros, através de uma microfí-
sica afetiva.

Conhecer como uma emoção nas-
ce será desenvolver a capacidade de 
observar, assim como os antigos 
filósofos faziam, de perceber, de 
apreender os pequeninos detalhes 
que nos afetam! Os pequeninos 
detalhes que vêm se compor com 
as nossas formas de nos afetarmos. 
Será perceber como o outro, como 
aquele que recebe a nossa palavra, 
uma forma nossa de falar, de tocar o 
outro, pode aumentar ou diminuir a 
sua potência de existir! Em resumo, 
será entrar nesta microfísica afeti-
va, neste campo de afetações, onde 
acompanhar o ‘ínfimo’, aquilo que 
é transiente, fugaz, repentino e que 
‘desaparece no ar’ como éter, torna-
se uma ética de vida, uma forma de 
estar com os outros, com as novas 
experiências e, enfim, com a multi-
dão de experiências que fazem parte 
de nós.

Uma boa semana,
Abraço,
Paulo-de-Tarso

Paulo-de-Tarso de Castro Peixoto
Compositor, pianista e arranjador / Graduado em Musicoterapia - CBM - RJ / Graduado em Filosofia - Unimes - Santos 
- SP / Pós-graduado em Educação, Currículo e Práticas Educativas - PUC - RJ / Pós-graduado em Psicopedagogia - 
UCAM - RJ / Especialista na Abordagem Gestáltica - Teresinha Mello da Silveira (RJ) / Mestre e Doutor em Psicologia - 
UFF - Niterói - RJ / Pós-Doutorado em Filosofia - UFRJ e Université Paris-Est Créteil Val de Marne - Paris XII / Professor 
do Curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial - LAPS-ENSP-FIOCRUZ / Professor do Curso de 
Pós-graduação em Humanidades na Contemporaneidade - UFRJ - Macaé (RJ) / Professor do Curso de Pós-graduação 
em Psicologia Clínica na Abordagem Gestáltica - IPGL [sob a coordenação da PF. Dra. Teresinha Mello da Silveira].

CIGARRAS DE MACAÉ
por AURORA RIBEIRO
cigarrasmacae@gmail.com

cigarrasmacae@gmail.com>

Aurora Ribeiro Pacheco

CIGARRAS DE MACAÉ -  Neste sábado, 23 de novembro,  prestaremos homenagem a poeta 
IEDA MORAES,  que por várias vezes participou dos Encontros das Cigarras e sempre muito 
elogiada por todos... Saudades Ieda!

RUA DIREITA

Nascera com nome de avenida
De como a apelido surgira não sei precisar ...
Sei apenas que segue em linha reta atravessando a cidade.
Rua Direita!
Rua da mercearia  “Garça”
Onde D. Cotinha comprava camarão seco
Para o almoço de Domingo: bobó de camarão e vatapá.
Rua do armarinho  “Michele”  e da casa “Chaloub”
Sortidos de rendas e fitas
Para os vestidos de baile enfeitar.
Rua, em que as noites, sedenta de política,
O  “Belas Artes” se embriagava de teorias
Bafejando democracia.
Rua dos homens em pé à porta do  “Reizinho”
A espera da namorada ou de uma nova paquera
Que somente acontecia quando as donzelas
Por descuido das mães acudiam ao “Lar de Maria”
Para o saboroso pastel com caldo de cana
Ou, quiçá ver ratinho na toca entrar.
Rua dos casarões, das varandas em escada de caracol
Do peitoril de mármore entulhado de meninos.
Menino de olhar aguçado. Inebriado pelas modinhas
Da  “Lira”  ou  “Nova Aurora”  ou pelo tornozelo

de uma jovem senhora.
Em tempo de desfile, rua desperta aos risos de colegiais.
Rua dos meus sonhos ...
Relógio avança, tempo anda e a rua continua lá ...
Desfolhando narrativas num jogo de velho e novo
Onde há menos velho que novo
Rua amaldiçoada pelos histéricos alto-falantes
Anunciando pechinchas de R$ 1,99.
Rua desvirginada pelas carreatas dos trios eletrizantes
Que desembocam na praça profetizando vitórias,
Nas esquartejada pelas carrocinhas de cachorro-quente
Aportadas em suas calçadas.
Rua santuário dos moradores solitários,
Dos viajantes de terras distantes,
Dos bêbados e prostitutas da rua da praia.
Rua dos meus desafetos
Rua sem fim ...
Rua que vira estrada.
Rua que vai
Vai em direção ao sol paralela ao mar.
Vai sangrando a cidade.
Vai ...

VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

"O SENHOR é o meu pastor, 
nada me faltará. "

(SALMOS 23:1)

A querida Priscila em seu dia especial junto 
ao marido, o Teatrólogo Ricardo Meirelles

Querida aniversariante

Abraços 
de terça

A iniciativa reúne profissionais de 
diversas áreas, como a escritora e 
contadora de histórias, Mariana Müller 
- da empresa Mari Faz de Conta

A Pastora Nilza que curtiu 
clima de aniversário ontem

Feira Sustentável de Macaé Aniversariante 
abençoada

Terça-feira (19) foi dia es-
pecial para Lene Trierveiller, 
por conta de sua nova idade. 
A aniversariante curtiu cli-
ma festivo com o marido Vil-
mar, o filho Allan, em Natal 
(RN), onde residem, cele-
brando a data em família.

Felicidades!!!

O aniversariante Isaac rodeado de sorrisos dos pais Paulo Cesar e Denny, 
da irmã Isadora, dos tios Gilvaneth e Juciney, a prima Kamily e da avó Geni

Isaac em festa

A querida 
aniversariante 

Lene, em clima 
festivo, com o 
marido Vilmar

Querida Iêda, a Rua Direita, a nossa rua, está presente nos versos de muitos poetas macaenses, ela 
vai... Vai direto a nossos corações, conta-nos histórias, conta-nos a vida... “Paralela ao mar”, como 
você diz ela está ali para ser a rua de um presente que se move, a rua de um passado que nos habita 
e pronta para um futuro promissor, sem lágrimas ou desafetos! Vai para você, IÊDA MORAES, 
nosso canto das Cigarras!

Iêda Moraes

O lindo Isaac Oliveira viveu um dia de grande 
alegria ao comemorar os seus cinco anos. Uma bo-
nita festa sobre o tema “Os Vingadores” marcou 

a data, na casa de festas Mundo das Festas, com 
tudo organizado pelos pais, Paulo Cesar e Denny 
Oliveira, que recepcionaram os convidados.

A querida Priscila Vieira Meirelles curtiu o cli-
ma de muitos abraços, outro dia, celebrando o seu 
aniversário com os mais chegados.

Mil parabens!!!

Ambientalistas, jornalistas, acadêmicos e produ-
tores locais se unem para sensibilização sobre con-
sumo consciente e descarte responsável. Trata-se da 
1ª Feira Sustentável de Macaé, que acontece no dia 
15 de dezembro, das 10h às 15h, no bairro do Peca-
do - Rua Camboriú s/n, e traz programação para as 
crianças e adultos. A entrada para o evento será uma 
doação de qualquer valor que será revertida na re-
vitalização e em melhorias do espaço para crianças, 
onde acontece o evento - o parquinho de areia da Rua 
Camboriú (início do Pecado, Morada das Garças).

De acordo com dados divulgados pela ONU, 80% 
de todo o lixo marinho é composto por plástico e a 
estimativa é que, em 2050, a quantidade de plásti-
cos na água supere a de peixes. O impacto negativo 
dessa poluição afeta diariamente as praias maca-
enses, e, com a chegada do verão, a situação piora 
ainda mais. Com intuito de alertar e sensibilizar a 
população, um coletivo de mães, pais, estudiosos, 
acadêmicos e empreendedores, todos ativistas do 
meio ambiente, se reúne na 1ª Feira Sustentável na 
região, onde apresentam alternativas de produtos e 
serviços para a prática do consumo consciente, além 
de uma programação especial voltada ao tema para 
crianças e adultos.

Quem esteve estreando nova idade nesta 
sexta-feira foi a Pastora Nilza Castro, cur-
tindo clima especial de abraços junto aos 
familiares.

Felicidades, querida! Deus a abençoe!
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AGENDA CULTURAL

Teatro Sesi Macaé
É festa cultural
O Teatro Sesi Macaé promove no 

próximo dia 28 a peça adulto 
‘Olhos D’Água’, às 20h. O in-
gresso custa o valor de R$ 22 
(inteira). A classificação etaria 
é de 16 anos. Os ingressos po-
dem ser adquiridos na Bilhe-
teria do Teatro Sesi Macaé, 
que fica na Alameda Etelvino 
Gomes, 155 (Bairro Riviera Flu-
minense).

SERVIÇO: Peça adulto ‘Olhos 
D’Água’

DATAS: 28 de novembro
LOCAL: Teatro do Sesi Macaé - 

Alameda Etelvino Gome

Curso de Teatro
ESTÃO abertas as inscrições para 

o Curso de Teatro para Crianças 
e Adolescentes. O evento acon-
tece no Espaço de Festa FAC, 
numa oranização da Organo-
grupoteatral (produtora cultural 
Margareth Indio do Brasil), em 
horários manhã e tarde.

SERVIÇO: Curso de Teatro para 
Crianças e Adolescentes

DATA: Meses de julho e agosto
LOCAL: Espaço de Festa FAC - 

Rua Teixeira de Gouveia, 1051 
- Centro

O U T R A S  i n f o r m a ç õ e s :  ( 2 2 ) 
99943-1552

Atelier Aquarela
SOB a direção da Professora 

Jomapina, artista plástica com 
mais de 20 anos de atividades, 
o Atelier Aquarela promove 
aulas de artes terapêuticas e 
relaxantes para pessoas com 
necessidades especiais, e tam-
bém para aquelas que buscam 
o artesanato como fonte de 
renda. As aulas são de dese-
nhos artísticos, reciclagem, pin-
tura em MDF, Colagem, pintura 
em tecido, técnicas de pintura, 
pintura em tela e técnicas de 
desenho. Os cursos acontecem 
na Av. Rui Barbosa, 264 loja 
07 - Galeria Elias Agostinho - 
Centro.

SERVIÇO: Aulas de artes terapêu-
ticas e relaxantes

DATA: março/19
LOCAL: Av. Rui Barbosa, 264 loja 

07 - Galeria Elias Agostinho - 
Centro

Feira Caipira da 
Serra
SEMANALMENTE, a Feira Caipira 

da Serra de Macaé acontece 
na Praça Gê Sardenberg (an-
tiga Câmara Municipal de Ma-
caé), das 9h às 19h, trazendo a 
proposta de implementar uma 
cultura sustentável para que se-
jam divulgadas a agroecologia, 
a troca de ideias e experiências 
com os integrantes e visitantes 
da feira, visando ainda incenti-
var o cultivo de hortas naturais 
ou orgânicas rurais e urbanas, 
além de alertar sobre os perigos 

dos agrotóxicos e dos transgê-
nicos. A feira oferece alimenta-
ção saudável, arte, artesanato, 
cinema ambiental e música ao 
vivo todas às sextas-feiras.

SERVIÇO: Feira Caipira da Serra 
de Macaé

DATA: toda sexta-feira
LOCAL: Praça Gê Sardenberg 

(antiga Câmara Municipal de 
Macaé)

HORÁRIO: das 9h às 19h

Feira Barramar
MUITO elogiada, a Feira Barra-

mares acontece toda quinta-
feira das 19h às 23h, na Rua 
Elis Regina - atrás do Ataca-
dão, perto do Bairro Barreto. 
Organizada por moradores, o 
evento oferece boa gastrono-
mia, artesanato, perfumaria e 
cosméticos, diversão para as 
crianças e música ao vivo.

SERVIÇO: Feira Barramar
DATA: toda quinta-feira
LOCAL: .Rua Elis Regina - atrás 

do Atacadão, perto do Bairro 
Barreto

HORÁRIO: das 19h às 23h

Feira de Agricultura 
Familiar
VISANDO beneficiar tanto os pro-

dutores quanto a comunidade 
com os produtos de qualidade, 
acontece a 1ª Feira de Agricul-
tura Familiar e Economia Soli-
dária do Município de Macaé. 
O evento abre uma nova opor-

tunidade de bons negócios na 
cidade. A Feirinha é realizada 
semanalçmente, toda quarta-
feira das 6h às 13h na Praça 
do Bairro da Glória, reunindo 
agricultores da cidade e região, 
e oferecendo seus excelentes 
produtos do município e região, 
numa promoção da Coopera-
tiva da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária do Municí-
pio de Macaé, Coopmac.  A Di-
retora Financeira e de Adminis-
tração, Miria Marins, esclarece 
que a proposta deste evento é 
proporcionar maior renda aos 
produtores, e promover o es-
coamento de suas mercadorias, 
oferecendo melhor qualidade 
aos consumidores.

SERVIÇO: Feira de Agricultura 
Familiar

LOCAL: Praça do Bairro da Glória
DATA: toda quarta-feira
HORÁRIO: das 6h às 13h

Feirinha do Horto
PELO terceiro ano consecutivo 

acontece a Feirinha do Horto, 
que se tornou um local de boa 
música, comidas gostosas e 
encontro de amigos. O evento 
é realizado toda quinta-feira, a 
partir das 18h30, oferecendo 
yakisoba, vatapá, churrasqui-
nhos, batata frita, cachorro 
quente, caldos, pastéis, doces, 
bebidas e artesanato.

SERVIÇO: Feirinha do Horto
DATA: toda quinta-feira

HORÁRIO: a partir das 18h30
LOCAL: Village do Horto
O U T R A S  i n f o r m a ç õ e s :  ( 2 2 ) 

99957-5299

Feira do Mirante
SEMANALMENTE, acontece a 

Feira Gastronômica Artesanal 
do Mirante da Lagoa marcan-
do pleno sucesso. O evento é 
realizado às quintas-feiras, a 
partir das 19h, com talentos lo-
cais, transcorrendo em meio a 
diversas barracas com pastéis, 
batatas fritas, pizzas, caldos, 
tortas, bolos, doces, acarajé, 
churrasco, empadas e outros. 
A feira vem atraindo a presença 
de um público crescente a cada 
semana, recebendo moradores 
e convidados, sendo conside-
rada uma excelente opção para 
famílias e amigos.

SERVIÇO: Feira Gastronômica 
Artesanal do Mirante da Lagoa

LOCAL: Mirante da Lagoa
DATA: todas as quintas-feiras
HORÁRIO: a partir das 19h

Neuróticos Anônimos
PROBLEMAS com depressão, so-

lidão, raiva, ansiedade, timidez, 
insônia, ciúmes, pânico e es-
tresse? Procure o Neuróticos 
Anônimos, através do Grupo 
Conviver e Reviver, que fun-
ciona na Rua Prefeito Moreira 
Neto, 72 - 3º Andar - Paróquia 
São João Batista. As reuniões 
acontecem aos domingos, de 

17h às 19h. O Programa de 
Recuperação de Neuróticos 
Anônimos tem por base os 12 
passos, que propõem um pro-
grama de vida plena de amor 
e felicidade e as 12 tradições, 
que propõem uma convivência 
harmoniosa com todas as ou-
tras pessoas.

SERVIÇO: Programa de Recupe-
ração de Neuróticos Anônimos

DATA: Aos domingos
HORÁRIO: das 17h às 19h
LOCAL: Paróquia São João Batis-

ta - Rua Prefeito Moreira Neto, 
72 - 3º Andar

INFORMAÇÕES: telefone (22) 
99229-1945 (Claro) / 99799-
5649 (Vivo) / e-mail podersu-
perior12@gmail.com

Aion Ville
ALIADO aos bons momentos, 

quem não conhece deve co-
nhecer o espaço Aion Ville, no 
Mar do Norte, para agradáveis 
horas de lazer e de festas, além 
de treinamentos especiais para 
funcionários de empresas. In-
formações tel. 2762-1037.

OS Interessados em divulgar 
eventos em Macaé e região 
podem entrar em contato 
com a jornalista Isis Maria, 
através dos telefones (22) 
2106-6060 - ramal 1212 / 
ou 99985-0803 ou pelo 
e-mail: isismaria@odeba-
teon.com.br

CINEMA Programação de 21 a 27 de novembro

Midway - Batalha em 
alto mar

 ● GÊNERO: Ação
 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
 ● HORÁRIOS: 15h30 (2D/Dub), 
18h10 (2D/Dub), 20h50 (2D/
Dub)
 ● SINOPSE:  O filme traz a perspectiva 
de soldados e aviadores (americanos 
e japoneses) que lutaram bravamen-
te durante a Batalha de Midway, no 
Oceano Pacífico em junho de 1942. 
Através de mensagens codificadas, a 
Marinha Americana conseguiu identi-
ficar a localização e o horário dos ata-
ques previstos pela Marinha Imperial 
Japonesa. Até hoje a disputa é consi-
derada pelos historiadores como um 
dos pontos mais relevantes para o fim 
da Segunda Guerra Mundial.

Medo Profundo: O 
Segundo Ataque

 ● GÊNERO: Terror
 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
 ● HORÁRIOS: 17h20 (2D/Dub), 
19h10 (2D/Dub)
 ● SINOPSE:  Um grupo de cinco ami-
gas aventureiras viaja até Recife, 
região nordeste do Brasil, para 
conhecer as ruínas de uma cidade 
subaquática, no litoral da cidade. 
No entanto, durante o passeio 
pelo fundo do mar, elas desco-
brem que não estão sozinhas e 
os verdadeiros "moradores" do 
local não estão muito satisfeitos 
com as visitas.

Dora e a Cidade 
Perdida

 ● GÊNERO: Aventura
 ● CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
 ● HORÁRIOS: 14h30 (2D/Dub), 
18h50 (2D/Dub)
 ● SINOPSE:  Ambientado na floresta 
peruana, o filme narra as aventu-
ras de Dora (Isabella Merced) jun-
to de seu macaco Botas, amigos 
que acabou de fazer na escola e 
um misterioso explorador a fim de 
salvar seus pais de mercenários. 
Mas Dora também terá de solu-
cionar um grande mistério en-
volvendo Paratapa, uma antiga 
cidade perdida dos Incas.

Invasão ao Serviço 
Secreto

 ● GÊNERO: Ação
 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

 ● HORÁRIOS: 15h (2D/Dub), 21h 
(2D/Dub)
 ● SINOPSE:  Dedicado e sempre focado 
em seu trabalho, o agente do Serviço Se-
creto, Mike Banning (Gerard Butler), vê 
sua vida mudar completamente da noite 
para o dia ao ser acusado de conspirar 
para o assassinato do presidente dos Es-
tados Unidos. Quando percebe que todos 
estão atrás dele, Mike corre contra o tem-
po para descobrir o que realmente acon-
teceu enquanto foge de outros agentes.

Os Parças
 ● GÊNERO: Ação
 ● CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
 ● HORÁRIOS: 17h, 19h, 21h05
 ● SINOPSE:  Chantageados e engana-
dos por um ambicioso trambiqueiro 
(Oscar Magrini), Toinho (Tom Caval-

cante), Ray Van (Whindersson Nu-
nes), Pilôra (Tirullipa) e Romeu (Bruno 
de Luca) precisam organizar uma festa 
inesquecível de casamento sem ne-
nhum dinheiro no bolso. Caso falhem, 
terão que lidar com o maior contra-
bandista da famosa rua 25 de Março 
em São Paulo, que é também o pai da 
noiva (Paloma Bernardi).

As Panteras
 ● GÊNERO: Comédia
 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
 ● HORÁRIOS: 16h30 (2D/Dub), 
20h55 (2D/Leg)
 ● SINOPSE:  Sabina Wilson (Kristen 
Stewart) e Jane Kano (Ella Balinska) 
são duas Panteras que precisam deixar 
as diferenças de lado quando embar-
cam em uma aventura internacional 

junto à nova Bosley (Elizabeth Banks) 
e com a cientista Elena Houghlin (Na-
omi Scott). Elas precisam impedir que 
um novo programa de energia se torne 
uma ameaça para a humanidade e des-
cobrir quem está por trás de um plano 
tão maligno.

A Família Addams
 ● GÊNERO: Animação
 ● CLASSIFICAÇÃO: Livre
 ● HORÁRIOS: 15h (2D/Dub)
 ● SINOPSE:  Prepare-se para estalar 
os dedos! A Família Addams está 
de volta às telonas na primeira ani-
mação de comédia sobre o clã mais 
excêntrico do pedaço. Engraçada, 
estranha e completamente icônica, 
a Família Addams redefine o que 
significa ser um bom vizinho.

FOTOGRAFIA

Exposição fotográfica dos alunos da 
"Olga Benário" prossegue até dia 28
Prossegue até o dia 28, no 

saguão do Centro Macaé 
de Cultura, a exposição 

fotográfica "Negrxs Brilhan-
tes - passado, presente, futu-
ro", que faz parte do projeto 
"Relação entre a geografia e a 
ética no ambiente escolar", da 
Escola Municipal Olga Benário 
Prestes (São José do Barreto). 
Organizada pela professora de 
geografia, Débora Santana de 
Oliveira, a mostra, produzida 
por cerca de 50 estudantes, 
conta com a atuação de alunos 
e profissionais da escola (auxi-
liares de serviços gerais e esco-
lares, merendeiras e gestores), 
que representam nas imagens, 
personalidades da etnia negra 
que lutaram a favor da abolição 
da escravatura e outras, que são 
expoentes do universo acadê-
mico-científico.

As atividades pedagógicas do 
projeto se dividiram nos eixos 
socioemocional (aplicação de 
exercícios práticos-reflexivos) 
e artísticos (produção e realiza-
ção de ensaio fotográfico. Para 
a exposição, os alunos,  que se 
dividiram em atividades como 
produção, figurino, maquiagem, 
fotografia e apoio, estudaram e 
pesquisaram de maneira mais 
aprofundada a biografia dos 
cientistas no mundo e dos ne-
gros de destaque no Brasil. Os 
alunos, a professora Débora 
Santana e a assistente de foto-
grafia Natiele Fernandes utili-
zaram a técnica Light Painting, 
em que o espaço na escola ficou 
no escuro, sem nenhum outro 
tipo de luz, além da luz da lan-
terna." Esta foi uma forma ideal 
de captar emoções e olhar para 
o outro além da forma", ressal-
tou.

Na oportunidade, a professo-

ra Débora Santana trabalhou 
com o livro "Gênios da huma-
nidade" e destacou, durante o 
projeto cultural-pedagógico, 
questões como valores éti-
cos empatia, reflexão sobre a 
prática cotidiana, identidade, 
preconceito, competências so-
cioemocionais e as Geografias 
emocionais." A emoção orga-
nizada estruturalmente visa o 
desenvolvimento de potencia-
lidades. O objetivo é estimular 
nos estudantes a capacidade 
prático-sensível de perceber a 
experiência subjetiva do outro. 
A proposta é que o conhecimen-
to geográfico inclua as emoções 
como variáveis fundamentais 
na construção do mundo em 
que vivemos. Os alunos se co-
locaram no lugar das pessoas 
daquele tempo e como conse-
guiram desenvolver suas habi-
lidades", ressaltou.

Visitada pelo público do Te-
atro Municipal de Macaé e por 
alunos da rede municipal, a pro-
gramação está sendo elogiada. 
Entre eles estavam os alunos 
da "Olga Benário",  Clara Rodri-
gues, Renata Gabriela Martins, 
Emily Souza e Marcela Pereira, 
que estavam acompanhadas 
pelo professor Sebastian Car-
los Veiga. "A mostra ficou linda. 
Gostamos demais do resultado 
final e de ver pessoas do nosso 
meio nas fotos como a diretora 
Delaine e a mina grande amiga 
Alexia Gomes. Soubemos mais 
a respeito dos negros que fize-
ram muito pela nossa ciência e 
história", contou Clara.

Atuando desde o ano 2000 na 
rede municipal, Débora Santana, 
mestre em Estudos Populares e Pes-
quisas Sociais e doutora em Planeja-
mento Urbano e Pesquisa, comen-
tou que a repercussão da mostra 

 BRUNO CAMPOS

Exposição Fotográfica Consciência Negra

está surpreendendo. "Estou muito 
feliz com as mensagens recebidas. 
Agradeço aos diretores Márcio Fi-
délis e Delaine Miranda, aos alunos 
Guilherme Santos e Maria Vitória, 
ao diretor de arte, Paulo Ramos e 
a professora Língua Portuguesa, 
Alaine, que está desenvolvendo 
textos para atividades posteriores, 
em 2020. Todos trabalharam ardu-
amente. Também não posso esque-
cer do agradecimento pelo apoio do 
Grupo Paisagens Híbridas da Escola 
de Belas Artes da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) e do 

Grupo de Pesquisa Ethos do Depar-
tamento de Pesquisa da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF)", 
destacou Débora.

Segundo o Secretário de Educação,  
Guto Garcia,  a mostra produzida pe-
los alunos da "Olga Benário" é mais 
uma prova do comprometimento 
dos profissionais da rede munici-
pal. "O processo de ensino com foco 
em manifestações culturais destaca 
talentos diversos e contribuem na 
aprendizagem. A educação e cultura 
caminhando juntas, o ensino só tem 
a ganhar", finalizou.
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KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

No domingo quem passeava era Heloisa Mourão e sua princesa Lilibeth

Já se aquece para o Natal. As lojas já entram no clima natalino. Algumas 
já estão com sua vitrines cheias de Papai Noel e enfeites natalinos. Alguns 
comerciantes do Centro se organizam para decorar a área.

da mentira. Uma grande loja de produtos que se diz baiana, essa semana 
antecipou a venda de um modelo de tv 2019 de R$ 1.999,00 por R$ 1.399 
sendo que o mesmo modelo em março estava por mil e cem reais.

se não ficar atento vai na onda da "Black Friday" completamente 
enganado. Um pouco de atenção e pesquisa online é o lucro para o 
consumidor e não gastar sola de sapato de loja em loja. 

de compartilhar notícias falsas. É culpa dos sites? Não. Como mínimo de 
noção sabe-se se é real ou inventada. Mas o povo se delicia exibindo e 
espalhando no sentido de: Eu vi primeiro vou repassando. Como se isso 
fosse índice de inteligência. 90% das notícias não possuem sequer um 
fonte ou um site que no momento funcione. Ou seja, o brasileiros desde os 
primórdios gosta de ser enganado. Ponto final!

 A Prefeitura de Macaé, por meio do Laboratório de Inovação, realizará 
na hoje (12) a oficina Design de Futuros Desejáveis no Setor Público. O 
evento acontecerá no auditório do Paço Municipal, às 14h. Os interessados 
devem se inscrever pelo link www.even3.com.br/design2019/. A oficina 
terá o como palestrante Marcelo Matos, que é Design de Estratégia, 
empreendedor Serial, Facilitador de Aprendizagem e Vencedor do Primeiro 
Fouder da GovTech Pluviotech. O objetivo da atividade é propor, colaborar 
e procriar possibilidades para o futuro, refletindo sobre a administração 
pública brasileira, a partir de Macaé, e poder fortalecer a capacidade de 
identificar, testar, aplicar, incorporar, medir e aprender. Fonte: SECOM

COMÉRCIO.

BLACK FRIDAY

E O POVO

AS PESSOAS NÃO PARAM

INTERESSANTE

Equipe Canta Rio das Ostras

GUSTAVO SILVA

Apresentações do Canta Rio das Ostras 
começam pelo Âncora

CULTURAL

Começa neste sábado, dia 
23, as apresentações públi-
cas do Canta Rio das Ostras, 
que está sendo promovi-
do pela Fundação Rio das 
Ostras de Cultura e a Like 
Produtora. Os candidatos 
deverão mostrar versatili-
dade no palco montado no 
estacionamento em frente 
à Escola Ondina Pinto Mar-
condes, no Âncora, e inter-
pretar canções nos estilos 
MPB, Samba e Pagode. As 
apresentações seguirão até 
14 de dezembro, em outros 
palcos, sendo: Costazul, Ci-
dade Praiana e Centro.

Para a presidente da Fun-
d a ç ã o  R i o  d a s  O st r a s  d e 
Cultura,  Cristiane Régis, 

 O evento tem inicio 
neste sabado (23) numa 
promoção da Fundação 
Rio das Ostras de 
Cultura e da Like 
Produtora

o concurso está ajudando 
na profissionalização dos 
cantores locais. “Muitos ar-
tistas que começaram aqui, 
como Thaís Macedo, Gabriel 
Silva e Heverton Castro, da 
banda Strada de Terra, des-
pontaram nacionalmente. 
A Escola de Música do Cen-
tro de Formação Artística 
é um verdadeiro celeiro de 
talentos. Tudo isso mostra 
a vocação musical da nossa 
cidade”, afirma Cristiane.

S e g u n d o  Pa u l i n h o  Mo -
reira, da Like Produtora, a 
expectativa para o 1º dia de 
apresentação não poderia 
ser melhor. “Estamos sen-
tindo isso pela repercussão 
que o evento está causando 
na cidade.  A equipe toda 
está muito engajada e real-
mente vai ser um evento co-
mo nunca se viu na cidade”, 
disse o produtor, destacan-
do que o evento ainda terá 
show com Heverton Castro, 
ex-The Voice Brasil, e que 
fez muito sucesso na região 
como vocalista da banda 

GABRIEL SALES

Strada de Terra.
P R O G R A M A Ç Ã O  -  A s 

atividades serão iniciadas 
às 14h, seguindo até às 23h, 
com uma grande estrutura 

montada no estacionamento 
que fica bem em frente à Es-
cola Ondina Pinto Marcon-
des, com Praça de Alimen-
tação, Área Kids e o Espaço 

Saúde. Além disso,  have-
rá diversas atividades ao 
longo do dia com aulas de 
F i t  D a n c e  e  B o d y  C o m -
b a t .  U m  t e l ã o  t a m b é m 

será disponibilizado para 
transmitir a final do jogo 
F l a m e n g o  e  R i ve r  P l a t e , 
p e l a  Ta ç a  L i b e r t a d o r e s 
da América.
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Amiga 
especial

Carinho em família

Quem esteve em festa na última sex-
ta-feira (15)  de mais um aniversário foi 
amiga Helia Maria Ladeira Cuiabano, 
que comemora em viagem romântica 
com seu marido Guto Cuiabano. Essa 
pessoa linda é muito admirada pelos 
amigos e ter sua amizade é um privilégio 
para todos. Parabéns querida, que Deus 
esteja sempre em todos os momentosna 
sua vida. Te adoro!!!

Vivenciando dias incríveis está o casal Ricardo Bueno e Rowena Bernardes , com a visita 
do filho caçula e a noiva, os empresários do Beach Market, Willy Wyatt e Korally, que estão 
turistando na cidade de Kuala Lumpur - Malásia. Por lá o quarteto tem feito vários passeios 
fantásticos e se deliciando das comidas típicas da cidade e região. Boa curtição, queridos!!!

O belo casal, Helia e Guto Cuiabano, 
em viagem em comemoração ao 

aniversário dela (15)

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Cristina Feijó sempre elegante junto à netinha, a 
linda Barbara

Ricardo e Rowena, felizes da vida, com a visita do filho e nora: Willy Wyatt e 
Korally na capital da Malasia, onde moram

O lindo casal Vinicius Tavares Medeiros e Ana Catarina Bico em altas 
comemorações do aniversario de 5 anos de casados - a bodas de 
Madeira. Parabéns, e que a alegria e a compreensão permaneçam 

para sempre nesta união!!!

A vovó superdedicada Alina Braga com o netinho Benicio

Centenas de visitantes estão agendados 
para o Atalaia neste �m de ano

TURISMO

Está agendada para 
este mês de novembro, no 
Parque Municipal Atalaia, 
a visita de estudantes de di-
versas escolas macaenses e 
de colégios de Rio das Ostras 
e de Campos. Haverá ain-
da uma aula de campo para 
universitários que cursam 
Pós Graduação no Instituto 
de Biodiversidade e Susten-
tabilidade (Nupem) da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

Será extremamente signifi-
cativa para as pessoas que es-
tiverem no bosque, na quin-
ta-feira (28) e na sexta-feira 
(29), a chegada de três indí-
genas da aldeia Yawlapiti do 
Xingu e Xavante. Eles falarão 
a todos e todas sobre ervas 
medicinais. O coordenador 
do local, Alexandre Bezerra, 
exprime sua gratidão pelo 
sucesso do parque: "Tudo é 
fruto de harmonia experi-
mentada pelos visitantes do 
Parque Atalaia", comenta ele.

Parque Municipal Atalaia é 
aberto a visitação de quarta-
feira a domingo, de 9h às 16h. 
O bosque abriga rico ecossis-
tema em fauna e flora e tem 
sido destino certo para quem 
busca maior contato com o 
meio ambiente, tranquili-
dade e até mesmo aventura. 
Para grupos com mais de 
15 pessoas, deve-se enviar 
e-mail para agendamento.
atalaia@gmail.com. Menos 
que isso é só comparecer ao 
bosque e usufruir de sua na-
tureza exuberante.

Bosque abriga rico 
ecossistema em fauna e 
flora e tem sido destino 
certo para quem busca 
maior contato com a 
natureza

LUÍS GUSTAVO MALHEIROS - ARQUIVO SECOM

Legenda

SERVIÇO

Parque Atalaia

 ●PROGRAMAÇÃO de novembro
 ●SEXTA-FEIRA (22) - EM Botafogo, 
Ciep 257 Rio das Ostras e Criarte;
 ●SÁBADO (23) e domingo (24) - 
Treinamento/Mutirão do curso de 
Defesa Ambiental - Cabo Frio (a 
confirmar);
 ●QUARTA-FEIRA (27) - EM Aroeira e 
Ciep 463 Campos dos Goytacazes;
 ●QUINTA-FEIRA (28) - Ciep Oscar 

Cordeiro, EM Aroeira, Aula de 
Campo Pós Graduação NUPEM 
UFRJ e Chegada dos Indígenas 
da Aldeia Yawalapiti do Xingu 
e Xavante / Projeto AXÉ / Polo 
Universitário UFRJ;
 ●SEXTA-FEIRA (29) - Ciep Oscar 
Cordeiro e Vivência Indígena - 
Xingu e Xavante (manhã e tarde);
 ●SÁBADO (30) - Picnic EMEI Eleia 

Tatagiba de Azevedo, para alunos e 
familiares.
 ●PROGRAMAÇÃO de dezembro
 ●04 - EM Jornalista Alvaro Bastos;
 ●05 - Grupo Programa SAÚDE 
MENTAL;
 ●06 - EM Joffre Frossard;
 ●07 - Pic Nic escolar;
 ●10 - Atividade da Coord UCs;
 ●11 - EM Elza Ibrahim / EM Olga 

Benario;
 ●12 - Ciep Oscar Cordeiro (Grupo 
Crianças Especiais);
 ●13 - EM Jornalista Alvaro Bastos;
 ●14 - Lar Francisco de Assis - 
Bosque do Amor; Grupo Raízes 
Capoeira;
 ●15 - Grupo Raízes Capoeira.
 ●FOTOS: Foto: Luís Gustavo 
Malheiros - Arquivo Secom
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O DEBATINHOpor KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A Baleia Azul e o Grupo de Orcas
A Falta de Proteção

A Baleia azul vivia no oceano explorando mares 
de todos os continentes. E voltava sempre para o 
seu local de origem, numa ilha com águas límpidas 
e grutas fantásticas, onde havia nascido. Neste 
mesmo lugar lindo, no aconchego rochoso cheio 
de plânctons e crustáceos deu a luz a quatro fi lho-
tinhos, cada um mais bonito que o outro.

Um belo dia de verão, exausta, resolveu nadar, 
pois estava muito faminta, devido à amamentação 
intensa de seus enormes bebês. Após um mês mar 
adentro resolveu voltar para continuar sua vida de 
mamãe dedicada.

Sem a menor noção de ter fi cado tanto tempo 
fora. Após rever amigos, pular nas águas trans-
parentes em meio as ondas espumantes, livre e 
feliz volta cheia de saudades de seus bebês. Aí que 
se deu conta do quanto foi ruim se ausentar por 
tanto tempo. Seus pequenos estavam machucados 

e com muito medo no fundo da gruta, pois haviam 
sido encurralados por um grupo de orcas, que 
judiou muito dos pequeninos. Os fi lhotes somen-
te sobreviveram porque entraram em uma das 
grutas menores e as orcas, por serem maiores, não 
conseguiram entrar. Ufa, que susto!!! Diante de 
tudo isso a Baleia Azul pensou “Nunca mais saio 
de perto de meus fi lhotinhos. Não é só a baleia 
azul que vacila não. Outro dia, Jussara, mãe de três 
belas crianças saiu de casa, para comprar umas 
roupas para a sua meninada e os deixou sozinhos. 
Entrou um grupo de adolescente que roubou: 
televisão, relógios, joias e ainda fez o maior terror 
com a garotada. Quando Jussara chegou achou os 
três chorando e cheios de medo, presos em um dos 
quartos da casa. Nossa, que coisa perigosa, não é 
pequenos?

 Moral da história: Quem ama protege e cuida!!!

Essa princesinha fofa e bela é a Isis Benjamin Possati Pereira 
Barbosa, a oração mais emocionante do dia a dia de seus pais: 
Luiza Benjamin Possati Pereira e Rafael Barbosa Mendes. Um 

amorzinho!!!

A miss e top mirim mais cogitada do momento!!! É a Esther Taveira, 
que causa nas passarelas da região, dando maior show. Sua mãe 

Alanna Taveira não se cabe de tanto orgulho, ao vê-la desfi lar. 
Apaixonante a pequena!!!

Cheia de charme e ternura essa mocinha!!! É a Beatriz Matos 
Salgado, o sorriso carinhoso de seus pais: Debora e Ricardo 

Salgado. Um xodozinho!!!

Em dia de Chef de cozinha, a linda Maria Pessanha de Faria 
Uzai, se deliciando nos ingredientes da culinária. A bela 
pequena é fi lha de Raquel Maria e Alexandre Uzai. Uma 

Ela canta, dança, brinca, celebra a vida e encanta!!! È aValentina 
Gomes Golosov, que coloriu mais uma página de sua infância feliz, 

no continente Europeu. A menininha linda é fi lha da advogada Alice e 
do engenheiro Diego Golosov. Um charme de mocinha!!!

Meiga, poderosa e glamourosa!!! É a Camila Olive Morais Pinheiro, o olhar 
cativante de seus pais: Monique e Álvaro Morais Pinheiro. Fascinante a mocinha!!!
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