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É uma montagem em que a poesia se movimenta pelo palco, 
através da dança contemporânea

DANÇA

Sandra Wyatt: 
Múltiplas faces 
de um talento
Sandra Oliva Wyatt apresenta o espetáculo ‘Diaquediadia’, na próxima 
quarta-feira (6), nos palcos do Teatro Municipal de Macaé, juntamente  
com o Núcleo de Dança Portadores de Alegria

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Artista completa, profissio-
nal brilhante da Fonoau-
diologia, ela brilha mais 

uma vez iluminando desta vez 
os palcos do Teatro Municipal 
de Macaé. Trata-se da professo-
ra, fonoaudióloga, poeta, artis-
ta plástica e ativista ambiental 
Sandra Oliva Wyatt, que apre-
senta o espetáculo ‘Diaquedia-
dia’, na próxima quarta-feira 
(6). É uma montagem em que a 
poesia se movimenta pelo palco, 
através da dança contemporâ-
nea, interpretada pela própria 
poeta e pelo corpo de baile do 
Núcleo de Dança Portadores 
de Alegria, protagonizado por 
pessoas com deficiência.

Neste sentido, Sandra Wyatt 
celebra seus anos de arte e de 
amor à cultura macaense, mos-
trando uma carreira artística 
sólida, mas de grandes desafios 
e enormes realizações. ‘Diaque-
diadia’ é um livro de poesias 
todo dedicado à filha da poeta, 
Ane, que faleceu ainda criança. 
Merece ressaltar que o espetá-
culo tem uma linguagem cêni-
ca para o livro homônimo de 

Sandra.
A apresentação une ainda ta-

lentos como do ator e bailarino 
Ademir Martins, na direção ge-
ral; e da atriz e produtora Helen 
de Freitas (Tear Produtora), na 
produção.

‘DIAQUEDIADIA’

Sandra Wyatt explica que o 
livro traduz essências contra-
ditórias como a presença e a 
ausência, o amor e o desamor, a 
luz e a sombra, o caos e a ordem, 
e sempre haveria um próximo 
dia a dia. “Sandra se expõe em 
chagas e prazeres abertos, 
versando sobre si mesma nos 
achados e perdidos de existir; 
em seu dentro estão presentes 
os filhos, a instituição familiar, 
a sociedade, o mundo, o cosmo, 
a família estelar, ser mãe e filha 
da grande mãe Terra”, declara o 
diretor geral do espetáculo.

Ademir conta que há cerca 
de 20 anos, a poeta Sandra o 
conhece pessoalmente e juntos 
desejam colocar o livro ao vivo 
no palco. Mas para ele, a vida 
tem suas artimanhas e tudo tem 
seu tempo. “Até que surge o mo-
mento de versificar no espaço, 

para deixar de ser lida ou ouvida 
somente, para se transformar 
em imagens cênicas”, frisou o 
diretor..

DETALHES DO ESPETÁCULO

Ademir Martins informa que 
o o espetáculo ‘Diaquediadia’ irá 
apresentar os versos poéticos 
em profusões de imagens e mú-
sicas ao vivo e gravadas. Haverá 
efeitos surrealistas, oníricos que 
vão de artistas de Macaé, passam 
por Chico Buarque, The Beatles, 
Uakti, Bach, Beethoven, Emerson 
Lake & Palmer, dentre outros, in-
clusive com suas obras plásticas 
(telas e esculturas) integrando a 
cenografia.

A proposta desta montagem te-
atral é estendê-la a outros espaços, 
dentro e fora do município, já que 
‘Diaquediadia’ se insere nas áreas 
das Artes, da Cultura, da Educa-
ção, da Saúde, de uma maneira 
não convencional. “Aliás, o ‘fugir’ 
da linguagem convencional, des-
construir valores estéticos são fun-
damentais para que a obra seja le-
vada a termo, por isso a escolha do 
reconhecido premiado Núcleo de 
Dança Portadores de Alegria para 
protagonizá-lo”, concluiu o diretor. 

SERVIÇO

Ficha técnica

 ● AUTORA: Sandra Oliva 
Wyatt
 ● INTÉRPRETE: Núcleo de 
Dança Portadores de 
Alegria e Sandra Wyatt
 ● VOZES: Sandra Wyatt, 
Helen de Freitas, Ademir 
Martins
 ● ILUMINAÇÃO w 
Sonorização: Hugo 
Tolipan
 ● DIREÇÃO Geral: Ademir 
Martins
 ● PRODUTORA: Helen de 
Freitas
 ● ASSISTÊNCIA de Direção: 
Isabella Cantarino e Luiz 
Kamau
 ● REALIZAÇÃO: Tear 
Produtora

Sandra Oliva Wyatt
Sandra Oliva Wyatt escreve poesias 
desde os 12 anos, quando foi premiada 
na escola, e já ganhou alguns prêmios 
e medalhas com exposições de artes 
plásticas e poesias, feitas com a ABD 
(Associação Brasileira de Desenho e 
Artes Visuais). É criadora de IRMANE.C 
PELA PAZ, movimento sócio-ambiental 
consagrado à Consciência Planetária 
(monografia da Universidade da Paz); 
sendo também seu consultório, onde 
responde pela criação da metodologia 
FonoaudiologiArtEducação. Ela 
considera a arte como extensão da sua 
vida. 

Suas manifestações artísticas 
atingem as mais variadas expressões: 
Carnavalesca (1970), Greve de fome: 
pelos professores, o que fez Macaé 
ser  citada na BBC de Londres e na 
TV Francesa (1992); Documentário: 
Histórias de quem faz História, que 
projeta Macaé no cenário artístico 
Internacional; Citações textos e poemas 
nos livros: Relatos e Personagens na 
História de Macaé; Macaé Nossas 
Mulheres Nossas Histórias e Macaé 
Síntese Geo-Histórica. NoVIII Encontro 
Internacional de Escritores do Mercosul 
(2015), na Argentina, apresentou a 

Ciranda Planetária; também inscrita no 
Cine Fest Internacional produzido para 
Macaé (2016); Publicação de cinco 
livros de poesias: Diaquediadia -1982 
(concebido nos 3 meses, que ficou sem 
dormir, velando a vida da filha Ane), 
Receitas e Magias na Casa Onde Moro 
(1992) Pedagogia Poética; Como Como 
Como; Tratado de Sustentabilidade 
Cósmico Planetária (2014); está no 
Livro Relicário Latino, da Mercosul, 
Funalfa Edições, com suas poesias; 
Festas Temáticas; Exposições: Obrigada 
Natureza(1978); Paisagens Solares da 
Via- Láctea em 1987 (que a fez iniciar 
este Fazer de Consciência Planetária, 
como Missão), Terra Nossa (1997), 
O Universo que Sow (2017). Ensaios 
fotográficos: Transforgrafias com Éliton 
Coelho (1980) e Cosmovisão Sagrada 
Feminina, com Aline Bran (2016\2017. 
Co-responsável pela criação do 
Sentrinho (Sentrom\Macaé-RJ) e 
Associação Pestalozzi de Macaé. Faz 
parte do grupo  de poetas Coro das 
Cigarras de Macaé.

Sandra Oliva Wyatt destaca-se como 
professora, fonoaudióloga, poeta, 
artista plástica e ativista ambiental, que 
simboliza, com o seu protagonismo 
performático, tudo aquilo pelo que vale a 
pena lutar. 
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AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

As superfícies existenciais
As peles que envolvem as coisas. A pe-

le da maçã, a pele de uma criança, a pele 
de uma mulher. O homem que trabalha 
pesado, sua pele transpira. A pele dos jo-
vens na praia que queimam através dos 
raios do sol. A pele que morre e que se 
renova nos corpos de todos nós. A pele 
da cereja, a pele de urso, a pele de tantos 
animais. Os homens também possuem 
peles. As mulheres revestem suas peles 
com peles de outros bichos. Sapatos de 
‘pele’ de cobra. Sapatos com tantas pe-
les. Mas, a superfície de uma rocha seria 
uma pele? As superfícies são peles... as-
sim uma criança toca a superfície-pele 
de uma rocha para sentir as suas ranhu-
ras, suas entranhas, suas fissuras.

Quando nos encontramos com uma 
outra pessoa, no momento de um abra-
ço, no momento de um beijo, tocamos 
e somos tocados por diversos tipos de 
peles. Peles com cabelos dos braços, 
peles barbudas, peles lisas dos lábios, 
peles macias dos corpos. As peles são 
de tantas qualidades, tantas formas e 
modos... As peles, cada uma, tem seu 
perfume próprio. Elas possuem, na sua 
natureza própria, a sua forma de envol-
ver os corpos. 

Os olhos são envolvidos pela pele. 
Cada parte do nosso corpo tem como 
superfície algum tipo de pele. Assim, o 
contato se faz por uma pele contatual. 
Contato que se faz entre peles. O con-
tato de uma criança com a sua mãe. A 
superfície-pele dos olhos da criança 
são tocadas pelas imagens da sua mãe. 
O perfume da pele do corpo da criança 
tem a potência de tocar a pele comple-
xa que recebe este mesmo perfume 
envolvendo-o em todo o caminho, em 
todo trajeto sensível para que o corpo 
reconheça este perfume... mais uma vez!

No entanto, existe uma Terceira Pe-
le. Esta pele nasce do encontro entre as 

pessoas com outras pessoas quando elas 
fazem um contato sensível, atento, afeti-
vo. Esta é a experiência de estar com as 
pessoas, com o mundo no qual nos rela-
cionamos e buscamos, simplesmente... 
sentir! A Terceira Pele nasce da proprie-
dade fundamental para a vida de mui-
tos seres, inclusive, nós humanos que 
é a experiência de sentir. Fazer contato 
com as emoções que nascem dos en-
contros com uma música. A música faz 
a pele arrepiar. Somos envolvidos por 
ela... ela possui um significado afetivo 
importante. A música nos comunica 
algo que é da ordem da lei dos afetos. 
O sentido nascido do contato com a 
música se diz de uma lógica que não se-
gue um objetivo predeterminado, uma 
meta a ser cumprida e seguida. A lógica 
das emoções segue as leis da natureza. 
Somos tocados e tocamos o mundo que 
nos envolve.

A Terceira Pele nasce como uma pe-
le-ambiente que nos envolve, que nos 
aconchega quando vivemos sensivel-
mente, afetivamente, o encontro com 
pessoas, outros animais, a natureza. 
Decorre daí que esta pele-mãe é uma 
pele de trocas. É um espaço que nos en-
volve quando o olhar se deixa tocar por 
um outro olhar... é quando um abraço 
acolhe um outro abraço... é quando as 
peles que envolvem as tantas partes 
de cada corpo se liga às outras peles... 
mesmo à distância! E a experiência de 
sentir esta Terceira Pele também não é 
predeterminada, não é preconcebida: 
ela, simplesmente, acontece quando as 
pessoas desenvolvem a sensibilidade de 
prestar atenção ao que acontece aqui-e-
agora. A cada momento podemos sen-
tir o fluxo contínuo daquilo que toca a 
nossa existência. Podemos sentir como 
o mundo é tocado pela e através a nossa 
presença neste mesmo mundo! A Ter-

ceira Pele é filha deste contato sensível, 
conosco, com os outros, com as outras 
peles que envolvem tudo o que existe. 
Uma poltrona confortável possui a sua 
superfície: ela é envolvida por tantas 
variedades de peles... pele couro, pele 
tecido, peles de tantas qualidades! 

A humanidade dos seres ditos huma-
nos reside, efetivamente, na experiência 
profunda da propriedade de sentir. É 
esta propriedade que faz a nossa hu-
manidade visto que o nosso corpo é o 
primeiro a dizer e a comunicar como 
estamos aqui-e-agora. Spinoza já nos 
ensinou no seu livro chamado ‘Ética’ 
que a primeira ideia que temos é a ideia 
do nosso corpo. E esta ideia se faz en-
carnada em sensações e emoções que 
surgem em nós a todos instante em que 
vivemos, pois temos sempre a ideia sen-
sível advinda do nosso corpo: se estamos 
tristes, alegres, animados, desanimados, 
movidos a fazer algo ou não. A primeira 
razão que existe é uma razão sensível. A 
outra razão [aquela que faz os raciocí-
nios através de uma lógica das relações] 
se faz numa outra experiência, mas, que 
pode andar junta com a razão sensível.

Terceira Pele... ser afetado pelo mun-
do, afetar o mundo com o seu modo 
tão singular de ser. A desumanidade 
do mundo é o efeito da esclerose da 
propriedade de sentir. Deixe a pele ser 
tocada... pelos poros do olhar... pelos 
caminhos dos dedos de uma mão em 
seu rosto... seu rosto devém paisagem... 
o perfume da sua pele que toca o dedo de 
quem te acaricia... o dedo leva consigo os 
vestígios perfumados colhidos do conta-
to com os trajetos da tua pele... Contato 
sensível, encontro... encontro de peles, 
encontros de vida... Amor!

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 -  Novembro  chegou, e neste sábado vamos lembrar uma região de 
nossa Macaé, linda por seus encantos naturais, vamos falar do rio Sana um rio que como uma 
veia irriga nossos corações...

NAS ÁGUAS DO RIO SANA
Para Nacle e Janete - amigos que amam o Sana

São muitos os vaus no rio Sana,
porque sua cabeceira está clara.
São muitos os vaus no rio Sana!

Mas se o céu se põe em noite
na cabeceira do rio,
quando o sol está a pino,
seu leito enlouquece,
sua calma fenece
na dança das águas
que bailam nas margens em desatino....
Turbulentas, enfurecidas,
encharcadas de mágoas,
revoltadas com a vida...

E o homem a escutar tal lamento,
na beira do rio a cismar,
pés molhados,
ombros lavados,
face regada pelas lágrimas do ar...
Vê naquele momento
a dimensão do seu ser:
Ou faz parte e se integra
ou vai contra o Divino,
para sempre se perder!
São muitos os vaus no  rio Sana!
Escolha um pra você...

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

“O mexeriqueiro revela o segredo, mas 
o fiel de espírito o mantém em oculto.” 

(PROVÉRBIOS 11:13)

Em dia especialmente festivo está Karoline Moreira, cele-
brando mais um ano de vida. A aniversariante curtiu abraços 
dos mais chegados, junto ao marido Eduardo e do lindo filho 
Felipe.

Deus a abençoe, linda!!!

A querida aniversariante Karoline, junto 
ao marido Eduardo e do lindo filho Felipe

Abraços de quinta

Sábado (26) foi dia especial 
para a chef Daniele Zarour, por 
conta da sua troca de idade. A 
aniversariante comemorou a 

data pelas belezas da serra ma-
caense com seu love Gute.

Felicidades, querida!!!

Chef linda

Um clima de muitos sorrisos viveu Sônia Batista Mattoso, 
nesta sexta-feira (1º), por conta do seu aniversário. Ela foi 
bastante cumprimentada pelos mais íntimos.

Mil parabéns! Felicidades sempre!!!

A aniversarinte Soninha, em clima festivo nesta sexta-feira

Aniversariante de sexta

O terreno é concentração de lixo e está infestado 
de ratos e insetos transmissores de doenças

Amanhã, 3 de novembro, será um dia lindo e de 
muitos abraços para Mariah Pinheiro Agostinho, que 
curte clima de aniversário em sua residência, rodeada 
de amigas e familiares.

Mil parabéns!!!

A bela Mariah que vai viver seu dia 
especial de aniversário neste domingo (3)

Bela aniversariante
Numa indicação da vereadora Joilza Rangel, a macaense Sama-

ra Jardim recebeu uma Moção de Aplausos da Câmara Municipal 
de Campos, pela excelência do trabalho prestado ao município 
com o Karatê, trabalho esse que consagrou o atleta André Viana 
Marques como campeão Estadual, Campeão da Etapa classifi-
catória em Brasília, onde se classificou para a grande final em 
Uberlândia, tendo a participação de 3.500 atletas de todo o Brasil, 
organizado pela Confederação Brasileira de Karatê - CBK . André 
ficou com o título de 3º melhor do Brasil. E o trabalho na para por 
aí: Samara Jardim trabalha dentro do CRIAAD há, aproximada-
mente, dois anos pelo Esporte Cidadania, programa do Ministério 
do Esporte; e na Fundação Municipal de Campos, onde tem aulas 
gratuitas pela prefeitura de Campos.

A técnica Samara Jardim é faixa preta 6 Dan pela CBK. “Na 
verdade, não tenho palavras para agradecer a confiança de to-
da equipe do Esporte Cidadania, Leonora, Rafael e toda equipe 
do Ministério do Esporte por confiar em meu trabalho, como 
também ao diretor da unidade CRIAAD, Andre Mariano, e o 
coordenador Emerson pela parceria de sempre; e na Fundação 
Municipal de Esporte de Campos, o secretário Raphael Thuin, 
que oferece aulas totalmente gratuitas a jovens e adolescentes 
onde a cada dia nosso grupo está maior; e não poderia deixar de 
agradecer à vereadora Joilza Rangel, que está sempre apoiando os 
atletas dando total condições dos mesmos representarem nosso 
município de Campos”, disse a homenageada.

A macaense 
Samara Jardim 
recebendo a Moção 
de Aplausos da 
Câmara Municipal 
de Campos, das 
mãos da vereadora 
Joilza Rangel e ao 
lado do atleta André 
Viana Marques

Homenagem a Samara JardimA aniversariante 
Dani, em clima 
festivo com o 
seu Gute

Cigarras cantam Macaé no mar, nas lagoas, nas montanhas, nos rios... Cigarras amam Macaé e 
muitas vezes temos um canto triste quando vemos nossa cidade com problemas. Quando vemos que 
seu povo fica disperso do bem comum e joga lixo nas ruas, suja a cidade com papéis e descartáveis que 
poderiam ser colocados em lixeiras. Nós somos a nossa cidade, nós temos que preservá-la fazendo 
nossa parte. O rio Sana muitas vezes chora, o rio Macaé muitas vezes chora, a lagoa de Imboassica 
muitas vezes chora... Podemos amenizar um pouco esse sofrimento... A nossa poesia está no amor 
que temos por essa terra e se enxugarmos uma só lágrima desse sofrimento já estaremos ajudando 
a compor um poema...

Aurora Ribeiro Pacheco
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AGENDA CULTURAL

Curso de Teatro
 ● ESTÃO abertas as inscrições para 
o Curso de Teatro para Crianças e 
Adolescentes. O evento acontece 
no Espaço de Festa FAC, numa 
oranização da Organogrupotea-
tral (produtora cultural Margareth 
Indio do Brasil), em horários ma-
nhã 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
 ● OUTRAS informações:  (22) 
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 relaxan-
tes para pessoas com necessi-
dades especiais, e também para 
aquelas que buscam o artesana-
to como fonte de renda. As au-
las são de desenhos artísticos, 
reciclagem, pintura 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 Agosti-
nho - Centro

Feira Caipira da Serra
 ● SEMANALMENTE, a Feira Caipira 
da Serra de Macaé acontece na 
Praça Gê Sardenberg (antiga Câ-
mara Municipal de Macaé), das 
9h às 19h, trazendo a proposta de 
implementar uma cultura susten-
tável para que sejam divulgadas a 
agroecologia, a troca de ideias e 
experiências com os integrantes 
e visitantes da feira, visando ainda 
incentivar o cultivo de hortas natu-
rais ou orgânicas rurais e urbanas, 
além de alertar sobre os perigos 
dos agrotóxicos e dos transgêni-
cos. A feira oferece alimentação 
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 (an-
tiga Câmara Municipal de Macaé)
 ● HORÁRIO: das 9h às 19h

Feira Barramar
 ● MUITO elogiada, a Feira Barrama-
res acontece toda quinta-feira das 

19h às 23h, na Rua Elis Regina 
- atrás do Atacadão, perto do 
Bairro Barreto. Organizada por 
moradores, o evento oferece boa 
gastronomia, artesanato, perfu-
maria 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 
produtores quanto a comu-
nidade com os produtos de 
qualidade, acontece a 1ª Feira 
de Agricultura Familiar e Eco-
nomia Solidária do Município 
de Macaé. O evento abre uma 
nova oportunidade de bons 
negócios na cidade. A Feirinha 
é realizada semanalçmente, 
toda quarta-feira das 6h às 
13h na Praça do Bairro da Gló-
ria, reunindo agricultores da 
cidade e região, e oferecen-
do seus excelentes produtos 
do município e região, numa 
promoção da Cooperativa da 
Agricultura Familiar e Econo-
mia Solidária do Município de 
Macaé, Coopmac.  A Diretora 
Financeira e de Administra-
ção, 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 conse-
cutivo acontece a Feirinha 
do Horto, que se tornou 
um local de boa música, 
comidas gostosas e en-
contro de amigos. O even-
to é realizado toda quinta-
feira, a partir das 18h30, 
oferecendo yakisoba, va-
tapá, churrasquinhos, ba-
tata frita, cachorro quente, 
caldos, pastéis, doces, be-
bidas e artesanato.
 ●SERVIÇO: Feirinha do Hor-
to
 ●DATA: toda quinta-feira
 ●HORÁRIO: a part ir  das 
18h30
 ●LOCAL: Village do Horto
 ●OUTRAS informações: (22) 
99957-5299

Feira do Mirante
 ● SEMANALMENTE, acontece a 

Feira Gastronômica Artesanal 
do Mirante da Lagoa marcando 
pleno sucesso. O evento é rea-
lizado às quintas-feiras, a partir 
das 19h, com talentos locais, 
transcorrendo em meio a diver-
sas barracas com pastéis, bata-
tas fritas, pizzas, caldos, tortas, 
bolos, doces, acarajé, churrasco, 
empadas e outros. A feira vem 
atraindo a presença de um pú-
blico crescente a cada semana, 
recebendo moradores e convi-
dados, sendo considerada 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, 
solidão, raiva, ansiedade, 
timidez, insônia, ciúmes, 
pânico e estresse? Procu-
re o Neuróticos Anônimos, 
através do Grupo Conviver 
e Reviver, que funciona na 
Rua Prefeito Moreira Neto, 
72 - 3º Andar - Paróquia 
São João Batista. As reuni-
ões acontecem aos domin-
gos, de 17h às 19h. O Pro-
grama de Recuperação de 
Neuróticos Anônimos tem 

por base os 12 passos, que 
propõem um programa de 
vida plena de amor e felici-
dade e as 12 tradições, que 
propõem uma convivência 
harmoniosa com todas as 
outras pessoas.
 ●SERVIÇO: Programa de Re-
cuperação de Neuróticos 
Anônimos
 ●DATA: Aos domingos
 ● HORÁRIO: das 17h às 19h
 ● LOCAL: Paróquia São João Ba-
tista - Rua Prefeito Moreira Neto, 
72 - 3º Andar
 ● INFORMAÇÕES: telefone (22) 
99229-1945 (Claro) / 99799-
5649 (Vivo) / e-mail podersupe-
rior12@gmail.com

Aion Ville
 ● ALIADO aos bons momentos, que-
mnão conhece deve conhecer o 
espaço Aion Ville, no Mar do Nor-
te, para agradáveis horas de lazer 
e de festas, além de treinamen-
tos especiais para funcionários 
de empresas. Informações tel. 
2762-1037.
 ● OS Interessados em divulgar 
eventos em Macaé e região po-
dem entrar em contato com a 
jornalista Isis Maria, através dos 
telefones (22) 2106-6060 - ra-
mal 1212 / ou 99985-0803 ou 
pelo e-mail: isismaria@odebate-
on.com.br

CINEMA Programação de 31 de outubro a 6 de novembro

O Exterminador do 
Futuro - Destino 
sombrio

 ● GÊNERO: Ação
 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
 ● HORÁRIOS: 14h* (2D/Dub), 16h30 
(2D/Dub), 18h40 (2D/Leg), 19 
(2D/Dub), 21h30 (2D/Leg) *Sá-
bado e domingo
 ● SINOPSE:  Na sexta aventura da 
saga Exterminador do Futuro, Ar-
nold Schwarzenegger interpreta 
novamente o papel icônico de 
T-800, enquanto Linda Hamil-
ton encarna mais uma vez Sarah 
Connor.

A Família Addams
 ● GÊNERO: Animação
 ● CLASSIFICAÇÃO: Livre

 ● HORÁRIOS: 14h30 (2D/Dub), 
16h30 (3D/Dub), 18h30 (3D/
Dub), 20h30 (2D/Dub)
 ● SINOPSE:  Prepare-se para estalar 
os dedos! A Família Addams está 
de volta às telonas na primeira 
animação de comédia sobre o 
clã mais excêntrico do pedaço. 
Engraçada, estranha e comple-
tamente icônica, a Família Adda-
ms redefine o que significa ser um 
bom vizinho.

Zumbilândia - Atire 
Duas Vezes

 ● GÊNERO: Comédia e Terror
 ● CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
 ● HORÁRIOS: 20h (2D/Dub)
 ● SINOPSE:  Anos depois de se 
unirem para atravessar o início 

da epidemia zumbi nos Estados 
Unidos, Columbus (Jesse Eisen-
berg), Tallahassee (Woody Har-
relson), Wichita (Emma Stone) e 
Little Rock (Abigail Breslin) se-
guem buscando novos lugares 
para habitação e sobrevivência. 
Quando decidem ir até a Casa 
Branca, acabam encontrando 
outros sobreviventes e percebem 
que novos rumos podem ser ex-
plorados.

Malévola - Dona do Mal
 ● GÊNERO: Aventura
 ● CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
 ● HORÁRIOS: 14h (3D/Dub), 16h20 
(3D/Dub), 21h05 (3D/Dub)
 ● SINOPSE:  Cinco anos após Aurora 
(Elle Fanning) despertar do sono 

profundo, a agora rainha dos 
Moors é pedida em casamen-
to pelo príncipe Phillip (Harris 
Dickinson). Ela aceita o pedi-
do e, com isso, parte rumo ao 
reino de Ulstead ao lado de 
Malévola (Angelina Jolie), no 
intuito de conhecer seus fu-
turos sogros, John (Robert 
Lindsay) e Ingrith (Michelle 
Pfeiffer). O jantar entre eles 
deveria ser de celebração 
entre os reinos, mas os inte-
resses de Ingrith vêm à tona 
quando é criado um atrito com 
Malévola e os demais seres 
mágicos.

Coringa
 ● GÊNERO: Drama

 ● CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
 ● HORÁRIOS: 14h* (2D/Dub), 16h25 
(2D/Dub), 18h50 (2D/Leg), 21h 
(2D/Dub) *Sábado e domingo
 ● SINOPSE:  Arthur Fleck (Joa-
quin Phoenix) trabalha como 
palhaço para uma agência 
de talentos e, toda semana, 
precisa comparecer a uma 
agente social, devido aos 
seus conhecidos problemas 
mentais. Após ser demitido, 
Fleck reage mal à gozação de 
três homens em pleno metrô 
e os mata. Os assassinatos 
iniciam um movimento popu-
lar contra a elite de Gotham 
City, da qual Thomas Wayne 
(Brett Cullen) é seu maior re-
presentante.

Angry Birds 2 - O Filme
 ● GÊNERO: Animação
 ● CLASSIFICAÇÃO: 6 anos
 ● HORÁRIOS: 14h* (2D/Dub), 18h 
(2D/Dub) *Somente domingo 
(Cine Show Azul)
 ● SINOPSE:  Red e seus amigos 
dedicam a  v ida  a  proteger 
a  I l h a  d o s  P á s s a r o s  d o s 
constantes ataques v indos 
da I lha  dos  Porcos.  Entre-
tanto,  quanto uma terceira 
i lha  surge e  começa a  ata-
cá-los,  Leonardo,  o rei  dos 
p o r c o s ,  d e c i d e  p r o c u r a r 
seu arqui- in imigo em bus-
ca de uma trégua para que, 
juntos,  possam enfrentar  a 
ameaça em comum.

DIVULGAÇÃO

A Biblioteca Télio Barreto havia mudado de endereço há um ano, reiteramos que ela está situada na rua Teixeira de Gouveia 
634, em pleno Centro da cidade

Petrobras e 
Secretaria 
Municipal 
de Cultura 
inauguram 
espaço infantil 
da biblioteca
A tarde de quarta-feira, dia 

30 de outubro, foi de muita 
alegria, brincadeira, histó-

ria, música e até lanche, em meio 
aos livros da Biblioteca Pública 
Municipal dr. Télio Barreto. Inau-
gurando parceria inédita entre a 
Petrobras e a Secretaria Munici-
pal de Cultura, o grupo de volun-
tários que renovou integralmente 
o Espaço Infantil Celina Mussi de 
Oliveira participou, junto com a 
equipe da secretaria, da entrega 
oficial do lugar às crianças e jovens 
leitores da cidade.

O evento teve a participação do 
grupo de contadores de histórias 
“HistoriArte”. As contadoras Mar-
garida Barcelos e Rosane Miranda 
abriram os trabalhos da festa lite-
rária, narrando para as crianças 
presentes as peripécias de dois 
livros infantis com fantoches e 
muita interação com a criançada. 
Brinquedos pedagógicos e mate-
rial de pintura também foram do-
ados pelo grupo de voluntariado 
da “Coordenação de  Integração 
Regional de Responsabilidade 
Social” da Petrobras/Bacia de 
Campos. Juliane Alves, responsá-
vel pelo setor, ressaltou a impor-

tância do trabalho voluntário para 
as sociedades:

- O voluntariado ainda é uma 
prática nova no Brasil, que toda 
grande empresa apoia e que que-
remos incentivar. Nosso grupo de 
voluntários da Petrobras já realiza 
o Natal Solidário, com doação às 
escolas. Agora, estendemos o nos-
so trabalho para o espaço infantil 
da biblioteca municipal e estamos 
muito felizes com o resultado, afir-
mou Juliane.

Para o secretário municipal de 
cultura, a parceria é mais que bem-
vinda:

O poder público não tem como 
garantir todas as necessidades 
dentro da lista de prioridades de 
uma administração municipal. 
Por isso, nosso sentimento com a 
renovação desse espaço infanto-
juvenil de leitura e aprendizado 
pode ser definido em uma única 
palavra: gratidão, disse Thales 
Coutinho. 

Depois que Juliane, Thales e 
Juçara Pereira, coordenadora da 
biblioteca municipal, descerra-
ram o laço de fita do novo Espaço 
Infantil Celina Mussi de Oliveira, 
a Orquestra Pública Municipal 

(OPM) embalou o lanche para 
todos os presentes, também ofe-
recido pela Petrobras. Segundo 
Eleonora Borges, uma dentre as 
dezenas de fãs de leitura e da OPM 
presentes à reinauguração, foi a 
música ouvida no outro quarteirão 
que a convidou para a festa.

- Estava na esquina quando, de 
repente, ouvi aquela música de-
liciosa vindo não sei de onde. Fui 
seguindo os acordes e cheguei 
aqui, para ouvir essa orquestra 
maravilhosa que sempre assisto 
nos Ensaios Abertos no Espaço 
das Artes e também para conhe-
cer a biblioteca municipal em seu 
novo endereço, disse Nora.

Para quem, como ela, ainda não 
sabia que a Biblioteca Télio Barre-
to havia mudado de endereço há 
um ano, reiteramos que ela está 
situada na rua Teixeira de Gouveia 
634, em pleno Centro da cidade, e 
que o horário de funcionamento é 
de 2a a 6a, das 8h às 18h. 
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Quem recebe os parabéns neste final de semana com festa na casa da Serra Macaense é o Diego, na foto junto 
de sua Roseanna

que mais têm ganhadores da Mega Sena e, o Ministério da 
Economia autorizou à Caixa Econômica Federal a aumentar 
os preços das apostas das loterias no país. A Mega-Sena, 
que hoje custa R$ 3,50, passará a R$ 4,50, um aumento 
de 28,6%. O banco deverá definir a data em que os novos 
valores entram em vigor.

GOIÁS E DF

Que haveria uma procura imensa por locais de festas 
agora que o final de ano está chegando. Ledo engano. As 
empresas estão preferindo fazer "Petit Comité". Reuniões 
com salgadinhos e bate-papo. Tá em baixa festão de 
empresa. Até uma mega conhecida aí, que se debatia para 
conseguir convites anos atrás está em baixa. 

PENSEI ERRADO.

Golpes que oferecem falsos empréstimos de dinheiro para 
usuários do WhatsApp cresceram194% nos últimos dois 
anos em todo o Brasil. Segundo levantamento da empresa 
Reclame Aqui, de janeiro a setembro de 2019, foram 683 
denúncias, uma média de 2,5 por dia. No mesmo período 
de 2017, houve 232 reclamações. Em 2018, a página 
compilou 519 casos

GOLPES CRESCENTES.

Novembro Azul e Africanidade entram 
na programação do Centro Cultural

CULTURAL

O Centro Cultural 
do Legislativo terá progra-
mação especial durante o 
mês de novembro. Unindo 
duas causas de grande re-
levância para a sociedade, 
o espaço criado pelo Le-
gislativo macaense rece-
berá ações da campanha 
de prevenção ao câncer 
de próstata, Africanida-
de, uma série de ativida-
des ligadas à consciência 
negra. A abertura oficial 
dos eventos acontece na 
próxima quarta-feira (6), 
a partir das 16h.

No dia, a antiga sede da Câ-
mara de Macaé, localizada 
no Centro, será iluminada 
de azul, cor que faz alusão à 
campanha de saúde voltada 
aos homens. De acordo com 
dados do Ministério da Saú-
de, o tumor na próstata é o 
principal tipo de câncer que 
causa a morte da população 
masculina no Brasil, qua-
se sempre por falta de um 
diagnóstico precoce.

No mês em que se celebra 
a Consciência Negra (20/11), 
para resgatar a história e for-
talecer as raízes da cultura 
africana, o Museu do Legis-
lativo recebe a exposição 
"Sorriso Negro", do fotógra-
fo Luiz Bispo. As imagens 
fazem parte do acervo do 
Sindicato dos Petroleiros do 
Norte Fluminense (Sindipe-
tro-NF) e estarão abertas ao 
público até o final do mês.

Prevenção ao câncer de 
próstata e a consciência 
negra são os destaques 
na antiga sede do 
Legislativo macaense

O fim de tarde ainda reser-
va uma apresentação da Or-
questra Popular de Macaé e 
uma roda de capoeira com o 
Mestre Quico. Já a palestra 
"Identidade Negra", que será 
ministrada pela professora, 
escritora e poetisa Conceição 
de Maria, no plenário, encer-
ra o dia. Durante as ativida-
des, a Praça Gê Sardenberg 
contará com feira de artesa-
nato e alimentação.

O convite aos eventos foi 
reforçado pelo presidente 
Eduardo Cardoso (Cidada-
nia). "O Centro Cultural é da 
população macaense. Nosso 
objetivo é que o conhecimen-
to e o resgate da nossa histó-
ria cheguem a cada vez mais 
pessoas, com programações 
gratuitas e de qualidade."

Funcionamento

O espaço, que abrange o 
Museu, a Escola do Legislati-
vo e a Biblioteca Pública, fun-
ciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 17h. O endereço 
é Avenida Rui Barbosa, 197, 
no Centro. Os telefones de 
contato para informações ou 
agendamento de visitas em 
grupos são: (22) 2772-4268 
e 2772-4885. 

Programação - Quar-
ta-feira (06/11)

16h - Abertura
- Exposição "Sorriso 
Negro", por Luiz Bispo
- Orquestra Popular 
de Macaé
- Apresentação de capo-
eira com o Mestre Quico

18h30 - Palestra
- Tema: Identidade Ne-
gra, com a professora Con-
ceição de Maria

DIVULGAÇÃO

O Museu do Legislativo recebe a exposição "Sorriso Negro", do fotógrafo Luiz Bispo
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Princesa 
Aniversariante

No dia 23 de outubro foi dia de celebrar com 
muito carinho e alegria o aniversário da prince-
sa Valentina Gomes Golosov, que aconteceu no 
Colégio Atlântico, onde soprou sua velinha de 
quatro aninhos na escola junto a uma legião de 
amiguinhos. Seus papais: o engenheiro Diego 
Golosov e a advogada Alice estavam superfeli-
zes com a vibração e o entusiasmo da pequena 
acompanhada dos coleguinhas de sala. Mas a 
data especial foi ontem (29), quando a lindinha 
viajou para o Continente Europeu para curtir 
o seu dia, junto a sua mãe Alice e seus avós 

A bonita família reunida com muito afeto, 
Alice e Diego Golosov e a Valentina, 

comemorando os quatro anos de puro 
carisma da linda princesa do casal

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Projeto Conversas (a)
fiadas

No dia do médico, 18 de outubro, a Bi-
blioteca Télio Barreto reuniu cerca de 40 
jovens em torno do tema “Depressão e 
Suicídio”. A estreia do Projeto “Conversas 
(a)fiadas” foi realizada com uma peque-
na palestra e uma roda de conversa com 
as psicólogas, Danielle Godim e Grasiele 
Barbosa. O projeto faz parte de um novo 
programa de atividades lançado neste se-
mestre pela Biblioteca Municipal. Segundo 
a Coordenadora Juçara Pereira, através do 
programa “Circuito da Leitura” a Bibliote-
ca irá receber debatedores sobre assuntos 
variados, tanto para ressaltar os principais 
temas da atualidade, quanto para divulgar 
os livros do acervo da biblioteca. A charmosa Marabel Freire curtindo seu filho Hans Kohler, 

em sua data especial(25). Parabéns, que Deus ilumine você 
e sua bela família!!!

O querido 
Peron Frongilo 
em altas 
comemorações 
por conta de 
seu aniversário 
amanhã (31). 
Parabéns, que 
a felicidade 
se instale e 
permaneça 
durante toda a 
sua vida!!!

A bela Sonia 
Batista 
Mattoso, que 
vai estar em 
seu dia tão 
especial quanto 
ela, nesta 
sexta-feira (1º). 
Parabéns, que 
Deus lhe traga 
saúde e muito 
mais alegria!!!

A linda Jack 
Avlis que 
comemora 
mais um ano 
de meiguice 
no próximo 
domingo(3). 
Parabéns, 
lindona!!!

Dia da Poesia é celebrado no museu
CULTURAL

O Dia da Poesia, celebrado 
na quinta-feira (31), aniver-
sário de Carlos Drummond 
de Andrade, foi comemorado 
pela Secretaria de Cultura com 
diversos eventos literários do 
PlusPoesia, ação que teve iní-
cio no último dia 20, Dia do 
Poeta. O encerramento da pro-
gramação aconteceu na noite 
de quinta, no Café Literário do 
Solar dos Mellos - Museu da 
Cidade de Macaé. O encontro 
de poetas foi antecedido por 
sessão do 'Cine Poema', que 
apresentou 'O último poema', 
de Mirela Kruel (2015), com 
debate após a exibição.

Com imagens também po-
éticas, o documentário, com 
Janaina kremer, Ana Júlia 
Chiodi Alberti e Rodrigo Fiatt, 
abriu a noite com a história 
de Helena Maria Balbinot, 
professora do interior do Rio 
Grande do Sul, que se corres-
pondeu durante 24 anos com 
o poeta modernista.

"A lei que institui o Dia Na-
cional da Poesia (13.131/2015) 
é uma homenagem a Drum-
mond. À tarde, ministrei 
uma oficina drummondiana, 
no Ciep 455 Municipalizado 
Maringá, no bairro Campo 
do Oeste, para alunos do se-

gundo ciclo do Ensino Funda-
mental. Eu deixo um conselho, 
especialmente aos estudantes 
aqui presentes: encontrem um 
companheiro de literatura, um 
poeta, para a jornada da vida", 
disse o coordenador dos pro-
jetos, Gerson Dudus.

O público do Café Literário 
foi formado por professores, 
amantes da poesia e estudan-
tes de Colégio Estadual Luiz 
Reid, no Centro.

Sobre o documentário, 
a professora aposentada 
Maria das Graças Oliveira 
destacou "A amizade entre 
Helena e Drummond trans-
cende a própria poesia". 
Também o técnico em Ele-
trônica, Marcos Mendes, 
destacou a amizade. "Ela é o 
mais importante. Achei ma-
ravilhoso e quero voltar nos 
próximos eventos", frisou.

Além destas ações cul-
t u r a i s,  n a  m a n h ã  d e 
quinta-feira, o profes-
sor Dudus acompanhou 
alunos da Escola Alfa 
em visita guiada pela 
'Adversa - Mostra de 
Poesia Visual Brasilei-
ra', na Galweria de Arte 
Hindemburgo Olive, no 
Centro da cidade.

DIVULGAÇÃO

METAPOÉTICA E CARNE DA 
ERA

Na noite de quarta- feira 
(30), Gerson Dudus mediou 
uma roda de conversa com os 
poetas Marcos Aurélio (Metapo-
ética) e Savio Ribeiro (Carne da 
Era) que lançaram os seus livros 
e debateram com o público sobre 
poesia e criação.

"Tivemos um debate profun-
do que abrangeu a relação entre 
poesia e filosofia, poesia e mú-
sica, poesia e política, poesia e 
intensidades. Passou também 
pela questão da letra de canção, 
do rap, do slam, da poesia banal 
e do banal na poesia, salientou o 
professor.

A plateia de quarta-feira (30), 
no Solar dos Mellos, foi formada 
majoritariamente por graduan-
dos da Faculdade Salesiana de 
Macaé e por alunos do Ensino 
Médio do Colégio Estadual 
Luiz Reid.

O Solar dos Mellos está lo-
calizado na rua Conde de Ara-
ruama, 248, no Centro. Mais 
informações pelo telefone 
2759-5049. O horário de aten-
dimento é das 9h às 17h, de se-
gunda a sexta-feira, exceto nos 
feriados. Todos os eventos têm 
entrada franca.
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A mãe Leopardo X Os animais - As Diferenças
Era uma vez... Uma mãe Leopardo,  que teve seis fi lhotinhos, 

um nasceu com o pelo muito claro sem uma mancha, até os 
seus olhinhos tinham cílios branquinhos.  Ele era albino (são 
indivíduos que não possuem a pigmentação que dá cor). Então 
todos os animais que faziam visita à mamãe Leopardo, diziam 
: “ Nossa!!! Esse fi lhote é muito engraçado”. E assim correu na 
fl oresta que havia nascido um fi lhote de Leopardo bem esqui-
sitinho. Começou então uma verdadeira procissão para visitar 
dona Leopardo, somente para conhecer o fi lhotinho sem cor. 
Cada um que lá se apresentava arrumava um apelido para o 
pequeno animalzinho. Passaram anos e o Leopardo diferente 
cresceu. Então, por onde ele passava os animais como, leão, 
capivara, macaco e mais o apelidavam. Toda vez que o pobrezi-
nho estava brincando o apontavam dizendo: "Olha, o “Banho 
de Cloro”, "Olha, O pequeno Gelo”, o “boneco sem cor” e muito 
mais... Ele começou a não mais brincar fora de sua casinha na 
fl oresta. Então virava e mexia um animal ia lá somente rir do 
pequenino. Foi então que um belo dia a mamãe Leopardo fi cou 

furiosa e colocou todo mundo para bem longe de sua casa e 
gritou: "Não coloquem mais as patas aqui, pois não são bem-
vindos." 

Esta historinha lembra a de uma mãe que teve um menini-
nho que se chamava Paulo, só que o bebê nasceu com o pezinho 
torto. Quando cresceu ele andava mancando e na escola em que 
estudava, todo mundo colocava apelido nele. 

Um dia chuvoso ele chegou do colégio chorando. Sua mãe, 
quando viu o seu fi lhinho em prantos, saiu de baixo de um tem-
poral e  foi até a Escola, pediu licença à professora e disse para 
a turminha dele. ”Vim aqui para pedir a vocês, que me  ajudem, 
pois meu fi lhinho anda muito triste e chorando muito com os 
apelidos chamados por vocês  - Portanto, peço de todo coração, 
que  não façam mais isso , tratem-no pelo seu nomezinho.  E 
muito obrigada". E a turminha lindinha passou a tratá-lo com 
todo o carinho. Que bonita a atitude dos coleguinhas!!!

Moral: As pessoas diferentes merecem todo carinho e respei-
to!!!

Esse é o príncipe mais lindo do universo!!! É o Felipe Filho, ímã 
de amor de seus pais: Ana Paula e Felipe Alves. Uma Paixão!!!

Ela é beleza, sorriso, amor sincero!!! É a Maria Clara Garbelini 
Camello,  o encantamento de seus pais: Juliana e Felipe Camello. 

Brilhante!!!

Ícone de amor essa mocinha!!! É a Maria Eduarda Valente, a 
festa da vovó Valeria Valente. Pura alegria!!!

Esse anjo divino e lindo é o Daniel Gomes, a maior felicidade 
da vida dos papais, os engenheiros Thais e Alberto Gomes. 

Um sonho o bebê!!

Esse playboyzinho superestiloso é o Bento Mello Gomes, 
o coração de amor de seus pais: Priscila e Divalter 

Gomes. Um fofo!!!
Ele é o coração quentinho, que produz alegria e afeto!!! É 
o Joshua Tarr, o beijo doce dos papais: Marcelle e Nathan 

William Tarr.  Um amor!!!

Ele é o coração quentinho, que produz alegria e afeto!!! É 
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