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João na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

João entregando 
o documento ao 
Deputado federal 
Carlos Jordy

O empresário 
de Macae com o 
Vereador de São 
João de Meriti, 
Charlles Batista

O empresário 
João lemos 

participando da 
Audiência Pública 

na ALERJ

João entragando 
o documento ao 
Coronel Roberto 

no Gabinete do 
Deputado federal 

Sgt Gurgel

Empresário vai 
a Brasilia fazer 
reivindicações de 
interesse de Macaé
João Lemos (Pacific Catering) visita a Câmara dos Deputados, em Brasília, 
e a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), levando 
uma carta de Reivindicação de Apoio das Instituições da nossa cidade

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

O empresário João Lemos 
(Pacific Catering) visita 
a Câmara dos Deputa-

dos, em Brasília, e a Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (ALERJ), 
levando uma carta de Reivin-
dicação de Apoio das Institui-
ções da nossa cidade, como 
Associação Comercial e Indus-
trial de Macaé (ACIM), Rede 
Petro - BC, Macaé Convention 
& Visitors Bureau, AMACON e 
Comissão Municipal da Firjan, 
que fazem um excelente traba-
lho pautado na ética e compro-
misso com Macaé.

Neste sentido, como repre-
sentante das instituições da 
cidade, o empresário parti-
cipou em Brasília de reunião 
com o vice-líder do Governo 
na Câmara dos Deputados, 
o deputado federal Carlos 
Jordy, apresentando diver-
sas pautas, onde se destaca a 
discussão sobre a partilha dos 
royalties decorrentes da ope-
ração exploratória do petróleo, 
já que haverá um julgamento 
no Supremo Tribunal Federal 
no dia 20 de novembro, onde 
poderão ser determinadas as 

novas regras de distribuição 
dos royalties que afetarão di-
retamente os Estados e Muni-
cípios produtores.

“Nós sofremos os danos e 
não podemos ter um resul-
tado negativo. Portanto, a ida 
a Brasília teve o objetivo de 
reivindicar um direito que é 
nosso, haja visto termos todo 
o impacto referente a produ-
ção petrolífera”, disse João Le-
mos, informando ainda que na 
oportunidade também esteve 
no gabinete do Deputado Fe-
deral, Sargento Gurgel, sen-
do recebido pelo Coronel da 
PMERJ Roberto, encontran-
do-se também com o Vereador 
de São João de Meriti e Policial 
Rodoviário Federal, Charlles 
Batista.

Já no dia 07 de outubro, ele 
participou da Audiência Pú-
blica ‘Royalties do Petróleo: 
Como a nova partilha afeta 
a sua vida’, ação promovida 
pelas Comissões de Econo-
mia, Indústria e Comércio 
e de Minas e Energia. A au-
diência ocorreu no anexo ao 
Palácio Tiradentes/ALERJ e 
contou com a presença de es-
pecialistas, representantes da 
sociedade civil e deputados 
federais do RJ.

ENTUSIASMO DO EMPRESÁRIO

O Estado do Rio de Janeiro 
e seus Municípios perderão 
muito, caso tenhamos um jul-
gamento desfavorável na ação 
que ocorrerá no dia 20 de No-
vembro, no Supremo Tribunal 
Federal”, disse o empresário.

“Enquanto cidadãos maca-
enses, precisamos nos mobi-
lizar para que tal covardia não 
ocorra, pois todas as áreas se-
rão afetadas, faltarão recursos 
para serviços básicos e essen-
ciais como saúde, educação e 
segurança pública”, conluiu o 
empresário.

Merece lembrar que o Go-
vernador do Estado do Rio de 
Janeiro Wilson Witzel saiu do 
Supremo no dia 08 de outubro, 
com o compromisso do Minis-
tro Dias To¦oli de adiar em 120 
dias o julgamento sobre a lei 
que estabelece as novas regras 
de distribuição dos royalties 
do petróleo. O acerto costura-
do por Witzel foi feito com a 
concordância da ministra Cár-
men Lúcia, relatora do caso. Até 
março, período em que o pro-
cesso ficará na gaveta, Witzel 
tentará costurar com a União 
um acordo mais favorável para 
o Rio de Janeiro. 

FRASE

“Nós sofremos os danos e não podemos 
ter um resultado negativo. Portanto, 
a ida a Brasília teve o objetivo de 
reivindicar um direito que é nosso, haja 
visto termos todo o impacto referente a 
produção petrolífera”
JOÃO LEMOS, EMPRESÁRIO
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AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

Biomusicalidade, Afetogra�as e Afetologia

Há muito tempo escrevo sobre a 
musicalidade da vida. A vida é feita em 
contrapontos. Assim, aprendi com o 
biólogo Jacob Von Uexkül: ̃ Se não 
houvesse nada de flor na abelha e se 
não houvesse nada de abelha na flor, 
o acorde não se fariã . Sempre existi-
rá algo em alguém que nos chama a 
atenção e que irá nos ligar, de alguma 
forma. Talvez existirá algo em nós que 
poderá chamar a atenção daquele que 
nos chama a atenção, ou não.

A produção de acordes de vida é um 
tema também antigo e que faz parte de 
minha história pessoal. Minha mãe 
tocava piano para mim todas as qua-
tro horas da tarde. Eu tinha seis anos 
de idade. Talvez por ainda ser pouco 
intoxicado de sociedade eu tenha 
aprendido a ver as coisas pequeninas, 
dando valor a elas. O perfume de bo-
lo e de café estavam presentes neste 
acontecimento onde as sonoridades 
do piano, as mãos gordinhas de mi-
nha mãe deslizando no corpo-teclas 
do piano se juntavam à luminosidade 
das tardes das quatro horas que inva-
diam a janela da sala... Tudo isso se fazia 
corpo para mim... e eu me fazia corpo 
para essa imensidão de coisas que me 
afetavam... Nos fazíamos corpo de um 
para o outro! Muito tempo mais tarde 
aprendi com Manoel de Barros, meu 
filósofo-poeta pantaneiro de Goiás 
preferido, que ̀é no ínfimo que vemos 
a exuberâncià.

Em minhas caminhadas pela ci-
dade vou sendo afetado por tantas 
coisas. E foi num dia desses que pude 
se tocado por uma outra experiência. 

Fui tomar vacina de hepatite na Casa 
da Vacina e a gente tem a sorte de se 
encontrar com quem? Com crianças, 
com bebês. E é com eles que eu rea-
prendo a reascender a potência de vida 
que vai sendo intoxicada e envenenada 
pelos excessos de sociedade [verdades, 
rotinas, gente tóxica que só vive falando 
mal dos outros, notícias que só fazem 
acumular a gente de tristeza, governos 
uns mais loucos que os outros, o mun-
do que se deteriora e desaprende cada 
vez mais sobre o que é empatia e soli-
dariedade...].

Eu estava lá na fila com a minha 
carteirinha. É engraçado, pois, me sin-
to como as crianças e como os bebês 
na fila para tomar vacina. É curioso 
como estas experiências podem li-
gar as nossas realidades. De repente, 
aparece uma criancinha pequenina 
que não tinha mais que dois anos e 
meio de idade. Ela sai do colo da mãe 
que estava sentada, juntamente com 
outras pessoas e mães nas cadeiras da 
sala de espera. A criancinha vai em di-
reção da fila e fica olhando admirada o 
bebê que estava no colo de uma outra 
mãe. Ela ficou ali, durante minutos que 
pareciam uma eternidade, admirada 
com os olhos castanhos arregalados e 
fixados na paisagem da mãe-bebê na 
fila. Eu fiquei ali vivendo aquele mo-
mento eterno que se abriu diante de 
mim. Um acontecimento que me fez 
lembrar quando a minha mãe tocava 
piano pra mim. Algo daquela paisagem 
fez a criancinha se fazer corpo para a 
paisagem mãe-bebê. A mãe que esta-
va com o bebê no colo percebendo a 

cena, somente sorri, sem dizer uma só 
palavra para não ̀quebrar o desenrolar 
deste acontecimentò. O Taoísmo nos 
ensina que ̀as palavras, muitas vezes, 
nos impedem de sentir̀. A sensibili-
dade desta mãe evitou trazer palavras, 
mas, se fez corpo-sorriso para o olhar-
atento-admirado da criancinha. 

Assim concebo as afetografias. São 
escritas-leituras de campos afetivos 
que podemos perceber a cada instan-
te. Em cada situação de vida podemos 
perceber coisas tão pequeninas, mas, 
que podem ter efeitos de subjetivida-
de, efeitos de reinvenção de nossas 
formas de sentir, de pensar e de estar 
no mundo. Podemos nos reinventar 
através desta ̀posição ingênuà frente 
ao mundo que está ali para nos abra-
çar, assim como nos diria o filósofo 
fenomenólogo Maurice Merleau-
Ponty. A biomusicalidade, esta lógica 
de compreensão de que a vida se faz em 
contrapontos, ou seja, quando podemos nos 
fazer corpo para as situações que nos afetam 
e estas podem se fazer corpo para nós, nos 
fala sobre a possibilidade de construirmos a 
cada encontro espaços de pertencimento, de 
comunhão com aquilo que acontece. A afeto-
grafia nasce quando passamos a ler tudo isto 
que ocorre em nós e na situação, fazendo a lei-
tura dos afetos que transbordam de tudo isto. 
E é tudo isto que chamo como Afetologia, ou 
seja, como uma ciência das experiências de 
afetação entre pessoas, ambientes, situações.

 Experimente sentir a vida de 
outras formas. Ela está diante de você!

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 -  O texto de hoje é de um grande amigo do Coro das Cigarras, ele que tem 
a veia poética aflorada está sempre nos brindando com  lindos poemas, é o autor do Hino do Recanto 
dos Idosos de Macaé, nosso homenageado é SÉRGIO MARINS, para os mais íntimos “Serginho”.

    Coisas do meu tempo
Sergio Marins

Quero te encontrar na Rua da Praia,
 E caminhar até à beira do cais,
 Para conversar, para relembrar daquelas coi-

sas
 Que conhecemos e hoje não existem mais:
 Dos bangue-bangues lá no “ Santa Isabel”,
Da primeira sessão no  “Taboada”,
 “ Lar de Maria”,  do ratinho e carrossel            
E da boate do  “Ypiranga”,  animada.
No  “Mocambo”  eu tomava uma gelada,
De  “Gaturamo”  ia pescar na lagoa,
E, à tardinha, ia com a namorada                                                    
Catar pitangas. Ai, meu Deus, que coisa boa!                                                               
Na avenida paquerar uma menina,
Tomar sorvete no  “Vem Cá”  a qualquer hora,
Show de calouros na “ Alegre Sabatina”                                           
E o  “Belas Artes”  prá jogar conversa fora.                                                     
A  “Imbetiba”  era uma jóia rara                                                     
Mas,  até hoje,  me encanta e seduz.
Como era brincar no “Parque Guanabara”                                      
 E jogar pelada na minha  “Praça da Luz”!

Serginho, nosso amigo, fala de coisas que só 
os que conhecem Macaé há mais tempo podem 
lembrar e sentir saudades, uma saudade boa, que 
enche nosso coração de alegria, uma saudade boa 
que implora por mais gentileza entre as pessoas, 
mais carinho, respeito e polidez...  Serginho, co-
mo você, muitos de nós, que amamos esta terra, 
sabe que não teremos  esses momentos de volta, 
no entanto não podemos deixar que  a brutali-
dade, a ganância, a falta de respeito com o bem 
público, a falta de solidariedade caminhem a pas-
sos maiores que as pernas e tornem nossa cidade 
uma desconhecida para nós... Vamos continuar 
a trabalhar de coração aberto, com um sorriso 
nos lábios, falando das belezas de nossa terra e do 
quanto é lindo seu futuro, do quanto o macaense 
é capaz de realizar para manter nossa  “Capital 
do Petróleo” imponente e promissora sem es-
quecer da “Princesinha do Atlântico “rica de no-
breza no amor . Cigarras saúdam Sérgio Marins!

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

“O que segue a justiça e a beneficência 
achará a vida, a justiça e a honra.” 

(PROVÉRBIOS 21:21)

Uma super festa marcou o Dia das Crian-
ças, no Condomínio Vale dos Cristais, rolando 
muita diversão por todo o dia de sábado (12). O 
evento foi liderado pela Vice-Diretora Social do 
Condomínio, Ana Beatriz Sabbatini, pelo Sín-
dico Casemiro Filgueira e pela Diretora Social 
Leise Machado.

A festa do Vale dos Cristais foi 
comandada por Ana Beatriz Sabbatini, 
Casemiro Filgueira e Leise Machado

Criançada 
em festa

Menina bem educada e mui-
to boa aluna, a bela Beatriz da 
Silva Barbet curtiu um ótimo 
clima de muitos abraços, nesta 
sexta-feira (18), por conta de 
seu aniversário de 16 aninhos. 
A lindinha viveu uma noite de 
carinho em meio as delícias da 
culinária japonesa, junto a sua 
mãe Patrícia Barboza e demais 
familiares. E neste sábado (19), 
a aniversariante vai curtir co-
memoração especial com os 
amigos em restaurante da orla 
dos Cavaleiros.

Bia linda, Felicidades! Deus a 
abençoe!!!

Linda demais!!!

Também no Dia das Crianças, 12 de outrubro, 
os abraços rolaram em torno de José Carlos de 
Souza, celebrando mais um ano de vida.

Felicidades!!!

O aniversariante José Carlos 
que curtiu dia especial

Abraços 
de aniversário

Quinta-feira (17) foi dia especial para Dilma 
Negreiros, que curtiu clima festivo pelo seu ani-
versário. Merece lembrar que a aniversariante é 
uma das responsáveis pelo trabalho de êxito do 
Ciemh2 Núcleo Cultural.

Parabéns!!!

A aniversariante Dilma, em clima 
festivo na quinta-feira (17)

Abraços de 
quinta-feira Na mesma quinta-feira (17), outro aniversa-

riante foi altamente cumprimentado. O pre-
miado atleta macaense Hildemberg Lima, Tetra 
Campeão Brasileiro e Vice-Campeão Mundial de 
Muay Thai de 2018, que completou seus bonitos 
19 anos de idade.

Mil parabéns!!!

O atleta Hildemberg Lima 
que curtiu clima festivo

Atleta de sucesso

Pessoa linda e muito querida na cidade, a co-
lunista Denise viveu um dia especial de aniver-
sário no Dia das Crianças (12). Ela passou a data 
cercada de carinho e sendo altamente cumpri-
mentada pelos amigos.

Parabéns, querida! Deus a abençoe sempre!!!

A querida Denise em seu dia de 
aniversário junto a filha, a bela Beatriz

Linda e querida
Feliz e saudável, o médico Dr. Antônio Dru-

mond Sorage completou, no Dia das Crianças, 
12 de outubro, os seus lindos 87 anos de idade. 
O aniversariante curtiu clima festivo em família.

Mil parabéns, querido médico! Deus o aben-
çoe!!!

Dr. Drumond que curtiu clima festivo, 
ao lado da esposa Marlene

87 anos de vida

A lindinha aniversariante 
Bia, em clima festivo outro 
dia, ao vencer a gincana do 

Colégio UEDA Peçanha, por 
recolher o maior número de 

brinquedos que serão doados 
a crianças carentes da cidade
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AGENDA CULTURAL

Teatro é Sesi 
COMANDANDO a boa programação 

para todos os gostos e idade, tan-
to adulto quanto infantil, neste 
mês de outubro, o Teatro do Sesi 
Macaé promove no dia 24 o espe-
táculo adulto ‘A Invenção do Nor-
deste’ às 20h. A entrada custa R$ 
22 (inteira) e a classificação etaria 
e de 16 anos. E fechando o mês 
com chave de ouro, no dia 30, o 
Ensaio CulturAll apresenta ‘The 
Bon Jovi Experience’ com Fábio 
HZ às 20h. O ingresso custa R$ 
40 (inteira) e a classificação etária 
é de 16 anos. Os ingressos estão 
à venda  a partir de hoje, 1º de ou-
tubro, somente no atendimento 
da Firjan SESI Macaé. O Teatro 
do Sesi Macaé fica na Alameda 
Etelvino Gomes, 155 (Bairro Ri-
viera Fluminense).

SERVIÇO: Programação do Teatro 
do Sesi Macaé

DATAS: 24 e 30
LOCAL: Teatro do Sesi Macaé - Ala-

meda Etelvino Gomes, 155 (Bairro 
Riviera Fluminense)

Curso de Teatro
ESTÃO abertas as inscrições para o 

Curso de Teatro para Crianças e Ado-
lescentes. O evento acontece no Es-
paço de Festa FAC, numa oranização 

da Organogrupoteatral (produtora 
cultural Margareth Indio do Brasil), 
em horários manhã e tarde.

SERVIÇO: Curso de Teatro para Crian-
ças 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 Jomapi-

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

SERVIÇO: Aulas de artes terapêuticas 
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 Pra-

ça Gê Sardenberg (antiga Câmara 
Municipal de Macaé), das 9h às 19h, 
trazendo a proposta de implemen-
tar uma cultura sustentável 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 naturais ou orgânicas rurais 
e urbanas, além de alertar sobre os 
perigos dos agrotóxicos e dos trans-
gênicos. 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 (antiga 

Câmara Municipal de Macaé)
HORÁRIO: das 9h às 19h

Feira Barramar
MUITO elogiada, a Feira Barramares 

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, 
perfumaria e cosméticos, diversão 
para as crianças e música ao vivo.

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

cadão, perto do Bairro Barreto
HORÁRIO: das 19h às 23h

Feira de Agricultura 
Familiar
VISANDO beneficiar tanto os produtores 

quanto a comunidade com os produ-
tos de qualidade, acontece a 1ª Feira 
de Agricultura Familiar e Economia 
Solidária do Município de Macaé. O 
evento abre uma nova oportunidade 
de bons negócios na cidade. A Feiri-
nha 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 Econo-
mia Solidária do Município de Macaé, 
Coopmac.  A Diretora Financeira e de 
Administração, Miria Marins, esclarece 
que a proposta deste evento é propor-
cionar maior renda aos produtores, e 
promover o escoamento de suas mer-
cadorias, 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 acon-

tece a Feirinha do Horto, que se tor-
nou um local de boa música, comidas 
gostosas e encontro de amigos. O 
evento é realizado toda quinta-feira, a 
partir das 18h30, oferecendo yakiso-
ba, vatapá, churrasquinhos, batata fri-

ta, 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
OUTRAS informações: (22) 99957-

5299

Feira do Mirante
SEMANALMENTE, acontece a Feira Gas-

tronômica Artesanal do Mirante da La-
goa marcando pleno sucesso. O evento 
é realizado às quintas-feiras, a partir das 
19h, com talentos locais, transcorrendo 
em meio a diversas barracas com pastéis, 
batatas fritas, pizzas, caldos, tortas, bo-
los, doces, acarajé, churrasco, empadas 
e outros. A feira vem atraindo a presença 
de um público crescente a cada sema-
na, recebendo moradores e convidados, 
sendo considerada uma excelente opção 
para famílias e amigos.

SERVIÇO: Feira Gastronômica Artesa-
nal do Mirante da Lagoa

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

Neuróticos Anônimos
PROBLEMAS com depressão, solidão, rai-

va, ansiedade, timidez, insônia, ciúmes, 
pânico e estresse? Procure o Neuróticos 
Anônimos, através do Grupo Conviver 
e Reviver, que funciona na Rua Prefeito 
Moreira Neto, 72 - 3º Andar - Paróquia 
São João Batista. As reuniões aconte-

cem aos domingos, 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 felicidade e as 12 tradições, 
que propõem uma convivência harmo-
niosa com todas as outras pessoas.

SERVIÇO: Programa de Recuperação 
de Neuróticos Anônimos

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

Rua Prefeito Moreira Neto, 72 - 3º 
Andar

INFORMAÇÕES: telefone (22) 99229-
1945 (Claro) / 99799-5649 (Vivo) / 
e-mail podersuperior12@gmail.com

Aion Ville
ALIADO aos bons momentos, 

quemnão conhece deve 
conhecer o espaço Aion 
Vil le,  no Mar do Norte, 
para agradáveis horas de 
lazer e de festas, além de 
treinamentos especiais 
para funcionários de em-
presas. Informações 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@odebateon.com.br

CINEMA Programação de Cinema de 17 a 23 de outubro/2019

Malévola – Dona do Mal
GÊNERO: Aventura

CLASSIFICAÇÃO: 10 anos

HORÁRIOS: 14h (2D/Dub), 16h (2D/

Dub), 16h20 (2D/Dub), 18h30 

(2D/Dub), 18h45 (2D/Dub), 19h 

(2D/Dub), 20h50 (2D/Leg), 

21h10 (2D/Dub)

SINOPSE:  Cinco anos após Aurora 

(Elle Fanning) despertar do sono 

profundo, a agora rainha dos Mo-

ors é pedida em casamento pelo 

príncipe Phillip (Harris Dickinson). 

Ela aceita o pedido e, com isso, 

parte rumo ao reino de Ulstead ao 

lado de Malévola (Angelina Jo-

lie), no intuito de conhecer seus 

futuros sogros, John (Robert Lin-

dsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). 

O jantar entre eles deveria ser de 

celebração entre os reinos, mas 

os interesses de Ingrith vêm à 

tona quando é criado um atrito 

com Malévola e os demais seres 

mágicos.

PROJETO Gemini : Pos-
terProjeto Gemini

GÊNERO: Drama

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos

HORÁRIOS: 14h20 (2D/Dub), 

16h40 (2D/Dub), 21h20 (2D/

Leg)

SINOPSE:  O melhor assassino do 

mundo está ficando velho e me-

nos confiável. Por isso seus che-

fes decidem eliminá-lo criando 

um clone mais novo e mais forte 

com a tarefa de exterminá-lo. 

 CORINGA : PosterCo-
ringa

GÊNERO: Drama

CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

HORÁRIOS: 14h (2D/Dub), 16h15 

(2D/Dub), 18h40 (2D/Dub), 19h 

(2D/Leg), 21h (2D/Leg), 21h20 

(2D/Leg)

SINOPSE:  Arthur Fleck (Joaquin 

Phoenix) trabalha como palhaço 

para uma agência de talentos e, 

toda semana, precisa compare-

cer a uma agente social, devido 

aos seus conhecidos problemas 

mentais. Após ser demitido, Fle-

ck reage mal à gozação de três 

homens em pleno metrô e os 

mata. Os assassinatos iniciam 

um movimento popular contra 

a elite de Gotham City, da qual 

Thomas Wayne (Brett Cullen) é 

seu maior representante.

 ANGRY Birds 2 - O Fil-
me : PosterAngry Birds 
2

GÊNERO: Animação

CLASSIFICAÇÃO: 6 anos

HORÁRIOS: 15h (2D/Dub), 17h (2D/

Dub)

SINOPSE:  Red e seus amigos de-

dicam a vida a proteger a Ilha dos 

Pássaros dos constantes ata-

ques vindos da Ilha dos Porcos. 

Entretanto, quanto uma terceira 

ilha surge e começa a atacá-los, 

Leonardo, o rei dos porcos, de-

cide procurar seu arqui-inimigo 

em busca de uma trégua para 

que, juntos, possam enfrentar a 

ameaça em comum.

TRAILER: http://www.adorocinema.

com/filmes/filme-249707/trai-

ler-19561705/

ELA Disse, Ele Disse 
: PosterEla disse, Ele 
disse

GÊNERO: Comédia

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

HORÁRIOS: 14h20

SINOPSE:  Rosa (Duda Matte) e 

Léo (Marcus Bessa) são ado-

lescentes de 14 anos que aca-

baram de entrar em uma nova 

escola, onde precisam lidar 

com a difícil tarefa de fazer 

novos amigos. Enquanto Léo 

logo demonstra interesse em 

futebol, Rosa enfrenta proble-

mas com Júlia (Maísa), a ga-

rota mais popular do colégio.

ARTE

Exposição de Artes abre FESTIM 2019
Com o tema Ambiente Ambivalente - do Consumo ao Descaso, Alexandre Moure expõe suas obras, entre 
os dias 21 e 27 de outubro, na Galeria de Arte Hindemburgo Olive, do Teatro Municipal, das 9h às 17h

Pela primeira vez em Ma-
caé, o artista plástico ca-
rioca, Alexandre Moure, 

44 anos, estará expondo suas 
obras, entre os dias 21 e 27 de 
outubro, na Galeria de Arte 
Hindemburgo Olive, do Teatro 
Municipal, das 9h às 17h.

A exposição está inserida na 
programação do Festival de 
Esquetes de Macaé - FESTIM 
2019 - que acontecerá nos dias 
26 e 27 de outubro, a partir das 
18h. O Festival é realizado e pro-
duzido por Aldebaran Bastos, 
com o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secretaria de 
Cultura.

Com o tema Ambiente Ambi-
valente - do Consumo ao Desca-
so, a mostra tem a intenção de 
causar uma reflexão à respeito 
do atual quadro ambiental do 
planeta e incentivar a discus-
são, além de tratar de questões 
específicas da pintura que são 
de interesse de todo estudioso 
e admirador da arte em geral.

"Essa exposição visa trazer a 
reflexão sobre a responsabilida-
de do ser humano em relação ao 
meio ambiente. Através da pin-
tura à óleo sobre tela tendo re-
tratar como a população cuida 
da natureza - essa que nos pro-
porciona tantos alimentos, de 
forma gratuita", observou.

Alexandre vê na arte uma 
poderosa ferramenta de trans-
formação. "Gosto de pintar al-
go que não seja apenas para ser 
contemplado, mas que levante 
questões do mundo contem-
porâneo e da sociedade na qual 
estamos inseridos", concluiu o 
artista que também utiliza ou-
tras técnicas, como: nanquim e 
aquarela, além da gravura.

Sobre o FESTIM 2019: Com a 

aproximação do mês em que se 
comemora a Cultura, Macaé se 
prepara para receber a Festa do 
Teatro, o FESTIM, Festival de 
Esquete de Macaé, uma mostra 
competitiva de cenas curtas, em 
que são premiados grupos de 
teatro, de várias partes do país, 
que estarão se apresentando 
gratuitamente, no Teatro Mu-
nicipal.

Com temas atuais e abordan-
do assuntos diversos, utilizando 
a comédia, o drama a farsa e ou-
tras linguagens teatrais, o FES-
TIM, produzido e realizado por 
Aldebaran Bastos, visa fomen-
tar a arte, promover o acesso 
gratuito à Cultura e incentivar 
jovens ao ingresso no universo 
dos festivais de cultura, fomen-
tando assim a inclusão, reflexão 
e transformação.

Foram selecionados 20 tra-
balhos que concorrem aos prê-
mios em dinheiro e troféus, de 
melhor direção, melhor ator, 
melhor atriz, melhor texto iné-
dito e prêmio especial para o 
júri.

O evento também é um pro-
jeto sociocultural. O ingresso 
é apenas 01kg de alimento não 
perecível, que será doado para 
instituições sociais do municí-
pio. Nesses três anos de exis-
tência do FESTIM já foi doada 
1 tonelada de alimentos.

Além da mostra competi-
tiva, o Festival que está indo 
para a sua quarta edição, com 
convidados especiais, com a 
participação de companhia 
de dança, poeta e um corpo 
de jurados. E, para dar aber-
tura ao Festival, a Galeria de 
Arte Hindemburgo Olive traz 
o artista plástico Alexandre 
Moure.

DIVULGAÇÃO

Alexandre vê na arte uma poderosa ferramenta de transformação
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KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Os empresários Luana 
Carvalho e Rodrigo Xpc 
inauguraram o Rustique 
Lounge e Bar em evento 
só para convidados 
neste dia 18 de outubro

Este colunista recebe o 
carinho dos empresários, 

djs e amigos Luana 
Carvalho e Rodrigo Xpc 

em dia de aniversário

O Lounge e Bar RUSTIQUE. É na Avenida Atlântica, 1842 
nos Cavaleiros. Com muita música boa, drinks mil, gente bo-
nita. O local completamente estilizado e no quesito "rústico-
chiq" possui no atual momento a melhor som de altíssimo 
padrão e já na inauguração traz Sandro Valente, Blacksheepz 
(Ramon Kreisler e Cadu Novelino), Azulae, Rian Carvalho 
e Flávio Bastos. A nova casa promete movimentar a parte 
da Orla Macaense. Afinal os proprietários Luana Carvalho e 
Rodrigo Xpc (casal Follk) tem o toque de Midas!

INAUGURA HOJE (18)

Igreja Nossa Senhora de Fátima 
realiza 'Avivamento para Família'

TEATRO

Com o objetivo de fortale-
cer as famílias na caminhada 
da fé e da santificação, desen-
volvendo  nelas uma vida de 
oração, na qual tenham maior  
intimidade com o  Senhor, 
a Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima está promoven-
do evento intitulado 'Aviva-
mento para Família". Essa 
ação religiosa será realizada 
no domingo (27), entre 9h30 
e 20h, após a santa missa no 
templo, que fica na Rua Tei-
xeira de Gouveia 1312.

Segundo os coordenadores 
da Pastoral da  Família, Thia-
go e Bárbara Botelho, o even-
to foi pensado para atingir 
todas as famílias, está aberto a 
pessoas  de qualquer faixa etá-
ria. Para efetuar a inscrição, 
deve-se acessar o site: www.
fatimamacae.com.br. A ativi-
dade será gratuita, com almo-
ço a ser vendido por R$ 15,00 
para adulto e por R$ 10,00 pa-
ra crianças.  "Esperamos rece-
ber cerca de 400 pessoas para 
participar desse dia de alegria 
e aprofundamento na vida es-
piritual", informa Thiago.

Nesse avivamento para fa-
mílias haverá  participação do 
cantor e pregador da Canção 
Nova, Márcio Todeschini e 
sua esposa  Eliete, que coor-
denarão as palestras do even-
to. Seus três filhos farão ativi-
dades para crianças de seis a 
12  anos de idade. O padre da 
paróquia Nossa Senhora de 
Fátima,  Fábio Felipe,  tam-
bém irá pregar para as famí-
lias. Já o Ministério de Música 
Trindade Santa conduzirá a 
animação do evento.

Thiago acrescenta :  "o con-
teúdo a ser ministrado  no 
'Avivamento para Família' 
consiste em pregações, lou-
vores e adorações. Acompa-
nhamos muitas famílias com 
grandes tribulações e, em 
alguns casos,  em situações, 
que só Deus em sua infinita 
misericórdia e poder pode 
transformar e restaurar. Nós 
acreditamos na presença e no 
amor  transformador de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, para que 
sejamos renovados pela graça 
do Espírito Santo e pela força 
da oração em comunidade".

ARQUIVO
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Ballet em Festa
Amiga Apaixonante

Em dia bastante especial de aniversário, na última segunda-
feira (14) esteve a linda bailarina Helena Araújo, que junto a família 

e o namorado, o médico neurologista Eric Golosov Cure, come-
morou  o seu dia feliz. Parabéns, que o amor e o carinho de Jesus 

estejam sempre lhe protegendo. Beijos, linda!!!

Os avós Mauricio Aguiar e Carla Beatriz, apaixonados com a bela neta, 
Catarina Leal de Almeida Rebelo que nasceu há um mês. Parabéns, 

queridos!!!
A bonita vovó Joelza Murta desfrutando da 

companhia de sua netinha linda Antonella Murta

Linda, serena e sempre doce!!! Assim é a amiga de 
infância, Vania Maria Pacheco, que nesta sexta-feira 

(18) acrescenta mais um verão de mar azul em sua vida. 
A queridinha de todos é uma amiga, que marca presença 

em todos os momentos baixos e altos na vida de seus 
amigos. Parabéns, lindona, que Deus  conserve em você 

toda alegria do Universo aliada a essa fidelidade que é 
peculiar em poucos. Te adoro!!! 

O médico  Eric Golosov Cure brindando o dia especial da 
namorada Helena Araújo

A bela Vânia Pacheco em altos preparativos, 
por conta de seu aniversário na próxima sexta-

feira(18). Na foto, a queridinha ao lado da amiga 
Angélica Paes

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Arquiteta homenageia mãe do ator 
Paulo Gustavo na Casa Design 2019

DESIGN

O Casa Design prepara 
sua 17 edição 2019, mais 
uma realizada em Niterói, 
com abertura ao público 
a partir desta semana, dia 
22 de outubro, na Estrada 
Fróes, em São Francisco, 
até o dia 08 de dezembro, 
com 30 ambientes e 42 
profissionais renomados no 
mercado nacional. A mos-
tra vem com uma novidade 
este ano: grande parte dos 
ambientes terão persona-
lidades homenageadas. A 
arquiteta Letícia Loureiro 
escolheu a mãe do ator Pau-
lo Gustavo, Dona Déa Lúcia, 
como inspiração para uma 
cozinha integrada que pro-
mete ser um dos pontos al-
tos do evento.  Letícia Lou-
reiro, foi criada em Macaé, 
filha de Walter Loureiro e 
Helena Barboza;  graduada 
desde 2010, especializada 
em Iluminação, com escri-
tório localizado em Icaraí-
Niterói, responsável pelo 

projeto  de interiores do 
Paradiso Hotel Macaé,  que 
fica na orla da Praia dos 
Cavaleiros; e por outros 
projetos de construção e 
reforma, residenciais ou 
corporativos,  nas cidades 
de Niterói, Rio de Janeiro 
e Macaé.
A mostra Casa Design 
é o evento mais importante 
na área de arquitetura, de-
coração, design, paisagismo 
e cultura da cidade de Nite-
rói, presente no calendário 
cultural oficial da cidade, 
atrai visitantes de vários 
lugares, além de ser reco-
nhecida e prestigiada pelos 
veículos de comunicação 
local e nacional. A mãe mais 
famosa do país, Déa Lúcia, 
revelou estar ansiosa para 
conhecer seu espaço "Co-
zinha Integrada para Déa 
Lúcia" , que está sendo pro-
jetada pela arquiteta Leticia 
Loureiro, na Mostra Casa 
Design 2019. "Na cozinha 

CRÉDITO

Arquiteta homenageia mãe do ator Paulo Gustavo na Casa Design 2019

Arquiteta homenageia mãe do ator 
Paulo Gustavo na Casa Design 
2019 -

tenho registros das histó-
rias da minha avó e até das 
quentinhas que fazia para 
vender e criar meus filhos. 
Está lindo o espaço! Ve-
nham conferir! ", convida 
Déa Lucia , essa mãe que 
é literalmente uma peça, 
agora também na "Cozinha 
para Déa Lucia".
Presente nos prin-
cipais eventos nacionais 
e internacionais de arqui-
tetura, Letícia Loureiro é 
considerada uma das mais 
atualizadas arquitetas da 
atualidade. O trabalho de 
Letícia vai desde a análise 
do espaço para adequação 
às necessidades do cotidia-
no até o acompanhamento 
de obras, dando dicas para 
redução de custos e usan-
do materiais atuais no 
mercado. Você encontra 
os trabalhos da arquiteta 
nas redes sociais facebook 
e instagran @leticialourei-
roarquitetura.
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O DEBATINHOpor KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A Estrela Cadente e Seus Amores 
Assim diz a Lenda da Estrela Cadente: no início do mundo o céu noturno era praticamente 

vazio e sem brilho, pois nele só existiam a Lua e umas poucas estrelas. As estrelas se sen-
tiam solitárias e passavam todas as noites olhando para a Terra. Elas viam belos rapazes nas 
muitas tribos da Amazônia e acreditavam que seriam mais felizes se eles viessem morar com 
elas no céu.

Os raios de luz das estrelas têm o poder de seduzir e encantar os moradores da Terra. As-
sim, todas as noites elas fi cam piscando, tentando chamar atenção dos rapazes.

Quando a estrela percebe que algum índio está olhando para o alto, admirando sua beleza, 
ela desce à Terra e se transforma numa linda jovem. Num piscar de olhos vai ao encontro de 
seu admirador. 

O índio, que já estava encantado só de olhar a beleza da estrela ao longe, fi ca ainda mais 
apaixonado na presença da bela moça. Depois de trocarem olhares, os dois começam a con-
versar e a namorar.

Eles passam o resto da noite juntos e antes do dia amanhecer a bela moça retorna para o 
céu levando também o jovem índio. Dessa forma o céu está cada vez mais cheio de brilho e 
beleza, pois a cada noite um jovem rapaz é levado para viver em companhia de uma brilhan-
te estrela.

É por isso que de vez em quando uma estrela cadente risca os céus da grande fl oresta ama-
zônica. Isso acontece sempre quando uma delas desce à Terra em busca de um grande amor, 
que depois é levado para viver para sempre no céu.

Esses olhos da cor da 
esperança, traz serenidade e 
encanto!!! É o Felipe Filho, o 
amor que inunda o coração de 
seus papais: Ana Paula Conte 
e Felipe Alves. Lindo demais!!!

Ela é o coração em festa e risos!!! É a Antonella Murta, o belo troféu de sua 
vovó apaixonada, a Joelza Murta. Divina!!!

Eles celebram a alegria e o bem-estar, dividindo com todos 
em sua volta!!! São os irmãos Matheus e Davi Moraes, a 

plena felicidade de seus papais: Fernanda e Tiago Moraes. 
Apaixonantes!!!

Linda e cheia de atitude 
e amor!!! É a Sofi a 

YokoYama Wyatt, a 
princesinha do universo 
de seus papais: Sayury 

e Erich Wyatt. Um 
presente!!!

Ela esbanja beleza e simpatia!!! É a Marina Wyatt 
Monteiro, a joia rara de seus pais: Carla e Rafael Monteiro. 

A porção mágica de amor!!!

Ela irradia tanta luz, que acende as estrelinhas do Céu!!! É a 
Gabriela Gonçalves Figueiredo, o paraíso de sua mãe, a advogada 

Monica Gonçalves. Muito terna!!!


	Jornal 19-10-2019 (01)
	Jornal 19-10-2019 (02)
	Jornal 19-10-2019 (03)
	Jornal 19-10-2019 (04)
	Jornal 19-10-2019 (05)
	Jornal 19-10-2019 (06)
	Jornal 19-10-2019 (07)
	Jornal 19-10-2019 (08)
	Jornal 19-10-2019 (09) - (Cad_Dois - 1)
	Jornal 19-10-2019 (09) - (Cad_Dois - 2)
	Jornal 19-10-2019 (09) - (Cad_Dois - 3)
	Jornal 19-10-2019 (09) - (Cad_Dois - 4)
	Jornal 19-10-2019 (09) - (Cad_Dois - 5)
	Jornal 19-10-2019 (09) - (Cad_Dois - 6)
	Jornal 19-10-2019 (15) - Classificados
	Jornal 19-10-2019 (09) - (Cad_Dois - 8)

