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O DEBATE DIÁRIO DE MACAÉ

CADERNO DOIS
Dr. Joel toma posse na presidência da 
Sociedade de Medicina Intensiva/RJ
O médico Dr. Joel Tavares Passos se prepara para tomar posse como Presidente da Sotiej, no próximo dia 13

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Macaense assume presi-
dência de entidade de 
classe médica e con-

quista destaque em cenário 
científico do Estado. Trata-se 
do brilhante médico Dr. Joel 
Tavares Passos, que se prepara 
para tomar posse como Presi-
dente da Sociedade de Medicina 
Intensiva do Estado do Rio de 
Janeiro (Sotiej), e está cheio de 
projetos de grandes realizações 
na instituição. A solenidade de 
posse ocorrerá no Hotel Wind-
sor Excelsior, em Copacabana 
- no Rio de Janeiro, no próxi-
mo dia 13 de dezembro, onde o 
acontecimento será celebrado 
com a presença de toda a comu-
nidade científica intensivista do 
Estado.

O médico macaense ressalta 
que um dos seus projetos para 
marcar a sua gestão na Sotierj 
será a interiorização da insti-
tuição e a qualificação de profis-
sionais ligados a terapia inten-
siva e a medicina de urgência. 
“Quando uma sociedade treina 
e capacita continuamente seus 
membros, toda a sociedade 
lucra, pois certamente haverá 
melhora no atendimento, na 
eficiência e nos resultados”, de-
clarou Dr. Joel, acrescentando 
que o seu maior desafio é justa-
mente oferecer ferramenta pa-
ra garantir o aperfeiçoamento 
dos serviços da entidade. 

METAS E DESAFIOS

“Chegar à presidência desta 
expressiva instituição represen-
ta para mim o reconhecimento 
de todos os pares da importân-
cia do nosso trabalho desenvol-
vido em prol do intensivismo 
regional e brasileiro”, disse o 
futuro presidente da Sotierj, in-
formando ainda que suas metas 
profissionais como médico ma-
caense é tornar Macaé um polo 
de ensino, levando conheci-
mento para profissionais locais 
e regionais, melhorando assim 
a qualidade do tratamento da 
medicina intensiva e de urgên-
cia para toda população.

MÉDICO BRILHANTE

“Gostar de gente, esse é o 
principal adjetivo de Joel. Sou 
suspeita em falar deste ser 
humano incrível que é o meu 
marido. Nossa história come-
çou há 17 anos atrás, quando 
fui conquistada primeiro pelas 
flores anônimas que eu recebia. 
Ao longo destes anos, passamos 
por muitos obstáculos, apren-
demos juntos a lidar com os 
problemas, com os percalços 
que a vida nos traz”, confessou 
a esposa do médico, a Advogada 

Drª Patrícia Pacheco, que conta 
que acompanhou de perto toda 
sua garra e resiliência, sua for-
ça para lutar e jamais desistir. 
“E para ele, se algo deu errado, 
vamos corrigir, resolver e tentar 
de outra forma. “Assim tem si-
do a sua vida, ao assumir os seus 
projetos com o seu suor diário 
e jamais desistiu do seu sonho, 
jamais se deixou abater, zelando 
por cada pessoa que cruzasse o 
seu caminho”, frisou a advogada 

E continuou: “Para ele ser 
médico é gostar de gente, das 
relações humanas, olhar o ou-
tro com respeito e tratá-lo com 
amor, com dignidade. Com 
isso, hoje construiu uma linda 
carreira na medicina e vive para 
esta profissão, se empenhando 
a cada dia para levar um pouco 
de seu conhecimento aos novos 
médicos que estão surgindo, 
sempre com a esperança que 
jamais percam a humanidade 
ao tratar os pacientes”, falou ela, 
concluindo: “É o homem mais 
romântico e sensível que existe, 
o meu grande amor.”

AMOR À MEDICINA

Dr. Joel Tavares Passos é es-
pecialista em CTI pela Asso-
ciação de Medicina Intensi-
va Brasileira e Coordenador 
Médico do CTI do Hospital 
Unimed Costa do Sol, e es-
tá sempre em busca de seu 
aperfeiçoamento, voando 
alto pelo mundo afora para 
trazer novidades para Ma-
caé. Neste sentido, sempre 
que possível participa dos 
melhores eventos do mundo 
médico-científico. Ele conta 
que participa do Congresso 
Internacional de Terapia 
Intensiva há cerca de 15 
anos.

Dr. Joel informa que acor-
da cedo para estudar e, após 
atividade física, e café da 
manhã reforçado, ele divi-
de seu tempo entre o CTI do 
Hospital Unimed, o CTI do 
HPM, a UFRJ, onde dá aula 
na Faculdade de Medicina, 
e seu consultório particular. 
São pelo menos 12 horas de 
atividades diárias, incluin-
do alguns finais de sema-
na, sem falar nos plantões 
no CTI e na emergência do 
hospital Unimed.

O médico revela que o 
que mais o encanta no CTI 
é o cuidar. “Essa é a palavra 
mágica que faz a diferença. 
Quem escolhe a Medicina, 
a Enfermagem, a Fisiotera-
pia, a Psicologia, escolheu 
passar a vida cuidando das 
pessoas, tirando a dor, con-
solando e amenizando o so-
frimento. Essa é a principal 
razão de ser médico, isso 
sim faz a diferença”, disse.

DIVULGAÇÃO

 A solenidade de posse ocorrerá no Hotel Windsor Excelsior, em Copacabana - no Rio de Janeiro, no próximo dia 13 de 
dezembro, onde o acontecimento será celebrado com a presença de toda a comunidade científica intensivista do Estado.

Dr. Joel Tavares Passos
Nascido em Macaé, Dr. Joel Tavares 
Passos é especialista em CTI pela AMIB; 
especialista em Suporte Nutricional 
pela Sociedade Brasileira de Nutrição 
Parenteral e Enteral; membro da Comissão 
de Formação do Médico Intensivista 
da Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira; membro da Câmara Técnica de 

Terapia Intensiva do Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Rio de Janeiro; 
Professor da UFRJ - Faculdade de 
Medicina; Coordenador Médico do CTI do 
Hospital Unimed Costa do Sol; ex-membro 
da Diretoria Executiva da Associacão de 
Medicina Intensiva Brasileira; ex-presidente 
da Subregional Lagos Norte Noroeste da 
Sociedade de Terapia Intensiva do Estado 
do Rio de Janeiro (SOTIERJ).

FRASE

“Chegar à presidência 
desta expressiva instituição 
representa para mim o 
reconhecimento de todos os 
pares da importância do nosso 
trabalho desenvolvido em prol 
do intensivismo regional e 
brasileiro”
DR. JOEL TAVARES PASSOS , MÉDICO
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VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

"Por isso digo: Vivam pelo 
Espírito, e de modo nenhum 

satisfarão os desejos da carne."
(GÁLATAS 5:16)

O casal Milmar e Eduar-
do Zarour completou sex-
ta-feira (22) as suas Bodas 
de Ouro. A data foi marca-
da por uma linda festa sur-
presa organizada pela sua 
família, que aconteceu em 
clima dos mais alegres nos 
salões do Hotel Paradiso. 
A bonita decoração ficou 
a cargo de Eli Peron Fron-
gillo. E o toque de maior 
destaque foi a emoção do 
casal ao entrar nos salões e 
encontrar tudo lindo, toda 
a família e os amigos mais 
chegados reunidos.

Felicidades, queridos! 
Deus os abençoe sempre!!!

Bodas de Ouro

O casal Milmar e Eduardo durante os parabéns 

Milmar e Eduardo com os filhos Carlinhos, Duda e 
Daniele, as noras Viviane e Giovana, o genro Gute, os 

netos Valentina, Maria Fernanda, Miguel e Maria Eduarda
O casal com as cunhadas Vilma 
e Derli, e as irmãs Mara e Zilma

Barão em festa Bianca em festa Abraços de sexta
Terça-feira (25) foi dia especial para Marcos Santuchi Za-

rour Pinheiro (Barão), que curtiu clima de aniversário entre 
os abraços dos mais chegados.

Felicidades, querido!!!

Em alto clima de festa quarta-feira (27) esteve a Jornalista 
& Coach Bianca Guedes, por conta do seu aniversário. A bela 
reuniu amigos para celebrar mais um lindo ano de vida com 
muito amor e carinho, no Empório 46, onde recebeu muitos 
abraços.

Esta sexta-feira (29) foi dia especial para a querida amiga 
Vilminha Dias, por conta de sua nova idade. A aniversariante 
curtiu clima festivo com o marido José Valmir, celebrando a 
data em família.

Felicidades, querida!!!
O 
aniversariante 
Marcos em 
clima festivo 
junto a linda 
filha Malu

A aniversariante Bianca em clima festivo com os amigos 
Jonathan Gama, Wesley Costa, Glaucia Neves, 

Fabrício Quintana, Margot Nunes, Rodolfo, 
Renata Rocha e seu esposo Alex Carlos

A aniversariante Vilminha em clima 
festivo com o marido José Valmir
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AGENDA CULTURAL

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 aconte-
cem na Av. Rui Barbosa, 264 
loja 07 - Galeria Elias Agosti-

nho - 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 divul-
gar eventos em Macaé e 
região podem entrar  em 
contato com a jornal ista 
I s i s  M a r i a ,  a t r av é s  d o s 
t e l e f o n e s  ( 2 2 )  2 1 0 6 -
6 0 6 0  -  ra m a l  1 2 1 2  /  o u 
99985-0803 ou pelo e-
mail: isismaria@odebate-
on.com.br

CINEMA Programação de 28 de novembro a 4 de dezembro

Uma Segunda Chance 
para Amar

 ● GÊNERO: Comédia/Romance
 ● CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
 ● HORÁRIOS: 15h40 (2D/Dub), 
17h45 (2D/Dub), 19h50 (2D/
Dub), 22h (2D/Dub)
 ● SINOPSE:  Kate (Emilia Clarke) é 
uma jovem inglesa cuja vida é uma 
bagunça. Ela trabalha como elfo 
em uma loja temática de natal o 
ano todo. Quando ela conhece 
Tom (Henry Golding), o que pa-
recia impossível se torna reali-
dade, conforme o rapaz enxerga 
através de todas as barreiras que 
ela construiu.

Carcereiros - O Filme
 ● GÊNERO: Drama
 ● CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
 ● HORÁRIOS: 15h10, 17h20, 19h30, 
21h45

 ● SINOPSE:  Adriano é um historiador 
graduado e contrário à violência que 
decide virar carcereiro para seguir os 
passos do pai. Com a chegada de 
Abdel (Kaysar Dadour), um perigoso 
terrorista internacional, ao presídio 
em que trabalha, a tensão aumenta 
a ponto de provocar duas facções 
criminosas que vivem separadamen-
te. Adriano terá de enfrentar uma re-
belião - além de controlar os passos 
de Abdel.

Midway - Batalha em 
Alto Mar

 ● GÊNERO: Ação
 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
 ● HORÁRIOS: 21h40 (2D/Dub)
 ● SINOPSE:  O filme traz a perspec-
tiva de soldados e aviadores (ame-
ricanos e japoneses) que lutaram 
bravamente durante a Batalha de 
Midway, no Oceano Pacífico em 

junho de 1942. Através de men-
sagens codificadas, a Marinha 
Americana conseguiu identificar a 
localização e o horário dos ataques 
previstos pela Marinha Imperial Ja-
ponesa. Até hoje a disputa é con-
siderada 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: 18h (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: 17h20 (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.

Os Parças
 ● GÊNERO: Ação

 ● CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
 ● HORÁRIOS: 16h, 20h, 22h
 ● SINOPSE:  Chantageados e enga-
nados por um ambicioso trambi-
queiro (Oscar Magrini), Toinho (Tom 
Cavalcante), Ray Van (Whindersson 
Nunes), Pilôra (Tirullipa) e Romeu 
(Bruno de Luca) precisam organizar 
uma festa inesquecível de casamento 
sem nenhum dinheiro no bolso. Caso 
falhem, terão que lidar com o maior 
contrabandista 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: 19h20 (2D/Dub)
 ● SINOPSE:  Sabina Wilson (Kristen 
Stewart) e Jane Kano (Ella Balinska) 
são duas Panteras que precisam dei-
xar as diferenças de lado quando 

embarcam em uma aventura interna-
cional junto à nova Bosley (Elizabeth 
Banks) e com a cientista Elena Hou-
ghlin (Naomi Scott). Elas precisam 
impedir que um novo programa de 
energia se torne uma ameaça para a 
humanidade e descobrir quem está 
por trás de um plano tão maligno.

A Família Addams : 
PosterFamília Addams

 ● GÊNERO: Animação
 ● CLASSIFICAÇÃO: Livre
 ● HORÁRIOS: 15h20 (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.

ANDRÉA LISBOA

Ele se descreve como um observador que passa pela temática do amor, da ancestralidade e ainda por uma visão crítica do 
sadismo humano

Evandro 
Barcelos 
lança livro 
no Café 
Literário
A obra apresenta poemas sobre 
a beleza e a dor de ser, sobre 
amores e sobre formas de olhar 
para o mundo

O livro ‘Labirinto Cha-
mado Eu’, o primeiro 
de Evandro Muniz 

Barcelos, foi lançado no Café 
Literário do Solar dos Mellos 
- Museu da Cidade de Macaé, 
na noite desta quarta-feira 
(27). A publicação da Edito-
ra @selintrovoar apresenta 
poemas sobre a beleza e a 
dor de ser, sobre amores e 
sobre formas de olhar para o 
mundo. O Café Literário, que 
acontece às últimas quartas-
feiras de cada mês, a partir 
das 19h, com entrada franca, 
é um projeto da Secretaria 
de Cultura para o incentivo 
à leitura e valorização dos li-
vros e de autores do interior 
do estado.

O público presente à noite 

de autógrafos, composto por 
amantes da poesia e poetas, 
pôde apreciar também um 
sarau de poemas do autor e de 
poetas convidados. O gestor 
ambiental, Evandro Muniz 
Barcelos, nasceu em Araru-
ama-RJ. Ainda nos primei-
ros anos de vida, sua família 
volta às origens, retornando 
para Macaé, cidade onde ele 
vive até hoje. Evandro, que 
concluiu o Ensino Médio na 
Escola Estadual Luiz Reid, 
considera que a sua espo-
sa, a professora da Rede 
Municipal de Educação de 
Macaé Fabíola Barcelos, foi 
a responsável pela redesco-
berta do ‘Evandro leitor’, 
ao apresentá-lo à obra de 
Rubem Alves, que o impul-

sionou para a escrita.
"Isso aconteceu de forma 

biblioterápica, me salvando 
da desistência de libertar 
meus pensamentos poéticos 
sobre o eu e minha relação 
com o mundo. Tenho Rubem 
Alves como referência para a 
minha escrita. Mas para o 
meu resgate, contei também 
com Manoel de Barros e Fer-
nando Pessoa. Especialmen-
te o primeiro me fez voltar a 
observar os detalhes, como 
fazia na minha infância e 
adolescência. Quando voltei 
a ler, me vi escrevendo, disse 
o poeta.

Para ele, voltar-se para a 
leitura é fundamental para o 
despertar de um escritor. Ele 
se descreve como um obser-

vador que passa pela temática 
do amor, da ancestralidade e 
ainda por uma visão crítica do 
sadismo humano. Os temas 
do cotidiano e da contem-
poraneidade são para ele os 
mais atraentes.

Na casa do casal, acontece 
um clube de leitura de poe-
sia, o ‘Ler Poesia’ (@ Passari-
nhosNosotao), reunido uma 
vez ao mês. Fabíola Barcelos, 
professora no Ciep 455 Mu-
nicipalizado Maringá, no 
bairro Campo D’Oeste, de-
senvolve ainda um projeto de 
biblioterapia com um grupo 
infantil, o ‘Ninho de Leitores’.

O livro ‘Labirinto Chama-
do Eu’ pode ser adquirido 
enviando-se um ‘direct’ para 
@embmacae.

CULTURAL

FRASE

“Isso aconteceu de 
forma biblioterápica, 
me salvando da 
desistência de libertar 
meus pensamentos 
poéticos sobre o eu 
e minha relação com o 
mundo. Tenho Rubem Alves como referência 
para a minha escrita. Mas para o meu 
resgate, contei também com Manoel de 
Barros e Fernando Pessoa. Especialmente o 
primeiro me fez voltar a observar os detalhes, 
como fazia na minha infância e adolescência. 
Quando voltei a ler, me vi escrevendo”
EVANDRO MUNIZ BARCELOS, ESCRITOR E POETA
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Letícia Dutra, Administradora e Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas. Perfil@momento.
rh ajuda às pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho ou até mesmo conquistar seu primeiro 
emprego. Com dicas fáceis e em uma linguagem que todos entendam, também com treinamentos, 
palestras e consultoria

O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu nesta sexta-feira, 22, que, 
no final, a reforma administrativa deverá ficar mesmo para 2020, conforme 
decisão do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Guedes, como 
o governo já conseguiu aprovar neste ano uma reforma da Previdência 
robusta, que deverá permitir uma economia de quase R$ 1 trilhão em dez 
anos, enviou o pacto federativo ao Congresso e provavelmente deverá 
encaminhar a reforma tributária na semana que vem, a avaliação do 
presidente foi de que "o ano está ganho".

não é só eletrônicos, roupas e eletrodomésticos. Cada vez mais setores 
diferentes aproveitam para "surfar" na onda da Black Friday. Um deles é o 
farmacêutico. Um levantamento feito pela plataforma Consulta Remédios, 
comparador de preços de itens de farmácia do Brasil, crescem as buscas 
de produtos como protetores solares, antibióticos, remédios para controle 
de diabetes e pressão alta.

e o mercado de celulares se aquece. Além dessa fatia de consumo, tudo 
ligado ao aparelho como carregadores turbo, películas, cases e apetrechos 
são a grande procura nos sites. Já os aparelhos em si os preços não estão 
atrativos.

Desde meados do ano, a Prefeitura do Rio informa que fará o pagamento 
do 13º salário do funcionalismo de acordo com a lei, até 20 de dezembro, 
mas a preocupação de parlamentares e entidades que acompanham o 
Orçamento municipal é de onde sairão os recursos para pagar a folha extra, 
que custará em torno de R$ 1 bilhão.

No ano passado, o prefeito Marcelo Crivella conseguiu pagar o abono aos 
servidores com uma ajuda de R$ 51 milhões, obtida a partir da prorrogação 
de um contrato de exploração de publicidade do mobiliário urbano com 
empresas estrangeiras. A negociação culminou na abertura de seu 
processo de impeachment (que não foi adiante).

o dólar em alta nem adianta discutir descontos dos importados. Não tem 
como baixar o preço. 

REFORMA.

BLACKFRIDAY

NATAL CHEGANDO

PAGA OU NÃO PAGA.

ESSE ANO COM

GUSTAVO SILVA

GABRIEL SALES

Espetáculo da EMDança no Teatro será neste �m de semana
DANÇA

Depois de dez meses de pre-
paração, um total de 580 alunos 
da Escola Municipal de Dança 
(EMDança) apresentam, no 
Teatro Municipal de Macaé, 
espetáculo de encerramento 
do ano letivo. Baseado no filme 
‘Oz, Mágico e Poderoso’, o es-
petáculo com 1h30 de duração, 
dez figurinos, fora personagens, 
será realizado neste sábado (30) 
e domingo (1), com sessões às 
9h, às 11h30, às 16h e às 18h30. 
As apresentações serão restritas 
aos familiares dos alunos.

"A Escola Municipal de Dan-
ça faz um trabalho de excelên-
cia, permitindo o acesso à arte 
através da dança. O espetáculo 
de fim de ano, sempre tão aguar-
dado, é a coroação do trabalho e 
dedicação dos alunos, professo-
res, coordenadores e servidores 
em geral", disse o secretário de 
Cultura, Thales Coutinho.

Cada aluno receberá quatro 
convites para o evento. Par-
ticipam do show crianças de 
turmas desde o Pré-Ballet até 
jovens do Nível Médio. O es-
petáculo é composto por oito 

O tema deste ano é ‘Oz, 
Mágico e Poderoso’

apresentações nas modalida-
des Ballet Clássico, Jazz, Dan-
ças Urbanas e Contemporânea 
que se intercalam pelo cenário, 
no palco do Teatro Municipal, 
com figurinos, luzes e coreo-
grafias que prometem remeter 
o público ao mágico mundo de 
Oz.

O cenário e adereços foram 
idealizados e produzidos pela 
equipe da Escola Municipal 
de Dança, dirigida por Cláudia 
Tenório.

"Gostaria de agradecer aos 
funcionários da E.M. Dança que 
são sempre incansáveis nas suas 
atividades diárias e com todos 
os preparativos e cada detalhe 
para esse grande momento. 
Fazemos um trabalho de amor 
e dedicação para que todos os 
alunos possam brilhar neste 
dia", disse Cláudia.

Já as coreografias foram ela-
boradas pelos professores. No 
Ballet Clássico atuam Andreia 
Ventapane, Juliana Miranda, 
Gabriella Gripp, Cristine Xi-
menes, Marcelo Lima e Edu-
ardo Mury. No Jazz, a profes-
sora Renata Farah; nas Danças 
Urbanas, Thiago Moreth, e na 
Contemporânea, Luize Helena 
Pessanha, que assina a direção 
do espetáculo.

MAURÍCIO PORÃO

O Teatro Municipal de Macaé está localizado na Avenida Rui Barbosa, 780, no Centro, e a EM Dança fica na rua São João, 76, 
também no Centro da cidade. O telefone para mais informações é o 2772-6386.
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Bodas de 
Esmeralda

Amiga
querida

Uma União feliz se constrói com mui-
to amor, cumplicidade e compreensão!!! 
Assim, que o casal, Alberto Gomes e 
Joadi, construiu seu casamento há 40 
anos - Bodas de Esmeralda. Para fes-
tejar a Renovação dos votos, seguiram 
felizes para um tour de um mês, às mais 
belas capitais Europeias, onde desfru-
tam com alegria e companheirismo os 
momentos mágicos da vida vivenciada 
a dois. Parabéns, que Deus abençoe e 
regue com mais e mais amor o casamen-
to de vocês!!!

Amiga querida, que sempre 
distribui sorrisos e simpatia para 

todos. É a Suzan Ferraz, que 
comemora mais um aniversário 

no dia 30 de novembro, quando 
reúne seus filhos e amigos mais 
chegados, para alegrar seu dia. 
Parabéns, que Deus não deixe 

lhe faltar alegria, para conti-
nuar nos iluminando com seu 

sorrisão!!!

O bonito casal Sr. Alberto Gomes e 
Joadi, em Paris - França

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Os elegantes médicos, Júlio Máximo e Alessandra 
Dominguez, em recente festa

A bela Suzan Ferraz, que 
vai estar em seu dia Feliz 

(30)

A gata vovó Daise Pires se esbaldando da companhia da netinha 
linda 

Fernando Tavares Pereira e Jussara, empre in love. 
Muito lindo!!!

TEATRO

Musical da Emart convida para 
viagem no Submarino Amarelo
Um grupo de crianças 

convida o público a em-
barcar numa aventura 

sem igual, a bordo do subma-
rino amarelo, que os levará a 
uma terra mágica. Os alunos 
de musicalização, coral e tea-
tro infantil da Escola Munici-
pal de Artes Maria José Gue-
des (Emart) se uniram a bordo 
de ‘Uma viagem no submari-
no amarelo’. O espetáculo da 
mostra de fim de ano vai guiar 
os espectadores em uma aven-
tura transformadora através 
de mergulhos nas mais belas 
canções dos Beatles, trazendo 
à tona valiosas lições de vida 
e compreensão de algo muito 
importante: "All you need is 
Love”. O musical será exibido 
no Teatro Municipal de Ma-
caé, na próxima terça-feira 
(3), às 19h.

A montagem de ‘Uma via-
gem no submarino amarelo’ 
tem a participação no elenco 
de alguns integrantes do cur-
so técnico em Música, o Su-
per Vox, e do grupo Vozes da 
Emart, formado por alunos 
do curso básico. Terá ainda 
o acompanhamento especial 
do professor José Neto que, 
na semana passada, trouxe a 
Oficina Beatbox para dinami-
zar a apresentação dos alu-
nos. Conduzindo essa viagem 
musical, estão os professores 
Lincoln Castro, Miliane Bod-
narasec e Eduardo Soares. In-
cluindo alunos, professores e 
direção, o elenco totaliza 55 
componentes.

Fazendo parte do grupo 
Vozes da Emart, Mariana Si-
mões, 15 anos, está ansiosa 
para subir pela segunda vez 
no palco do Teatro Munici-
pal. Cantar para ela é um pro-
jeto de vida sonhado desde a 

infância. “Estudar na Emart 
com o professor Lincoln foi 
a melhor coisa que me acon-
teceu depois de vir morar em 
Macaé. Ele é um grande mes-
tre e apoiador da carreira que 
pretendo seguir no futuro, 
porque amo cantar!”, disse 
a sorridente e talentosa me-
nina com tamanho de gente 
grande.

"A mostra é um evento de-
dicado aos familiares dos alu-
nos para que possam acom-
panhar os resultados do que 
assimilaram ao longo do ano. 
A maior parcela dos ingressos 
é direcionada a eles, entretan-
to, sempre é reservada uma 
parte ao público externo para 
que também venham conhe-
cer o trabalho desenvolvido 
pela escola", explica o diretor 
da Emart, Edie Lameu. Um 
dia antes da apresentação de 
‘Uma viagem no submarino 
amarelo’, a bilheteria do te-
atro estará aberta fazendo a 
distribuição de uma quanti-
dade limitada de ingressos, a 
partir das 9h, para atender aos 
interessados.

Estão no elenco principal 
os alunos do teatro musical 
infantil:  Alan Minervino, 
Emily Minervino, Guilher-
me Ribeiro, Helena Mardock, 
Heloísa Mardock, Isabelle de 
Assis, Letícia Fonseca, Letícia 
Guimarães, Luisa Guimarães, 
Luiza Vedder, Maria Eduarda 
Rodrigues, Maria Júlia Nas-
cimento, Maria Vitória Ro-
drigues, Nicolas Félix, Rafael 
Viana, Samuel Wellington, Sa-
rah Félix, Tainá Nascimento, 
Yuri do Sacramento, Laís da 
Costa, Marcos Eliezer, Maíra 
de Souza, Hemerson Ferrei-
ra, Joyce Kelly, Anne Beatriz 
e Rafael Martins.

ARTE

O musical será exibido no Teatro Municipal de Macaé, na próxima terça-feira (3)
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A tartaruga da Montanha e o Gavião - A decepção
Numa montanha alta e fria vivia uma mamãe 

tartaruga bem dedicada com seus filhotinhos. Seu 
dia a dia era cuidar dos seus cascudinhos. Quan-
do estava deitada para dormir lembrou - amanhã 
faz um ano que os meus pequeninos eclodiram de 
seus ovinhos. Então pensou - Vou fazer uma bela 
festa de aniversário para eles. Logo, deu inicio aos 
preparativos.  Para suas crianças a mamãe pediu 
que rodassem por toda a montanha e convidassem 
todas as vizinhas tartarugas. E assim as tartaru-
guinhas fizeram. Ela foi até o local onde faria a 
festa e começou a enfeitar. Entre as muitas pe-
dras do relevo, a mãe-tartaruga salpicou o chão de 
corais coloridos,encheu de algas verdes por entre 
as pedreiras, ficando bonito e alegre o local. Logo 
depois saiu em busca de comida para os convida-
dos. Então foi até o mar da redondeza e pegou uma 
enorme variedade de ervas marinhas, peixinhos, 
lula, camarões, caranguejos e algas.

No dia da festa, no horário marcado começaram 

a chegar as muitas tartarugas com seus filhotinhos. 
As pequenas tartaruguinhas aniversariantes eram 
somente alegria. Quando de repente, no meio da 
festa foram surpreendidas por um gavião num voo 
rasante, que  mergulhou até o chão e pegou a mais 
gordinha aniversariante e a levou para as nuvens. 
As tartarugas por um segundo ficaram pasmas e 
apavoradas com o acontecido. Viravam os olhinhos 
para cima quando o inesperado aconteceu. Lá no 
alto, o gavião soltou a aniversariante quebrando o 
casco da pobrezinha. Resultado: Ela acabou viran-
do almoço do filhote do gavião.

Você conhece alguém assim como esse gavião? 
Eu conheço. O Charles, ele adora brigar. No aniver-
sário de 15 anos de Josias ele começou uma briga 
por conta de seu time de futebol, que terminou em 
agressões. A mãe de Josias terminou com a festa 
num segundo. Ufa, que triste!!!

Moral: A decepção é um dos piores sentimentos 
para as pessoas!!!

Ela é como o girassol, emana energia saudável de alegria para 
o mundo!!! É a Maitê Lopes Tavares, o amor quentinho de seus 
pais: Laís e Cesar Augusto Tavares Junior e ainda é a fábrica 

de felicidade da vovó Adriana de Souza e Silva. Bálsamo a 
pequerrucha!!!

Ele parece uma pintura de tão maravilhoso!!! É o Felipe Filho, a obra 
de arte mais preciosa do universo de seus pais: Ana Paula Conte e 

Felipe Alves. Obra prima!!!

Linda que contém o Céu nos seus belos olhos!!! 
É a Alicia Barroco, a versão mais pura da beleza 

em uma baby. Ela é fi lha de muito orgulho de seus 
papais: Maria Fernanda e Hugo Barros. Uma 

princesa!!!

Inteligente, talentoso e muito gato!!! É o Theo Souza Lescure, o 
levadinho mais amado de seus papais: Sarah e Felipe Lescure. Uma 

bênção o pequeno!!!

Linda como uma fl or, que perfuma tudo ao seu 
redor!!! É a Maria Clara de Oliveira Terra Fernandes 
Dias, a fl orzinha mais bem regada de amor de seus 

pais: Franciele Terra e Martillen Dias. A Primavera a 
pequena!!!

Uma bela Flamenguista de Carteirinha, que foi ao Céu com o 
show de seu time preferido!!! É a Maria Clara Rodrigues Garbelini, 

a melhor vibração de carinho de seus papais: Juliana e Felipe 
Camello Rodrigues. Uma paixão!!!
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