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Nesta época do ano, o mundo fica mais colorido, mais bonito, mais cheio de 
vida. As pessoas estão mais alegres e transbordam emoção.
A única certeza é que, muito além dos presentes, dos enfeites, das velas e 
das comidas, há um Deus que espalha a sua verdadeira luz. Jesus Cristo 
renasce em amor e alegria. É o milagre da vida que colore os sorrisos, 
espalhando o amor ao próximo pregado pelo nosso Salvador, revelando o 
amor de Deus pela humanidade.
Que neste Natal, você, caro leitor, tenha a oportunidade de transformar 
a sua casa numa nova Belém e seu coração numa nova manjedoura, 
acolhendo Jesus Cristo, que renasce a cada dia.

“Porque um menino nos nasceu, um fi lho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: 
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.”  (Isaías 9:6)

Livea é Felipe Cabral Gomes
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“Honra teu pai e tua mãe, a fim 
de que tenhas vida longa na terra 
que o Senhor,o teu Deus, te dá.”"

(ÊXODO 20:12)

Um final de tarde agra-
dável marcou a vida dos 
funcionários do jornal O 
DEBATE e do Hotel Per-
sonal, na quinta-feira (19). 
Tudo aconteceu durante 
a confraternização incre-
mentada pela empresa, nu-
ma comemoração natalina 
sob a liderança dos Direto-
res Oscar Pires e Zilma Za-
rour Pires, que transcorreu 
em meio a delicioso lanche. 
Na oportunidade, o diretor 
agradeceu a todos pelo de-
sempenho durante o ano de 
2019. Ao final a direção ofe-
receu de presente a todos os 
funcionários uma bolsa té-
mica contendo um Chester

O Cetep forma mais uma turma de bons profissionais para o 
mercado de trabalho macaense. Desta vez foi o Curso de Cabe-

leireiro Básico, sob a liderança da Professora Andreia Britto, que 
levou os seus alunos a curtirem um especial clima de confrater-

nização, rolando em meio a muitas delicias. Na oportunidade, foi 
realizado um chá de fraldas para Elziane da Silva, que foi rodeada 
de muito carinho dos mais recentes profissionais e da instrutora.

Mil parabéns a todos!!!

Funcionários em festa Formandos em festa

Oscar e Zilma junto aos funcionarios do O DEBATE e do Hotel 
Personal em clima de confraternização

A Professora Andréia cercada pelo pelos formandas do Curso de 
Cabeleireiro Básico, em clima de muita alegria

Andreia Britto com a futura 
mamãe Elziane da Silva durante o 
chá de fraldas

Formando lindo!!! Dentista linda!!! Médico brilhante Foi um sucesso!
O jovem Yago Pinheiro Agostinho Rodrigues Cam-

pos viveu dia de formatura na turma de quingto ano pela 
Escola Dolores Garcia Rodriguez. O formando esteve 
rodeado de carinho e abraços da mãe Mariah e dos avós 
Mara e Francisco Agostinho.

Por iniciativa própria, a 
bela dentista Sara Rocha 
realizou uma campanha 
em seu consultório, junto 
aos pacientes, de doação de 
brinquedos para crianças 
carentes. A macaense con-
seguiu reunir 45 brinque-
dos que serão doados para 
as crianças da Igreja Gile-
ade Nova Esperança, sob a 
liderança dos Pastores Ro-
sely e Luis Paulo Andrade.

Que coração lindo!!!

O brilhante médico Eric 
Golosov Cure desempenha 
suas funções de maneira 
competente, desenvolven-
do uma medicina humana 
e competente. E agora, o 
macaense integra uma dos 
projetos mais elogiados 
do município, atuando no 
recém-inaugurado Centro 
de Especialidades Médicas 
Dona Alba e Centro de Re-
abilitação Dona Sid Carva-
lho, onde sua imagem está 
estanpada no layout do local.

Parabéns!!!

Na última terça (17), a Farah Cultu-
ral fechou com chave de ouro o ano de 
2019 com a apresentação do Espetá-
culo "Luz - Mulheres do Nosso Tem-
po", no Teatro Municipal de Macaé, 
lotado com uma plateia emocionada, 
que aplaudiu de pé alunos, professo-
res e convidados especiais, em uma 
grande homenagem às mulheres. A 
escola promete muitas novidades 
para 2020, depois de um breve reces-
so que se inicia no próximo sábado, 
retornando em 06 de janeiro. 

Yago sendo abraçados pelos familiares, a mãe 
Mariah e os avós Mara e Francisco

A bela dentista Sara feliz 
com o produto de sua 

campanha de Natal: 45 
brinquedos que serao 

doados às da Igreja 
Gileade Nova Esperança

O médico Eric 
integrando o layout 

do Centro de 
Reabilitação Dona Sid 
Carvalho, em Macaé

O espetáculo foi aplaudido de pé pelo 
publico que lotou o Teatro Municipal

Francisco 
Navega na 

maior animação 
comandando 

a torcida do 
Flamengo no 

Catar
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AGENDA CULTURAL

Reveillon em Macaé
A festa da virada do ano em Macaé vai rolar 

na Praia dos Cavaleiros com muita música 
e show pirotécnico de oito toneladas de 
fogos de artifício. O início do evento será 
às 20h do dia 31 de dezembro (segunda-
feira) e com previsão de terminar às 2h do 
dia primeiro (terça-feira). O palco na Praia 
dos Cavaleiros vai contar com apresenta-
ção do DJ Tássio Duarte, tocando ritmos 
variados e show dos cantores Glauco Zulo, 
Andréa Martins e Bira Bello, que prome-
tem animar a galera. Por outro lado, na 
contagem regressiva, o show pirotécnico 
irá iluminar o céu por 12 minutos dando as 
boas vindas para 2020. 

SERVIÇO: Festa de Réveillon em Ma-
caé

DATA: 31 de dezembro
LOCAL: Praia dos Cavaleiros
HORÁRIO: a partir das 20h

Baile Beneficente Natal
ACONTECE neste sabado (21) o Baile 

Beneficente Natal, com renda re-
vertida para a campanha Natal Sem 
Fome. A festa vai rolar na Boate Nyx 
ao som dos Mcs Nicoly, Nocato, Da-
dau, Lukinha e Mr Fauna.

SERVIÇO: Baile Beneficente Natal
DATA: 21 de dezembro
LOCAL: Boate Nyx

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 Organogrupo-
teatral (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 Jomapina, 

artista plástica com mais de 20 anos de 
atividades, o Atelier Aquarela promove au-
las de artes terapêuticas e relaxantes para 
pessoas com necessidades especiais, e 
também para aquelas que buscam o arte-
sanato como fonte de renda. As aulas são 
de desenhos artísticos, reciclagem, pintura 
em MDF, Colagem, pintura em tecido, téc-
nicas 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 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 Praça Gê 
Sardenberg (antiga Câmara Municipal 
de Macaé), das 9h às 19h, trazendo a 
proposta de implementar uma cultura 
sustentável para que sejam divulgadas 
a agroecologia, a troca de ideias e expe-
riências com os integrantes e visitantes 
da feira, visando ainda incentivar o culti-
vo de hortas naturais ou orgânicas rurais 
e urbanas, além de alertar sobre os peri-
gos dos agrotóxicos e dos transgênicos. 
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, artesana-
to, 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 produtores quanto 

a comunidade com os produtos de qualida-
de, 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 Feirinha é realizada se-
manalçmente, toda quarta-feira das 6h às 13h 
na Praça do Bairro da Glória, reunindo agricul-
tores da cidade e região, e oferecendo seus 
excelentes produtos do município e região, 
numa promoção da Cooperativa da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária do Município de 
Macaé, Coopmac.  A Diretora Financeira e de 
Administração, Miria Marins, esclarece que a 
proposta deste evento é proporcionar maior 
renda aos produtores, e promover o escoa-
mento 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 músi-

ca, comidas gostosas e encontro de amigos. O 
evento é realizado toda quinta-feira, a partir das 
18h30, oferecendo yakisoba, vatapá, churras-
quinhos, 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
OUTRAS informações: (22) 99957-

5299

Feira do Mirante
SEMANALMENTE, acontece a Feira Gas-

tronômica Artesanal do Mirante da Lagoa 
marcando pleno sucesso. O evento é reali-
zado às quintas-feiras, a partir das 19h, com 
talentos locais, transcorrendo em meio a di-
versas 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 considerada uma exce-
lente 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, raiva, 

ansiedade, timidez, insônia, ciúmes, pânico 

e estresse? 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 Anô-
nimos tem por base os 12 passos, que propõem 
um programa de vida plena de amor e felicidade 
e as 12 tradições, que propõem uma convivên-
cia harmoniosa 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, quem não co-

nhece deve conhecer o espaço Aion Ville, no 
Mar do Norte, para agradáveis horas de lazer 
e de festas, além de treinamentos especiais 
para funcionários de empresas. Informações 
tel. 2762-1037.

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

CINEMA Programação de 12 a 18 de dezembro

Star Wars - A Ascensão 
de Skywalker
GÊNERO: Aventura
CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
HORÁRIOS: 00h01 (3D/Dub), 

00h05 (2D/Leg), 14h15 (2D/
Dub), 15h* (3D/Dub), 15h50 (3D/
Dub), 16h* (3D/Dub), 17h (2D/
Dub), 18h45 (3D/Dub), 19h45 
(2D/Leg), 21h30 (3D/Leg) *Ape-
nas dia 24/12

SINOPSE:  Com o retorno do Im-
perador Palpatine, todos voltam 
a temer seu poder e, com isso, a 
Resistência toma a frente da bata-
lha que ditará os rumos da galáxia. 
Treinando para ser uma comple-
ta Jedi, Rey (Daisy Ridley) ainda 
se encontra em conflito com seu 
passado e futuro, mas teme pelas 
respostas que pode conseguir a 
partir de sua complexa ligação 
com Kylo Ren (Adam Driver), que 
também se encontra em conflito 
pela Força.

Playmobil
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h (2D/Dub), 15h50* 

(2D/Dub), 16h (2D/Dub) *Apenas 
dia 24/12

SINOPSE:  Marla está acostumada a 
cuidar do irmão mais velho, Char-
lie, até o dia em que ele desapa-
rece misteriosamente dentro do 
universo mágico dos Playmobil. 
A garota embarca numa jornada 
de resgate com a ajuda de novos 
amigos encontrados pelo cami-
nho, como o agente secreto Rex 
Dasher, o caminhoneiro Del, uma 
fada madrinha e um androide. 

Brincando com Fogo
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h30 (2D/Dub), 16h* 

(2D/Dub) 16h30 (2D/Dub), 
18h30 (2D/Dub) *Apenas dia 
24/12

SINOPSE:  Jake Carson (John Cena) 
é um bombeiro extremamente dedi-
cado e rigoroso, que não aceita que 
algo ocorra fora das regras impostas 
pela corporação. Ao resgatarem as 
crianças Bryan (Brianna Hilde-
brand), Zoey (Finley Rose Slater) e 
Will (Christian Convery), Jake e seus 
companheiros de trabalho enfren-
tam um enorme desafio: como não 
conseguem localizar os pais do trio, 
precisam eles mesmos cuidar das 
crianças, mesmo sem ter o menor 
cacoete para a função.

Mais que Vencedores
GÊNERO: Drama
CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
HORÁRIOS: 20h (2D/Dub)
SINOPSE:  John Harrison (Alex 

Kendrick) é um treinador de time 
de basquete de ensino médio 
que tem seus sonhos arruinados 
quando a maior fábrica da cida-
de é fechada, fazendo com que 

centenas de famílias precisem 
se mudar. Relutante em mudar 
de esporte, ele se vê obrigado a 
treinar corridores, o que acaba o 
unindo com uma inusitada atleta 
para ganhar a maior corrida do 
ano.

Entre Facas e Segredos
GÊNERO: Policial
CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
HORÁRIOS:  16h10 (2D/Dub), 

15h20* (2D/Dub), 18h40 (2D/
Dub), 21h10 (2D/Leg)

SINOPSE:  Após comemorar 85 
anos de idade, o famoso escri-
tor de histórias policiais Harlan 
Thrombey (Christopher Plummer) 
é encontrado morto dentro de sua 
propriedade. Logo, o detetive Be-
noit Blanc (Daniel Craig) é contra-
tado para investigar o caso e des-
cobre que, entre os funcionários 
misteriosos e a família conflituosa 
de Harlan, todos podem ser consi-

derados suspeitos do crime. 

Os Parças 2
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 18h
SINOPSE:  Após saber que China deixou 

a cadeia e está em busca de vingança, 
Romeu (Bruno de Luca) precisa conse-
guir dinheiro para deixar o país o quanto 
antes. Para tanto, Toin (Tom Cavalcante), 
Ray Van (Whindersson Nunes) e Pilô-
ra (Tirulipa) juntam forças para reformar 
uma colônia de férias, de forma a atrair 
jovens de todo tipo. Quando o empre-
endimento enfim começa a funcionar, 
eles logo passam a competir com uma 
colônia vizinha, bem mais requintada.

Carcereiros - O Filme
GÊNERO: Drama
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORÁRIOS: 20h30
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 separadamente. Adriano 
terá de enfrentar uma rebelião - além 
de controlar os passos de Abdel.

Dora e a Cidade 
Perdida
GÊNERO: Aventura
CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
HORÁRIOS: 14h10 (2D/Dub)
SINOPSE:  Ambientado na floresta 

peruana, o filme narra as aventuras 
de Dora (Isabella Merced) junto de 
seu macaco Botas, amigos que aca-
bou de fazer na escola e um miste-
rioso explorador a fim de salvar seus 
pais de mercenários. Mas Dora tam-
bém terá de solucionar um grande 
mistério envolvendo Paratapa, uma 
antiga cidade perdida dos Incas.

EVENTO

1º Natal 
Cultural da 
Beleza Solidário 
acontece neste 
domingo
O evento acontece no Fraterno Auxílio Cristão, 
numa realização da Vitrine Desfiles

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Um dia inteiro de beleza, 
encantos e solidarieda-
de marca este domingo 

(22), por conta da realização 
do 1º Natal Cultural da Beleza 
Solidário. O evento acontece 
a partir das 10h, no espaço 
de festas do Fraterno Auxílio 
Cristão (FAC) - Rua Teixeira 
de Gouveia n° 1051, Centro, 
numa realização do Vitrine 
Desfiles, da produtora cultu-
ral Margareth Índio do Brasil.

Segundo Margareth, o even-
to, que será encerrado às 17h, 
irá constar de uma programa-
ção especial, destacando-se 
as participações do Salão de 
Beleza Elizangela Valentina; 
da Maquiadora Bruna Santos 

DIVULGAÇÃO

A modelo do Vitrine Desfile, Julie Gomes, que participa do evento

(Atendimento Personaliza-
do); fotógrafos para ensaios 
profissionais; Bazar Crisjoy 
com muitas novidades; Ga-
briela Arruda Coaching; e 
Analista Comportamental e 
Pedagoga no local.

Às 15h, está precisto o even-
to ‘Puxando Conversa”, com 
muitos sorteios. A Produtora 
Cultural Margareth Índio do 
Brasil faz questão de deixar 
registrado os seus agradeci-
mentos aos apoiadores Darks 
Noivas, EcoArtultrassono-
grafia, Petroflex Comercial, 
E m o l d u a r t s,  Í n d i oz i n h o 
Aluguel de Pula-pula, Gra-
ça Moda, Rocha Assessoria 
Contábil, Organogrupo Tea-
tral, Bruna Santos Makeup, 
Sinpro, Colégio Santana de 
Carvalho.

SERVIÇO

 1º Natal Cultural 
da Beleza 
Solidário

 ● LOCAL: Espaço de festas 
do Fraterno Auxílio Cristão 
(FAC) - Rua Teixeira de 
Gouveia n° 1051, Centro
 ● DATA: 22 de dezembro
 ● HORÁRIO: das 10h às 17h
 ● REALIZAÇÃO: Vitrine 
Desfile / Margareth 
Índio do Brasil. Tel: (22) 
99943-1552
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KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Casal Follk Os russos Volac, pela primeira vez em Macaé

estarão voltadas para o Rustique Lounge e Bar nos Cavaleiros. A dupla originada na Rússia é considerada 
revelação no G-House mundial. Representantes de selos gigantes na música eletrônica internacional, tais 
como CUFF e Bunny Tiger, possuem diversas tracks que compõem os setlists de Sharam Jey, Amine 

Edge & Dance, The Climbers, entre outros. No Brasil, o duo gravou um PodCast exclusivo para o selo 
Só Track Boa. Quem rege a casa é o casal FOLLK, premiadíssimo, que jamais mediu esforços para a 
divulgação e criação da cena eletrônica na Região.

TODAS AS ATENÇÕES HOJE  

DIVULGAÇÃO

Jornal 'O
positivo' será 
lançado no 
Café Literário 
de Natal

DOAAO

O jornal literário 'O posi-
tivo', uma iniciativa do cole-
tivo de poetas 'Língua do P' 
junto à Secretaria de Cultu-
ra de Macaé e patrocínio do 
Sindicato dos Petroleiros do 
Norte Fluminense (Sindipe-
tro NF), será lançado no Café 
Literário do Solar dos Mellos 
- Museu da Cidade de Ma-
caé, nesta quinta-feira (19), 
às 19h. O Café Literário, que 
acontece às últimas quartas-
feiras de cada mês, com en-
trada franca, foi antecipado 
para apresentar sua edição 
especial natalina.

O Solar ganhou decoração 

DIVULGAÇÃO

O evento acontecerá no auditório Presidente Washington Luís, com capacidade limitada a 35 pessoas. 

de Natal para receber os seis 
poetas que participam da 
edição de estreia de 'O posi-
tivo' em um sarau. São eles: 
Gerson Dudus, Sandra Wyte, 
Mônica Braga, Conceição de 
Maria Rosa, Isabela Ingra e 
Jhenifer Soares.

A publicação em formato 
de duplo pôster sem dobras 
traz em seu nome o seu con-
ceito. A proposta dos poetas 
é expor oposição a realida-
des que se apresentam na 
atualidade, "opositivo", mas 
de forma criativa, por meio 
do uso da arte e da lingua-
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Encontro 
de Amigos

Grande Aniversariante

Estrela de aniversário

Macaenses se encontram 
na cidade maravilhosa, colo-

cando todas as novas em dia. 
Por lá boas risadas e muitas 

piadas: o ex-Prefeito Silvio 
Lopes, o ex-deputado Glauco 

Lopes, e os médicos Dr. 
Ricardo Moacyr, Dr. Marcus 
Cure e Dr. Edilson. Só gente 

querida!!!

Ontem foi dia do ani-
versariante mais amado 

do planeta, o brilhante 
João Pedro Golosov 

Curvelo que curtiu festa 
em família ao lado de 

quem mais ama. Na foto, 
o pai, o cardiologista 

Sergio Curvelo Junior, a 
mãe, a pediatra Camile 
Golosov Alvarez Melon 
e o seu irmão lindinho, o 

Gabriel Golosov Curvelo. 
Parabéns, que Jesus 

esteja sempre presente 
em sua vida, meu amor. 

Tia te ama demais!!

Um ser amado e 
adorado, que ama a 

vida. O meu amor por 
essa pessoinha linda 
se eternizou em meu 

coração, com carinho e 
aconchego. Assim trago 

em mim essa linda, a 
Gabriela Certorio, que 

cada dia que passa mais 
admiro. Hoje (18) está 

de aniversário brilhando 
como uma estrela e 

emprestando seu brilho 
para as pessoas, e é 

justamente assim que 
eu quero te ver sempre. 

Parabéns, que Deus a 

Silvio Lopes, Glauco Lopes, os médicos Ricardo Moacyr, 
Marcus Cure e Edilson em altos papos

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Em dia de formatura 
no 1º ano do Ensino 

Fundamental do 
Colégio Souza esteve 

Lorenzo Massena 
Maia, quando recebeu 
muito carinho de seus 

pais: George Maia 
e Lorena e de suas 
vovós: Vera Lucia 

Campos e Rosangela 
Thomaz Maia, que 
eram puro orgulho 

junto a sua madrinha 
Luana Thomaz. 

Parabéns, pelo esforço 
e dedicação, pois 

sabemos que você, é 
capaz de muito mais!!!

Em seu dia especial ontem (17) João Pedro Golosov 
Curvelo, com os pais, os médicos Sergio Curvelo Junior, 

Camile Golosov Alvarez Melon e o irmão Gabriel

Linda, a Gabriela Certorio em seu dia de Tim- Tim

CULTURAL

Centro Cultural: Exposição fotográ�ca 
resgata arquitetura da cidade

Antes de ser conhecida como a 
Capital Nacional do Petróleo 
e de passar por diversas fases 

de modernização, Macaé era uma 
típica cidade do interior, com belas 
arquiteturas e personalidades que 
marcaram o país. Quem não viveu 
essa época ou gostaria relembrar a 
história, o Centro Cultural do Legis-
lativo recebe a exposição "A vida sem 
fotografia é uma vida sem memórias", 
de Manoel Olive, até o dia 27 de janei-
ro de 2020.

Servidor aposentado da Câmara de 
Macaé, Manoel começou a fotografar 
há quase 50 anos. Dos registros dos 
familiares, ele passou a se interessar 
pelos dos principais pontos de refe-
rências do município, como casas de 
autoridades, comércios e até mesmo 
do Centro Cultural, antiga sede do 
Legislativo.

"Macaé tem uma história muito 
rica e repleta de detalhes. Eu já estou 
pensando em uma exposição especí-
fica, com material que já tenho, sobre 
a arquitetura do século passado. Na 
região central, por exemplo, imóveis 
centenários foram demolidos para a 
chegada de prédios comerciais".

Além das fotografias autorais, o ar-
tista disponibilizou parte do acervo da 
família, como o raro registro do Cine 
Santa Isabel, inaugurado no século 
XIX. Apesar de não haver relatos ofi-
ciais, muitos acreditam que a princesa 
imperial esteve presente na abertura 
do espaço. Outra imagem marcante 
é a do Palácio dos Urubus, hoje iden-
tificado apenas com escombros e ta-
pumes, na Rua Doutor Télio Barreto.

FUNCIONAMENTO

O espaço está aberto ao público de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 
O endereço é Avenida Rui Barbosa, 
197, no Centro. Os telefones de con-
tato são: (22) 2772-4268 e 2772-4885.

IVANA GRAVINA

Fachada centro cultural

Parte do acervo de Manoel Olive ficará disponível ao público até o final de janeiro
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O Nascimento de Jesus - O Natal
Em Nazaré morava uma jovem chamada Maria, 

que estava noiva de um homem chamado José. Um 
dia, o anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe contou 
que ela tinha sido escolhida para uma missão mui-
to especial: dar à luz ao Salvador do mundo!!!

Maria perguntou como isso seria possível, visto 
que ela ainda era virgem. O anjo lhe explicou que 
o bebê seria concebido do Espírito Santo e seria o 
Filho de Deus. Quando José descobriu que Maria 

estava grávida, ele quis desfazer o noivado. Deus 
enviou um anjo a José em sonho para lhe explicar 
a situação. O menino deveria ser chamado Jesus, 
que significa “o Senhor salva”, porque Ele salvaria 
as pessoas do pecado. Assim, hoje comemoramos 
no dia 25 de dezembro, o aniversário de Jesus. 

Feliz Natal, Pequenos!!!

Essa linda morena é a Julia 
Carolyne Coelho Conrado, que 
curtiu festa de aniversário no 
mês passado (28), quando 
esteve em passeio no Parque 
da Mônica - São Paulo junto a 
sua mãe dedicada, a  psicóloga 
Gabriela Ribeiro Coelho. 
Parabéns, que Deus adicione 
em seu crescimento muito 
carinho e alegria, é o anseio de 
Tia Katita!!!

Essa baby cheia de amor e 
alegria para doar é a Maria 
Pessanha de Faria Uzai, 
a paixão de seus papais: 
Raquel Maria Pessanha 
de Faria Uzai e Alexandre 
Uzai. Uma linda!!!

Esse é o príncipe Lorenzo Massena Maia, feliz da vida, na espera 
do Papai Noel. O pequeno é a felicidade de seus papais: Lorena 

Massena e George Maia. Cativante!!!

Esse neném mágico, 
mais conhecido como o 
bebê Jhonson, chegou 

trazendo as mais deliciosas 
maravilhas do mundo!!! É o 
Heitor Assunção Rodrigues 

da Silva, de um ano e três 
meses, o encantamento do 

universo de seus papais, 
Anderson e Jaqueline. Um 

sonho real!!!

Esse galã apaixonante é o Rafael Viana Rocha Ribeiro, 
que completou seus 10 anos de muito amor, no dia 08 de 

dezembro, quando brincou de suar a camisa com seus 
amiguinhos. O lindinho é fi lho muito amado de Luiana Viana 
Rocha Ribeiro e Marcelo Ribeiro. Parabéns, que Papai do 

Céu regue o seu crescer com bastante amor, é o desejo da Tia 
Katita!!!

O fofurômetro explode com 
essa baby!!! É a Antonella 
Murta, amor maior da vovó 
Joelma Murta. Uma oração a 
pequena!!!


