
www.odebateon.com.br     Macaé, sábado, 14, domingo, 15 e segunda-feira, 16 de dezembro de 2019    Ano XLIII, Nº 9908     Fundador/Diretor: Oscar Pires

O DEBATE DIÁRIO DE MACAÉ

CADERNO DOIS
Macaense é empossado na 
presidência da Sotierj
O médico Dr.Joel Tavares Passos tomou posse como Presidente da Sotiej, nesta sexta-feira (13)

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

O médico macaense Dr. 
Joel Tavares Passos as-
sumiu a presidência da 

Sociedade de Medicina Inten-
siva do Estado do Rio de Janeiro 
(Sotierj), e conquista destaque 
em cenário científico do Estado. 
A solenidade de posse ocorreu 
no Hotel Windsor Excelsior, em 
Copacabana - no Rio de Janei-
ro, nesta sexta-feira (13), onde 
o acontecimento foi celebrado 
com a presença de toda a comu-
nidade científica intensivista do 
Estado.

Cheio de projetos de gran-
des realizações na instituição, 
o médico ressalta que um dos 
seus projetos para marcar a 
sua gestão na Sotierj será a in-
teriorização da instituição e a 
qualificação de profissionais 
ligados a terapia intensiva 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”, declarou Dr. Joel, 
acrescentando que o seu maior 
desafio é justamente oferecer 
ferramenta para garantir o 
aperfeiçoamento dos serviços 
da entidade. 

PROPOSTAS DE TRABALHO

“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 
novo 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 Associação 
de Medicina Intensiva Brasileira 
e Coordenador Médico do CTI 
do Hospital Unimed Costa do Sol, 
e está sempre em busca de seu 
aperfeiçoamento, voando alto pelo 
mundo afora para trazer novidades 
para Macaé. Neste sentido, sempre 
que possível participa dos melhores 
eventos do mundo médico-científi-
co. Ele conta que participa do Con-
gresso Internacional de Terapia 
Intensiva há cerca de 15 anos.

Dr. Joel informa que acorda cedo 
para estudar e, após atividade física, 
e café da manhã reforçado, ele divi-
de seu tempo entre o CTI do Hospi-
tal Unimed, o CTI do HPM, a UFRJ, 
onde dá aula na Faculdade de Me-
dicina, e seu consultório particular. 
São, pelo menos, 12 horas de ativida-
des diárias, incluindo alguns finais 
de semana, 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 cui-
dar. “Essa é a palavra mágica 
que faz a diferença. Quem es-
colhe a Medicina, a Enferma-
gem, a Fisioterapia, a Psico-
logia, escolheu passar a vida 
cuidando das pessoas, tirando 
a dor, consolando e amenizando 
o sofrimento. Essa é a principal 
razão de ser médico, isso sim faz 
a diferença”, disse.

DIVULGAÇÃO

O médico revela que o que mais o encanta no CTI é o cuidar. 

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

“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 começou há 17 anos atrás, quando 
fui conquistada primeiro pelas flores anônimas que eu 
recebia. Ao longo destes anos, passamos por muitos 
obstáculos, aprendemos juntos a lidar com os problemas, 
com os percalços que a vida nos traz”.
DRª PATRÍCIA PACHECO , ESPOSA E ADVOGADA
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VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

"Em paz me deito e logo 
adormeço, pois só tu, Senhor, me 

fazes viver em segurança."
(SALMOS 4:8)

Encontro de amiga Vencedora
Desta vez a iniciativa foi das queridas Rita Bersot e Monica 

Bozeo, que promoveram um delicioso encontro de amigas no 
Beach Market, no Cavaleiros. Muito papo e delícias marcaram 
a tarde, além de votos de Feliz Natal.

Sob a presidência de Dr. José Carlos Siqueira, o Lions Clu-
be Macaé promoveu o Concurso do Cartaz da Paz, coroando 
como vencedora a jovem aluna do Colégio Botafogo, Maria 
Eduarda Pinto, de 12 anos, que recebeu como prêmio uma 
bicicleta.

Parabéns!!!

Grupo de amigas da cidade em clima de confraternização 
no Beach Market: Marli Simas, Terezinha, Rita Bersot, 
Marília Bernardes, Leila Ledo, Jeanne Li e Monica Bozeo

A aluna vencedora do concurso, Maria Eduarda Pinto, 
recebendo o prêmio das mãos do presidente 

do Lions Macaé, José Carlos Siqueira

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

FAMÍLIA E TDAH
Nunca se falou tanto no Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade. An-
tigamente as crianças agitadas, que não se 
concentravam na escola, eram considera-
das levadas ou mesmo mal-educadas! Com 
o tempo a ciência vai tentando compre-
ender os fenômenos humanos buscando 
explicá-los à luz de uma pretensiosa razão 
científica. Desde Descartes, no século XIX, 
temos a visão do mundo, da natureza e das 
coisas relacionadas à vida humana segmen-
tada e cientificizada. Daí os princípios de 
ordem das coisas [tentando explicar-se os 
fenômenos que aparentemente são caóti-
cos colocando-os numa dada ordem cien-
tífica], de redução [buscando analisar as 
partes de um fenômeno para explicar a sua 
complexidade], bem como o princípio da 
disjunção [separando um dado fenômeno 
do seu contexto para compreendê-lo, assim 
como fazem os cientistas em seus labora-
tórios], todos estes princípios pretendem 
compreender aquilo que é da ordem da 
complexidade e, em muitas ocasiões, per-
dendo determinados detalhes relevantes 
para a sua compreensão.

Traremos hoje para dialogar com você 
não o clássico Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade, como já trata-
do por diversos especialistas. Faremos um 
deslocamento conceitual do já conhecido 
TDAH para as dinâmicas familiares.

Uma família é constituída por algumas 
pessoas. Estas possuem uma dinâmica [ou 
várias] que produzirá a paisagem das suas 
composições. Como assim, paisagem das su-
as composições? Bem, quando duas pessoas 
se encontram elas conversam sobre temas 
que podem ser comuns a elas, elas podem 
se olhar, se abraçar [se o tema ganha uma 
relevância afetiva mais intensa]. Esta dinâ-
mica diz respeito ao COMO elas compõem 
seus encontros. Daí poderemos conhecer a 
paisagem de uma família a partir das capaci-
dades composicionais que eles são capazes 

de fazer a cada encontro!
Olhando mais de perto as capacidades 

composicionais das famílias nos dias de 
hoje, podemos verificar que muitas delas 
não promovem encontros onde o diálogo 
se faz, onde o contato entre os mundos que 
compõem cada família seja realmente vi-
talizado! Com as maquininhas eletrônicas 
[elas são tantas que já me perdi tentando 
enumerá-las] temos a composição de en-
contros fragmentados, reduzidos a alguns 
momentos de trocas sobre o dia-a-dia, orde-
nados na falta de um contato mais afetivo e 
compreensivo entre os familiares.

O que constato [como clínico, educador, 
filósofo e compositor] é que vivemos em 
muitas ocasiões o Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade nos nossos en-
contros. Assim, percebo as composições en-
tre os familiares se decompondo pela pouca 
ATENÇÃO destinada ao diálogo familiar, e 
com a HIPERATIVIDADE dos familiares 
em muitas “atividades” o cuidado com o 
mundo do outro vai decompondo, por sua 
vez, os vínculos vitais da micro-sociedade 
intitulada ‘família’. O déficit de atenção à 
qualidade dos diálogos familiares [estes 
sendo fundamentais para que o mundo 
de cada um seja compreendido e mesmo 
conhecido] e a hiperatividade em tantas 
“atividades” de cada familiar [considera-
das mais importantes que o ato mesmo de 
estar juntos para conversar, para dialogar, 
para sentir o mundo do outro], nos apre-
senta a paisagem da dinâmica contatual 
que encontramos em inúmeras famílias 
no contemporâneo.

O TDAH Familiar não é mais uma clas-
sificação a ser adotada por especialistas [e 
eu me incluo aqui], muito menos por edu-
cadores ou qualquer expert de qualquer ou-
tra área. Pensei este conceito para deslocar 
e descolar a ideia do Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade reduzida aos 
diagnóstico das crianças e adolescentes pa-

ra pensá-lo em diversos outros contextos. 
Assim, quero provocar um deslocamento e 
descolamento de um diagnóstico que mais 
essencializa uma condição mórbida [TDAH] 
na figura da criança, para pensarmos a dinâ-
mica dos encontros entre os familiares e as 
suas capacidades dinâmicas afetivas.

Este diagnóstico [em geral] é apresen-
tando quando o rendimento da criança 
não se adequa aos resultados [no mínimo] 
médios destes alunos em comparação com 
a média dos resultados dos outros alunos. 
E estes resultados possuem um item fun-
damental: a atenção naquilo que está sendo 
ensinado. Bem, este tema será aprofunda-
do num outro artigo. Aqui nos deteremos 
às composições desvitalizadas entre os 
familiares, fato que produz o fenômeno do 
TDAH Familiar. 

Semana que vem estaremos aprofun-
dando mais sobre este tema. Gostaria de 
dar umas pequeninas pinceladas para o 
leitor observar em sua própria vida: 1 - Co-
mo faço os meus encontros com as pessoas 
que convivo? 2 - Quais são os efeitos daquilo 
que falo para estes? 3 - Quais sãos os efeitos 
daquilo que escuto e sinto destas pessoas? 
4 - Como me sinto compondo a vida com 
eles? 5 - O meu mundo é compreendido pelo 
mundo deles? 6 - Paro para sentir e fazer 
contato com o mundo destas pessoas? 7 - 
Busco não expressar nada do meu mundo, 
pois as pessoas não dão valor mesmo a isso? 
8 - Não dou tempo para sentir e conhecer o 
que os outros tentam me dizer, pois isso é 
perda de tempo? 9 - Desejo conhecer mais 
o mundo daqueles que convivo, mas não sei 
como fazer? 10 - Sinto que os outros querem 
conhecer meu mundo, mas não sei como 
abrir meu mundo aos outros?

Estes pontos serão mais aprofundados 
no nosso próximo encontro!

Boa semana! Abraços,
Paulo-de-Tarso

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

CIGARRAS DE MACAÉ
por AURORA RIBEIRO
cigarrasmacae@gmail.com

cigarrasmacae@gmail.com>

Aurora Ribeiro Pacheco

CIGARRAS DE MACAÉ - Neste 14 de dezembro apresentamos poesia em homenagem a  nossa 
amada terra,  que luta dia após dia para manter seu povo trabalhador em harmonia com sua 
Natureza... 

DOCE CIDADE DOCE

Doce cidade doce,
Que nos enleva em carinho,
Que nos dá paz aos pensares,
Que é nosso eterno ninho...
Doce cidade doce,
Que do sol tira calor,
Que no verde tem sua base,
Que nos ares vibra o amor...
Doce cidade doce,
Das ondas claras saudosas

Cantando alto à Princesa
De mil noites graciosas...
Doce cidade doce,
Retas que levam ao mar,
Pontos simples, pitorescos,
Que nos deixam a pensar...
Doce cidade doce,
És Macaé sempre bela,
És por tudo eterna tela
Do mais perfeito pintor...

Ivania Ribeiro

Malu 9 anos
A linda Malu Castro Zarour Pinheiro viveu uma quinta-feira 

(12) de muitos sorrisos e brincadeiras, comemorando os seus 
nove anos de idade. A festinha aconteceu em sua casa, no Mi-
rante da Lagoa, junto aos papais Marcos e Luciana e rodeada 
de amiguinhos.

Felicidades, linda!!!

A gatinha 
Malu em 
clima de 
aniversário 
de 9 anos na 
quinta-feira, 
com o pai 
Marcos

Abraços de aniversário
Os dentistas Meinha e Rodrigo Corral curtiram clima festi-

vo, quinta-feira (12), celebrando a nova idade dele. O aniver-
sariante foi bastante cumprimentado pelos mais chegados.

Felicidades, querido!!!

O aniversariante de quinta-feira, Rodrigo Corral, 
junto a esposa Meinha e as lindas filhas Alice e Sofia

Linda, linda!!!
Ao concluir o Curso de Alfabetização, a linda Luciana 

Fontão Pereira Issa lança um livro, sendo escolhido para ser 
impresso pela editora Estante Mágica. Chama-se ‘A menina 
que gostava de brincar no jardim’, que foi lançado no último 
dia 5 de dezembro, quando a brilhante formanda viveu uma 
deliciosa noite de autógrafo, rodeada de familiares e amigos.

Parabéns, linda!!! Deus a conserve assim!!!

A lindinha 
Luciana 
autografando o 
seu livro para a 
amiga Beatriz

Turistando
Ela vive de aeroporto em aeroporto, aproveitando os melho-

res passeios pelo mundo afora. No momento, Tereza Cristi-
na Cure está curtindo as delícias do Caribe, turistando por lá 
acompanhada do love Cláudio.

Aproveitem, queridos!!!

A bela Tereza Cristina em clima 
delicioso de viagem pelo Caribe
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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 12 a 18 de dezembro

Playmobil (pré-estreia)
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h45 (3D/Dub), 16h55 

(3D/Dub), 19h (3D/Dub)
SINOPSE:  Marla está acostumada a 

cuidar do irmão mais velho, Charlie, 
até o dia em que ele desaparece mis-
teriosamente dentro do universo má-
gico dos Playmobil. A garota embar-
ca numa jornada de resgate com a 
ajuda de novos amigos encontrados 
pelo caminho, como o agente secre-
to Rex Dasher, o caminhoneiro Del, 
uma fada madrinha e um androide.

Brincando com Fogo
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 15h05 (2D/Dub), 17h 

(2D/Dub), 18h55 (2D/Dub)
SINOPSE: Jake Carson (John Cena) é 

um bombeiro extremamente dedica-
do e rigoroso, que não aceita que algo 
ocorra fora das regras impostas pela 

corporação. Ao resgatarem as crian-
ças Bryan (Brianna Hildebrand), Zoey 
(Finley Rose Slater) e Will (Christian 
Convery), Jake e seus companhei-
ros de trabalho enfrentam um enor-
me desafio: como não conseguem 
localizar os pais do trio, precisam eles 
mesmos cuidar das crianças, mes-
mo sem ter o menor cacoete para a 
função.

Mais que Vencedores
GÊNERO: Drama
CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
HORÁRIOS: 19h (2D/Dub)
SINOPSE:  John Harrison (Alex Kendri-

ck) é um treinador de time de basquete 
de ensino médio que tem seus sonhos 
arruinados quando a maior fábrica da 
cidade é fechada, fazendo com que 
centenas de famílias precisem se mu-
dar. Relutante em mudar de esporte, 
ele se vê obrigado a treinar corridores, 
o que acaba o unindo com uma inusi-
tada atleta para ganhar a maior corrida 

do ano.

Entre Facas e Segredos
GÊNERO: Policial
CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
HORÁRIOS: 16h10 (2D/Dub), 18h40 

(2D/Dub), 21h10* (2D/Leg)
SINOPSE:  Após comemorar 85 

anos de idade, o famoso escritor de 
histórias policiais Harlan Thrombey 
(Christopher Plummer) é encontra-
do morto dentro de sua propriedade. 
Logo, o detetive Benoit Blanc (Daniel 
Craig) é contratado para investigar 
o caso e descobre que, entre os 
funcionários misteriosos e a família 
conflituosa de Harlan, todos podem 
ser considerados suspeitos do crime. 

As Golpistas
GÊNERO: Drama
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORÁRIOS: 15h (2D/Dub), 21h20 

(2D/Dub)
SINOPSE:  Em entrevista concedida a 

Elizabeth (Julia Stiles), jornalista da New 
York Magazine, a ex-stripper Destiny 
(Constance Wu) conta em detalhes 
como conseguiu o emprego e conhe-
ceu Ramona (Jennifer Lopez), ícone 
do meio que logo se tornou sua gran-
de amiga. Devido à crise financeira que 
abalou Wall Street em 2008, Destiny e 
Ramona viram o declínio na quantidade 
de clientes na boate em que trabalham 
afetar sua própria rentabilidade. Com 
isso, decidem elas mesmas iniciar um 
plano onde, juntamente com algumas 
amigas, vão atrás de homens em res-
taurantes para, após dopá-los, faturar 
em cima de seus cartões de crédito.

OS Parças 2
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 17h10
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 Pilôra 
(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. 

Uma Segunda Chance 
para Amar
GÊNERO: Comédia/Romance
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 21h05 (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 parecia impossível se torna 
realidade, conforme o rapaz enxerga através 
de todas as barreiras que ela construiu.

Carcereiros - O Filme
GÊNERO: Drama
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos

HORÁRIOS: 20h50
SINOPSE:  Adriano é um historiador gra-

duado e contrário à violência que decide 
virar carcereiro para seguir os passos do 
pai. Com a chegada de Abdel (Kaysar Da-
dour), um perigoso terrorista internacional, 
ao presídio em que trabalha, a tensão au-
menta 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: 14h (2D/Dub)
SINOPSE:  Ambientado na floresta perua-

na, o filme narra as aventuras de Dora (Isa-
bella Merced) junto 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 solucionar um grande mistério 
envolvendo Paratapa, uma antiga ci-
dade perdida dos Incas.

DANÇA

Âmbar brilha em 
apresentação de fim de ano
A Âmbar Escola de Dança realiza apresentação de final de ano, que foi aberta quinta-feira (12) e vai até 
domingo (15) no Centro de Convenções de Macaé
Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

A Âmbar Escola de Dança 
arma seus palcos para 
mostrar o expressivo 

desenvolvimento do seu tra-
balho junto aos alunos. Assim, 
acontece a apresentação de final 
de ano da Âmbar 2019, que foi 
aberta quinta-feira (12), trans-
correndo em mini-temporada 
de arte e beleza da Âmbar Es-
cola de Dança, apresentando o 
desenvolvimento artístico dos 
seus alunos. Nesta edição, o es-
petáculo aborda o tema ‘Âmbar 
Celebration - Aladdin’, que vai 
rolar até domingo (15) no Cen-
tro de Convenções de Macaé, já 
marcando pleno sucesso e rece-
bendo calorosos aplausos

Alunos de todas as idades 
revelaram técnicas e talentos, 
coroando a escola de êxito. O 
publico presente se emocionou 
e aplaudiu de pé a super produ-
ção. A Diretora Artística da Âm-
bar, bailarina e coreógrafa Érica 
Mendes, também participou 
do espetáculo, interpretando a 
Princesa Jasmine.

A Âmbar Escola de Dança 
surgiu em 1997, quando a baila-
rina macaense e hoje diretora 
da empresa, Erica Mendes, após 
concluir a Faculdade de Artes 
Cênicas e Dança pela Faculda-
de da Cidade no Rio de Janeiro, 
retornava a Macaé, e foi convi-
dada a coordenar e ministrar 
aulas de Ballet e Jazz na Acade-
mia Corpo e Movimento.

A primeira turma formada 
com apenas 12 alunos era a 
principal vitrine e propaganda 

da qualidade de ensino e profis-
sionalismo, fazendo em pouco 
tempo a necessidade de abrir 
novas turmas para atender a 
demanda que começava a cres-
cer, pois a cada ano o resultado 
era melhor, em conseqüência 
do trabalho que vinha sendo 
feito. Nessa época chamávamos 
“Dança e Movimento” e assim 
foi até o final de 2000, quando 
fechamos esse ano com 70 alu-
nos.

Em 2001, a escola adotou o 
nome Âmbar, que havia sido o 
nome da primeira coreografia 
da Cia de Dança Contemporâ-
nea da Erica Mende. Em 2003, 
após atingir o ponto máximo 
que aquela estrutura física po-
dia comportar, a Âmbar vira 
uma marca ainda mais forte, 
reconhecida no mercado, e 
conquistar um espaço próprio, 
exclusivo para dança, com vá-
rias modalidades, um projeto 
que resultou na inauguração, 
em 2005, da primeira unidade, 
na Imbetiba. “O desafio então 
a partir daquele momento era 
movimentar a nova empre-
sa, conquistar novos clientes, 
consolidar a marca Âmbar e 
firmar-se como uma academia 
exclusivamente de dança, teatro 
e expressão corporal.

Em apenas um ano, a Âmbar 
já tínha 350 matrículas efeti-
vadas, no ano seguinte, 2006, 
fechou com 430 e 2007 atingiu 
mais uma vez o ponto máximo. 
“Percebemos novamente que a 
unidade Imbetiba não compor-
taria a demanda para os próxi-
mos anos e um novo projeto 
surgiu, dessa vez mais auda-

DIVULGAÇÃO

A Diretora Artística da Âmbar, bailarina e coreógrafa Érica 
Mendes, também participou do espetáculo, 

cioso. Ficou claro que precisá-
vamos expandir e optamos 
por uma filial, e tínhamos 
certeza que o bairro Cava-
leiros seria o ponto ideal”, 
lembrou a bela Érica.

Neste sentido, a unidade 
Cavaleiros nasceu de fren-
te para praia com quase 800 
m2, praticamente quatro 
vezes maior que a unidade 
Imbetiba e, já nos primeiros 

meses, superou as expectati-
vas com mais de 500 matrí-
culas efetivadas. “Hoje nos 
orgulhamos em ter a maior 
estrutura para o ensino de 
Dança do Rio de Janeiro e 
uma das maiores do Brasil. 

Há cerca de dois anos, a 
balarina inaugurou a uni-
dade de Niterói (RJ), cha-
mada de Âmbar =escola + 
Ana Botafogo. 
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KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Ramon Sense Curvy

A festa de lançamento do label e produtora Playbeats Mussi & Lifestyle. A High Life já se solidificou. Será no espaço 
Armazém, onde apresentarão: Slow Sense, Raphael Siqueira, Curvy, Just Feel, Follk, Ramon Kreisler e Azulae.

ACONTECE NESTA SEXTA-FEIRA 
DIVULGAÇÃO

Natal Solidário: 
arrecadação 
de brinquedos 
na Praia dos 
Cavaleiros

DOA;'AO

Com a proximidade do Na-
tal, o Espaço de Convivência já 
se prepara para mais uma festa 
de alegria e solidariedade. A 6ª 
Edição do Natal Solidário será 
no domingo (15) e a arrecadação 
de brinquedos já começou. De 
segunda a sexta-feira, de 8h às 
13h, quem deseja ajudar, pode 
levar brinquedos novos ou usa-
dos em bom estado ao Posto 2, 
nos Cavaleiros.

No domingo, a programação 
é aberta ao público e contará 
com a Cia Chirulico e o Projeto 
Rir para Não Chorar fazendo a 
alegria da criançada, a partir das 
9h. A arrecadação de brinque-

DIVULGAÇÃO

Terceira edição da festa de solidariedade será neste domingo, a partir das  9h 

dos seguirá também no dia da 
festa.

Nessa edição, os brinque-
dos serão doados ao Centro 
de Transformação Humana, 
uma organização não gover-
namental que desenvolve su-
as atividades na comunidade 
de Morobá (Costa do Sol). Lá 
as crianças em situação de 
vulnerabilidade social são 
atendidas diariamente, nos 
períodos da manhã e tarde, 
com café da manhã e almo-
ço, além de reforço escolar, 
biblioteca e brinquedoteca. 
A entrega será realizada na 
segunda-feira (16).
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Aniversariantes amados Funcionário em destaque
Ter irmão é divino. Assim a médica Camile 

Golosov Alvarez Melon e o engenheiro Rodrigo 
vivenciam o grande carinho de irmãos. Nesta foto 

estão repetindo a mesma fotografia que fizeram 
quando ainda pequenos, na cidade de seu pai, 

José Maria Alvarez Melon (ja falecido), em Esgos 
- Espanha. Hoje eles estão em festa por conta do 

aniversário dele (10) e dela (12), quando estarão 
reunindo a família para celebrar a vida. Parabéns, 

que Jesus tome conta de vocês permanentemen-
te. Amo demaissss!!!

O funcionário Guto 
Marins Carneiro foi ho-

menageado na empresa 
Schlumberger, por 22 
anos de serviços pres-

tados, como Homem 
de Área, pois sempre foi 

pontual, compromissado 
e bastante responsável, 

por conta disso, veio o 
reconhecimento. Meus 

parabéns, Guto!!!l

A médica Camile Golosov Alvarez Melon e 
o engenheiro Rodrigo, comemorando seus 

aniversários. Tim-tim!!!

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A charmosa Gilvania, celebrando seu dia feliz (2). 
Parabéns, que Deus a abençoe sempre!!!

A belíssima Camila Sossai com a sua neném Clarinha, 
em festa de aniversário dia 4 de dezembro. Parabéns, 

lindinha!!!

O Chef Guto Marins 
Carneiro sendo 
homenageado

A avó Maria Cavalcanti, feliz, em companhia dos netinhos

ARTES PLÁSTICA

Projeto Natureza e Arte tem nova 
exposição no Parque dos Pássaros

O Projeto Natureza e 
Arte, desenvolvido 
pela Secretaria de 

Meio Ambiente, Agricul-
tura e Pesca de Rio das 
O s t r a s,  t r a z  m a i s  u m a 
edição para o Parque dos 
Pássaros, com a exposi-
ção coletiva “Deslumbr’ 
Art  -  A Arte em Você”, 
da artista plástica Joel-
ma Pinheiro. O evento é 
gratuito.

A  m o st r a  f o i  l a n ç a d a 
n e st a  q u i n t a - f e i r a ,  1 2 , 
às 19h, com apresentação 
do coral Som da Pessoa. 
A visitação será aberta 
ao público na sexta-feira, 
dia 13, e poderá ser con-
ferida até 19 de janeiro 
de 2020.

A exposição coletiva “A 
arte em você” é fruto de 
d i ve r s o s  t r a b a l h o s.  O s 
artistas que terão suas 
obras à mostra são ami-
gos e alunos que fazem 
parte do ateliê da artista. 
O Atelier Deslumbr’Art, 
tem como missão ir além 
das reproduções, ativar 
a sensibilidade, aprimo-
rar as percepções visuais 
e aguçar as emoções por 
meio das imagens.

E s s e  d e s e j o  d e  e x p e -
r i m e n t a r  é  a  b a s e  f u n-
d a m e n t a l  p a r a  u m  d e -
safiar-se nas artes.  No 
Atelier, as aulas são sob 
orientação da professora 
e artista plástica Joelma.

JOELMA PINHEIRO -  
A artista plástica é natu-
ral de Mato Grosso, mas 
reside em Rio das Ostras 
há sete anos,  com mais 
de 15 anos de experiên-

cia, sendo 10 anos como 
professora em oficinas e 
projetos de terapia ocu-
pacional na pintura.

Atualmente está gradu-
ando em Artes Visuais. 
Uma artista com lingua-

CRÉDITODIVULGAÇÃO

A exposição vai contar com a participação de vários artistas

g em realista com temas 
diversificados, mas sempre 
voltados para figura huma-
na, sua paixão. Joelma é ca-
sada e mãe de Luiz Miguel 
de cinco anos.

A exposição ainda terá 

a participação de alguns 
artistas como Monteiro 
D’Barro, Lucia Zapata, San-
dra Alegria, Jeisa Gurgel e 
Sabrina Marins.

Foram convidados para a 
mostra alguns artistas, que 

irão abrilhantar o evento, 
dentre eles: Rozelene Sal-
gado, Nonô Batista, Ilizete 
Heringue, Valdira Correa 
e Luiz Roberto da Rocha 
Maia (Artista Plástico Pro-
fissional).

FUNCIONAMENTO - O 
Parque dos Pássaros fica 
no final da Rua Petrópolis, 
no Jardim Mariléa, e fun-
ciona de terça a domin-
go, no horário das 9h às 
16h.

A mostra foi lançada nesta quinta-feira, 12, e poderá ser conferida até 19 de janeiro de 2020
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A cobra Naja e a cobra d’água - A torcida
A cobra Naja bebia água todos os dias no rio da 

floresta. A cobra d’água, que morava lá, achava 
aquilo muito chato. Ela não queria que a outra 
invadisse o território que ela considerava dela. 
Mas a Naja não desistia de matar a sede nas águas 
fresquinhas, que não paravam de correr, bem onde 
a cobra d’água vivia. Chegaram a conversar, mas 
não chegaram a um acordo.

Resultado: Decidiram lutar. O perdedor iria 
embora para sempre. Marcaram o dia e lá foram 
elas. As rãs, que viviam por ali, não gostavam da 
cobra Naja, pois elas são o seu alimento predileto. 
Por isso ofereceram ajuda à cobra d’água, que se 
alimenta normalmente de peixes e tartarugas. 

Na hora do combate, as rãs gritavam, torciam, 

davam força pra cobra d’água. Não deu outra. A 
cobra d’água venceu. E ficou muito grata e amiga 
das rãs para toda vida.

O Flávio vivenciou uma história parecida com 
a das rãs. Conrado, o irmão dele, ia participar de 
uma competição de natação. Treinou com afinco, 
mas estava muito ansioso. Flávio dava muita força 
pra ele. No dia da competição, Flávio foi junto com 
o irmão e gritava sem parar - Vai, irmão que você 
consegue... vai... vai o tempo todo. O resultado foi 
o melhor possível. Conrado ganhou o troféu de 
primeiro lugar e ficou mais agarradinho ao seu 
irmão.

Moral da história: Em qualquer tipo de luta 
ou competição, a torcida impulsiona a ação!!!

A dama de Honra, mais linda do universo!!! É a Nicole Lopes 
Leão, a pérola bem tratada da vida de seu vovô Edival Souza 

Rangel. Um amorzinho!!!

Um homem Aranha supercharmoso!!! É o Henrique Medina do 
Prado Martins, o herói de seus papais: Carla Medina e Hélio 

Augusto do Prado Martins. Um anjo protetor!!!

Miau para um gatinho divino!!! É o Enzo Almeida Lemos, a 
felicidade de seus pais: Ana Paula e Leonardo de Almeida 

Felizardo. Um lindo!!!

Essa duplinha mágica são os irmãos mais amados do planeta!!! São 
eles: Matheus e Davi Moraes, as bênçãos da vida de seus papais: 

Fernanda e Tiago Moraes. Muito fofos!!!

A última quinta-feira (12), foi dia de sorrir 
muito, pois a Malu Castro Zarour Pinheiro, 
aniversariou, completando 9 anos, sempre 

belissima, conquistando mais e mais o 
coração de seus amiguinhos, com sua 

generosidade de ser. A festinha aconteceu 
em sua residência, no Mirante da Lagoa. A 

brilhante mocinha que é um ícone de beleza 
orgulha cada vez mais os seus papais 

Marcos e Luciana com sua abrangente 
simpatia. Parabéns, desejo a você, lindinha, 
um mundão de alegria e amor sempre, este 

é o desejo da Tia Katita

A bela Sophia Araújo, o sorriso farto do mundo de seus pais: Elane e Waldir 
Araújo. Uma belezinha!!!
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