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Seja bem-vindo!!!

2020 é ano de conquistas! Creia! Sonhe! Brilhe!

ENCONTRE: amor, paz, saúde, felicidade... Deus!!!

FELIZ Ano Novo!!!

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br
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VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

“A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia 
futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência 

está na sua língua”
(PROVÉRBIOS 31:25,26)

Deixando para trás a África on-
de residiu durante alguns anos em 
Lagos (Nigéria), Dick e Cristiane 
Sodré Vehaagen fixam residência 
em Dubai - United Arab Emirates, 
onde ele passa a atuar profissio-
nalmente. Esta semana, o casal 
reuniu por lá os seus lindos Adzor 
e Maria Pia, filhos, celebrando o 
Natal em clima de muita alegria 
nesta nova etapa de vida.

E dias antes, eles viveram mo-
mentos especiais em torno da fi-
lha Maria Pia, que concluiu com 
brilhantismo o Mestrado em 
Economia, na London School of 
Economics, em Londres, come-
morando por lá o acontecimento 
em grande estilo.

Felicidades, queridos!!!

Natal na vida nova!!!

Cris e o marido Dick, celebrando o Natal em 
Dubai, junto aos filhos Maria Pia e Adzor

A bela formanda Maria Pia em clima festivo, em 
Londres, junto aos pais Dick e Cristiane, os avós e 

o namorado

Rowena e Ricardo Bueno curtindo o clima natalino 
em Kuala Lumpur (Malásia)

Novo médico!!! Festa de Natal Novo endereço

Chegando em Macaé

De Campos, o jovem Filipi de Lima Santos Reid dei-
xou tudo para trás e foi para o Rio de Janeiro em busca 
do seu sonho: ser médico. E agora veio a recompensa, já 
que ele concluiu com brilhantismo a Faculdade de Me-
dicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A 
formatura foi comemorada em grande estilo com a sua 
família, inclusive com o pai Evaldo Reid, que está super 
orgulhoso do filho.

Mil parabéns!!!

Uma animada festa nata-
lina tomou conta do Condo-
mínio Vale dos Cristais, no 
sábado passado (21), rolan-
do em meio a programação 
especial com destaque para 
a chegada do Papai Noel. Fe-
lizes com o sucesso do even-
to estão o síndico Casemiro 
Filgueira (Papai Noel), a di-
retora social Leise Machado, 
e a vice-diretora Ana Beatriz 
Sabbatini.

Deixando o Rio de Janeiro onde viveram por muitos anos, os 
petroleiros Mauro Pereira e Luciane Sodré chegaram a Macaé, 
recentemente, de mudanças. Já estão super bem instalados em 

apartamento na Praia do Pecado.
Sejam bem-vindos de volta!!!

Parabéns!!!

A bela Rowena Bernardes e o marido Ricardo 
Bueno este ano decidiram passar o Natal em Kuala 

Lumpur (Malásia), onde residem, celebrando a data 
com amigos. Mas agora o casal já desponta por aí para 
curtir a festa de passagem de ano em Macaé, junto aos 

familiares e amigos macaenses. 
Feliz Ano Novo, querida!!!

O formando Filipi de Lima Santos Reid, em clima 
de festa e alegria ao concluir a faculdade de 

Medicina

A chegada do Papai Noel 
no Condomínio Vale dos 
Cristais sob a liderança do 
síndico Casemiro Filgueira 
(Papai Noel), a diretora 
social Leise Machado, e a 
vice-diretora Ana Beatriz 
Sabbatini

O médico Eric integrando o layout do Centro de 
Reabilitação Dona Sid Carvalho, em Macaé
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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

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 música, 
comidas gostosas e encontro de 
amigos. O evento é realizado toda 
quinta-feira, a partir das 18h30, 
oferecendo yakisoba, vatapá, 
churrasquinhos, batata frita, ca-
chorro 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, soli-

dão, raiva, ansiedade, timidez, in-
sônia, ciúmes, pânico e estresse? 
Procure o Neuróticos Anônimos, 
através do Grupo Conviver e Revi-
ver, que funciona na Rua Prefeito 
Moreira Neto, 72 - 3º Andar - Pa-
róquia São João Batista. As reuni-
ões acontecem aos domingos, de 
17h às 19h. O Programa de Recu-

peração de Neuróticos Anônimos 
tem por base os 12 passos, que 
propõem um programa de vida 
plena de amor e felicidade e as 
12 tradições, que propõem uma 
convivência harmoniosa com to-
das 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 conhece deve conhecer o es-
paço Aion Ville, no Mar do Norte, 
para agradáveis horas de lazer 
e de festas, além de treinamen-
tos especiais para funcionários 
de empresas. Informações tel. 
2762-1037.

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

CINEMA Programação de 26 de dezembro a 1º de janeiro

Minha Mãe é Uma Peça 
3
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 14h*, 14h50, 16h40, 

17h, 17h10, 18h50, 19h10, 19h25, 
21h20, 21h30 *Apenas dia 31/12

SINOPSE:  Dona Hermínia (Pau-
lo Gustavo) vai  ter que se 
redescobrir e se reinventar 
porque seus filhos estão for-
mando novas famílias. Essa 
supermãe vai ter que segurar 
a emoção para lidar com um 
novo cenário de vida: Mar-
celina (Mariana Xavier) está 
grávida e Juliano (Rodrigo 
Pandolfo) vai casar. Dona 
Hermínia está mais ansiosa 
do que nunca! Para comple-
tar as confusões, Carlos Al-
berto (Herson Capri), seu ex-
marido, que esteve sempre 

por perto, agora resolve se 
mudar para o apartamento 
ao lado.

Star Wars: A Ascensão 
Skywalker
GÊNERO: Aventura
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 13h (3D/Dub)*, 14h 

(2D/Dub), 15h10 (3D/Dub), 18h 
(3D/Dub), 20h50 (3D/Dub), 21h 
(2D/Leg) *Apenas dia 31/12

SINOPSE:  Com o retorno do 
Imperador Palpatine, todos 
voltam a temer seu poder e, 
com isso, a Resistência toma 
a frente da batalha que dita-
rá os rumos da galáxia. Trei-
nando para ser uma comple-
ta Jedi, Rey (Daisy Ridley) 
ainda se encontra em confli-
to com seu passado e futuro, 
mas teme pelas respostas 

que pode conseguir a par-
tir de sua complexa ligação 
com Kylo Ren (Adam Driver), 
que também se encontra em 
conflito pela Força.

Playmobil
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 13h50* (2D/Dub), 16h 

(2D/Dub) *Apenas dia 31/12
SINOPSE:  Marla está acostu-

mada a cuidar do irmão mais 
velho, Charlie, até o dia em 
que ele desaparece misterio-
samente dentro do universo 
mágico dos Playmobil. A ga-
rota embarca numa jornada 
de resgate com a ajuda de 
novos amigos encontrados 
pelo caminho, como o agen-
te secreto Rex Dasher, o ca-
minhoneiro Del,  uma fada 

madrinha e um androide.

Brincando com Fogo
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h* (2D/Dub), 18h 

(2D/Dub) *Apenas dia 31/12
SINOPSE:  Jake Carson (John 

Cena) é um bombeiro ex-
tremamente dedicado e ri-
goroso, que não aceita que 
algo ocorra fora das regras 
impostas pela corporação. 
Ao resgatarem as crianças 
Bryan (Brianna Hildebrand), 
Zoey (Finley Rose Slater) e 
Wi l l  (Chr is t ian  Convery) , 
Jake e seus companheiros 
de trabalho enfrentam um 
enorme desafio: como não 
conseguem localizar os pais 
do trio, precisam eles mes-
mos cuidar  das cr ianças, 

mesmo sem ter o menor ca-
coete para a função.

Entre Facas e Segredos
GÊNERO: Policial
CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
HORÁRIOS: 20h30 (2D/Dub)
SINOPSE:  Após comemorar 

8 5  a n o s  d e  i d a d e ,  o  f a -
moso escritor de histórias 
policiais Harlan Thrombey 
(Christopher Plummer) é 
encontrado morto dentro 
de sua propriedade. Logo, 
o  detet ive  Benoi t  Blanc 
(Daniel Craig) é contrata-
do para investigar o caso 
e descobre que, entre os 
funcionários mister iosos 
e a família conflituosa de 
Harlan,  todos podem ser 
considerados suspeitos do 
crime.  a 25 de dezembro

CHAPÉU

Macaé dá as boas-vindas a
2020 com festa na praia
A população recebe 2020 assistindo 12 minutos de queima de fogos na Praia dos Cavaleiros 

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Uma super festa de Ré-
veillon marca a virada 
do ano em Macaé, com 

muita música e show pirotécni-
co, prometendo animar a conta-
gem regressiva. A festa vai rolar 
na Praia dos Cavaleiros com Djs, 
bandas, cantores e oito tonela-
das de fogos de artifício.

O início do evento será às 
20h do dia 31 de dezembro (se-
gunda-feira) e com previsão de 
terminar às 2h do dia primeiro 
(terça-feira). O palco na Praia 
dos Cavaleiros vai contar com 
apresentação do DJ Tássio Du-
arte, tocando ritmos variados.

A queima de fogos terá, apro-
ximadamente, 12 minutos de 
espetáculo. Ao todo serão três 
balsas, oito toneladas de fogos. 
O show pirotécnico acontece no 
mar, em direção do posto 1 e 2 
da Praia dos Cavaleiros.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA

A novidade este ano é que a 
grade de atração musical será 
ampliada, e além do DJ Tássio 
Duarte, também irão se apre-
sentar no palco oficial os canto-
res locais Glauco Zulo, Andréa 
Martins e Bira Bello, que pro-
metem animar a galera. 

Por outro lado, na contagem 
regressiva, o show pirotécnico 
irá iluminar o céu por 12 minu-
tos dando as boas-vindas para 
2020. Este ano serão oito tone-
ladas de fogos, quase o dobro do 
ano passado, que foi de 4,2 tone-
ladas. Os fogos serão distribuí-

dos em três balsas grandes, que 
ficarão ancoradas a 400 metros 
da orla, entre os postos 1 e 2.

GLAUCO ZULO

O macaense Glauco Zulo 
tem músicas que atingiram os 
primeiros lugares nas rádios 
do Brasil através das vozes dos 
grupos como KLB, Inimigos da 
HP, entre outros, agora coloca o 
pé na estrada pra mostrar que, 
além de excelente compositor, 
tem uma voz e uma presença de 
palco impressionantes. Quem 
nunca escutou: "Toca um samba 
aí que vou me apaixonar"? Diz 
ele, orgulhoso da música que 
compôs para o Inimigos. "Ago-
ra resolvi colocar minha voz na 
estrada também", finaliza ele 
com entusiasmo.

Glauco sempre teve o seu 
universo musical ampliado 
passeando por vários estilos 
musicais, mas foi no sertane-
jo que ele se revelou um can-
tor moderno e ousado pois 
conseguiu mesclar a doçura 
da boa música do campo com 
a atitude de um garoto urba-
no. é isso mesmo. A cidade 
e o sertão encontraram em 
Glauco Zulo o maior repre-
sentante da moderna música 
sertaneja. Os opostos se atra-
em e talvez Glauco Zulo seja 
a maior prova disso! A sua 
marca é a animação e um do-
mínio de palco inconfundível, 
e além disso conta também 
com um repertório compos-
to por grandes sucessos da 
atualidade e músicas de sua 
própria autoria. 

RUI_PORTO_FILHOANDREA MARTINS

Nascida em Macaé, Andrea 
Martins Alvez cresceu no meio 
de uma família animada, festi-
va, e de muita musica. Com mãe 
atriz, Sueli Gonçalves, e pai mi-
litar, Antônio das Graças Mar-
tins, Andréa já nasceu cantora, 
e viveu desde a infância em casa 
movimentada com a presença 
de músicos e sendo levada pe-
los pais para eventos noturnos 
como serestas. Assim, a menina 
canta desde pequena, inclusive, 
em coral na Igreja São João Ba-
tista de Macaé. 

Na fase adulta conheceu al-
guns músicos como Robson 
Farah, que sempre a convidava 
para fazer uma participações 
em seus shows. Mas diante de 
uma vida pessoal intensa, onde 
ela se dividia como esposa, mãe, 
profissional e estudante, sempre 
se aperfeiçoando profissional-
mente (possuir uma graduação 
e cinco pós-graduações), o seu 
talento artístico ficou adorme-
cido por vários anos.

Foi justamente em 2014 que 
o músico Edson Batata, Coor-
denador Musical do Sentrinho, 
a convidou para fazer uma par-
ticipação no Show das Divas no 
Sentrinho, junto com outras 
cantoras macaenses. Ali res-
surfiu forte a sua paixão pela 
música, sendo o marco de uma 
carreira coroada de sucesso. A 
partir daí começaram a surgir os 
convites para shows, e a cantora 
não parou mais. E neste 2018, ela 
realiza do grande sonho de fazer 
um espetáculo de reverência as 
grandes cantoras brasileiras.

BIRA BELLO

Nascido no dia 11 de abril de 
1986, no interior do Rio de Ja-
neiro, em Santa Rita da Floresta, 
com certeza, Bira Bello veio ao 
mundo para cantar e encantar. 
Aos 9 anos ganhou seu primeiro 
violão e o sertanejo sempre foi 
a veia principal dos seus gostos 
musicais e consequentemente, 
suas principais influências são 
cantores sertanejos renomados, 
como Cristian e Ralf, Zezé di Ca-
margo e Luciano, dentre outros. 
Em muito pouco tempo, notou-
se uma facilidade para tocar vio-
lão e também impressionava 
pela afinação com que cantava. 

Apareceu ali, um talento ainda a 
ser lapidado.

Passando pela faculdade de direito, 
nunca deixou a música de lado e para 
trabalhar ainda melhor com a músi-
ca, mudou-se para Londres por 1 ano, 
aperfeiçoando seu inglês e sofrendo 
influências diferentes para trazer o 
som moderno e animado com que 
se apresenta até hoje. Trabalhando 
como garçom, pôde conhecer os 
pubs da capital Londrina e em suas 
folgas, conseguia se apresentar para 
os ingleses que conhecem a adoram 
a música brasileira.

Ao retornar ao Brasil, Bira Bello 
decidiu por se dedicar inteiramen-
te a música e a montar um projeto 
diferente de tudo que já se viu. Ho-

je, por onde o Bira Bello passa, dei-
xa sua marca irreverente e seu alto 
astral nos shows. Com todas as ca-
sas de shows lotadas, a apresenta-
ção conta com músicas de diversos 
gêneros e até com momentos de 
descontração, como a interação do 
cantor com seu público através de 
piadas e brincadeiras.

Cantor, músico e compositor, 
seu primeiro CD foi gravado em 
2012 com produção de Fernando 
Baron, ícone da música sertaneja 
e maestro de artistas como Luan 
Santana. Em 2016, Bira Bello apre-
senta Meu Velho Novo Mundo, 
segundo CD da carreira, com par-
ticipação especial do cantor Naldo 
Benny.
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ECOTURISMO

Parque Atalaia comemora 
5,7 mil visitas em 2019
Um total de 5.732 pes-

soas foi ao Parque 
Atalaia em 2019. O 

número está registrado 
no livro de assinaturas 
(visitação) do local. Den-
tre os visitantes, turistas,  
moradores de Macaé e 
pesquisadores marcaram 
presença neste bosque lo-
calizado a 27 quilômetros 
do Centro da cidade, além 
de grupos de escoteiros, 
universidades e escolas 
particulares, municipais 
e  estaduais.

De fato, compareceram 
ao local,  durante este ano,  
diversas Organizações 
Não Governamentais, 
bem como a Associação 
das Mães Orgânicas,  se-
cretarias públicas muni-
cipais como a de Saúde, 
além de igrejas católicas, 
evangélicas e o Lar São 
Francisco de Assis.

Segundo o coordenador 
do Parque Atalaia, o biólo-
go Alexandre Bezerra, no 
bosque ainda houve adep-
tos da milenar prática de 
yoga fazendo alongamen-
to, trabalho respiratório e 
relaxamento. "Estudiosos 
do Instituto de Biodiver-
sidade e Sustentabilidade 
(Nupem) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) estiveram lá fa-
zendo pesquisas. Ciclistas 
utilizaram o parque como 
ponto de chegada do  se-

gundo Passeio Ecológico 
da Lagoa ao Parque Ata-
laia. Isso mostra a diversi-
dade do Atalaia, seja para 
estudo ou lazer", explica 
ele.

A presença dos indíge-
nas no Parque Atalaia que 
deu um 'up' na questão da 
educação ambiental, da 
preservação do meio am-
biente e da valorização da 
vida. "Realizamos traba-
lho, ao longo de 2019, de 
conscientização de quesi-
tos ambientais como, por 
exemplo, a grande impor-
tância da Mata Atlântica. 
Tudo isso em parceria 
com o polo universitário 
da UFRJ. A Guarda Am-
biental da Secretaria de 
Ordem Pública também 
nos apoiou significativa-
mente", finaliza Bezerra.

O Parque Atalaia possui 
riqueza de flora e de fau-
na, com  Mata Atlântica 
preservada, devidamen-
te protegida, ocupando 
235 hectares. Quem se 
interessar em conhecer o 
Parque é só comparecer 
entre 9h e 16h, de quarta-
feira a sábado. O espaço fi-
ca na estrada Macaé - Gli-
cério, antes do distrito de 
Córrego do Ouro, seguin-
do sinalização. Para gru-
pos acima de 15 pessoas, 
é necessário agendar pelo 
e-mail agendamento.ata-
laia@gmail.com.

DIVULGAÇÃO

O Parque Atalaia possui riqueza de flora e 
de fauna, com  Mata Atlântica preservada, 

devidamente protegida, ocupando 235 hectares

Imaginasamba, Bira Bello e Novo Tok 
entre as atrações do réveillon de Quissamã

FIM DE ANO

A Prefeitura de Quissamã, por 
meio da Coordenadoria Espe-
cial de Cultura e Lazer, divulgou 
nesta quinta-feira (19) a progra-
mação para o réveillon. O grupo 
Imaginasamba será a atração 
na Praia de João Francisco; 
enquanto Bira Bello vai agitar 
Barra do Furado; e o Novo Tok 
celebrará a entrada do novo ano 
na Praia do Visgueiro.

No início da semana, Prefei-
tura e o Serviço Social do Co-
mércio (Sesc) já haviam confir-
mado as atrações musicais do 
Sesc Verão 2020, na Praia de 
João Francisco, na programa-
ção que será realizada em par-
ceria. Os shows começam no dia 
11 de janeiro, com Toni Garrido. 
No dia 18, será a vez do grupo 
Fundo de Quintal; e no dia 25, 
o agito ficará por conta do Mo-
nobloco. No dia 1º de fevereiro, 
a orla será tomada pelo rock do 
Biquíni Cavadão. A atração do 
dia 8 será Leandro Sapucahy, 
com o Trio Forrozão animando 
o público no dia 15.

“Teremos uma ampla progra-
mação no verão. Pela primeira 
vez, haverá uma parceria com 

o Sesc-RJ, na Praia de João 
Francisco, que envolverá ainda 
eventos esportivos e culturais. A 
Prefeitura terá ainda uma grade 
própria de eventos, com shows 
locais e regionais semanais, 
abrangendo João Francisco, 
Visgueiro e Barra do Furado, 
que terá ainda dois artistas de 
expressão nacional”, ressaltou 
a coordenadora de Cultura e 
Lazer, Amanda Fragoso.

Um pouco mais sobre o Ima-
ginasamba - No início dos anos 
2000, um grupo de amigos se 
reuniu em uma sala de aula, em 
Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, para criar um grupo que 
transitaria entre o samba e pa-
gode romântico. E assim nasceu 
o Imaginasamba! Em sua nova 
formação, a partir de 2019, o 
grupo é composto por Juninho 
(voz), Leandrinho (teclado), 
Gné (pandeiro e voz), Marqui-
nhos (surdo) e Japona (tantã), e 
na bagagem contam com vários 
sucessos emplacados ao longo 
da carreira.

Influenciados por Só Pra 
Contrariar, Soweto, ExaltaSam-
ba e muitos outros grandes no-

CRÉDITO

Grupo Imaginasamba agita Quissama na passagem de ano

mes da música, o Imaginasam-
ba lançou, em 2002, o primeiro 
álbum,“Ideias do Amor”. Dois 
anos depois, estrearam “Pro-
posta” no mercado brasileiro. 
Em 2007, o grupo lançou um 
álbum autointitulado ao vi-
vo, com os sucessos "Ideias do 
amor", "Proposta", "Ainda é ce-
do pra dizer bye, bye", "Quem é 
esse cara?" e "Duvido". Em 2011 
os pagodeiros lançam o álbum 
“As Melhores do Imaginasamba 
Ao Vivo”, que foi, na verdade, o 
relançamento do álbum “Imagi-
nasamba Ao Vivo”. Sem perder 
tempo, no ano seguinte, “Com 
Você Tô Completo” foi lançado 
pela Warner Music Brasil. Em 
2013, lançam o 1° DVD do grupo 
chamado Imagina 10 Anos, gra-
vado ao vivo no Citibank Hall, 
no Rio de Janeiro. O repertório 
do DVD caprichou na emoção 
com os sucessos antigos e tam-
bém faixas inéditas.

O sétimo álbum da carreira 
foi lançado em 2014 intitulado 
de “Você ou Ninguém Mais” 
que contou a participação da 
Ludmilla, na faixa “Crise”. Gra-
varam o clipe de “Retrô”, com 

a atriz Giovanna Lancellotti, o 
que teve uma grande repercus-
são. No ano seguinte “Proposta 
Indecente”. Em 2016, o grupo 
lançou um de seus maiores su-
cessos, a faixa “Pretexto”, retira-
do do CD, e também DVD, “Ima-
ginasamba Ao Vivo”. Em 2017 
foi lançado o CD “Apaixonado”, 
com a brilhante participação de 
Alexandre Pires, em “Dona da 
Verdade”, o que foi a realização 
de um grande sonho. O álbum 
ainda emplacou dois hit’s nas 
paradas de sucesso, “Por mais 
Cem Anos” e “Você não tem 
Noção” ambas com videoclipes 
de grandes visualizações no 
Youtube.

Logo em seguida, em 2018, foi 
lançado o CD “Do Nosso Jeito”, 
o último a ser lançado na voz do 
Suel, marcando a despedida do 
cantor nos vocais da banda. Os 
grandes destaques desse disco 
foram as músicas “Perco a Li-
nha” e “Só Você não Vê”. Elas 
têm uma linguagem atual, se 
tornando febre entre os jovens 
de hoje em dia. Ainda foi gra-
vado o videoclipe de “Só Você 
não Vê”, com as participações 

de Carla Dias e Vera Fisher, o 
que foi um marco na carreira 
da banda. Com uma trajetória 
brilhante ao longo de mais de uma 
década, o Imaginasamba deixou os 
fãs ainda mais apaixonados com 
o novo DVD “Antes e Depois - Ao 
Vivo”.

As 21 faixas que compõem esse 
projeto foram escritas por vários 
compositores de renome como: 
Thiago Silva, Pedro Fellipe, Viti-

nho, Gaab, Filipe Duarte, Umberto 
Tavares, Gustavo Lins, entre outros. 
Além das regravações de grande su-
cesso do Imagina, como “Me assu-
me ou me esquece”, de Suel e Allan 
Lima; e “Pretexto”, de Thiaguinho 
e Mr.Dan, parceria de longa data e 
de sucesso com o grupo. Somado à 
esse time, ainda estão as revelações, 
Vandinho Ramos, em “Sou Eu”; e 
Fabinho Rodriguez e Silvio Henri-
que, em “Nem sei quem é pior”.
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Encontro 
de Amigos

Linda Aniversariante

Estrela de aniversário

Macaenses se encontram 
na cidade maravilhosa, colo-

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

piadas. Na foto: O ex Prefeito 
Silvio Lopes, o ex deputado 

Glauco Lopes, e os médi-
cos, Dr. Walter Rocha, Dr. 

Ricardo Moacyr, Dr. Marcus 
Cure e Dr. Edilson.  Só gente 

querida!!!

Quem curtiu sua data 
de aniversário no dia 11 

de dezembro, com total 
alegria e felicidade foi a 
Rita Natalino, reunindo 
toda a família e amigos 

mais chegados para 
partir o bolo. Na foto: a 

bela mãe aniversariante 
e a doce filha, a orto-

dontista Shana Natalino. 
Parabéns, e muita sorte 

e alegria em sua vida!!!

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 
a admiro. Hoje (18/12) 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 abençoe 

eternamente!!!

Silvio Lopes, Glauco Lopes, os médicos, Dr. Walter Rocha, 
Ricardo Moacyr, Marcus Cure e Edilson, em altos papos

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A querida Sandra Vianna, 
que festejou mais um dia 

colorido de aniversário 
(23), nos Estados Unidos, 

onde mora há anos. 
Parabéns, amiga linda, 

muita alegria e bênçãos 
para sua vida!!!

As lindas mãe e filha: 
Rita Natalino em 

festa, por conta de seu 
aniversário no dia 11 

de dezembro, ao lado 
da filha a ortodontista, 

Shana Natalino

Linda e adorável, a 
Gabriela Certório em seu 

dia de Tim-Tim!!!

RÉVEILLON

Rio das 
Ostras se 
prepara 
para o �m 
do ano

Com a proximidade das 
festas de fim de ano e a alta 
temporada, Rio das Ostras 
está se organizando para 
o aumento das demandas 
desse período. As secretarias 
municipais estão trabalhan-
do em parceria com as polí-
cias militar e civil e Corpo de 
Bombeiros, principalmente 
para garantir a organização 
e a segurança da cidade.

Os lugares de maior con-
centração de pessoas, como 
a orla do Centro, receberam 
pontos de apoio com a pre-
sença da Polícia Militar e 
Guarda Civil Municipal. E a 
intenção é ampliar as ações 
e atender outras localidades.

Transferência de recursos 
- Visando contribuir para a 
segurança da cidade, um 
dos pontos observados nas 
pesquisas feitas com os vi-
sitantes, a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e 
Turismo disponibilizou R$ 
250 mil do orçamento para 
reforçar o convênio da Pre-
feitura com a PM e assim, 
aumentar o efetivo do Pro-

CLAUDIO PACHECO

Queima de fogos em Rio das Ostras terá mais cor e menos barulho

grama Estadual de Integra-
ção na Segurança - Proeis, 
que já passou a funcionar 
também à noite.

Réveillon - Mantendo o 
padrão dos eventos volta-
dos para a família, Rio das 
Ostras vai realizar uma vi-
rada de ano tranquila, com 
q u e i m a  d e  f o g o s  3 D  e m 
Costazul e no Centro. A no-
vidade ficará por conta dos 
efeitos visuais.  Os fogos 
este ano terão mais cores e 
menos barulho, atendendo 
ao apelo mundial de cuida-
do com os animais, crianças 
e idosos.

Quem escolher a praia de 
Costazul para passar a noi-
te de Réveillon poderá ver a 
queima de fogos do Mirante 
da Praça da Baleia e a tra-
dicional cascata no emissá-
rio submarino. No Centro, 
os fogos serão distribuídos 
em balsas e flutuadores ao 
longo da orla. Ao todo serão 
seis toneladas de fogos, que 
vão colorir o céu de Rio das 
Ostras por 15 minutos para 
receber 2020.
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

Feliz Ano Novo!!!
Que os fogos do ano de 2020 risquem o Céu, peque-

nos, nos trazendo brilho, amor, paz e esperança. E que os 
nossos sonhos, com permissão de Jesus, se concretizem 
neste ano que está por vir!!!

Ela é doce, alegre e um mundo 
de carinho!!! É a Valentina 
Gomes Golosov, o sonho real que 
descarrega grandiosa adrenalina 
de alegria no cotidiano dos 
seus papais, a advogada Alice 
e o engenheiro Diego Golosov. 
Um entusiasmo permanente a 
mocinha!!!

Esse galãzinho superlindo 
é o Samuel dos Santos 
Jorge, a força e o 
otimismo de seus papais, 
Antônia Felipe Jorge 
dos Santos e Antônio 
Lourenço, que são 
apaixonados pelo seu 
caçulinha. Um amorzinho 

Florzinha de rara beleza!!! 
É a Isabella Carvalho, o 

perfume preferido de seus 
papais: Jessica Gonçalves 

e Adonis Carvalho. Muito 
lindinha!!!

Amáveis, generosos e 
educadíssimos!!! São os 

irmãos Matheus e Davi 
Moraes, a fortuna valiosa 

de seus papais, Fernanda e 
Tiago (Tifer). Maravilhas de 

Deus!!!

Eles são lindos  e suas alegrias irradiam como 
se o sol morasse  dentro de suas meninices!!! 

É a LÍvea e o Felipe Cabral Gomes,  as 
gotinhas de cristais que inundam  de afeto 
o dia a dia de seus pais, a médica Laila e o 

ortodontista Rafael Borges Gomes. Essência 
de amor os pequeninos!!!

Uma princesinha digna de uma 
carruagem!!! É a Maria Clara 
Campos, o sorriso precioso de 
seus papais: Vania Campos e 
Carlos Alberto Moreira Campos. 
Uma belezinha a baby!!!
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