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Sesc Verão Macaé 2020
agita a cidade!!!
O projeto acontece entre os dia 4 de janeiro e 16 de fevereiro, rolando shows, oficinas, quadras livres para 
práticas esportivas, muito lazer e recreação

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Uma super temporada de 
festa aquece a animação 
e a alegria neste verão 

macaense. É a programação do 
Sesc Verão Macaé, que acontece 
entre os dia 4 de janeiro e 16 de 
fevereiro, rolando shows, ofici-
nas, quadras livres para práticas 
esportivas, muito lazer e recre-
ação. Com todas as atividades 
gratuitas, o projeto visa levar 
entretenimento e bem-estar pa-
ra a população e também serve 
como degustação dos serviços 
oferecidos durante todo o ano 
nas unidades.

A ação é uma parceria com a 
Prefeitura de Macaé. A inicia-
tiva conta com oficinas com 
ídolos de vários esportes, sho-
ws, jogos como beach soccer, 
futevôlei e altinha, além de 
brinquedos infláveis e radicais, 
aulão de ritmos, gincanas, entre 
outras ações.

Segundo o Secretário de Tu-
rismo, Leonardo Anderson, o 
evento também proporcionará 
opções de lazer aos turistas que 
estarão na cidade. "Os turistas 
irão encontrar, em Macaé, o 
cenário das férias perfeitas com 
atividades esportivas, além de 
boa música no fim de tarde na 
orla da Praia dos Cavaleiros", 
comentou.

Rio das Ostras também rece-
be o projeto nas praias de Cos-
tazul, Bosque.

SESC VERÃO

Incrementado pela Gerência 
de Lazer do Sesc RJ, Sesc Verão 
promove intensa programação 
gratuita com diversas ativida-
des voltadas para toda a família, 
incluindo ações de assistência 
social, modalidades esportivas 
e shows musicais. Recreação, 
contação de histórias, instala-
ções, oficinas, atividades educa-
tivas, clínicas esportivas, shows 
musicais, entre muitas outras 
atrações convidam os visitantes 
a desfrutarem o projeto.

No total, 19 unidades físicas 
participam do projeto este ano. 
São elas: Sesc Alpina (Teresó-
polis); Sesc Barra Mansa; Sesc 
Campos; Sesc Copacabana; Sesc 
Duque de Caxias; Sesc Engenho 
de Dentro; Sesc Madureira; Sesc 
Niterói; Sesc Nogueira; Sesc No-
va Friburgo; Sesc Nova Iguaçu; 
Sesc Quitandinha (Petrópolis); 
Sesc Ramos; Sesc Santa Luzia; 
Sesc São Gonçalo; Sesc São João 
de Meriti; Sesc Teresópolis; Sesc 
Tijuca e Sesc Três Rios.““O pro-
jeto Sesc Verão em Rio das Os-
tras e Macaé é realizado pelo 

Sesc RJ, em parceria com a In-
terTV e apoio das respectivas 
Prefeituras. A programação 
completa pode ser consultada 
em www.sescverao.com.br.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

A programação intensa acon-
tece mesmo entre 10 de janeiro 
e 09 de fevereiro de 2020, com 
inúmeras atrações, como a ex-
posição fixa de artes visuais 
“Colírios da Cidade”, das 09h às 
18h. E o roteiro prossegue com 
diversas atividades - às sextas-
feiras, sempre a partir das 14h, 
o público contará com ativida-
des recreativas com brinquedos 
infláveis e radicais; Arena Fut; 
oficinas de altinha, skate, fute-
vôlei, beach tênis, beach soccer, 
beach vôlei e frescobol; e aulões 
de ritmos.

Aos sábados e domingos, as 
atividades têm início mais ce-
do, às 8h, com oficinas de pila-
tes natural; quadras livres para 
práticas esportivas; atividades 
recreativas com brinquedos 
infláveis e radicais; aulões de 
ritmos; Arena Fut; oficinas de 
altinha, skate, futevôlei, beach 
tênis, beach soccer, beach vôlei 
e frescobol; e oficinas de lutas. 
Entre os destaques, Clínica Es-
portiva de Beach Soccer com o 
atleta Neném (11/01, das 09h 
às 12h); Master Brasil Soccer 
- Jogo de apresentação com 
Neném, Robertinho, Magal e 
Benjamin (12/01, às 11h; Clínica 
Esportiva de Skate com o atle-
ta Sandro Dias, o Mineirinho 
(18/01, das 09h às 12h); Clínica 
de Frescobol  com o atleta Luiz 
Negão (25/01, das 09h às 12h); 
Clínica de Beach Vôlei com a 
atleta Jackie Silva (08/02, das 
09h às 12h); Clínica Esportiva 
com o atleta Paralímpico Clodo-
aldo silva; Clínica de Futevôlei 
com os Atletas Águia e Djalmi-
nha (09/02, das 09h às 12h); e 
Clínica de Beach Tênis com o 
atleta italiano e campeão mun-
dial Alessandro Calbucci (19/02, 
das 9h às 12h e 14h às 17h).

Os shows musicais de encer-
ramento do Sesc Verão Macaé 
acontecem aos sábados, às 
18h30, com as seguintes atra-
ções: Gabriel Silva (11/01), Kyn-
nie Williams (18/01), Minero 
(25/01), Banda Black 12 (01/02) 
e Ricardo Badaró (08/02).“ 

Em Rio das Ostras, o en-
cerramento do Sesc Verão 
será sempre com um show 
musical, às 18h30: cantor 
Minero (10/01), banda Punk 
Circus (17/01), banda KM 
50 (24/01), Kynnie Willia-
ms (31/01) e cantor Hicko 
Brasa (07/02).  

DIVULGAÇÃO

A programação intensa acontece mesmo entre 10 de janeiro e 09 de fevereiro de 2020, com inúmeras atrações.
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“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)

Doce, linda, muito querida e 
amiga de todas as horas. Estamos 
falando da Diretora de O DEBA-
TE, Zilma Zarour Pires, a aniver-
sariante de segunda-feira (30), 
que foi rodeada de muito carinho 
e abraços de familiares e amigos 
que se lembraram da data.

Mas o clima festivo não parou 
por ai. No dia seguinte, a aniversa-
riante foi curtir mais comemora-
ções, dando as boas vindas a 2020 
no Ilhote Sul, juntamente com o 
marido Oscar Pires, e os amigos 
Suely e Geraldo Mussi, Ligia e 
Dico Mussi.

Felicidades, amiga linda! Deus 
a abençoe sempre!!!

Amiga querida!!!

A aniversariante Zilma com o marido Oscar Pires 
curtindo clima festivo e junto aos familiares e 

amigos

A aniversariante com as amigas Daniele, Leni Silva 
e Bertha Barreto

A querida Zilma celebrando aniversário e a 
chegada de 2020 com o marido Oscar Pires 
e os amigos Suely e Geraldo, Ligia e Dico, no 

Ilhote Sul em Kuala Lumpur (Malásia)

Bodas de Turquesa Abraços de
quarta-feira

Bodas de Esmeralda
Cada dia mais apai-

xonados um pelo outro, 
os Pastores Elaine Cris-
tine e Dario Gonçalves 
(Igreja Gileade Macaé) 
celebraram seus 18 anos 
de casados, outro dia. 

Felicidades, meus 
Pastores queridos! Deus 
os abençoe sempre!!!

Amiga muito querida, a Psicologa Fátima Barreira 
viveu dia especial, quarta-feira (2), por conta de sua nova 

idade. A aniversariante curtiu o clima de abraços entre 
os mais chegados.

Felicidade, querida! Deus a abençoe!!!

Em alto clima de festa 
estão Rita e Paulo No-

lasco comemorando 40 
anos de casados. O casal 
vai festejar a data neste 

domingo (5), em meio a 
super Feijoada com Roda 

de Samba do Sentrinho, 
mostrando os seus belos 

frutos: cinco filhos, netos 
e um sonho chamado 

Sentrinho.
Deus os abençoe sem-

pre!!!

Os Pastores Cris 
e Gonçalves em 
clima de Bodas de 
Turquesa

A querida Fátima em dia de aniversário com o seu 
xodó Freud

O casal Rita e Nolasco 
comemorando 40 

anos de casados neste 
domingo

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

AS TRANSFORMAÇÕES DO ANO NOVO
Mais um ano que se fecha, 

mais um ano que se abre 
diante de nós. Momento de 
reavaliação daquilo que dese-
jamos, sobre aquilo que pro-
jetamos, sobre os caminhos 
que precisam e podem ser 
mudados. Nestes momentos 
o sentimento da maioria das 
pessoas é o de que o próximo 
ano será melhor, com mais 
esperança de uma vida boa 
para si e para os outros. E 
as pessoas sabem que estas 
melhoras não caem do céu, 
prontas para serem vividas. 
Será preciso esforço para 
mudar a realidade da vida.

Mas, poderemos encontrar 
pessoas que não desejam se 
esforçar para melhorar as 
suas vidas. Estas ficam a es-
pera dos caminhos e soluções 
prontas para as suas vidas. 
Mas a vida não é algo pron-
to. A vida é a experiência para 
ser composta a cada instante, 
a cada encontro, a cada mo-
mento. 

Desejar um ano novo será 
poder pensar naquilo que 
acreditamos para a nossa vi-
da. Por vezes, nos agarramos 
aos valores e às nossas cren-
ças, acreditando que tudo se-
rá da maneira como acredita-
mos. Por vezes acreditamos 
que os outros é que precisam 
mudar o seu jeito de ser. Por 
muitas vezes, não avaliamos 
os nossos modos de ser.

Eu diria ainda que,  em 
muitas ocasiões, nós somos 
os nossos piores inimigos. E, 
de ano em ano, poderemos 
colocar a responsabilidade 
das nossas frustrações em 
cima de outras pessoas, acre-
ditando que foram elas que 
tornaram as nossas vidas de 
um determinado jeito. Mas, 
poder se olhar diante do es-
pelho e ver que podemos mu-
dar nossos inúmeros modos 
de ser que nos prejudicam, 
será o ato corajoso de olhar 
para as nossas imperfeições. 
Não que desejaremos ser 
‘perfeitos’, mas, sim, de po-
dermos ampliar aquilo que 
há de bom em cada um de 
nós, superando os nossos ví-
cios, aquilo que faz destruir 
a nossa existência e a dos 
outros.

Assim a superação do nos-
so maior inimigo será poder 
olhar para os nossos senti-
mentos de rancor, de ressen-
timento, de inveja, de orgu-
lho, de vaidade, do desejo de 
ter o poder sobre as pessoas 
e em cargos, do desejo de ser 
maior que os outros, olhar 
também para o nosso desejo 
de competir com os outros 
permanentemente, de ‘le-
var vantagem em tudo’, de 
buscar os caminhos fáceis 
da vida, ganhando dinheiro 
‘fácil’, dentre inúmeros ou-
tros vícios que diminuem a 

expansão dos nossos modos 
de ser, das nossas maneiras 
de ser, autênticos e verdadei-
ros conosco e com os outros.

Mudar de um ano para o 
outro não significa mudar 
a vida. Mudar a vida é o ato 
permanente de se transfor-
mar para melhor. Mas, não 
adianta olhar para o espe-
lho e perceber todos os seus 
vícios. Será preciso prestar 
atenção de como você se 
comporta nos seus encontros 
e de como você tenta superar 
estes mesmos vícios a cada 
momento, a cada situação.

Desejar um ano novo se-
rá, tão-somente, olhar pa-
ra que precisamos mudar 
em nós, nas relações com 
os outros, com as pessoas 
que amamos e que, por ve-
zes, fazemos de forma que 
se distanciem de nós. Será 
se aproximar de quem não 
compreendemos. Será se 
transformar para viver ca-
da dia como se fosse pela 
primeira vez. Assim como 
as crianças que descobrem 
a vida a cada brincadeira, 
descobrir cada dia no seu 
esplendor, na sua vitalida-
de, descobrindo a vitalidade 
da vida em nós.

Abraços fraternos e um 
maravilhoso 2020 para to-
dos nós!

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 MACAÉ -  A poesia desta semana é de  IVANIA RIBEIRO, membro de nosso Coro 
de Cigarras que com sua sensibilidade  nos encanta através de seus versos. . Como dia 19 é o Dia 
da Bandeira, vamos homenagear nosso auriverde pendão...

Cadê o amor?

Em navios, em palácios, em escolas
Por muitos anos, altiva fui erguida
E, no ponto mais alto das hastes,
Sentia-me com  a missão cumprida.

Eu, o auriverde pendão desta terra,
Com o tempo fui passando a outras cenas
Comecei a freqüentar estádios e comícios
E acabei balançando na mão de Airton Senna!

Levaram-me para as vestes de praia, passeio, 
carnaval

Querendo tornar-me sempre mais brasileira.
Já desfilei em todas as Escolas de Samba
E de soberana e austera passei a popular e sa-

çariqueira.

“Só ORDEM E PROGRESSO não basta”
Dizem os que discutem o meu lema.
Falta  o amor: essência deste Brasil tão família
Que faz do suor e da alegria o seu Tema.

Bandeira, nossa Bandeira, símbolo de nosso amor pela Pátria, ao vê-la tremular, no ponto mais 
alto,  nos arrepiamos e vem-nos um sentimento sem igual, um sentimento de respeito ao que há de 
mais sagrado em um povo, o patriotismo. O saber de nossos direitos e deveres, o saber que temos que 
resguardá-la, o saber que em cada um de nós brilha a  estrela de seu céu,   representado pelo nosso 
trabalho, nossa cidadania, nossa altivez... O Estado não se faz só de leis, o Estado se faz do nosso 
respeito a seus símbolos e instituições... Cigarras cantam para saudar a Bandeira Brasileira!!! “Salve 
lindo pendão da esperança , salve símbolo augusto da paz”.

Ivania Ribeiro
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AGENDA CULTURAL

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 Organogrupotea-
tral (produtora cultural Margareth 
Indio do Brasil), em horários ma-
nhã 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 Joma-

pina, artista plástica com mais de 
20 anos de atividades, o Atelier 
Aquarela promove aulas de artes 
terapêuticas e relaxantes para 
pessoas com necessidades es-
peciais, e também para aquelas 
que buscam o artesanato como 
fonte de renda. As aulas são de 
desenhos artísticos, reciclagem, 
pintura em MDF, Colagem, pin-
tura em tecido, técnicas de pin-
tura, 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 Câ-
mara Municipal de Macaé), das 
9h às 19h, trazendo a proposta de 
implementar uma cultura susten-
tável para que sejam divulgadas a 
agroecologia, a troca de ideias e 
experiências com os integrantes 
e visitantes da feira, visando ainda 
incentivar o cultivo de hortas natu-
rais ou orgânicas rurais e urbanas, 
além de alertar sobre os perigos 
dos agrotóxicos e dos transgêni-
cos. 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 Barrama-

res acontece toda quinta-feira 
das 19h às 23h, na Rua Elis Re-
gina - atrás do Atacadão, perto 
do Bairro Barreto. Organizada 
por moradores, o evento ofere-
ce boa gastronomia, artesanato, 
perfumaria e cosméticos, diversão 
para as crianças e música ao vivo.

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

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

Feira de Agricultura 
Familiar
VISANDO beneficiar tanto os produ-

tores quanto a comunidade com 
os produtos de qualidade, aconte-
ce a 1ª Feira de Agricultura Fami-
liar e Economia Solidária do Mu-
nicípio de Macaé. O evento abre 
uma nova oportunidade de bons 
negócios na cidade. A Feirinha é 
realizada semanalçmente, toda 
quarta-feira das 6h às 13h na Pra-
ça do Bairro da Glória, reunindo 
agricultores da cidade e região, e 
oferecendo seus excelentes pro-
dutos 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 ren-
da aos produtores, e promover o 
escoamento 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 

Gastronômica Artesanal do Mi-
rante da Lagoa marcando pleno 
sucesso. O evento é realizado às 
quintas-feiras, a partir das 19h, 
com talentos locais, transcorren-
do em meio a diversas barracas 
com pastéis, batatas fritas, pizzas, 
caldos, tortas, bolos, doces, aca-
rajé, churrasco, empadas e outros. 
A feira vem atraindo a presença 
de um público crescente a cada 
semana, recebendo moradores 
e convidados, sendo considerada 
uma excelente opção para famí-
lias 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 co-
nhecer o espaço Aion Ville, 
no Mar do Norte, para agra-
dáveis 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 telefones (22) 
2106-6060 - ramal 1212 / 
ou 99985-0803 ou pelo e-
mail: isismaria@odebateon.

CINEMA Programação de 2 a 8 de janeiro

Frozen 2
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h15 (2D/Dub), 14h30 

(3D/Dub), 16h20 (2D/Dub), 
16h35 (3D/Dub), 16h40 (2D/
Dub), 18h30 (2D/Dub), 18h45 
(3D/Dub), 19h (2D/Dub), 20h50 
(2D/Dub), 21h10 (3D/Dub),

SINOPSE:  De volta  à  infância 
de Elsa e Anna, as duas ga-
rotas descobrem uma histó-
ria do pai, quando ainda era 
pr ínc ipe  de  Arendel le .  E le 
conta às meninas a história 
de uma visita à f loresta dos 
elementos,  onde um acon-
tecimento inesperado ter ia 
provocado a separação dos 
habitantes da cidade com os 
quatro elementos fundamen-
tais:  ar,  fogo,  terra e água. 
Esta revelação ajudará Elsa 
a compreender a origem de 
seus poderes.

MINHA Mãe É uma Peça 
3

GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 14h40, 15h, 16h55, 

17h15, 19h10, 19h30, 21h25, 
21h45

SINOPSE:  Dona Hermínia (Pau-
lo  Gustavo)  va i  te r  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 Jul iano (Rodrigo 
Pandol fo)  va i  casar .  Dona 
Hermínia está mais ansiosa 
do que nunca! Para completar 
as confusões, Carlos Alberto 
(Herson Capri),  seu ex-ma-
rido, 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: 14h (2D/Dub)
SINOPSE:  Com o retorno do 

Imperador Palpatine,  to-
d o s  v o l t a m  a  t e m e r  s e u 
poder e,  com isso,  a Re-
s i s t ê n c i a  t o m a  a  f r e n t e 
da batalha que di tará os 
r u m o s  d a  g a l á x i a .  Tr e i -
nando para ser uma com-
p l e t a  J e d i ,  R e y  ( D a i s y 
Rid ley)  a inda se  encon-
t ra  em conf l i to  com seu 
p a s s a d o  e  f u t u r o ,  m a s 
t e m e  p e l a s  r e s p o s t a s 
q u e  p o d e  c o n s e g u i r  a 
p a r t i r  d e  s u a  c o m p l e x a 
l i g a ç ã o  c o m  K y l o  R e n 
(Adam Driver) ,  que tam-
bém se encontra em con-
f l i to  pela Força.

DIVULGAÇÃO

A roda de samba contará com a 
participação especial de músicos e 
cantores de primeira linha

SHOW

Feijoada e 
Roda de
Samba agitam 
Macaé 
domingo!!!
Muita animação vai rolar no 
Sentrinho neste domingo (5) com 
Roda de Samba e Feijoada

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Samba e feijoada são dois 
bons ingredientes para 
uma tarde de muita ani-

mação. Assim, vai rolar a tarde 
deste domingo (5) por conta 
da Primeira roda de Samba de 
2020 com uma super Feijoa-
da, incrementada pela Escola 
Sentrinho, em suas dependên-
cias, em mais uma edição do 
Gourmet Sentrinho-Unimed. 
A promoção terá início às 13h, 
já atraindo as atenções do ma-
caense.

A roda de samba contará com 
a participação especial de mú-
sicos e cantores de primeira 
linha, destacando a convidada 
especial Thais Macedo e ani-
mada pelos seguintes cantores: 
Ricardo Badaró, Merica, Jorge 
Benze, Lita Lopes, Jaci Temo-
teo, Neguinho 8 cordas, Daniel 
Abreu, Diego Barros, Pê Con-
versaê, Malaka, Fábio Horácio, 
Amilton Alê Macaé, Mércia 
Mel, Netinho e Diego Cabral.

O ingresso com direito a Fei-
joada custa R$ 30, e somente a 
entrada está no o valor de R$ 20; 

e só a Feijoada também R$ 20. 
As diretoras do Sentrinho, Rita 
de Fátima Manhães Barreto e 
Renata Monteiro Jaber, infor-
mam que a venda de convite 
acontece na sede da escola. Os 
contatos podem ser feitos pelos 
telefones (22) 2762-9647. 

THAIS MACEDO

Antes dos 10 anos, Thaís Ma-
cedo iniciou sua carreira em 
Conceição de Macabu (RJ), ci-
dade de seus familiares pater-
nos (família de músicos e can-
tores). Em 2003, aos 12 anos, 
participou de Festival da Can-
ção do Município (organizado 
pelo Lions Club), no Clube do 
Bosque, com concorrentes de 
várias regiões do Rio de Janei-
ro e outros Estados, sendo pre-
miada como melhor intérprete 
e revelação do evento.

Posteriormente, passou a 
cantar na noite de Rio das Os-
tras, inclusive, no Restaurante 
Casa de Praia, onde conheceu 
artistas como Monarco e Luiz 
Carlos da Vila. Em 2007 se apre-
sentou no Festival de Frutos do 
Mar, em Rio das Ostras (RJ). No 

ano seguinte, em 2008, foi con-
siderada Melhor Intérprete do 
6º Festival de Música Brasileira 
de Macaé.

Hoje Thais Macedo é uma 
cantora consagrada, cantando 
com todos os grandes do samba 
e considerada um voz marcan-
te com grandes interpretações 
em suas gravações e shows que 
realiza em todo Brasil e fora do 
país também.

Thais lançou no mês passado 
o single “Amor quase perfeito” 

e prepara outro para janeiro, 
seu primeiro como composito-
ra, em parceria com Pretinho 
da Serrinha. A letra forte traz 
as narrativas femininas para o 
centro da história e o ritmo ale-
gre é contagiante. “Sentia falta, 
como mulher, de falar de certas 
coisas na minha música." 

GOURMET SENTRINHO - 
UNIMED

Com edições mensais, o pro-

grama reúne música e gastrono-
mia, integrando alunos, equipe e 
a comunidade. As edições ante-
riores registraram um estrondo-
so sucesso, apresentando bandas 
e chefs de cozinha dos mais des-
tacados.

“O projeto cultural Goumert 
Musical é um momento muito 
especial que reúne amigos no 
nosso pátio, onde a alegria, a so-
lidariedade, o carinho nos fazem 
acreditar que vale a pena sonhar 
e lutar”, frisou a diretora Rita. 

SERVIÇO

Primeira Roda de 
Samba do Verão 
2020 e Feijoada do 
Gourmet Sentrinho 
- Unimed

 ● DATA: 05 de janeiro
 ● LOCAL: Sede do Sentrinho
 ● HORÁRIO: a partir das 13h
 ● RESERVAS: Tel.:(22) 2 
762 9647 Whatsapp/Tel 
Renata (22) 9 9739 2003 
/ Whatsapp Ilza #DDD 
(21) 999726482
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Aniversariante Coração
No dia 30 de dezembro foi ani-

versário desse ser iluminado, amiga 
de todos os momentos, que tem sa-
bedoria para dar e emprestar, como 

sempre faz com muito carinho. É 
a empresária do Jornal O Debate, 

Zilma Pires, que é também a nossa 
querida revisora, que sempre está 
nos ensinando. Linda por dentro e 

por fora, aquele ser que nos faz feliz 
com a sua presença. Portanto, meus 
parabéns, saúde, paz e muita alegria 

e não posso esquecer de dizer que 
você é muito importante para nós, 

macaenses. Amo... amo e amo!!!

A aniversariante Zilma 
Pires brindando a data com 

familiares e amigos chegados

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Duas Gatas, a aniversariante do dia 30 de dezembro, a 
Anelise Marins com a irmãzinha Sophia. Parabéns, gata!!!

Aurea Silva, em festa, colecionando mais um ano, no dia 2 de 
janeiro. Parabéns, querida!!!

A bela Fernanda Marinho Valença que festejou mais um ano 
de aniversário (2). Na foto, a aniversariante e o marido André. 

Parabéns, lindona!!!

A irmã-amiga Fátima Barreira festejando seu 
aniversário (2), com mais um verão de mar azul. 

Parabéns, amada!!!

RÉVEILLON

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

O aniversariante da semana: Gustavo Silva

pesquisa adolescentes e crianças passam mais tempo no celular que na 
vida real. Mas convenhamos: Hoje em dia tudo é feito por aplicativos. A 
palavra "antigamente" já era. Hoje tudo é para agora. Então onde o ser 

em Minas Gerais, e temos cachoeiras pelos distritos de Macaé, vamos ficar 
atentos ao tempo. Se está sol e de repente fica tudo cinza com previsão de 
chuva, sai logo do local. No sul de Minas, três pessoas foram levadas pela 
"cabeça dágua" que é o aumento repentino do volume de água

A gasolina esse ano vai ultrapassar facilmente os seis reais por litro. Não é 
ser pessimista e sim realista. 

A startup de entrega de refeições iFood decidiu, no início desta 
semana, ampliar a cobertura de seguro de acidentes que oferece a seus 
entregadores. A partir de agora, os parceiros da startup estarão cobertos 
não só no período em que realizam pedidos, mas também ao retornar para 
casa. O benefício é uma parceria da startup com a MetLife e a MDS.

Chegou e o povo adota o de sempre: Promessas. Isso deve ser milenar né? 

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou 
nesta quinta-feira uma proibição de sabores de cigarros eletrônicos 
populares, como fruta e hortelã, para conter o uso crescente de produtos 

O sol está ardente e o protetor solar oscila de vinte e oito reais e alguns 
importados girando mais de oitenta reais. Num país tropical, até o nacional 
deveria ter um preço mais acessível, e para quem trabalha no sol pleno o 
empregador deveria oferecer de graça. 

EM ÚLTIMA

COMO ACONTECEU

PREÇO.

SEGURO IFOOD.

2020

PROIBIDO POR LÁ! 

PREÇO II.

DIVULGAÇÃO
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O DEBATINHOpor KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

Feliz Ano Novo!!!
Que nesta virada de ano para 2020 seu coraçãozinho ainda peque-

no, se encha de gratidão, esperança e alegria, pois um novo ano está 
começando, e certamente vou estar torcendo por cada um de vocês, 
que fi zeram parte desta história de carinho. Portanto, peço a Jesus 
que o ano seja com mais e mais bênçãos e que Ele possa olhar bem de 
pertinho, por cada um de vocês, meus pequenos maravilhosos!!!

Esse gatinho é a felicidade plena 
de todos os dias!!! É o Benicio 
Crespo Azevedo, o sorriso mais 
lindo da vida de seus papais: 
Karyn e Léo. Uma paixãozinha!!!

Ela é o arco-íris que colore 
todos os momentos da 
família!!! É a Isis Benjamin 
Possati Pereira Barbosa, 
a vitória de seus papais: 
Luiza Benjamim Possati 
Pereira e Rafael Barbosa 
Mendes. Um amorzinho!!!

Eles são perfeições em beleza e afeto!!! São os priminhos, Benjamim Leal de 
Almeida e Catarina Leal de Almeida Rebelo, os responsáveis pela alegria de 
seus pais, Aimee e Bruno Almeida (Benjamim) e Ilhana e Alan Stone Rebelo 

(Catarina). Presentes de Deus!!!

Eles são vibrantes, belos e carismáticos!!! São os irmãos Samuel e Paola 
Garbelini Fernandes, as luzes que acendem o bem-estar do dia a dia de seus 
papais: Vivian Garbelini Fernandes e Fabricio Toledo Fernandes. Positividade 

a mil!!!

Esse principe enviado de 
Deus tem um sorriso que 

nos lava a alma!!! É o isaac 
Lopes Borges Gomes, o 

lindo presente abençoado 
de seu papai, o engenheiro 

Santiago Borges Gomes. 
Celestial o pequeno!!!

Ela é fofa em qualquer lugar, 
vive para sorrir!!! É a Antonella 
Murta, amor sem fi m da vovó 
Joelza Murta. Uma delicinha!!!
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Show da virada 2020: Macaé surpreende 
com alegria e encanta turistas
Com aproximadamente 

100 mil pessoas, segun-
do a Prefeitura, a festa de 

Ano Novo em Macaé surpreen-
deu o público. Com shows de 
samba, sertanejo e DJ, a Praia 
dos Cavaleiros foi palco da gran-
de festa da virada para 2020. A 
contagem regressiva embalou 
turistas e moradores que pula-
ram, brindaram, se abraçaram 
e se beijaram durante os 12 mi-
nutos de 8 toneladas de fogos.

As tendas com ceias, os sete 
pulinhos e o primeiro banho de 
mar foram momentos marcan-
tes e emocionantes segundo a 
moradora, Viviane Sales, que 
curtiu ao lado de sua família e 
amigos que vieram da capital 
do estado para o evento.

Minas Gerais, São Paulo, Es-
pírito Santo, Bahia, Recife e 
muitos outros locais represen-
tados pelos turistas na praia 
macaense. Com registro de qua-
se 100% de taxa de ocupação, 
além de 41 ônibus de turismo, 
todos cadastrados, chegaram 
ao município para dar as boas 
vindas ao novo ano, segundo a 
Prefeitura. Restaurantes fica-
ram lotados e a hospedagem se 
estende até o fim das férias es-
colares para algumas famílias, 
segundo a administração da 
rede hoteleira.

O Macaé Convention & Visi-
tors Bureau agradece o Coronel 
André Henrique e Subtenente 
Barreto da Polícia Militar e 
também a Guarda Municipal e 
a Mobilidade Urbana de Macaé 
e a Defesa Civil pelo suporte 
prestado em um evento de ré-
veillon realizado com segurança 
e planejamento.

O local também contou com 
quatro postos de saúde, com 
um total de 12 leitos e três am-
bulâncias avançadas, com 40 
profissionais, entre médicos, 
enfermeiros, técnicos de en-
fermagem, maqueiros e moto-

ristas. Também foi instalado 
pela primeira vez um posto de 
acolhimento de crianças, com 
distribuição de pulseiras de 
identificação.

– O resultado alcançado nas 
festividades do final do ano 
traduzem o amplo trabalho de 
divulgação a favor do nosso mu-
nicípio. Macaé esteve presente 
em 2019, nas diversas feiras e con-
gressos voltados para a promoção 
do destino tanto com enfoque 
no lazer como no turismo de ne-
gócios. O Macaé Convention & 
Visitors Bureau participou ativa-
mente para estreitar relaciona-
mento comercial dos atrativos, 
meios de hospedagens e alimen-
tação de Macaé com mais de 600 
operadores e agentes de viagem. 
Nosso trabalho está concentrado 
no bem receber os turistas que nos 
escolheram para realização de su-
as viagens. Estamos muito felizes! 
-, afirmou o presidente do Macaé 
C&VB, Guilherme Braga de Abreu.

Em breve o Macaé C&VB anun-
ciará a parceria com a Host Hos-
pitalidade, empresa especializada 
em formar e atualizar os colabora-
dores de toda cadeia produtiva do 
turismo.

PROGRAMAÇÃO DE VERÃO

A programação de verão co-
meçará no próximo domingo 
(5), das 9h às 11h, com o lança-
mento do Sesc Verão, que terá 
oficina de vôlei e presença do 
jogador Giovane Gávio.

A iniciativa conta com ofi-
cinas com ídolos de vários es-
portes, shows, jogos como be-
ach soccer, futevôlei e altinha, 
além de brinquedos infláveis e 
radicais, aulão de ritmos, gin-
canas, entre outras ações, outro 
ganho marcante para a cidade, 
após várias reuniões realizadas 
em 2019 entre a presidência do 
Macaé C&VB e os diretores do 
Sesc.

Com registro de quase 100% de taxa de ocupação, além de 41 ônibus de turismo, todos cadastrados, chegaram ao município 
para dar as boas vindas ao novo ano, segundo a Prefeitura

: RUI PORTO FILHO
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