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A sua consagração foi no The Voice Brasil, onde teve a oportunidade de escolher com qual 

show

Gabriel Silva 
enfeita a 
programação 
do Sesc Verão 
Macaé 2020
O projeto acontece entre os dias 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

Enfeitando a super tem-
porada de festa e anima-
ção do Sesc Verão Macaé 

entra em cena Gabriel Silva. O 
show do cantor e compositor 
acontece neste sábado (11) a 
partir das 18h30 no palco da 
Praia dos Cavaleiros.

Merece destacar a programa-
ção especial do projeto, que vem 
rolando desde o dia 4 de janei-
ro e vai até 16 de fevereiro, em 
meio a shows, oficinas, quadras 
livres para práticas esportivas, 
muito lazer e recreação. Com 
todas as atividades gratuitas, o 
evento visa levar entretenimen-
to e bem-estar para a população 
e também serve como degusta-
ção dos serviços oferecidos du-
rante 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.

No repertório contagiante de 
Gabriel, interpretações de su-
cessos que marcaram toda uma 
geração como da banda U2, The 
Doors, Joe Cocker, Stevie Ray 
Vaughan, Robert Cray e muito 
mais. O cantor apresenta este 
show de sua nova turnê parti-
cipando em grandes festivais. 
Uma noite certamente ines-
quecível!

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.

GABriel SilVA

Vocalista, compositor e com-
positor de rock pop e rhythm 
blues R&B, Gabriel Silva nasceu 
em Petrópolis-RJ, em 27 de de-
zembro de 1970. Filho tempo-
rão de família humilde, quando 
menino passava o tempo entre 
as teclas de um piano, além de 
uma grande diversão, era um 
desafio que se tornou uma pai-
xão.

No colégio, conheceu um ami-
go que era fanático por música 
e com ele aprendeu o nome de 
algumas bandas como: KISS, 
DEEP PURPLE, IRON MAI-
DEN e assim iniciou o mergulho 
cada vez mais profundo. E por 
simples curiosidade, começou 
a traduzir as letras de músicas 
americanas. Daí vem a fluência 
com a língua estrangeira.

Ainda um menino, formou 
sua primeira banda - ENIGMA 
- com colegas da vizinhança. A 
ENIGMA cresceu, participou 
de shows importantes do ce-

nário carioca, no Circo Voador 
e na Torre de Babel e em 1987 
acabou encontrando sua veia 
mais profunda, o BLUES e R&B, 
mudando o nome da banda pa-
ra URUBLUES. Em 1994, logo 
após um show no Circo Voador, 
a banda encerra suas atividades 
e cada um dos integrantes parte 
para caminhos diferentes.

Gabriel Silva passa dois anos 
sem tocar, trabalhando como 
intérprete, até que em 1996 
ele se integra à banda TOKAIA 
como principal vocalista. O 
ponto mais marcante da Banda 
TOKAIA foi descobrir novos es-
tilos de música como Acid Jazz: 
Incognito, Jamiroquai, Brand 
New Heavens. Deu um embele-
zamento aos arranjos dos traba-
lhos e um gosto mais apurado. 
Em razão de desgastes internos 
a banda foi se desmanchando e 
assumindo novos integrantes.

Gabriel Silva resolve en-
tão partir para novos rumos 
pessoais e profissionais em 
Macaé-RJ onde, através de 
novas amizades, participa 
de alguns dos Festivais de 
Novos Talentos de Rio das 
Ostras. Mesmo assim, du-
rante um longo tempo ficou 
afastado profissionalmente 
se dedicando a faculdade e ao 
trabalho do segmento do pe-
tróleo. Depois de ficar quase 
10 anos embarcado, retomou 
a decisão de que o caminho 
da música era definitiva-
mente o caminho do nirvana 
pessoal. Mas, algumas etapas 
deveriam ser ultrapassadas 
para retomar ao ponto de 
partida.

Ao retornar para o cenário 
musical era preciso montar 
projetos e reunir músicos 
com qualidade, responsáveis, 
competentes e acima de tu-
do que mantivessem um am-
biente otimista e agradável. 
“A banda TABOO foi inven-
tada para um evento e desde 
então este nome é usado.
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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)

A vida se encheu de festa e ale-
gria para o casal Danielle Deveza 
Gomes e Henrique Bassous, por 
conta da chegada do primeiro 
herdeiro, o lindo Henrique. O 
baby nasceu sábado (5) no hos-
pital Perinatal Laranjeiras, no 
Rio de Janeiro, cercado de mui-
tos sorrisos dos familiares, em 
especial dos estreantes de avós, 
Jorge e Vânia Deveza Gomes.

Mil parabéns!!! Deus abençoe 
o Henrique!!!

Henrique chegou!!!

A bela mamãe Danielle 
com o lindo Henrique nos 

braços, junto ao marido o baby rodeado de carinho da mamãe Danielle e 
da avó vânia

A bela Michele que curtiu clima de 
aniversário ao lado do marido, o médico 

Gleison Guimarães

Festa para Artur

Médica em festa

Encontro de 
amigas

Abraços de terça
Em alto clima de festa 

está o casal Roldinei 
Teixeira e Larissa 
Freitas, em torno do 
nasicmento do herdeiro 
para breve, que vai se 
chamar Artur. E este 
domingo (12), a alegria 
vai imperar no mundo 
dos novos papais com 
Chá de Bebê, que acon-
tecerá a partir das 15h, 
no Zé Gastronomia, no 
Cavaleiros.

Deus abençoe o 
Artur!!!

Quando as amigas se encontram tudo vira festa. E Ana 
Paula Menezes, de Macaé (RJ) se encontrou em Brasília 

(DF) com as amigas, as gêmeas Renata e Bruna Zanferrari, 
de Concórdia (SC) e passaram um Natal muito especial. De 

lá elas foram para Angra dos Reis (RJ), onde passaram o 
Réveillon

Em dia especial 
terça-feira (7) 

esteve a empresá-
ria Janice Lacerda 
(Instinto Femini-

no), celebrando sua 
nova idade entre os 

mais íntimos.
Felicidades!!!

É tempo de 
festa e abraços 

para a médi-
ca Michele 

Monteiro, que 
curtiu clima 

de aniversário 
no sábado (4), 

sendo bastante 
cumprimen-

tada.
Felicidades, 

querida linda! 
Deus a aben-

çoe!

os Pastores Cris 
e Gonçalves em 
clima de bodas de 
Turquesa

As amigas renata, Ana Paula e bruna, em clima de festa em 
Angra dos reis

A empresária 
Janice que 

curtiu clima 
de aniversário 

terça-feira

AFETOLOGiA 
por PAulo de TARSo PeIxoTo

LIBERDADE
As pessoas poderão dizer: “nós so-

mos livres”! No entanto, estas mesmas 
pessoas não avaliam que, somos regidos 
e movidos pelas instituições que estão 
dentro de cada um de nós. O filósofo 
Cornelius Castoriadis, em seu livro “La 
montée de l´insignifiance” (O cresci-
mento da insignificância), nos dirá que 
fora produzido no imaginário coletivo a 
ideia de que nós precisamos de instân-
cias instituídas e que estas norteiam as 
decisões das nossas vidas. Assim todo 
mundo acha normal ter representantes 
políticos que guiam nossas vidas, pois 
eles são os especialistas do governo. 

Esta ideia faz parte da lógica da hete-
ronomia. O que é isto? Quando somos 
guiados por valores, ideias e ideais que 
vêm de fora, e não paramos para pensar 
criticamente sobre estes mesmo valo-
res, ideias e ideais, nossa vida é movida 
pelos outros e não por nós mesmos.  As-
sim multidões de pessoas vivem uma 
vida inteira acreditando em inúmeras 
coisas que lhes são ditas. Por exemplo, 
as pessoas escutam estas ideias, valo-
res e ideais em inúmeras instituições. 
Quando elas saem destas instituições, 
elas mesmas irão reproduzir tudo aqui-
lo que escutaram, viram e sentiram. As 
pessoas trazem consigo as instituições 
nas quais elas passam e convivem! Daí 
precisaremos estar atentos à multidão 
de instituições que nos habitam e, por 
sua vez, nós não nos damos conta. Vale 
dizer que ao estarmos conectados na 
internet somos invadidos por inúme-
ras imagens, sonoridades que trazem 
mensagens que passam a fazer parte da 
nossa vida. Neste espaço virtual apren-
demos formas de ver a vida, formas de 
se ver, formas de consumir, formas de 
falar etc. De certa maneira os inúme-
ros espaços virtuais são instituições 
que organizam modos de estar na vida 
e modos de estar no mundo. Uma ins-

tituição, não necessariamente, precisa 
ter um prédio, um escritório, um espa-
ço físico. Daí quando pessoas conver-
sam sobre um determinado assunto, 
elas instituem modos de convivência 
que passam a organizar seus encon-
tros. Diremos que estas pessoas estão 
instituídas em determinados acordos. 
O imaginário delas é guiado por ideias, 
por imagens de como deve ser com fu-
lano e como deve não ser. Este “como 
deve ser” e este “como não deve ser” são 
as próprias instituições que são criadas 
a partir dos nossos encontros. 

Por outro lado, vemos as crianças 
que trazem no seu imaginário a ideia 
“estude para ser alguém na vida”. Se ela 
não estudar ela não existirá! O paciente 
da saúde mental, de tanto ser tratado 
por especialistas desta área, se vê, talvez 
pelo resto da vida, como um doente que 
precisará de tratamento, por sua vez, 
pelo resto da vida! Assim as pessoas vão 
transitando em inúmeras instituições 
assimilando as suas inúmeras verda-
des, discursos, saberes e práticas que 
estas mesmas instituições proliferam. 
Afinal, para que uma dada instituição 
sobreviva no tempo será necessário 
produzir no imaginário coletivo a sua 
importância para a sociedade. Daí 
sempre veremos novos discursos, no-
vas práticas que poderão dar um certo 
“frescor” de algo novo em cada institui-
ção. Mas as instituições, em geral, são 
construídas sem um debate coletivo e 
social sobre as suas reais importâncias. 
As instituições são construídas a partir 
dos interesses dos especialistas - quer 
sejam dos ditos especialistas políticos, 
quer sejam dos ditos especialistas “téc-
nicos”.  Não se vê uma discussão am-
pla com as comunidades e a complexa 
sociedade sobre a necessidade e de 
como deve ser uma determinada insti-
tuição. Elas, simplesmente, nascem de 

um dia para o outro, mas sempre com 
uma justificativa de melhorias da vida 
social. Talvez seja por isso que muitas 
delas não funcionem como deveriam 
funcionar, pois não se há a escuta dos 
principais beneficiários: não há uma 
escuta permanente sobre a criação e 
manutenção das instituições.

Bem, se as instituições são criadas 
sem reflexões coletivas, diremos que 
vivemos um regime de heteronomia, 
isto é, acreditamos que aquilo que fa-
zem por nós é maravilhoso e, somente, 
somos usuários das instituições que são 
criadas de tempos em tempos. 

Mas, nós somos realmente livres? 
Somos livres para dizer como uma de-
terminada instituição pública deveria 
funcionar? Somos livres para dizer 
que tal instituição deveria mudar a sua 
forma de organização? Talvez sejamos 
livres para escolher onde consumir de-
terminados produtos, onde queremos 
ir, onde não queremos ir... talvez... Será 
que somos prisioneiros das inúmeras 
verdades e discursos que vamos apren-
dendo em inúmeras instituições e não 
nos damos conta disso? Começar a pen-
sar sobre isso é o primeiro passo para 
a construção da verdadeira liberdade. 
Esta é a liberdade do espírito! Uma 
liberdade que se constrói a cada mo-
mento, pois esta liberdade é a liberdade 
daqueles que não desejam ser escravos 
e prisioneiros de nenhuma instituição, 
de nenhuma verdade ou de nenhuma 
pessoa! Este é o primeiro passo para a 
construção de uma sociedade emanci-
pada, uma cidade autônoma! A liber-
dade, primeiro, precisa ser construída 
em nossos pensamentos, sentimentos 
e desejos!

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 MACAÉ - Estamos em pleno verão e nada melhor que curtir esta estação recor-
dando...  A poesia é de Laurita Santos Moreira, nossa saudosa poetisa,   fala de nossa  Praia de 
Imbetiba  e foi escrita em março de 2005,  hoje Imbetiba  é um recanto tranqüilo para apreciarmos 
a saudade!!!

Praia de iMBeTiVa

Levaram as conchinhas belas,
os búzios, as verdes algas, os beijos...
Levaram até as estrelas
que o mar dadivoso vinha a praia enfeitar.
Levaram a areia dourada, macia,
tão boa a  repousar.

Onde a praia da Imbetiba,
como dizia minha irmã poetisa:
- “Perene na beleza de Afrodite”?
Onde seu hotel balneário?
Há pouco, quanta alegria!
Povoada pela mocidade bonita, descontraída, 

tagarela
tornando mais colorida a aquarela.
Garotas formosas, charmosas nada devendo 

as de Ipanema.

Minha praia... Quanta saudade: Que judiação: 
Violentada...

Seu mar retalhado, seu mar maculado por pe-
troleiros.

No seu paredão gente estranha...
Não há mais a “menina com seu violão a cami-

nho do mar...”*
Nem a voz de Piri, cheia de bossa a cantar,
Nem as belas sereias na areia de ouro seus cor-

pos dourar...
Somente a saudade doendo nos velhos postais,
e as ondas se espraiam murmurando...
- Nunca mais
  Nunca mais...

Laurita Santos Moreira
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agenda cultural

Sesc Verão Macaé 2020
A programação do Sesc Verão Macaé 

prossegue animando a temporada 
macaense, até o dia 16 de fevereiro, 
rolando shows, oficinas, quadras livres 
para práticas esportivas, muito lazer e 
recreação. A programação intensa aos 
sábados e domingos com com oficinas 
de pilates natural; quadras livres para 
práticas esportivas; atividades recreati-
vas 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 Esportiva de Beach Soccer 
com o atleta Neném (11/01, das 09h 
às 12h); Master Brasil Soccer - Jogo 
de apresentação com Neném, Rober-
tinho, Magal e Benjamin (12/01, às 11h; 
Clínica Esportiva de Skate com o atleta 
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 Clodoaldo silva; Clínica 
de Futevôlei com os Atletas Águia e 
Djalminha (09/02, das 09h às 12h); 
e Clínica de Beach Tênis com o atleta 
italiano e campeão mundial Alessandro 
Calbucci (19/02, das 9h às 12h e 14h 
às 17h). Os shows musicais do Sesc 
Verão Macaé acontecem aos sábados, 
às 18h30, com as seguintes atrações: 

Gabriel Silva (11/01), Kynnie Williams 
(18/01), Minero (25/01), Banda Black 
12 (01/02) e Ricardo Badaró (08/02).

Serviço: Sesc Verão Macaé
DAtA: até o dia 16 de fevereiro
LocAL: Praia dos Cavaleiros

Curso de Teatro
eStão abertas as inscrições para o Cur-

so de Teatro para Crianças e Adoles-
centes. O evento acontece no Espaço 
de Festa FAC, numa oranização da Or-
ganogrupoteatral (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 Tei-

xeira 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 
aulas de artes terapêuticas e relaxan-
tes para pessoas com necessidades 
especiais, e também para aquelas que 
buscam o artesanato como fonte de 
renda. As aulas são de desenhos ar-
tísticos, reciclagem, pintura em MDF, 
Colagem, pintura em tecido, técnicas 
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 ex-
periências com os integrantes e visitan-
tes da feira, visando ainda incentivar o 
cultivo de hortas naturais ou orgânicas 
rurais e urbanas, além de alertar sobre 
os perigos dos agrotóxicos e dos trans-
gênicos. A feira oferece alimentação 
saudável, arte, artesanato, cinema 
ambiental e música ao vivo todas às 
sextas-feiras.

Serviço: Feira Caipira da Serra de Ma-
caé

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, 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 Ata-

cadão, perto do Bairro Barreto
Horário: das 19h às 23h

Feira de Agricultura Familiar
viSAnDo beneficiar tanto os produtores 

quanto a comunidade com os produ-
tos de qualidade, 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 Feiri-
nha 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 Econo-
mia Solidária do Município de Macaé, 
Coopmac.  A Diretora Financeira e de 
Administração, Miria Marins, esclarece 
que a proposta deste evento é propor-
cionar maior renda aos produtores, e 
promover o escoamento de suas mer-
cadorias, 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 gosto-
sas e encontro de amigos. O evento é 
realizado toda quinta-feira, a partir das 
18h30, oferecendo yakisoba, vatapá, 
churrasquinhos, batata frita, cachorro 
quente, caldos, pastéis, doces, bebidas 
e artesanato.

Serviço: Feirinha do Horto
DAtA: toda quinta-feira
Horário: a partir das 18h30
LocAL: Village do Horto
outrAS informações: (22) 99957-

5299

Feira do Mirante
SemAnALmente, acontece a Feira 

Gastronômica Artesanal do Mirante 
da Lagoa marcando pleno sucesso. 
O evento é realizado às quintas-feiras, a 
partir das 19h, com talentos locais, trans-
correndo 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, sen-
do considerada 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, solidão, raiva, 

ansiedade, timidez, insônia, ciúmes, pânico 
e estresse? Procure o Neuróticos Anônimos, 
através do Grupo Conviver e Reviver, que fun-
ciona na Rua Prefeito Moreira Neto, 72 - 3º 
Andar - Paróquia São João Batista. As reuni-
ões acontecem aos domingos, de 17h às 19h. 
O Programa de Recuperação 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 todas as 
outras pessoas.

Serviço: Programa de Recuperação de Neuróticos 
Anônimos

DAtA: Aos domingos
Horário: das 17h às 19h
LocAL: Paróquia São João Batista - Rua 

Prefeito Moreira Neto, 72 - 3º Andar
informAçõeS: telefone (22) 99229-

1945 (Claro) / 99799-5649 (Vivo) / 
e-mail podersuperior12@gmail.com

Aion Ville
ALiADo aos bons momentos, quem não 

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

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

cinema Programação de 8 a 15 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.

rio das ostras

Programação do Sesc Verão invade 
as praias do Bosque e Costazul
A novidade desta edição é a inclusão da Praia do Bosque como local para prática de esporte, cultura e 
shows. O segundo final de semana do evento começa nesta sexta, 10.

Tem atividades gratuitas 
para todo mundo! A 
Programação do Sesc 

Verão Rio das Ostras 2020 
está maior e muito mais 
diversificada. A novidade 
desta edição é a inclusão da 
Praia do Bosque como lo-
cal para prática de esporte, 
cultura e shows. O segundo 
final de semana do evento 
começa nesta sexta, 10.

BOSQUE - Nesta sexta-
feira, 10 de janeiro, aconte-
ce às 9h um Aulão de Yoga, 
à tarde às 15h30 aula de Fit 
Dance e abrindo o palco da 
Praia do Bosque o grupo de 
pagode Nada Combinado.

No sábado e domingo, das 
9h às 12h, acontecerão Cir-
cuitos para pessoas deficien-
tes; Caminhada no Fim da 
Tarde, com saída às 16h30 
da Praça Pereira Câmara; e 
Aulão de Zumba, no domin-
go, das 16h às 18h.

No sábado, 11, o show será 
da cantora Caru de Souza e 
The Blues Stolens, fechando 
o dia com muito blues.

COSTAZUL - Na Praia de 
Costazul as atividades co-
meçam a partir das 14h de 
sexta-feira, com a abertura 
de três exposições, cam-
panhas educativas, orien-
tações sobre saúde, jogos 
interativos, atividades re-
creativas com brinquedos 
infláveis e radicais,  e as 

oficinas de vôlei de praia, 
altinha, futevôlei, skate, be-
ach tênis, frescobol e beach 
soccer.

Às 15h acontecerá a Vivên-
cia de Dança Urbana e Bata-
lha do Passinho, na Tenda 
Cultural, seguida do Aulão 
de Ritmos, no Placo Sol Sesc, 
a partir das 16h. a Oficina de 
Lutas acontecerá às 17h, e 
para brindar o pôr-do-sol, o 
músico Minero se apresen-
ta às 18h30, com muito pop 
rock nacional.

A Programação segue no 
sábado e domingo, com iní-
cio às 8h com Yoga na Praia, 
Passeio de Bike, 9h, ativi-
dades esportivas, de lazer, 
brinquedos, empréstimo de 
material esportivo para uso 
das quadras, massagem, Au-
la de Ritmos, de 10h às 16h.

Para a garotada, o desta-
que é a Tenda Infantil que 
promoverá atividades lúdi-
cas, com Ponto de Leitura 
e às 11h de sábado a Conta-
ção de Histórias “Ih, contei! 
Histórias de Verão”.

O show no Palco Sol Sesc 
às 18h30 no sábado é da 
Banda BlackDoze, que pro-
mete conquistar o público 
com uma mistura de ritmos 
que vai do rock ao funk, pas-
sando pelo reggae e R&B.

Destaque no Esporte - 
Quem vai estar batendo uma 
bola com o público neste sá-
bado, 11, a partir das 14h, é o 
Neném, atleta de futebol de 

divulgação

o-grupo-fundo-de-Quintal-faz-shows-para-quem-gosta-de-samba-no-domingo-às-19h30-em-costazul

areia, nove vezes Campeão 
do Mundo pela Seleção Bra-
sileira de Beach Soccer. Ele 
vai ministrar clínica e pro-
porcionar uma troca de ex-
periência com quem estiver 
na Praia de Costazul.

Já no domingo, 12, acon-
tecerá um jogo de apresen-
tação do Legends Brazil 
Soccer, às 16h, também com 

grandes nomes do futebol.
Shows - A programação 

de shows do Palco Princi-
pal em Costazul desta se-
mana vai do rock ao samba. 
O cantor Paulo Ricardo se 
apresenta no sábado, 21h, 
com o show “Rádio Pirata 
ao Vivo - 35 anos”, um mix 
de pop e rock da década de 
80, quando era vocalista do 

grupo RPM.
No domingo, quem sobe 

ao palco às 19h30 é o Fun-
do de Quintal, o grupo de 
samba mais premiado da 
história musical nacional.

O Sesc Verão Rio das 
Ostras 2020 é uma rea-
lização do Sesc RJ, com 
correalização da Prefei-
tura de Rio das Ostras e 

Sindicomércio, e apoio do 
Governo do Estado do Rio 
e Sebrae.

Para ficar por dentro 
do que está rolando no 
Sesc Verão Rio das Os-
tras 2020, baixe o APP 
pelos links - Play store 
https://bit.ly/36jUGyg e 
Apple Store https://apple.
co/369dBvV
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kelvin karvalho
colunakk@gmail.com

Luizinho Nardelli (Luizinhobz), da Privilege Búzios junto ao casting do La Família

Macaé precisa muito de uma instituição que faça hospedagem 
de idosos. No caso da família viajar, ou o idoso possa passar 
temporadas. Isso de forma particular. Mas um burburinho já mostra 
que um grupo na cidade já está colocando as ideias no papel. Vale 
lembrar que em outros países existem condomínios específicos 
para idosos com todo o tratamento necessário para a melhor idade.

Vale lembrar às autoridades que, durante o verão, com as intensas e 
fortes chuvas, os buracos das ruas ficam piores. Tem lugar que para 
dirigir é necessário ficar desviando. Sabemos que obra não se faz 
com chuva, porém formas de aliviar a buraqueira existe.

 Há quatro meses atrás era impossível encontrar o tal inseticida 
líquido elétrico nos supermercados de Macaé. Custando cerca de 
27 reais alguns defendem os moradores contra os mosquitos por 
até 60 dias. Vale o preço! Negócio é encontrar o produto.

Os mosquitos estão vindo com tudo. Como estamos na estação 
mais quente do ano, a proliferação é enorme. E vale lembrar que 
eles não moram só em terrenos baldios e latinhas soltas não! Eles 
estão se criando dentro de nossas casas! Então fica o alerta a todos 
nós!

FUTURO.

BURACOS.

ELÉTRICO. 

MAIS UM ALERTA. 

divulgação

Abertas as inscrições para oficinas 
do Sobradinho em Quissamã
O Centro Cultural Sobradi-

nho abriu, na terça-feira 
(7), o período de matrí-

cula para novas turmas das 
oficinas gratuitas. A inscrição 
poderá ser feita até o dia 21 de 
fevereiro, de segunda a quinta-
feira, das 9h às 11h; e das 14h às 
16h30; e, às sextas-feiras, das 
9h às 11h, mediante a apresen-
tação da cópia da certidão de 
nascimento ou carteira de iden-
tidade do aluno; e se for menor, 
também será preciso identidade 
e CPF do responsável.

As vagas oferecidas são para 
as oficinas de Leitura (de 3 a 10 
anos - manhã e tarde); Ballet 
Baby Class (3 a 5 anos - manhã 
e tarde); Hip Hop (6 a 12 anos 
- manhã e tarde); Hip Hop (a 
partir de 13 anos - noite); Bal-
let e Jazz (6 a 15 anos - manhã, 
tarde e noite); Zumba (a partir 
de 12 anos - noite); Bateria (a 
partir de 7 anos - manhã e tar-
de); Violão (a partir de 7 anos - 
manhã e tarde); Piano (a partir 
de 7 anos - tarde); Teclado (a 
partir de 7 anos - manhã e tar-
de); Artes Plásticas (a partir de 
6 anos - manhã e tarde); Canto/
Coral - (adulto - noite); Canto/
Coral (8 a 12 anos - manhã e tar-
de); Dança de Salão (a partir de 
14 anos - noite); Teatro (6 a 11 
anos - manhã e tarde); Teatro (a 
partir de 12 anos - noite); Xadrez 
(a partir de 6 anos - manhã e tar-
de); Banda (a partir de 10 anos 
- tarde) e Guitarra (a partir de 7 
anos - tarde).

A coordenadora do Centro 
Cultural Sobradinho, Maria 
do Carmo Barcelos, destaca 
a importância das inscrições. 
“Elas são necessárias para o 
nosso planejamento e tam-
bém para que possamos ofe-
recer aos nossos alunos um 
melhor atendimento nos dias 
e horários das oficinas que eles 
escolherão”, frisou.

crédito

As inscrições para oficinas do Sobradinho foram abertas na terça-feira

cultural
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Aniversariante Sorriso Aniversariante Cordial
Sorrisos largos e simpatia dis-

tribuída. Assim é a amadinha Alice 
Mendonça Gomes Golosov, que 

esteve em festa no dia 5 de janeiro, 
quando recebeu amigos que a ama 

e familiares para partir seu bolo 
recheado de afeto e carinho. Desse 

jeitinho desfrutou de seu dia feliz. 
Parabéns, que Deus a abençoe com 

todas as maravilhas de seu reino, 
como alegria, paz, esperança e mui-

to mais!!! Na foto: Alice e o neném 
lindo, o Daniel (sobrinho).

Quem vivenciou mais um ano de ani-
versário, com muita alegria, foi a querida 

Mariana Tanus, no último domingo (3). 
Ela que sabe ser doce e cordial com 

todos que passam em sua vida, reuniu 
as amigas de infância e de todos os tem-
pos, pois tudo com ela vira festa e assim 
curtiu sua data especial,. Parabéns, que 
Deus lhe dê mais alegria do que já tem, 

e que você continue sendo essa pessoa 
amistosa, que abraça todas as tribos!!! 
Na foto: a aniversariante e a amiga de 

todas as horas, Caroline Chalita.

A linda Advogada Alice 
Mendonça Gomes Golosov com 

o sobrinho Daniel

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A afetuosa, Virginia Wyatt ao lado de seu filho amado Erich Wyatt, o aniversariante do dia 05 de 
janeiro. Parabéns, paz, saúde e muitos voos , não é, meu lindo?!!!

As belas amigas, a aniversariante 
Mariana Tanus em festa, ao lado de 

Caroline Chalita

O brilhante fotógrafo, 
Wanderley Gil, 
curtindo mais um 
ano de aniversário, 
no dia 09 de janeiro. 
Parabéns, que Deus 
lhe encha de Saúde e 
paz, meu querido!!!

Fundação de Cultura abre vagas para cursos 
básico e técnico de música, dança e teatro

rio das ostras

Quem quiser ingressar 
em algum curso oferecido 
pelo Centro de Formação 
Artística de Música, Dança e 
Teatro de Rio das Ostras de-
ve ficar atento. A Fundação 
Municipal de Cultura abre 
inscrições a partir da próxi-
ma semana. Os interessados 
devem procurar o prédio da 
escola, localizada na Praça 
José Pereira Câmara, de 13 a 
17 de janeiro, das 9h às 19h.

Serão oferecidos cursos 
básicos e técnicos nas ha-
bilitações Instrumento 
Musical (música), dança e 
arte dramática (teatro). A 
ocupação das vagas ofere-
cidas ocorrerá mediante a 
realização e a classificação 
no processo seletivo.

O candidato deverá optar 
pelo curso no ato da ins-
crição não podendo haver 
mudança depois de proto-
colado.

Maiores de 18 anos ou 
responsáveis por crian-
ças e adolescentes devem 

apresentar o original do 
documento de identidade 
e pagar uma taxa de inscri-
ção no valor de R$ 25, sen-
do facultado a solicitação de 
isenção de pagamento feito 
por formulário próprio.

Só será permitida a inscri-
ção de apenas uma habilita-
ção por candidato durante 
o processo seletivo simplifi-
cado. Quem já possuir uma 
matricula ativa no Centro 
de Formação não poderá se 
inscrever neste processo de 
seleção.

EDITAL - O quadro de 
vagas, idades mínima e 
máxima para o cursos, 
dias e horários de provas, 
aprovação e classifica-
ção, conteúdo da seleção, 
critérios de desempate e 
resultados estão disponí-
veis no edital publicado 
no Jornal Oficial de Rio 
das Ostras nº 1117, publi-
cado em 27 de dezembro 
de 2019, disponível no site 
www.riodasostras.rj.gov.

Asconti

Inscrições para o Centro de Formação já estão abertas.
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A Borboleta X O Beija-fl or Azul - O Socorro 
Uma bela borboleta amarela passeava feliz da vida entre os jardins de um suntuoso palácio à margem 

de uma fonte natural de águas cristalinas. Voava de um lado para outro. Pousava aqui e ali. Cheirava as 
plantas  do imenso jardim com variadas espécies de fl ores coloridas. Assim ia aproveitando todo o ar 
matinal para  se alimentar dos deliciosos néctares. Um belo dia em um voo entre  idas e vindas  esbarrou 
em um belo beija-fl or azul,  que veio também atrás de seu  alimento preferido. Ela rodopiou no ar mais 
que um peão. O choque foi tão forte que a borboletinha amarela, quebrou uma de suas anteninhas e caiu 
sobre uma das pedras que compunha a bonita fonte. Foi então que o beija-fl or prestou atenção no que 
havia acontecido e  viu a borboletinha se debatendo e partiu em sua direção. Colocou-a em um lugar seco 
e seguro. Correu para a imensa fl oresta que havia atrás do palácio. No bico trouxe uma ervinha contra 
dor e a fez tomar, lhe pedindo muitas desculpas. Mais tarde a borboletinha já estava voando novamente. 
Ficou boa com os remédios do Beija-fl or e muito agradecida também.

Sabe o que  aconteceu, amiguinhos? Hoje a borboletinha amarela e o beija-fl or azul são grandes amigos 
e desfrutam sempre juntos do mesmo jardim. Que gracinha !!!

Você sabe alguma historinha de amizade, que nasceu de um acidente desagradável, pequenos? Eu 
conheço a da Marília que vive sobre patins. Toda tardinha ela anda na orla da praia. 

Um dia de sol, porém bem fresco, ela saiu para passear e bateu de frente com uma mocinha chamada 
Marcinha que também ama o esporte. Sabe o que aconteceu? A Marcinha quebrou um dente com o 
choque e chorou muito. A Marília rapidamente ligou para a sua mãe, que prestou socorro, levando a 
moça para um consultório odontológico. A Marcinha foi atendida e saiu de lá com o dente perfeito e 
com um sorriso radiante. Elas são grandes amigas até hoje. Toda vez que uma vai andar de patins a outra 
está sempre juntinho. Ufa. Que legal!!! 

Moral: Prestar socorro é dever de todos nós!!!

Uma baby de encantamento e 
ternura!!! É a Isabelly Ferreira 
Alves, a grande paixão de seus 
papais: Carolyn Ferreira e 
Jocimar Alves. Muito linda!!!

Modelo de beleza e amor!!! 
É a Carolina Silva, a 
consagração da vida de 
seus papais: Ana Luiza 
e Cleiton Silva. Uma 
bênção!!!

Esse playboyzinho lindo é o Davi Esteves Vogel, o abraço mais solicitado por 
seus papais: Bianca e Fabiano Vogel. Um charme o garotão!!!

Esses priminhos são fontes de amor mais puro do planeta. São eles: Theo 
Souza Lescure e Maria Clara Souza Ferreira, que amam arquitetar juntos um 

bilhão de brincadeiras legais. Tesouros!!!

Uma sereinha 
delicada e 

charmosa, que 
ama mergulhar 

nas ondas 
do mar!!! É a 

Maria Eduarda 
Colonese, 
o celebrar 
da vida de 

seus papais: 
Laila e Daniel 
Colonese. Um 

amorzinho!!! 

Ela orna com sua beleza todos 
os caminhos do bem!!! É a Ana 
Luiza Mussi de Souza Garbelini, 
a felicidade de seus papais: 
Carolina e Fellipe Garbelini. 
Iluminada a princesa!!!




