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O evento está rolando em meio a shows, oficinas, quadras livres para práticas esportivas, muito 
lazer e recreação.

SESC VERÃO MACAÉ

Show de Minero agita 
a Praia dos Cavaleiros 
neste sábado
O Sesc Verão Macaé apresenta o show do cantor e 
compositor Minero, neste sábado (25)

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

O Sesc Verão Macaé pre-
senteia a cidade com uma 
super temporada de festa 

e animação neste verão maca-
ense. A programação prossegue 
apresentando o show do cantor 
e compositor Minero, nesta sá-
bado (25), no palco da Praia dos 
Cavaleiros, prometendo uma 
noite de muito rock. O cantor 
e compositor é apontado pela 
crítica como uma das grandes 
revelações do Rock Nacional na 
atualidade. O super show de Mi-
nero tem início às 18h30

O evento está rolando em meio 
a shows, oficinas, quadras livres 
para práticas esportivas, muito 
lazer e recreação. Com todas as 
atividades gratuitas, o projeto vi-
sa levar entretenimento e bem-
estar para a população e também 
serve como degustação dos ser-
viços oferecidos durante todo o 
ano nas unidades.

A ação é uma parceria com a 
Prefeitura de Macaé. A iniciati-
va conta com oficinas com ídolos 
de vários esportes, shows, jogos 
como beach soccer, futevôlei e 
altinha, além de brinquedos in-
fláveis e radicais, aulão de ritmos, 
gincanas, entre outras ações.

Ainda não Acabou’

Assim, com este show, o can-
tor prossegue a turnê do seu seu 
primeiro single intitulado ‘Ainda 
não Acabou’, que visa a conscien-
tização contra o suicídio e a de-
pressão. A música é emocionan-
te ao falar de amor e dores, mas 
levando às pessoas uma mensa-
gem de incentivo e superação. A 
obra carrega a inspiração em na 
própria história do cantor e com-
positor em experiências vividas 
no seu dia a dia.

A produção musical é assina-
da por Guto Rodrigues e o clipe, 
com cenas gravadas em Macaé, 
no Rio de Janeiro, tem a produ-
ção de Minero ao lado de Daniel 
Carvalho, da Olive Filmes.

MINERO

Minero nasceu em Brasilândia 
de Minas e viveu parte da história 
em Uberlândia/MG, desde 2011 
mora em Macaé-RJ. Com tantas 
influências culturais, as referên-
cias musicais são encontradas na 
MPB e no Rock. O cantor e com-
positor prepara o lançamento do 
seu primeiro CD, para novembro 
deste ano intitulado “Ainda não 
acabou”.

Dono de uma voz inconfun-

dível e autor de músicas fortes 
e letras relevantes, o cantor e 
compositor Minero vem sendo 
apontado pela critica como uma 
das grandes revelações do Rock 
Nacional na atualidade. Chegou 
ao mercado fonográfico com 
notoriedade em 2018 com o lan-
çamento do Single “Ainda não 
acabou” apoiando o “Setembro 
Amarelo” pois se tratava de uma 
canção biográfica e que abordava 
a temática da campanha. 

Três meses após o lançamen-
to do Single, foi lançado o Álbum 
“Ainda não acabou” com 08 fai-
xas que retratam bem a veia 
artística e o talento promissor 
desse mineiro que deixou a casa 
de seus pais aos 15 anos de idade, 
sonhando um dia ser músico, e 
ter suas canções sendo tocadas 
nas rádios de todo País. Preser-
vando sua origem, e também a 
sua sempre reflexiva perspecti-
va autoral, ele se batizou com o 
nome artístico de Minero, pois 
para ele “A vida é a mina de onde 
é extraído o minério para suas 
canções”. 

Em Março de 2019, foi lançado 
o MiniDoc, que mostra os basti-
dores das gravações do Álbum 
“Ainda não acabou” realizadas 
no lendário estúdio Toca do 
Bandido. 

SERVIÇO

Sesc Verão 
2020 Macaé

 ● SESC Verão 2020 Macaé
 ● SHOW Gratuito: Minero - 
18h30
 ● PRAIA dos Cavaleiros
 ● DIA 25/01/2020 (sábado)

Esporte, Lazer 
e Recreação

Além do show à noite, 
o Sesc Verão 2020 em 
Macaé segue com sua 
intensa programação 
gratuita com atrações 
culturais, de esporte, la-
zer e recreação, de sexta 
a domingo, até o dia 9 de 
fevereiro. Neste sábado 
(25/01), a partir das 9h, 
haverá Clínica de Fres-
cobol com o atleta Luiz 
Negão. Luiz Carlos da 
Silva, o Luiz Negão, é 
uma lenda reverenciada 
por todos. Aos 70 anos, 
sendo 52 dedicados ao 
frescobol, é o principal 
embaixador do esporte 
no Rio.

Ao longo de sexta, sá-
bado e domingo, serão 
realizadas oficinas de 
beach soccer, futevôlei, 
skate, lutas, altinha, pila-
tes natural, atividades na 
Arena Fut, aula de ritmos, 
orientações sobre cuida-

dos com o sol, atividades 
recreativas, entre outros.

Capitaneado pela Ge-
rência de Lazer do Sesc 
RJ, o Sesc Verão tem 
como objetivo levar ain-
da mais lazer, bem-estar 
e qualidade de vida à 
população através dos 
serviços oferecidos pela 
instituição durante todo 
o ano. O projeto promo-
ve intensa programação 
gratuita com diversas 
atividades voltadas para 
toda a família, incluindo 
ações de assistência so-
cial, modalidades esporti-
vas e shows musicais.

O projeto Sesc Verão 
em Macaé é realizado 
pelo Sesc RJ, em parce-
ria com a InterTV e apoio 
da Prefeitura. A progra-
mação completa pode 
ser consultada em www.
sescverao.com.br.
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“E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão 
semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em 

que há fruto que dê semente; isso vos será para mantimento.”      
 (GÊNESIS, 1:29 )

Assim, em clima duplamente festivo viveu a 
empresária Eliete Campista, por conta do seu 

aniversário no sábado (18). A aniversariante 
incrementou uma bela comemoração em 

sua residência, reunindo amigos e familiares 
para os parabéns, e no dia seguinte foi curtir 

comemoração com o marido, o médico Nelson 
Coelho, em Angra dos Reis. Aliás, Eliete está 

feliz da vida com o presente do marido: um 
carro Toro da Fiat.

Felicidades, querida! Deus a abençoe! 

Dupla 
comemoração

A aniversariante 
Eliete, em clima de 

comemoração especial 
em sua residência

A linda Thetel que 
curtiu clima de 

aniversário na quinta-
feira

Festa para Rafael

Linda, linda!!!

Bodas de Flores e Frutas
Felizes da vida curtindo um mundo azul estão Fernanda Carvalho Gomide e Marce-

lo Backer, aguardando a chegada do herdeiro Rafael. E na quarta-feira (22), os novos 
papais ganharam um delicioso chá de bebê surpresa incrementado pelas amigas do 

casal. Muitos sorrisos e alegrias marcaram o evento. 

Assim, em meio a clima super florido, a médica Bruna Noronha Passos Fernandes e Ro-
drigo Fernandes celebram os seus quatro anos de casados. O casal vive clima de alegria e de 

abraços dos mais chegados.
Felicidades sempre!!!

Ela cresceu mas continua 
sendo uma princesa linda 
e abençoada. Trata-se de 
Thereza Raquel Gonçal-

ves, que curtiu clima de 
aniversário de 19 anos, 

quinta-feira (23), sendo 
bastante abraçada pelos 

mais chegados, inclusive, 
pelo noivo Renan.

Parabéns, linda! Deus a 
abençoe sempre!

O casal Fernanda e Marcelo vivendo as 
alegrias do nascimento do filho Rafael muito 

breve

Bruna e Rodrigo em clima de muitos sorrisos 
pelo aniversário de quatro anos de casados

Skatista old School Marcos Zarour, ao 
lado do campeão mundial Sandro Dias, o 
Mineirinho, marcando presença no Sesc 
Verão Macaé, inserindo a nova geração, 

Lucas Tolizano.

A futura mamãe Fernanda, em clima de chá de 
bebê com as amigas e a vovó do Rafael, Marilena 

Carvalho

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

O ESPELHOE O OLHAR
Quantas vezes você já des-

viou o olhar de um outro olhar, 
fugindo do contato? Quantas 
vezes você já desviou os assun-
tos numa conversa, fugindo do 
contato sobre eles? Quantas 
vezes você já se desviou de de-
terminadas pessoas, pois estas 
podem tocar em assuntos que 
podem incomodar? Quantas 
vezes você se desviou dos seus 
próprios pensamentos, seguin-
do os pensamentos dos outros? 
Quantas vezes você se desviou 
dos seus próprios desejos, para 
se conformar aos desejos dos 
outros e das situações? Quantas 
vezes você já desviou o olhar das 
suas imagens no espelho?

Sim, por vezes, nos desvia-
mos de inúmeras situações. No 
ato de viver uma vida ocupada 
por tantas coisas, buscamos 
não nos desviar daquilo que já 
está previsto, já está idealizado 
de alguma forma no nosso dia 
a dia. Poderemos passar uma 
vida acreditando que estamos 
seguindo um fluxo de um rio 
que nos levará a um mar de re-
alizações. No entanto, o rio que 
seguimos poderá ser um trajeto 
idealizado, um trajeto concebi-
do como a nossa liberdade, mas, 
o que poderemos estar seguin-
do é o caminho da nossa própria 
prisão, da nossa própria servi-
dão. Esta prisão, esta servidão é 
construída quando deixamos de 
fazer contato conosco. É quan-
do nos distanciamos da nossa 
sensibilidade, fazendo um con-

tato que busque não se desviar 
daquilo que nós somos. 

Quando nos desviamos de 
nós mesmos e de determina-
das situações, poderemos estar 
buscando os caminhos fáceis 
de uma vida ocupada com mi-
lhares de coisas: mas, não nos 
ocupamos em desenvolver a 
sensibilidade de um contato 
que tem uma virtuosa busca. 
Esta busca se diz em construir o 
caminho para o contentamento! 
Mas, como assim? A busca pelo 
contentamento é o estado per-
manente em estar sensível àqui-
lo que se é a cada instante. Nesta 
busca, que é o pleno contato com 
o presente aqui-e-agora em ca-
da situação em que estamos 
mergulhados, passamos a nos 
realizar nos olhando de frente, 
observando o que podemos em 
cada situação, se dando conta dos 
momentos que ainda precisamos 
lidar melhor. Este é o caminho 
que se faz a cada encontro, a ca-
da momento de nossos instantes 
mais fugidios. Existem inúmeros 
caminhos que nos indicam a nos-
sa plena realização para alcançar 
a felicidade. Prefiro afirmar que 
podemos nos encontrar com o 
pleno contentamento que nas-
ce de um entendimento que não 
se faz somente através da inte-
lecção, através de um processo 
reflexivo profundo. Mas, tão-
somente, este contentamento 
se diz de um entendimento que 
é feito através de um contato 
com as nossas inúmeras partes 

que fazem parte de nós. 
Se contentar a partir de um 

entendimento estético e sensí-
vel daquilo que somos. Se con-
tentar pela compreensão daquilo 
que podemos em determinadas 
situações e daquilo que não po-
demos em outras. Se contentar 
a partir de um entendimento da-
quilo que somos para os outros. 
Se contentar a partir da compre-
ensão do que precisamos ainda 
desenvolver para tocar os outros 
de modo que os outros possam 
expandir as suas existências. Se 
contentar pelo entendimento 
sensível de nunca termos o total 
entendimento de tudo, nem de 
nós mesmos. Se contentar pela 
compreensão de que somos fei-
tos por partes tão paradoxais, tão 
difíceis de serem compreendidas 
e vistas pelo espelho de si: a inve-
ja, o orgulho, os ressentimentos, 
as disputas, o ódio, os apegos e 
tantos outras paixões e emo-
ções tão humanas tão difíceis de 
serem compreendidas para que 
possamos as superar. 

No exercício permanente da 
busca do contentamento nas-
cido do afeto do entendimento, 
passamos a exercer a nossa hu-
manidade que se expande em 
direção dos outros, do planeta, 
da vida.

Contente-se! Busque o enten-
dimento olhando no espelho de 
si!

Abraço,
Paulo-de-Tarso

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

CIGARRAS DE MACAÉ
por AURORA RIBEIRO
cigarrasmacae@gmail.com

cigarrasmacae@gmail.com>

Aurora Ribeiro Pacheco

CIGARRAS DE MACAÉ - Neste 25 de janeiro, falaremos de flores visto a,  e falando de flores 
falamos de JARDIM é para vocês a bela poesia de Laurita de Souza Santos Moreira, nossa saudosa 
mentora, feita em homenagem ao seu grande amigo  PEDRO JARDIM, em 12 de julho de 1998:

JARDIM

É um jardim encantado
bafejado pelos deuses
bem dotado pelas fadas.
Aí há paz e harmonia
um paraíso de cores
nas asas das borboletas
esvoaçando alegria.

Neste jardim tão amado
seja noite ou seja dia
não falta esplendor do sol
na euforia rubro-negra
das rosas e girassóis.
Nas alvíssimas magnólias
guardam branca luz do luar,
nesta profusão de flores
duma beleza sem par,
há a pureza do lírio
a modesta violeta
a orquídea aristocrática
micro céus de miosótis
crisântemos, amores-perfeitos,
irradiando paz e magia
volatizando o aroma
precioso da poesia.

Amor, proteção, carinho
no aconchego dos ninhos...
inocência prazenteira
dum velocípede feliz...
jardim nosso bom amigo
acolhe com igual meiguice
o grande e o pequenino
trazendo esperança e luz
acalentando a infância 
acalentando a velhice.
Jorra fonte cristalina

Laurita de Souza Santos Moreira

saciando toda sede
de fé, esperança, saber...
Escuta bem, pode crer
Aí bate um coração tão grande...
Cheinho de bem querer
Pleno de compreensão
Caridade, amor, perdão.

É um jardim encantado
bafejado pelos deuses
bem dotado pelas fadas...

Pedro, você é o “jardim” encantado
pelas fadas bem dotado
cheinho de bem-querer...
Pelo seu aniversário, meu amigo,
muito amigo pode crer!!!

Realmente o encantamento que um belo jardim oferece 
pode ser comparado com o encantamento de uma bela 
amizade, a sintonia, a felicidade, o prazer de estarmos junto 
a ele é o mesmo, daí Laurita ter colocado seu amigo Pedro 
Jardim nesta condição. Nossa Macaé agora tem poucos 
jardins, nossas Praças, antes eram chamadas de “Jardim”, 
hoje raras são as flores para emoldurá-las, havia chafariz... 
Onde está o chafariz eternizado por Marilena Murteira 
em sua bela pintura, na Veríssimo de Melo? E em nossos 
“Jardins”, crianças brincavam e brincam, constroem 
amizades, são sei se como antes... As cigarras continuam a 
cantar nas  frondosas árvores das Praças, os pássaros apa-
recem e dão o ar da graça, mas os passantes parecem não 
observar a beleza que ali se encerra, passam rápido, com 
o pensamento bem longe... Hoje vou fazer tudo diferen-
te, vou ate o “Jardim”, sentar-me em um banco e escutar 
todos os sons,  trazer lá da infância os gritos da meninada, 
o som da criançada a correr pelas alamedas e serei mais 
uma vez feliz!!!
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AGENDA CULTURAL

Sesc Verão Macaé 
2020
A programação do Sesc Verão Macaé 

prossegue animando a temporada 
macaense, até o dia 9 de fevereiro, 
rolando shows, oficinas, quadras livres 
para práticas esportivas, muito lazer e 
recreação. A programação intensa aos 
sábados e domingos com com ofici-
nas de pilates natural; quadras livres 
para práticas esportivas; atividades 
recreativas com brinquedos infláveis 
e radicais; aulões de ritmos; Arena Fut; 
oficinas de altinha, skate, futevôlei, be-
ach tênis, beach soccer, beach vôlei e 
frescobol; e oficinas de lutas. Entre os 
destaques, 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 Djal-
minha (09/02, das 09h às 12h); e Clí-
nica de Beach Tênis com o atleta ita-
liano 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 9 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 pro-
move aulas de artes terapêuticas e re-
laxantes para pessoas com necessida-
des especiais, e também para aquelas 
que buscam o artesanato como fonte 
de renda. As aulas são de desenhos 
artísticos, reciclagem, pintura em 
MDF, Colagem, pintura em tecido, 
técnicas de pintura, pintura em tela e 
técnicas de desenho. Os cursos acon-
tecem 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 Ser-

ra 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 divulga-
das a agroecologia, a troca de ideias 
e experiências com os integrantes e 
visitantes da feira, visando ainda in-
centivar o cultivo de hortas naturais 
ou orgânicas rurais e urbanas, além de 
alertar sobre os perigos dos agrotóxi-
cos e dos transgênicos. A feira oferece 
alimentação saudável, arte, artesana-
to, 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, 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 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, escla-
rece que a proposta deste evento é 
proporcionar maior renda aos produ-
tores, 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 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, bebi-
das 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, 
transcorrendo em meio a diversas 
barracas com pastéis, batatas fritas, 
pizzas, caldos, tortas, bolos, doces, 
acarajé, churrasco, empadas e outros. 
A feira vem atraindo a presença de um 
público crescente a cada semana, 
recebendo moradores e convidados, 
sendo 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 reuniões acontecem aos 
domingos, de 17h às 19h. O Programa 
de Recuperação de Neuróticos Anô-
nimos tem por base os 12 passos, que 
propõem um programa de vida plena 
de amor e felicidade e as 12 tradições, 
que propõem uma convivência harmo-
niosa 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 es-
paço Aion Ville, no Mar do Norte, 
para agradáveis horas de lazer e 
de festas, além de treinamentos 
especiais para funcionários de 
empresas. Informações tel. 2762-
1037.

OS Interessados em divulgar 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 23 a 29 de janeiro

Um Espião Animal
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h20 (2D/Dub), 16h20 

(3D/Dub), 18h30 (2D/Dub)
SINOPSE:  Quando um evento ines-

perado acontece, Lance Sterling 
(voz de Will Smith), o melhor es-
pião do mundo, precisa unir for-
ças com o inventor Walter (voz 
de Tom Holland) para salvar o dia. 

O Melhor Verão de 
Nossas Vidas
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h45, 16h40
SINOPSE:  Três melhores amigas 

são aprovadas para participar 
da final de um famoso festival 
de música. Porém, elas desco-
brem que estão de recuperação 
na escola e precisam arranjar 
uma maneira de comparecer 
ao festival em Guarujá sem que 

seus pais descubram. 

Adoráveis Mulheres
GÊNERO: Romance
CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
HORÁRIOS: 18h35 (2D/Dub), 

21h10 (2D/Dub)
SINOPSE:  As irmãs Jo (Saoirse 

Ronan), Beth (Eliza Scanlen), 
Meg (Emma Watson) e Amy 
(Florence Pugh) amadurecem 
na virada da adolescência para 
a vida adulta enquanto os Es-
tados Unidos atravessam a 
Guerra Civil. Com personalida-
des completamente diferentes, 
elas enfrentam os desafios de 
crescer unidas pelo amor que 
nutrem umas pelas outras. 

Jumanji 2: A Próxima 
Fase
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 14h10 (3D/Dub), 

16h40 (3D/Dub), 19h10 (2D/
Dub), 21h40 (2D/Dub)

SINOPSE:  Tentado em revisi-
tar o mundo de Jumanji, 
Spencer (Alex Wolff) de-
cide consertar o jogo de 
v ideogame que permite 
que os jogadores sejam 
t ranspor tados ao local . 
Logo o quarteto formado 
por Smolder Bravestone 
(Dwayne Johnson), Moo-
se  Finbar  (Kev in  Har t ) , 
Shelly Oberon (Jack Black) 
e Ruby Roundhouse (Karen 
Gillan) ressurge, agora co-
mandado por outras pes-
soas: os avôs de Spencer 
e Fridge (Danny DeVito e 
Danny Glover) assumem as 
personas de Bravestone e 
Finbar, enquanto o próprio 
Fridge (Ser'Darius Blain) 
agora está sob a pele de 
Oberon.

Frozen 2
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h10 (2D/Dub)*, 

16h20 (2D/Dub), 18h40 (2D/
Dub)

*SOMENTE na quarta-feira dia 29/01 
- Cine Show Azul

SINOPSE:  De volta à infância 
d e  E l s a  e  A n n a ,  a s  d u a s 
g a r o t a s  d e s c o b r e m  u m a 
h i s t ó r i a  d o  p a i ,  q u a n d o 
ainda era príncipe de Aren-
delle. Ele conta às meninas 
a  h istór ia  de uma v is i ta  à 
f l o r e s t a  d o s  e l e m e n t o s , 
o n d e  u m  a c o n t e c i m e n t o 
inesperado teria provoca-
do a separação dos habi-
t a n t e s  d a  c i d a d e  c o m  o s 
q u a t r o  e l e m e n t o s  f u n d a -
menta is :  a r ,  fogo,  ter ra  e 
água.  Esta revelação aju-
dará  E lsa  a  compreender 
a origem de seus poderes. 

Minha Mãe é Uma Peça 
3
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 15h, 17h15, 19h30, 21h, 

21h45
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 com-
pletar as confusões, Carlos 
Alberto (Herson Capri), seu 
ex-marido, que esteve sem-
pre por perto, agora resolve 
se mudar para o apartamen-
to ao lado.

IVANA GRAVINA

Arquiteto de formação, Isnard foi aderecista da escola Acadêmicos da Aroeira por muito anos.

CULTURA

Centro Cultural 
recebe exposição 
de máscaras 
carnavalescas
Artista apresenta construção 
histórica dos símbolos e cores que 
embalam a festa popular na antiga 
sede da Câmara de Macaé

Ao longo dos séculos, as 
máscaras ganharam 
diferentes significados 

pelo mundo. No Brasil, a iden-
tificação com o Carnaval é qua-
se instantânea e, com a proxi-
midade da maior festa popular 
do planeta, o Centro Cultural 
do Legislativo recebe a exposi-
ção "Máscara e Cor", de Isnard 
Drumond. A abertura oficial 
acontece na próxima segunda-
feira (27), às 17h, e contará com 
apresentação do grupo Amigos 
do Samba, sob a regência do 
Mestre Ozimar.

Arquiteto de formação, Is-
nard foi aderecista da escola 
Acadêmicos da Aroeira por 
muito anos. Ele é entusiasta da 
cultura popular e apaixonado 
pelo carnaval de rua. Na expo-
sição, o público poderá conferir 
uma linha do tempo que explica 
como as máscaras e as cores se 
cruzaram ao longo dos séculos, 
com textos explicativos e 30 
itens confeccionados pelo artis-
ta, abrangendo diversas etnias e 
culturas.

"Quando minha irmã comple-
tou 50 anos, fizemos uma festa 
de aniversário com tema carna-
valesco e os convidados recebe-

ram máscaras feitas por mim. 
Como elas chamaram muito a 
atenção, comecei a receber pe-
didos para confeccionar mais. 
Desde então, tenho buscado me 
aperfeiçoar nesta arte", disse.

"Máscara e Cor" fica no Cen-
tro Cultural até o dia 28 de feve-
reiro, de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h. O espaço está lo-
calizado na Avenida Rui Barbo-
sa, 197, no Centro. Os telefones 
para o agendamento de visitas 
guiadas são: (22) 2772-4268 e 
2772-4885.

Informações sobre a exposi-
ção podem ser obtidas direta-
mente com Isnard pelo telefone 
(22) 99955-4575 ou por e-mail: 
isnard091269@gmail.com.

NOVIDADES

Nesta semana, a Biblioteca 
Pública Celina Mussi de Olivei-
ra, que funciona no Centro Cul-
tural, recebeu 517 livros sobre 
Direito. Todo o material foi do-
ado pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Macaé (Fafi-
ma), enriquecendo o acervo que 
está disponível para consultas e 
pesquisas durante o horário de 
funcionamento do local.
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KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Luxo. Ela é 
Juliana Campanati 

! @jucampanati

A apresentadora Angélica abriu um site com roupas usadas 
(dela mesmo) e fez um bazar on line. As peças de grifes famosas 
começaram em oitenta e nove reais. Bolsas de marcas fantásticas 
de 40 mil reais estavam por R$ 2.200, pasmem! Saiu tudo em 
poucos minutos. Ela não quis fazer lucro e sim desfazer-se de muita 
coisa e doar os valores.

O Prefeito de Macaé está com toda a corda no Twitter. Demandas, 
secretarias e serviços já estão dando altíssimo resultado positivo no 
microblog.

E reclamar que é muito para um local só se engana. Porque antes 
disso o que a gente lia sobre assaltos no calçadão era muita coisa. 

Hoje, quatro viaturas passam diariamente pela área. Vão e voltam, 
observam. E dois quadriciclos da polícia militar também fazem a 
ronda habitual.

de uma exposição artística de pinturas plásticas. Seria excelente 
alguém trazer um quadros de pintores famosos para apreciação. 
Em conjunto com artistas locais (têm muitos e maravilhosos).

TAXI.

RESULTADOS. 

E PARA QUEM LER ACIMA.

SEGURANÇA NO CALÇADÃO.

MACAÉ SENTE FALTA

DIVULGAÇÃO

Cultura oferece vagas para cursos de 
teatro e vivêncs brincantes

CULTURAL

A Escola Municipal de 
Artes Maria José Guedes 
(Emart),  da Secretaria 
d e  C u l t u r a  d e  M a c a é , 
o f e r e c e  v a g a s  p a r a  o s 
cursos livre de teatro e 
de vivências brincantes 
(arte circense). As ins-
crições para as turmas 
de 2020 serão de 28 de 
janeiro a 4 de fevereiro, 
das 9h30 às 21h, na se-
cretaria da Emart (Ave-
nida Rui Barbosa, 780, 
Centro). Ao todo, 92 vagas 
estão sendo oferecidas, 
com turmas do infantil ao 
adulto.

As aulas serão divididas 
por faixa etária, a partir 
de 7 anos. O critério para 
seleção dos candidatos é 
a ordem de chegada, ten-
do em vista a limitação de 
alunos por horário.

Os documentos neces-
sários para inscrição são: 
duas fotos 3x4, xerox do 
RG, do CPF,  do compro-
vante de residência e do 
RG do responsável (em 
caso de menor de idade). 

DIVULGAÇÃO

As aulas serão divididas por faixa etária, a partir de 7 
anos. O critério para seleção dos candidatos é a ordem de 
chegada, tendo em vista a limitação de alunos por horário.

CONFIRA O QUADRO 
DE TURMAS:

Teatro infantil
 ● L7 a 9 anos (Quinta-feira, 
das 9h às 11h, professora 
Cássia) - 5 vagas  
 ● 10 a 12 anos (Segunda-
feira, das 14h às 16h, 
professora Cássia) - 10 
vagas
 ● TEATRO adolescente
 ● 13 a 15 anos (Quinta-feira, 
das 16h às 18h, professora 
Cássia) - 25 vagas  
 ● TEATRO adulto
 ● A partir de 16 anos 
(Quinta-feira, das 14h às 
16h, professor Leandro) - 
25 vagas
 ● VIVÊNCIAS brincantes
 ● 7 a 9 anos (Segunda-
feira, das 14 às 15h30, 
professores Aline e 
Antony) - 15 vagas  
 ● 10 a 14 anos (Segunda-
feira, das 15h40 às 17h10, 
professores Aline e 
Antony) - 12 vagas.
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Festa à Vista... Aniversariante Guerreira

Camarote D’Pil

Bom humor é a ferramenta que 
ele mais usa em quase todos os 

momentos de sua vida. Os aconte-
cimentos acabam sendo motivo de 
muitas risadas. Assim é o médico-

endocrinologista Victor Golosov 
Cure, que curte festa de aniversário, 
no dia 26 de janeiro, junto a amigos 

e familiares. Parabéns, que Deus lhe 
faça muito feliz e saudável!!

Nesta segunda feira (27), quem vai 
estar em festa é a amada Valeria Valen-

te. Falar dela é muito fácil, pois é uma 
pessoinha muito especial, não guarda 
rancor, vive de bem com a vida e com 

todos sempre. Parabéns, que Jesus 
abençoe o seu trilhar com abundância!!!

Vem ai a festa de aniversário de 08 anos da D’Pil 
Macaé, e olha bem, vem com tudo, inclusive, com 
o mesmo pique e alegria da proprietária, a belís-
sima Maria Luiza Cure, que reservou no dia 31 de 

janeiro, um camarote no show de Diogo Nogueira, 
para estar em companhia de suas clientes. Então, 
basta você fechar o pacote e cair no samba com o 

sambista, Uuuhhhhhhhhuuuu!!!!

Em noite de Tim-Tim, Victor 
Golosov Cure e sua namorada 

Bruna Cerqueira 

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

O arquiteto paisagista 
e Urbanista, Leandro 
Guedes Marinho e a 
esposa, a advogada 

Eurosina de Abreu 
Marinho, em festa 

na última segunda-
feira (20) por conta 
do aniversário dela. 

Parabéns, que Jesus lhe 
proporcione muita paz e 

alegria!!!

A bela Valeria Valente, celebrando 
sua data especial (27)

A brilhante Eliete Campista, que reuniu 
amigas para comemorar seu dia de 

aniversario (18). Parabéns, querida, que 
Jesus guie e proteja sua vida!!!

Primeira Feira Sustentável de 
Macaé acontece neste domingo

EVENTOS

A 1ª Feira Sustentável de 
Macaé acontecerá neste do-
mingo (26), das 10h às 15h, 
com programação variada pa-
ra todas as idades. O evento, 
que faz parte do Calendário 
Turístico 2020, será reali-
zado na Escola Alfa,  Rua Dr. 
Bueno, 525 - Imbetiba A ideia 
é alertar e sensibilizar a po-
pulação, um coletivo de mães, 
pais, estudiosos, acadêmicos 
e empreendedores, todos 
ativistas do meio ambiente, 
para a prática do consumo 
consciente e descarte res-
ponsável, com a apresentação 
de alternativas de produtos e 
serviços.

A entrada para o evento se-
rá uma doação de qualquer 
valor que será revertida na 
revitalização e em melho-
rias do espaço para crianças, 
o parquinho de areia da Rua 
Camboriú. A feira reúne am-
bientalistas, jornalistas, aca-
dêmicos e produtores locais.

Para as crianças, a progra-
mação terá sessão de histó-
rias e escultura de garrafas 
plásticas realizada pelas 
crianças, capoeira e aula de 
yoga. Já os adultos terão pa-
lestras com Bianca Neves, 
sobre 'Sustentabilidade na 
Infância', com a professora 
Taís Fontoura, sobre os be-
nefícios do leite materno, 
com agro ambientalista, João 
Flores, sobre a 'Produção de 
Orgânicos em Macaé', a eco-
logista, Sumara Katruch so-
bre a 'Percepção e Sustenta-
bilidade da Vida Humana' e a 
pesquisadora Shizue Tamaki, 
sobre 'Vitaminas A e N: per-
curso sensorial, afetivo e feliz 
para a primeira infância', o 
biólogo Thiago Nogueira com 
a 'Expedição botânica - cami-

nhando entre Folhas e Flores, 
o presidente da Associação do 
Surf de Macaé, Rafael Brasi-
liense e a apresentação da 
exposição da Nupem-UFRJ, 
com Theo Aroeira.

O evento terá, ainda, aula 
de yoga e capoeira para crian-
ças, confecção de escultura de 
garrafas plásticas, sessão de 
histórias para crianças, ati-
vidades recreativas e aula 
de surf.

A jornalista e escritora 
Mariana Müller conta que 
a proposta nasceu após o 
lançamento do seu livro 
infantil 'Um Novo Par', que 
trata da conscientização 
do lixo plástico nos ocea-
nos. "Esse coletivo é fruto 
de uma vontade de trocar 
mais informações sobre a 
preservação do meio am-
biente. Com o lançamento 
do meu livro, houve uma 
aproximação a diversos 
produtores locais, pes-
quisadores e ativistas que 
atuam na região promo-
vendo uma série de ações 
de conscientização, como 
a coleta de lixo nas praias 
e palestras", explicou.

CALENDÁRIO

A programação do Calen-
dário Turístico 2020 terá 
26 eventos durante todos 
os meses do ano. Este mês, 
além da 1ª Feira Sustentá-
vel de Macaé, o destaque é 
a parceria inédita do muni-
cípio com o Sesc Verão, que 
trará atividades na praia até 
9 de fevereiro. O calendário 
oficial de turismo também 
serve para evitar coincidên-
cias em datas, para eventos 
dentro da cidade, ou até de 

outros municípios. Quem ti-
ver interesse em colocar al-
gum evento no calendário, 
deve fazer contato por email 
(sedecturmacae@gmail.com) 
para ser orientado sobre todos 
os procedimentos.

CONFIRA O CALENDÁRIO

 Janeiro
05/01 a 09/02 - SESC Verão 

Macaé.
26 - 1ª Feira de Sustentabili-

dade de Macaé.
Fevereiro
05/01 a 09/02 - SESC Verão 

Macaé.
22 a 25 - Carnaval.
 Março

12 a 14 - 3º Beach Beer Tru-
ck.

28 e 29 - 5º Festival de Fru-
tos Mar.

 Abril
04 e 05 - Copa Noturna de 

Pesca de Praia.
10 a 12 - Semana Santa.
21 - Feriado Tiradentes.
 Maio
1º - Dia do Trabalhador.
09 - Brasa Beer Fest.
22 a 24 - Festa Maína do 

Frade.
 Junho
04 a 06 - 6º Beer Beach Bur-

guer.
11 - Corpus Christi.
 Julho
12 - 16ª Parada do Orgulho 

LGBT.
29 - Kolirius Internacional.
29 - Aniversário da cidade 

- 207 anos.
Agosto
06 a 09 - 11º Festival Gas-

tronômico de Macaé.
 Setembro
04 a 06 - 2º Sabores do 

Sana.
07 - Dia da Independên-

cia.
15 a 19 - 3º FLICMAC Fei-

ra Literária de Macaé.
18 - 6º Torneio de Pesca 

Isca Artifi cial de Macaé.
18 e 19 - 5º Kairós Macaé.
20 e 21 - 4º Macaé Water 

Challenger.
26 - 15º Encontro de Se-

resteiros "Macaé canta Se-
resta".

 Outubro
03 - Brasa Beer Fest.
12 - Dia de Nossa senhora 

Aparecida.
 Novembro
02 - Finados.
11 a 14 - 5ª Conferência 

Influencidade.
27 a 29 - 4º Butecando 

na Orla.
 Dezembro
01 a 31 - Natal 2020.
05 - 8º Eco Yoga Des-

pertar Holístico.
09 a 11 - 5º Macaé Beer 

Fest.
25 - Natal.
31 - Réveillon 2021.
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A Elefanta e as Hienas - O Institnto
Na Floresta toda vez que chovia as hienas começavam a soltar um som, mais pare-

cendo uma risada irônica. A Elefanta que morava ali via aquilo como um deboche. Fi-
cava sempre atenta com as atitudes delas. A matriarca, muito dedicada, vivia sempre 
trabalhando e cuidando de seus fi lhotes, que brincavam exibindo suas trombas ainda 
sem muito controle. Um dia, sem querer, um dos elefantinhos passando por uma desses 
esquisitos animais bateu, com a tromba na cara de uma. A zombeteira fi cou zangada e 
partiu para o ataque com o pequenino. A mãe, quando viu, soltou um grito repreendendo 
a atitude da hostil. O fi lhote fi cou bastante assustado e correu para bem pertinho de 
sua protetora. A mamãe elefanta brigou com o pequeno lhe dizendo: "Tenha cuidado 
com esse animal, ele é agressivo e tem muita força em sua mordida." Dali pra frente os 
elefantinhos mantiveram certa distância do clã das hienas. Coitadinho do elefantinho, 
ele é ainda muito inocente, não é mesmo?!!!

Você sabia que tem gente assim como esse elefantinho? É a Dalvinha, muito dócil 
e ingênua. Ela sempre brinca de boneca com um grupinho de meninas de sua idade: 
Alana, Marcia e Luana. A Luana é muito geniosa. Se tropeçasse em algo e caísse, olhava 
para trás, e se visse as meninas rindo, ela voltava e o que tinha na mão jogava  em direção 
às mocinhas. 

Certo dia elas resolveram costurar roupinhas para suas bonecas, quando a Dalvinha 
sem querer espetou com a agulha a mão de Luana. Sabe o que a mocinha “que nada 
perdoa” fez? Mordeu a Dalvinha com tanta força que fi cou a marca dos dentes na pe-
quenina. Nossa!!! Que feia a Luana, não acha pequeno?

Moral: A agressividade furta a boa convivência!!!

Ela aonde vai causa, com sua 
felicidade contagiante!!! É a Maria 
Eduarda, o abraço aconchegante 
da vovó Valeria Valente. Muito 
amor!!!

Ele é o príncipe Joshua 
Tarr, o sorriso incessante 
dos dias de seus papais: a 
jornalista Marcelle e Natan 
William Tarr. Sensacional 
o pequeno!!!

Flor Perfumada de um 
Jardim de rara beleza!!! 
É a Maria Pessanha de 

Faria Uzai, as pétalas 
de paz do dia a dia de 

seus papais: Raquel 
Maria e Alexandre Uzai. 

Gracinha!!!

Linda e encantadora!!! É a Marina Wyatt Monteiro, princesa que traz luz 
e afeto para o universo da vovó Virginia Wyatt. Um luxo a pequena!!!

Esse é o presentinho 
fofo e cheiroso enviado 

por Papai do Céu!!! É 
o lindo Theo Rossato, 

que  apagou sua velinha 
de um aninho de puro 

carisma, com a festinha 
“Safari do Theo”, no dia 

18 de janeiro, quando seus 
papais, a dermatologista 

Danielle e Thiago Rossato 
fi caram fascinados com 

o tamanho da felicidade e 
alegria de seu belo neném. 

Parabéns, desejo que o 
bebê, seja bastante feliz, é 

o desejo da Tia Katita!!!

Ela é uma boneca mimosa e 
linda!!! É a Luna Lima, o ícone 
de beleza de seus papais: Luana 
Lima e Marcio Raro. Uma 
princesinha!!!
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