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. Como se não bastasse desempenhar com brilhantismo atividades 
nas artes cênicas, na literatura e na antropologia, o poeta decide 
mergulhar na música. Ele se apresenta ao lado da banda Dona Beth 
(nome da banda é uma homenagem à sua mãe (Elizabeth), formada 
por Leandro Miranda (violão e voz), Oswaldo Vitielo (bateria), Wesley 
Locaos (baixo), Carlos Marcílio (guitarra), contando ainda com a 
participação especial de Adriano Uzah (voz). 

MÚSICA

Paulo Azevedo revela 
mais um ângulo 
do seu talento em 
aniversário de 45 anos
O escritor se lança na carreira de cantor em apresentação 
especial neste sábado (1o), na Livraria Nobel

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Numa produção literária 
borbulhante e osten-
tando mais uma vez o 

seu expressivo talento, o Pro-
fessor, Mestre em Políticas So-
ciais e Doutorando em Ciências 
Sociais, Paulo Azevedo faz um 
balanço de sua vida, ao comple-
tar 45 anos de idade e revela o 
outro ângulo do seu talento: o 
de cantar. Para tanto, ele reali-
za o evento ‘Música2 + filme3 x 
literatura = 4.5’. A apresentação 
especial acontece neste sábado 
(1º), na Livraria Nobel, onde 
Paulo Emílio Azevedo receberá 
os aplausos do seu público.

Isso mesmo. Como se não 
bastasse desempenhar com 
brilhantismo atividades nas 
artes cênicas, na literatura e 
na antropologia, o poeta deci-
de mergulhar na música. Ele 
se apresenta ao lado da banda 
Dona Beth (nome da banda é 
uma homenagem à sua mãe 
(Elizabeth), formada por Le-
andro Miranda (violão e voz), 
Oswaldo Vitielo (bateria), Wes-
ley Locaos (baixo), Carlos Mar-
cílio (guitarra), contando ainda 
com a participação especial de 
Adriano Uzah (voz). O concer-
to "4.5 envelheço na cidade" é 
uma odisseia da vida do autor 
contracenando com a era de 
ouro do Rock Nacional.

REPERTÓRIO ESPECIAL

No repertório algumas can-
ções internacionais, além de 
clássicos como "O tempo não 
para" (Barão Vermelho/Cazu-
za), "Até quando esperar" (Ple-
be Rude) e "Feliz aniversário, 
envelheço na cidade" (Ira); a 
qual serviu de argumento para 
elaboração do conceito e rotei-
ro do concerto. Nos intervalos 
entre as músicas, Paulo narra 
momentos marcantes da sua 
trajetória transitando entre 
memórias pessoais e coletivas.

Paralelo a essa aventura de 
conviver com pessoas tão incrí-
veis, antes do bis haverá o lança-
mento do filme "Desobediente", 
produzido por LS Empreende-
dora Cultural e assinado por Fi-
lipe Itagiba - cineasta premiado 
no mundo e que conhece como 
poucos a obra e vida do aniver-
sariante da noite; o pai do Hiago.

PAULO AZEVEDO

Paulo Azevedo é Professor, 
Doutor pela PUC-RJ em Ciências 
Sociais com especialização em 
Antropologia do Corpo. Escritor, 
criador no campo das artes e con-
sultor em Educação e Cultura. 
Recebeu diversos prêmios, entre 
eles "Rumos Educação, Cultura e 
Arte" (2008/10) pelo Instituto Itaú 
Cultural e "Nada sobre nós sem 
nós" (2011-12), no âmbito da Es-

cola Brasil/Ministério da Cultura 
para a publicação do livro "Notas 
sobre outros corpos possíveis" 
(2014) - com este concorreu a final 
do Prêmio Rio Literário (2015) na 
categoria "Ensaio". Sendo um dos 
introdutores das práticas do poetry 
slam no Estado do Rio de Janeiro, 
vem desenvolvendo uma série de 
ações no campo da poesia falada e 
performance. No ano de 2016 foi 
um dos escritores convidados pela 
FLIP Paraty/RJ, em 2017 integrou 
o grupo de escritores na Printemps 
Littéraire Brésilien/Paris Sorbon-
ne Université e em 2018 represen-
tou o país na Journée d'Etudes 
Cultures, arts et littératures pé-
riphériques dans les Amériques: 
une approche transnationale de 
la production, la circulation et la 
réception em Lyon (França). Em 
sua principal investigação com a 
Literatura está o reconhecimento 
do gênero/método Reestrutura-
lismo. Atualmente, prestes a se 
tornar PhD conclui sua pesquisa 
se utilizando da metodologia car-
tográfica, construindo por sua vez 
uma cartografia da palavra em 
Núcleos de Vigília Cidadã no 
projeto Territórios do Petróleo/
PEA-BC. Com este completa de-
zessete livros escritos, sendo de-
zesseis disponíveis ao público, 
uma vez que o primeiro "Street 
dance, das garagens ao palco" 
(1998) ainda não foi publicado. 
É pai de Hiago, o qual considera 
sua obra-prima

SERVIÇO

Concerto "4.5 
envelheço na 
cidade"

 ● DATA 01 de fevereiro 
(sábado)
 ● HORA: 19h
 ● LOCAL Livraria Nobel 
(Endereço: Av. Atlântica, 
2762 - Cavaleiros, Macaé)
 ● ENTRADA livre. 
Consumação no local
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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 )

Formando um lindo e abençoado casal, a Bióloga Camila Enne e o mé-
dico Raphael Xavier viveram um dia inesquecível, no dia 11 de janeiro, 
com a celebração do seu casamento. A cerimônia religiosa aconteceu 

no Espaço de Festa Oásis, em Rio das Ostras, que ganhou uma belíssima 
decoração, seguida de elegante recepção aos inúmeros convidados.

Mil parabéns! Deus os abençoe!!!

Camile e Raphael

Os lindos noivos Camila e Raphael, ladeados pelos pais Almir Xavier e 
Célia Regina (do noivo) e José Carlos Enne e Márcia Enne (da noiva), 

em clima de muitas alegrias e largos sorrisos

Lúcia e Paulinho 
em clima de 
comemoração 
de suas Bodas 
de Rubi ou 
Esmeralda

Arthur está chegando

Bodas de Rubi ou de 
Esmeralda

Férias maravilhosas Representando Macaé
O casal Roldinei Teixeira e Larissa Freitas vive um 

alto clima de festa, aguardando a chegada do herdeiro 
para breve, que vai se chamar Artur. E no dia 12 de 

janeiro, eles curtiram as alegrias do Chá de Bebê, que 
aconteceu no Zé Gastronomia, nos Cavaleiros, repleto 

de amigos.
Deus abençoe o Artur!!!Que o baby chegue com 

muita saúde! Deus o abençoe!!!

Após período de intenso trabalho, o médico Eric 
Golosov Cure embarcou rumo às deliosas férias na 

Tailândia, acompanhado da namorada Helena. Retor-
naram esta semana encantados com tudo que viram e 

curtiram.

O Contador Carlos Fernando foi eleito o novo Delegado 
do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio 

de Janeiro. Esta semana, o macaense esteve reunido com o 
Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, para alinhamento dos 

objetivos da Gestão 2020/2021. 

Assim, em clima especialmente festivo viveram os queridos 
Lúcia Valéria e o pianista Paulo Lima, segunda-feira (27), cele-

brando os seus 40 anos de casados. Um delicioso jantar em família 
marcou a data, entre abraços e carinhos das filhas, netos e demais 

familiares.
Felicidades, amigos! Deus os abençoe sempre!!

O aniversariante de quarta-
feira (29), Geraldo Mussi, em 

clima festivo junto ao irmão Dr. 
Roberto Mussi, celebrando a 
data com jantar em família

Eric e Helena curtindo os passeios mais 
exóticos na Tailândia

O novo Delegado Carlos Fernando com o Presidente do 
CRCRJ, Samir NehmeO casal Larissa e Roldinei em alto clima festivo no chá de bebê 

para o filho Artur

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

A VERDADE DO AMOR
Ao longo da história pudemos conhecer 

diversas formas de amor. Encontraremos 
o amor romano, o amor medieval, o amor 
da Renascença, o amor burguês do século 
XIX. Vimos o amor poligâmico de Sartre 
e Beauvoir em meio ao século XX. E entre 
eles havia um pacto: a de nunca mentir, a 
de nunca esconder o que se sente. Se eles 
reinventaram os valores, os costumes, os 
modos como podemos tomar o tema do 
amor fundados numa verdade que nunca 
deverá ser escondida: aquela que se diz dos 
afetos mais profundos entre duas pessoas.

Deixando um pouco de lado a invenção 
amorosa de Sartre-Beauvoir poderemos in-
dagar sobre como os verdadeiros casais du-
ram, mas, de todo modo estes parecem coisa 
rara na contemporaneidade. Quando vejo 
casais idosos e que se amam, meus olhos 
deleitam uma história feita de inúmeras 
histórias ao longo de suas vidas. Um amor 
feito por tantos caminhos e descaminhos, 
de tantos encontros e desencontros, de tan-
ta paixão e de tantas crises e dores. Quando 
vejo casais que duraram, pergunto-me qual 
foi a arte deste encontro que fez perseverar 
tamanho amor! A resposta que me vem à 
cabeça é a seguinte: a de uma cumplicidade 
absoluta. Uma confiança total onde menos 
julgam-se um ao outro a partir de uma 
moral que nos é imposta, mas, sobretudo, 
compreendem-se a partir das leis das pai-
xões. Estas não podem ser compreendidas 
somente pelo fio de uma razão absoluta, 
clara e distinta que tentaria explicar a den-
sidade e as intensidades daquilo que não se 
mensura, daquilo que não pode ser medido 
com nenhuma tecnologia científica.

No entanto, ao contrário do pacto entre 
Sartre-Beauvoir [pacto de ser fiel aos sen-
timentos e de nunca mentir] vemos uma 
sociedade onde a mentira se instituciona-
liza. Assim vemos a mentira na política, a 
mentira para se lucrar em cima dos outros 
[pois, a palavra hoje não vale nada para muita 
gente], a mentira que se torna coisa normal 

na vida das pessoas, pois, no contemporâ-
neo o negócio é se dar bem o tempo todo. 
Desta lógica vampiresca [onde as pessoas 
se sugam pelo bel prazer de mentir para se 
dar bem] vemos um processo de desuma-
nização das relações. Piores que os animais 
ditos irracionais, vemos a mentira se institu-
cionalizar nas relações: o marido que trai e a 
mulher finge que não sabe de nada. Claro, 
são anos vivendo juntos e os bens acumu-
lados, os filhos, os carros, não podem ser 
divididos: “melhor com ele que sem ele”, 
ela diria! E assim a mentira vai se tornando 
coisa normal! 

Na Grécia antiga a palavra era a grande 
rainha. Quando as pessoas falavam com-
preendiam que aquilo que era dito era de 
grande valia. A palavra era um tesouro que 
saia da alma de cada um para a construção 
da vida política de Atenas, de Esparta e de 
tantas cidades gregas. Naquela época havia 
um conceito chamado “parresia” que signi-
fica: a coragem de falar francamente! Assim, 
a parresiase tornara uma experiência onde 
cada um poderia falar, mas, sobretudo, falar 
a sua verdade! Não havia espaço para men-
tiras quando se era parresiástico. E a grande 
honra de um homem era a de olhar diante 
dos milhares de olhos dos cidadãos na cida-
de e de poder falar verdadeiramente sobre 
aquilo que sentia. Daí a palavra era ligada às 
leis das paixões: falar sobre aquilo que se sente 
para tocar outros corações e mentes e assim 
pensar caminhos coletivos para construção 
de uma cidade. Uma coisa fundamental na 
experiência da parresia: ser autêntico é correr 
riscos, pois, nem sempre aquele que fala será 
compreendido e poderá sofrer algum tipo de 
punição.

Verdade! Falar sobre o que se sente... no en-
tanto, as pessoas não foram educadas a falar a 
verdade: elas foram educadas a sentir medo, 
daí mentem tanto. Se os casais pudessem fa-
lar do amor abertamente, falar daquilo que 
sentem sobre o outro, sobre as tuas histórias 
amorosas passadas, ou mesmo, de um amor 

que durou longo tempo, conheceriam um ao 
outro seus mundos, seus modos sobre como 
veem, pensam e sentem a vida. Poderemos 
indagar: “mas, como falar tão abertamente 
dos sentimentos?! Isso poderia acabar com o 
relacionamento!”. Pois é... fugir daquilo que se 
sente é mentir para si mesmo! Daí uma rela-
ção onde não se pode falar verdadeiramente 
sobre aquilo que se sente é uma relação que 
perece a cada dia, pois, a mentira nela persiste. 

Já atendi clinicamente inúmeras pessoas 
que se sentiram traídas. Quer sejam homens 
e mulheres. As suas questões são revestidas 
de vergonha associadas à expressão: “fui tra-
ído”. Filosoficamente faço uma indagação 
para estas pessoas que passam por estas ex-
periências: “quem traiu quem?! Afinal, aquele 
que “trai” já traz em si a mentira incorporada, 
pois este não tem a coragem daqueles que sa-
bem reconhecer em si o que sente, bem como 
reconhecer as suas ações podendo ser claro 
com o parceiro(a) sobre seus afetos, sendo 
autêntico e verdadeiro na relação. Aquele(a) 
que se sentiu traído somente ficou sabendo 
de algo que não sabia num momento pos-
terior: como saber o que o parceiro(a) pode 
estar fazendo a todo tempo e instante?! Daí 
o “traído” é aquele que mente, pois, trai-se a 
si mesmo na sua verdade: esta é a lógica dos 
covardes! Daí o verdadeiro pacto será consigo 
mesmo: pacto de ser fiel aos sentimentos e de 
nunca mentir a si mesmo e ao outro.

E para sair deste mundo que institucio-
naliza a cada instante a mentira, poderemos 
ensinar às crianças que elas poderão falar de si 
sem medo, sem paranoias. Assim quem sabe 
estas crianças já adultas ensinem num outro 
tempo aos seus filhos que a vida passa rápido 
e é melhor passá-la sendo autêntico e ver-
dadeiro consigo mesmo para viver relações 
verdadeiras... e poder dizer verdadeiramente: 
“te amo”!

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 - Neste 01 de fevereiro de 2020 , apresentamos poesias de nossa saudosa   
Laurita de Souza Santos Moreira e de nossa querida  Marilena Murteira de Muros Bittencourt 
que há 27 anos criaram nosso Coro das Cigarras de Macaé...

CIGARRA

Minha alma é de cigarra
Que nasceu para cantar
Eu não consigo ser triste
Sou alegre, imprevidente,
Nasci pra alegre folgar.
Eu sou de bem com  a vida
Para mim o mal não há.
Minha alma de cigarra
Que nasceu para cantar
Cantar, cantar, amar...
Ser feliz, sorrir, gargalhar
Cantar, cantar, amar...

NO BATENTE DA VIDA

          Marilena M. de Muros Bittencourt

No Batente da vida
funciona bastante o verbo bater;
entre as muitas batidas
que a vida oferece
há batida do samba, batida de carros,
batida de pênaltis
e batida para beber...
No bate que bate a todo momento
há alguém sempre batendo:
uns  batem bolo, outros batem bola,
batem bife, batem claras,
batem retrato
batem à máquina.

Laurita Santos Moreira

Outros batem com a língua nos dentes...
Uns batem tambor,
outros batem com o nariz na porta,
muitos batem com a porta no nariz dos ou-

tros...
E para acabar, quando a vida se acaba,
todo mundo tem mesmo 
que bater
as botas...

Em nosso Encontro  de novembro passado, 
comemoramos os 27 anos de criação do Coro 
de Cigarras de Macaé. A data foi 13 de novem-
bro, estipulada por Laurita. Naquela ocasião, 
ela, Dulce Arueira,  Celita Aguiar e Marilena 
Murteira iniciaram as Reuniões que mais 
tarde se fortaleceram  com presença de ou-
tros amigos e  poetas macaenses como  Pedro 
Jardim, Sonilton Campos, Lisa Tavares, Leni-
se Bittencourt, Éstia Baptista, Ivania Ribeiro, 
Maria Inez Vieira, Oscar Batista, Leci Dias,  
entre outros. Laurtia e outros já se foram,   
mas continuamos seu trabalho de enaltecer 
Macaé através da poesia e é isso que fazemos  
em nossos Encontros. Éstia, Leci, Ivania , San-
dra Wyatt, Sandra Estácio, , Sr. Dilton Pereira, 
Ivonete , Mariucha e eu,  enaltecemos  nossa 
terra, falando de seus sucessos e problemas. 
Cigarras cantam para todos que querem man-
ter viva uma  Macaé poética, apesar de todos os 
problemas, pois como sabemos, tudo passa!!!!   
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AGENDA CULTURAL

Sesc Verão Macaé 
2020
A programação do Sesc Verão Macaé 

prossegue animando a temporada ma-
caense, até o dia 9 de fevereiro, rolando 
shows, oficinas, quadras livres para prá-
ticas esportivas, muito lazer e recreação. 
A programação intensa aos sábados e 
domingos com com oficinas 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, beach tênis, beach soc-
cer, beach vôlei e frescobol; e oficinas 
de lutas. Entre os destaques, Clínica de 
Beach Vôlei com a atleta Jackie Silva 
(08/02, das 09h às 12h); Clínica Espor-
tiva 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 Ales-
sandro 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 30 de janeiro a 5 de fevereiro

Bad Boys para Sempre
GÊNERO: Ação
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORÁRIOS: 14h (2D/Dub), 16h25 

(2D/Dub), 18h40 (2D/Leg), 
18h50 (2D/Dub), 21h15 (2D/Dub)

SINOPSE:  Terceiro episódio das his-
tórias dos policiais Burnett (Martin 
Lawrence) e Lowrey (Will Smith), 
que devem encontrar e prender 
os mais perigosos traficantes de 
drogas da cidade.

Os Órfãos
GÊNERO: Terror
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 14h40 (2D/Dub), 21h20 

(2D/Dub)
SINOPSE:  Kate (Mackenzie Davis), 

uma jovem professora, é contrata-
da para trabalhar como governan-
ta na mansão de um homem rico. 
Na casa, localizada em Essex, 
nos arredores de Londres, vivem 
também Flora (Brooklyn Prince) e 

Miles (Finn Wolfhard), sobrinhos 
órfãos de seu patrão. No entan-
to, ela logo percebe que no local 
existem outros moradores, não 
necessariamente vivos.

1917
GÊNERO: Drama
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 16h40 (2D/Dub), 19h 

(2D/Leg)
SINOPSE:  Os cabos Schofield 

(George MacKay) e Blake (De-
an-Charles Chapman) são jovens 
soldados britânicos durante a Pri-
meira Guerra Mundial. Quando 
eles são encarregados de uma 
missão aparentemente impossí-
vel, os dois precisam atravessar 
território inimigo, lutando contra 
o tempo, para entregar uma men-
sagem que pode salvar cerca de 
1600 colegas de batalhão.

Um Espião Animal

GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h (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.

Adoráveis Mulheres
GÊNERO: Romance
CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
HORÁRIOS: 16h05 (2D/Dub)
SINOPSE:  As irmãs Jo (Saoirse Ro-

nan), Beth (Eliza Scanlen), Meg 
(Emma Watson) e Amy (Florence 
Pugh) amadurecem na virada da 
adolescência para a vida adulta 
enquanto os Estados Unidos atra-
vessam a Guerra Civil. Com per-
sonalidades completamente dife-
rentes, 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: 19h10 (2d/Dub), 21h40 

(2D/Dub)
SINOPSE:  Tentado em revisitar 

o mundo de Jumanji, Spen-
cer (Alex Wolff) decide con-
sertar o jogo de videogame 
que permite que os jogadores 
sejam transportados ao local. 
Logo o quarteto formado por 
Smolder Bravestone (Dwayne 
Johnson), Moose Finbar (Ke-
vin Hart), Shelly Oberon (Jack 
Black) e Ruby Roundhouse 
(Karen Gillan) ressurge, ago-
ra comandado por outras 
pessoas: os avôs de Spen-
cer e Fridge (Danny DeVito e 
Danny Glover) assumem as 
personas de Bravestone e Fin-
bar, enquanto o próprio Fridge 
(Ser'Darius Blain) agora está 

sob a pele de Oberon.

Frozen 2
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h50 (2D/Dub), 17h 

(2D/dub)
SINOPSE:  De volta à infância 

de Elsa e Anna,  as duas 
garotas descobrem uma 
h i s t ó r i a  d o  p a i ,  q ua n d o 
ainda era príncipe de Aren-
delle. Ele conta às meninas 
a história de uma visita à 
f loresta  dos e lementos, 
onde um acontecimento 
inesperado teria provoca-
do a separação dos habi-
tantes da cidade com os 
quatro elementos funda-
mentais: ar, fogo, terra e 
água. Esta revelação aju-
dará Elsa a compreender 
a origem de seus poderes.

Representando Macaé

SHOW

Banda Black Doze e atleta de futevôlei Patricinha agitam 
o Sesc Verão 2020 em Macaé neste �m de semana
Artistas e esportista se apresentarão no palco montado na Praia dos Cavaleiros

Neste sábado (1º de feve-
reiro), a partir das 18h30, 
a unidade temporária do 

Sesc Verão 2020, na Praia dos 
Cavaleiros, em Macaé, recebe 
show gratuito da banda Black 
Doze. O grupo surgiu em 2015 
e foi fundado por quatro amigos, 
com o intuito de produzir um 
som de muita qualidade e per-
sonalidade musical, levando ao 
público um repertório cheio de 
inovações, que misturam estilos 
variados, passeando pelo rock, 
reggae, R&B até chegar ao funk. 
O público poderá aproveitar 
ainda toda a programação cul-
tural, que inclui diversas atra-
ções esportivas, recreativas e 
de lazer.

ESPORTE, LAZER E RE-
CREAÇÃO - Além do show à 
noite, o Sesc Verão 2020 em 
Macaé segue com sua inten-
sa programação gratuita com 
atrações culturais, de esporte, 
lazer e recreação, de sexta a do-
mingo, até o dia 9 de fevereiro. 
Neste sábado (01/02), a partir 
das 9h, haverá Clínica de Alti-
nha com a atleta Patricinha. 
Após apresentação da vida es-
portiva da atleta, será realizada 
uma clínica com os principais 
fundamentos da altinha e con-
ceitos técnicos fundamentais 
para os praticantes desta mo-
dalidade. Atleta profissional de 
futevôlei há 20 anos, Patrícia 
conquistou seis títulos mun-
diais e dez brasileiros. Como 
sempre praticou altinha, há 4 
anos comprou a causa da mo-
dalidade altinha, não só como 
atleta, mas também como 
educadora física com a pro-
posta da expansão do esporte 
com as clínicas, acreditando na 
profissionalização da modali-
dade. Como atleta de altinha 

coleciona sete títulos e já foi 
considerada duas vezes a me-
lhor jogadora da competição.

Ao longo de sexta, sábado e 
domingo, serão realizadas ofi-
cinas de beach soccer, futevô-
lei, skate, lutas, altinha, pilates 
natural, atividades na Arena 
Fut, aula de ritmos, orienta-
ções sobre cuidados com o sol, 
exibição de filmes, atividades 
recreativas, entre outros.

Capitaneado pela Gerência 
de Lazer do Sesc RJ, o Sesc Ve-
rão tem como objetivo levar 
ainda mais lazer, bem-estar e 
qualidade de vida à população 
através dos serviços oferecidos 
pela instituição durante todo o 
ano. O projeto promove inten-
sa programação gratuita com 
diversas atividades voltadas 
para toda a família, incluindo 
ações de assistência social, mo-
dalidades esportivas e shows 
musicais.  

O projeto Sesc Verão em 
Macaé é realizado pelo Sesc 
RJ, em parceria com a Inter-
TV e apoio da Prefeitura. A 
programação completa po-
de ser consultada em www.
sescverao.com.br

DIVULGAÇÃO

Show gratuito da banda Black Doze

Clínica de 
Altinha com 

a atleta 
Patricinha

SERVIÇO

Sesc Verão 
2020 Macaé

 ● SHOW Gratuito
 ● PRAIA dos Cavaleiros
 ● DIA 01/02/2020 (sábado)
 ● BANDA Black Doze - 
18h30

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

21h10, 21h45
SINOPSE:  D o n a  H e r m í n i a 

(Paulo Gustavo) vai ter que 
se redescobrir e se reinven-
tar porque seus filhos estão 
formando novas famílias. 
Essa supermãe vai ter que 
segurar a emoção para li-
dar com um novo cenário 
de vida: Marcelina (Mariana 
Xavier) está grávida e Julia-
no (Rodrigo Pandolfo) vai 
casar. Dona Hermínia está 
mais ansiosa do que nunca! 
Para completar as confu-
sões, Carlos Alberto (Her-
son Capri), seu ex-marido, 
que esteve sempre por per-
to, agora resolve se mudar 
para o apartamento ao lado.
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KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Primeira vez na Privilège Buzios o dj Rojo (@
joab_rojo)

D-Groov djs (@dgroovmusic) 

Korvo (@korvolive) Erico (@ericohijo

todas as atenções estarão na Orla Bardot. A festa F.U.S.C.A (Fazendo um Som com os Amigos) acontece na Privilège Búzios. A atração 
especial fica com os Dj's D-Groov, Erico (Hijo) e a avant premiere do Dj da região dos Lagos, Rojo (Joab) que chega lançando com 
exclusividade para a noite seu set como citado pela primeira vez no Club Privilège. Cotadíssimos Woohoo e 8Ndeck e Korvo também até o 
sol nascer. Esse é o Podcast da festa: https://soundcloud.com/fuscaprivilege.

NESTE SÁBADO,

DIVULGAÇÃO

Festival de Cerveja Artesanal agita o 
Shopping Plaza Macaé

EVENTO

Quem curte reunir os 
amigos e busca diversão em 
família tem um motivo a mais 
para visitar o Shopping Plaza 
Macaé no próximo final de se-
mana. É que o local receberá o 
Festival de Cervejas Artesanais.

O evento acontece de 31 de 
janeiro a 2 de fevereiro, das 14h 
às 22h, no estacionamento do 
Shopping. A entrada é gratuita e 
a programação conta com food 
trucks, beer trucks e atrações 
musicais todos os dias. Estão 
confirmados os shows da Banda 
Mak, Clara Britto, Carvalho Ro-
ck Band e Banda Black Pepper. 
Para as crianças, haverá espaço 
kids com brinquedos e ativida-

Serão três dias de 
diversão embalados 
por atrações musicais, 
food trucks e beer 
trucks selecionados. 
Evento tem entrada 
gratuita para toda a 
família

des recreativas.
Nas redes sociais do Shop-

ping Plaza Macaé os clientes 
podem acompanhar todas as 
informações sobre o Festival e 
se organizar para participar e 
levar a família.

DIVULGAÇÃO

SERVIÇO

Festival 
de Cerveja 
Artesanal no 
Shopping Plaza 
Macaé

 ● DATA: de 31/01 a 02/02
 ● HORÁRIO: das 14h às 22h
 ● LOCAL: Estacionamento do 
Plaza Macaé (próximo ao 
Walmart)
 ● ENTRADA gratuita
 ● ATRAÇÕES: Banda MAK 
(31/01 às 20h), Clara Britto 
(01/02 às 16h), Carvalho 
Rock Band (01/02 às 20h) 
e Banda Black Pepper 
(02/02 às 18h)
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Linda Aniversariante Férias Aconchegante
Em festa de mais um ani-

versário, nesta sexta-feira- 31 
de janeiro, está a lindíssima 

Isabella Cure, que reúne suas 
amigas do coração e parte 

feliz da vida, para altos brindes. 
Parabéns, que Deus perfume 

sua vida com o cheiro de amor, 
paz e alegria!!! 

Curtindo altas férias em Macaé, neste 
mês de janeiro, esteve a família Tarr, o  

Nathan e a Marcelle e o filhinho lindo do 
casal Joshua, que hoje moram em Re-
gina - Canadá. E assim eles relaxaram, 

desfrutaram das praias e ainda mataram 
as saudades dos amigos e das famílias 

macaenses.

Isabella Cure sempre 
linda, em dia de Tim-Tim

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

 A médica 
Maria Christina 
Menezes, em 
altos paparicos, 
com as sobrinhas 
e afilhadas: 
Bethânia e Helena 
de Abreu Jatobá

Encontro de amigas 
megaanimado: Ana 

Christina Marins Golosov, 
Katia Barcelar, Margareth, 

Marcia Alves e Monique 
Olive Marins

A família bonita em férias: Nathan 
William Tarr, Marcelle e o fofinho 

do casal, Joshua Tarr

Comemorando seu aniversário nesta sexta-feira 
(31) com muita alegria, está a querida Georgia 
Marins Gurgel. Na foto: A bela aniversariante e 

o marido Soraldo Gurgel. Parabéns, Deus lhe dê 
muita paz e saúde!!!

Roda de samba abre exposição "Máscara 
e Cor" no Centro Cultural do Legislativo

CULTURAL

Com muita música e samba no 
pé, o Centro Cultural do Legislativo 
apresentou ao público a exposição 
"Máscara e Cor", de Isnard Dru-
mond. Parte do acervo do artista 
conta a história e a importância das 
cores na elaboração do adereço de 
carnaval. A abertura aconteceu no fi-
nal da tarde desta segunda-feira (27) 
e seguirá na antiga sede da Câmara 
de Macaé até o dia 28 de fevereiro.

Isnard se profissionalizou na área 
atuando em festas da cidade e tam-
bém no Rio de Janeiro, onde obteve 
graduação em arquitetura. "Utili-
zo os conhecimentos que adquiri 
na produção das máscaras, desde 
a escolha dos tons até os itens que 
servem para a decoração e a repre-
sentatividade das diferentes etnias", 
disse.

Ocupando as escadarias do cen-
tenário prédio e parte da praça Gê 
Sardenberg, a bateria do grupo Ami-
gos do Samba comandou o som com 
clássicos que atraíram a atenção do 
público. Eles foram acompanhados 
pelas passistas do Arte de Sambar, 
que atua no bairro Aroeira há 10 
anos.

A líder do projeto é Rosiane Bra-
ga da Silva. Ela elogiou a iniciativa 
de promover o gênero musical na 
cidade. "É muito importante ver 
que a cultura conta com o apoio da 
Câmara. A gente quer mostrar que 
o carnaval segue vivo em Macaé. A 
prova é que eu estou aqui, dançando 
com a minha filha e a minha neta de 
3 anos."

De acordo com a diretora do 
Centro Cultural, Maria Ângela 
Magalhães Viana, novas programa-
ções já estão em planejamento pa-
ra o decorrer do ano. "A população 
também pode conferir a exposição 
permanente do Museu, que resgata 
a nossa história, além de ter acesso à 
Biblioteca e demais atividades liga-
das à Escola do Legislativo", lembra.

Bateria do grupo 
Amigos do Samba 
atraiu o público

DIVULGAÇÃO

O espaço está localizado na Avenida Rui Barbosa, 
197, no Centro, funcionando de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 17h. Os telefones para o 
agendamento de visitas guiadas são: (22) 2772-

4268 e 2772-4885.
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A galinha e o elefante - Amigos-Anjos
Era uma vez uma galinha chamada Cicy que morava com seus cinco fi lhotinhos nas 

imediações de uma fazenda, que fazia fronteira com a fl oresta de mata fechada. 
Um belo dia resolveu dar banho nos seus pintinhos para levá-los a um passeio. Neste 

vaivém, os bichinhos brincavam de pique, se bicavam pra chamar a atenção um do outro, 
molhavam os pezinhos numa cachoeira, corriam e se escondiam da mãe. Numa dessas 
carreiras, ela deu falta de um de seus amarelinhos pintadinho de marrom. E logo ouviu 
um Piu-Piu afl ito e agonizante. Ela começou a cacarejar desesperadamente. Foi quando 
deu conta, de onde vinha seus chamados. O pobrezinho já estava rouco de tanto piar. 
Então verifi cou que vinha de dentro de um poço artesiano, que havia na fazenda.  Ela 
já se encontrava dormente de tão apavorada, quando viu um elefante enfi ar a tromba 
dentro do poço e em cima dela estava o seu pequenino. Nossa, que alívio!!! Ela olhou 
para o céu e agradeceu a Deus por ter colocado aquele bondoso animal na hora certa 
em sua roça. 

É, pequeno, assim que é a vida da gente. Isso aconteceu com o Marcelo. Ele estava 
brincando de pular numa trave de futebol quando escorregou e bateu com a cabeça. Seu 
amiguinho João, quando viu ele desmaiado, logo correu para sua mãe que era a única 
que tinha carro na rua e a chamou. Foi levado até o hospital e logo foi atendido.  Teve 
um traumatismo fi cou no CTI, mas depois de cinco dias já estava em casa sorridente e 
pronto para cair na brincadeira novamente. A mãe de João também agradece a Papai 
do Céu até hoje por ter colocado essa mãe-anjo em sua vida. Quanta beleza tem essas 
ações, não é, amiguinho?

Moral: Quem se doa tem Deus no coração e sempre terá amigos-Anjos!!!

Flor delicada e perfumada, que 
nos remete a total frescor!!! É a 
Camila Olive Morais Pinheiro, a 
fragrância que perfuma os dias 
de seus pais: Monique Olive 
Morais e Álvaro Morais Pinheiro. 
Encantadora a mocinha!!!

Um galã de tirar o 
chapéu!!! É o Benicio 
Lopes Braga, o celebrar 
da vida de seus papais: 
Marcella e Júlio Braga. 
Amor!!!

Uma princesinha 
graciosa e serena!!! É a 

Sophia Souza Araújo, 
amor ilimitado de seus 
papais: Elane e Waldir 

Araújo. Uma fofa!!!

Um gatinho lindo e sensacional!!! É o Matheus Moraes, o abraço 
gostoso do dia a dia de seus papais: Fernanda e Tiago Moraes. 

Fantástico!!!

Uma princesa pintada 
a pincel!!! É a Maya 
Mattos Evangelista, 

o orgulho dos papais: 
Gabriela Mattos 

Evangelista e Silmar 
Gonçalves Evangelista. 

Uma pintura!!!

Uma morena cheia de charme 
e personalidade!!! É a Dafi ny 
Rebeca Silva, a farta alegria 
dos dias de sua mamãe 
dedicada: Elisangela Silva Pinto. 
Empoderada a pequena!!!
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