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Sem nenhum patrocínio, ou recurso externo, somente com suor e colaboração de amigos e parceiros, a instituição conseguiu 
realizar infinitas atividades artísticas

CULTURAL

CIEMH² inicia 
arividades em 
2020 repleto 
de novidades
O CIEMH2 Núcleo Cultural 
anuncia projetos para 2020 e 
implementa novidades para a 
enriquecer a cultura macaense

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

O ano de 2020 inicia bas-
tante promissor no Cie-
mh2 Núcleo Cultural, 

que prossegue sua trajetória 
repleto de novidades para os 
macaenses, oferecendo ex-
pressivos projetos e muitos 
ensinamentos profissionais. 
Mesmo tendo enfrentado mo-
mentos de crise em 2019 - sem 
recursos, sem patrocínio, sem 
editais públicos - a instituição 
mostrou como sempre a sua 
garra para superar as dificul-
dades.

Assim, a instituição, além de 
dar continuidade ao projeto 
de oferecer profissionalização 
ao público, anuncia a grande 
novidade do intercâmbio in-
ternacional, acompanhado de 
interessantes projetos e muita 
cultura. Neste sentido, 2020 
promete ser um ano de trans-
formação e grandes atividades 
para o cenário cultural maca-
ense.

A direção do Ciemh2 Núcleo 
Cultural informa que vai rea-

lizar neste ano, a partir deste 
mês de fevereiro, as Oficinas 
Culturais de Danças Urbanas, 
Canto, Teatro e Circo, que pro-
porcionam lazer e Formação 
Profissional em Macaé. Serão 
ao todo seis turmas com diver-
sas modalidades e faixa etária 
(adolescente/adulto - a partir 
de 15 anos, e infantil de 6 a 12 
anos).

O Ponto de Cultura não pa-
ra nunca, está sempre na luta 
para proporcionar atividades 
culturais e artísticas com qua-
lidade, independente se dentro 
ou fora do nosso município de 
Macaé.

O CIEMH2 sempre busca 
editais públicos ou patrocínio 
para oferecer as atividades gra-
tuitamente, como ainda não há 
parcerias fechadas as oficinas 
são oferecidas a um valor sim-
bólico, a fim de arcar com as 
despesas da casa e pagamento 
dos profissionais. Para cada 
oficina a contribuição mensal 
tem o valor de R$40. Os inte-
ressados devem fazer sua pré-
matrícula pelo emailoficinas-
ciemh2@gmail.com ou pelo 

whatsapp (22) 9986.89842.
O CIEMH2 Núcleo Cultural 

recentemente foi premiado 
pela Secretaria Especial da 
Cultura do Ministério da Ci-
dadania por fortalecer e dar 
visibilidade a atividades da cul-
tura HIP HOP noBrasil. Sendo 
assim, neste ano será realizado 
na cidade de Macaé um grande 
evento de Hip Hop, intitulado 
“Papo Reto e Arte Urbana” 
com graffiti, rap, batalhas, 
apresentações e muito mais.

CIEMH2 NÚCLEO CULTURAL 
2019

Sem nenhum patrocínio, ou 
recurso externo, somente com 
suor e colaboração de amigos 
e parceiros, a instituição con-
seguiu realizar infinitas ati-
vidades artísticas, destacan-
do-se as seguintes: Oficinas 
Culturais de Danças Urbanas, 
Teatro, Canto e Circo; Capaci-

tação em Danças Urbanas em 
parceria com a FUNARTE; - 
Produção local do espetáculo 
‘A História do Peixe Grande’; 
atuação do Coletivo Flores no 
Festival Planeta Ginga; Escam-
bo Intensivão Artístico com 
workshops de Dança Contem-
porânea, Passinho, Consciên-
cia Corporal, Danças Urbanas 
no Universo Infantil, K-Pop e 
House Dance com o convidado 
Mogwai, da França; Pergunte 
Sem Medo, várias edições des-
te espaço de diálogo acerca de 
temas diversos; apresentação 
do Coletivo Flores, Grupo 
brasileiro selecionado para o 
Detour Urban Dance Festi-
val; Temporada com repertó-
rio do Coletivo FLORES em 
comemoração aos 10 anos da 
Cia; participação do REpre-
sent Dance Crew no Festival 
de Dança de Joinville com o 
1º lugar em Danças Urbanas 
- Solo Feminino pelo segundo 

ano consecutivo e 3° lugar em 
Danças Urbanas - Duo Sênior; 
Entrega ao Coletivo FLORES 
do Diploma HeloneidaStudart 
de Cultura 2019 pela contri-
buição ao desenvolvimento da 
Cultura; parceria na realização 
da oficina Iniciação na Arte do 
Palhaço de Rua; workshop O 
Movimento e as Forças; entre 
tantas outras.

ARTES INTEGRADAS EM 
CURSO

A instituição tem muito 
projetos para serem realiza-
dos ainda este ano, a fim de 
movimentar o cenário cultu-
ral e proporcionar o acesso à 
cultura de qualidade. São eles: 
Artes Integradas em Curso. 
O Projeto cadastrado na Lei 
de Incentivo à Cultura, sob 
o PRONAC: 172079, propõe 
a difusão da arte realizando 
atividades culturais gratui-

tas no município de Macaé 
no período de 5 meses. Serão 
realizadas 5 Edições da Mostra 
Cultural em 5 Bairros de Macaé, 
com Apresentações artísticas 
profissionais, Aulas abertas, 
Exposições e Espaço “Leitura, 
Sabor e Arte”; Realização de 
12 oficinas culturais na sede 
do CIEMH2; 3 Workhsops de 
Formação Continuada aos pro-
fissionais de cultura da região; 
Espetáculo de Conclusão em 
Teatro da Cidade.

O projeto tem captado até o 
momento recursos oriundos de 
doações de Pessoas Física e In-
vestimento da EDF Norte Flu-
minense, porém para execução 
do projeto de forma gratuita a 
população o CIEMH2 está em 
busca de novos investidores. As 
empresas interessadas em ser 
investidora poderá deduzir do 
seu imposto de renda o valor 
investido. Contato: ciemh2@
gmail.com | (22) 99905.5077·

Coletivo Flores
Em março, a principal companhia profissional de dança da 

instituição, o Coletivo Flores, fará uma curta temporada no tea-
tro Angel Vianna, no Centro Coreográfico na cidade do Rio de 
Janeiro. Foram selecionados os espetáculos que utiliza o cor-
po para dialogar sobre temas fortes e polêmicos que precisam 
ser discutidos, como a Violência Doméstica e Violência Infantil. 
Nos dia 20 e 21 de Março o grupo apresentará os espetáculo “O 
último bicho de pelúcia” e “Penha - um ensaio sobre violência 
doméstica”, além de workshop de Dança Narrativa e Bate Papo 
sobre Acessibilidade Cultural.

Ciemh2
O CIEMH2 Núcleo Cultural  é uma associação sócio cultu-

ral de utilidade pública, sem fins lucrativos, fundada em 2005 
e sediada em Macaé/RJ, também reconhecida como Ponto de 
Cultura. A instituição foi criada com o objetivo de abrir espaço 
e facilitar a participação efetiva de crianças, adolescentes, jo-
vens e adultos nas questões sociais da comunidade e do mundo. 
Concretizando-se por meio de ações socioculturais que possi-
bilitam a construção de novos saberes, a troca de aprendiza-
dos, de informações, desenvolvendo habilidades, a busca de 
um trabalho, a realização profissional e/ou pessoal. Enfim, um 
espaço que possibilita viver plenamente e atuar efetivamente 
na transformação social.
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VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

“Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso 
Senhor!”         

 (1 TIMÓTEO 1:12)

Merece destaque especial o talento da atriz maca-
ense Simone Kalil irá ministrar, que no momento se 
prepara para transmitir seus conhecimentos e mos-

trar se talento mais uma uma vez. É que ela irá mi-
nistrar Curso de Teatro para adolescentes e adultos 
no primeiro semestre de 2020. As aulas acontecem 
uma vez por semana na IUPI Academia Infantil, no 

Bairro da Glória. As inscrições estão aberta, e o cCur-
so acontecerá de 9 de março a 29 de junho de 2020. 

Para mais informações: 021 994315708 (WhatsApp).
Merece lembrar aqui que a atriz macaense irá 

brilhar na nova série da TV Globo, Mal Secreto. 
“Ainda não podemos divulgar detalhes da série. Mas 
adianto que será bem bacana. A direção é de Mauro 

Mendonça Filho. Eu participo do primeiro episódio. 
O nome da minha personagem é Soraya”, revelou 

Simone.

Atriz macaense

A atriz macaense Simone Kalil que irá ministrar 
Curso de Teatro em Macaé

A bela Denise que 
viveu seu dia de muitos 
abraços na quinta-feira

Secretária de Esporte

Juíza 
linda!!!

Terça festivaLinda sempre
Em festa terça-feira (11) esteve a Secretária de 

Esporte, Andréia Freitas, celebrando mais um ano 
de vida.

Mil parabéns!!!

Na mesma Secretária de Esporte, quem viveu o mesmo clima de 
abraços foi a bela Missme Emanuelle, por conta do seu aniversário.

Deus a abençoe sempre, querida!!!

A bela Juíza de Paz, De-
nise Ferrari Cure, esteve 

trocando de idade quinta-
feira (13). A aniversariante 

curtiu clima de muitos 
abraços dos mais chega-

dos.
Felicidades, amiga!!! 

Deus a abençoe!!!

A bela Missme em clima de aniversário na terça-feira

A bela Eliane Azevedo comemorou discretamente o 
seu aniversário de 80 anos na quarta-feira (12).

Felicidades!!! Deus a abençoe!!!
A bela Andreia que curtiu clima de aniversário na 

terça-feira

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

Afeto, Afeto e Paixão
O que é o desejo? O que é o afeto? 

O que é a paixão? Cada um conhece 
os  seus? Cada um consegue gover-
nar os seus? Você conhece os seus? 
Destacarei, inicialmente, cada um 
destes elementos - companheiros 
da nossa viagem de vida - os quais 
nos acompanham desde tempos 
longínquos.

          Colocarei em relevo o con-
ceito de desejo: todas as situações, 
acontecimentos, a que cada um 
tende, se interessa e, por seu turno, 
tiver consciência, poderá ser com-
preendido como desejo. Claro que 
existem desejos inconscientes - falo 
( e neste falar posso falar de forma 
impulsiva, ou ter atos falhos); me 
movimento ( quando ando, quan-
do minha mão toca o teclado do 
computador, não tenho consciên-
cia total dos meus movimentos - é 
um ato consciente com partes in-
conscientes); produzo imagens na 
mente ( não tenho um controle total 
sobre os sonhos, sobre as imagens 
que nascem na minha mente - em 
parte, a produção destas, faz parte de 
uma usina do inconsciente). Existe 
uma aliança muito interessante nos 
processos dos desejos conscientes 
e inconscientes: posso saber que 
quero e me inclino para uma coisa ( 
pessoa, objeto, acontecimento), mas 
posso também não ter consciência 
sobre os motivos reais que me im-
pulsionam nesta direção. Posso me 
envolver com alguém: encontro do 
qual jorram sentimentos de alegria. 
Posso ficar agarrado à ideia desta 
pessoa, nascendo em mim os sen-
timentos alegres sem, no entanto, 

compreender quais os elementos 
constituintes desta alegria: aqui re-
side o universo das paixões.

          Ao contrário do que é dissemi-
nado nas crenças do senso comum, 
o sentido conferido à “paixão”, não 
fica apenas restrito aos aconteci-
mentos ligados aos envolvimentos 
sentimentais. Poderemos conferir 
um outro sentido ao termo paixão, 
mudando, em certo grau, a sua 
compreensão. Por paixão com-
preenderemos os pensamentos, 
ideias, sentimentos, sensações dos 
quais não temos um entendimen-
to ou clareza. Por esta perspectiva, 
estaremos sujeitos às paixões, na 
medida de que nos deparamos o 
tempo todo com as situações do 
mundo que nos afeta. Nesta ins-
tância, estaremos sendo afetados 
por inúmeros encontros com pes-
soas, notícias, situações e aconteci-
mentos, dos quais proliferarão em 
nós pensamentos confusos e sen-
timentos conturbados. As paixões 
( ideias, pensamentos e sentimen-
tos confusos) nascem em cada um, 
a cada instante: quando agimos no 
impulso; quando falamos o que não 
deveríamos falar; quando sentimos 
tristezas e não compreendemos as 
suas causas; quando não conse-
guimos nos desembaraçar de uma 
situação sentimental, profissional, 
familiar - enfim, quando não com-
preendemos alguma situação em 
que estejamos ou não envolvidos.

          O território das paixões, vem 
trazer à luz o solo por onde os afetos 
escorrerão. Os afetos poderão, nes-
ta esfera, serem compreendidos, 

por um lado, como os sentimentos 
de alegria e tristeza e, por outro, 
como as sensações agradáveis ou 
desagradáveis que fluem em nós. 
Num dado instante, quando nos 
lembramos de algo que vivemos, 
nos deparamos com sensações de 
aperto no peito; a face contraída; a 
respiração contida. A sensação é de 
que o corpo está reduzindo. Aqui, 
as lembranças geraram afetos de 
vitalidade, isto é, nasceram do en-
contro com as imagens passadas - 
articuladas com as imagens atuais: 
sensações corporais percebidas no 
seu todo como um “encolhimento”. 
O sentimento derivado desta sen-
sação é o de tristeza: os elementos 
sentimentais desta tristeza podem 
estar ligados aos filhos desta - sen-
timentos de ressentimentos; raiva; 
irritação; decepção e outros.

          Esta genética afetiva acena so-
bre a compreensão da qual podemos 
nos servir: organizar; buscar as rela-
ções comuns e dissonantes - distin-
ções e alianças: entrar no mundo das 
ações. Neste universo, quando vamos 
aprendendo a cada instante a formar 
relações entre o que sinto, penso e 
desejo, começamos a desejar a vida, 
saindo das paixões e aprendendo a 
governar os nossos afetos. Parece 
fácil o que descrevi acima, mas tudo 
o que for precioso será conquistado 
e com esforço: assim valorizamos as 
coisas realmente importantes e úteis 
para cada um de nós.

Abraço forte,

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 15 de fevereiro iremos prestar homenagens a nossa saudosa 
Cigarra , Mentora do Coro de Cigarras de Macaé, Laurita de Souza Santos Moreira, para recordá-
la temos  seus versos:

O Pontal

Neste painel tão soberdo
Há muito a admirar
Cordilheiras de montanhas
As pedras da pororoca
O rio, o pontal e o mar...
Pontal de areia dourada
É uma fita a segurar
As ondas alvoroçadas
Da cabeleira do mar...
Natureza primorosa
Para todos agradar
Colocou na mesma praia
Margem de rio de mar...
O sol ao raiar do dia
Num capricho sem igual
Lança poeira dourada
No já dourado Pontal.
Nas noites enluaradas
Alvejado de luar
É como se a via-lactea 
Descesse lá das alturas
Para banhar-se no rio,
Ou refrescar-se no mar!

Laurita de Souza Santos Moreira

Querida Laurita, de onde você estiver saiba 
de nosso carinho, de nosso respeito, amizade, 
saudade... Seus versos, que cantam nossa cida-
de,  da serra ao mar, nos mostram como é bom 
poder apreciar nossos lugares tão lindos. Po-
demos nos refrescar em sua poesia, voar sem 
seus versos,  amar com suas palavras... Lá,  no 
Pontal, uma aura nos envolve, há uma paz que 
só o cantar das ondas e o cansaço  ofegante do 
rio, após tamanha caminhada, podem nos 
transmitir...  Lugar de rara beleza... Laurita, 
nossa saudosa Laurita, o mar de sua terra canta 
para lhe saudar... Laurita, nossa saudosa Lauri-
ta,  o rio de sua terra suspira por você, que com 
certeza, de sua  Casa  bem ali em frente, muitas 
vezes se debruçou na janela para acolher a bri-
sa em seu rosto e sentir o prazer de estar neste 
lugar que tanto amamos....
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AGENDA CULTURAL

Curso de Teatro
ESTÃO abertas as inscrições 

para o Curso de Teatro para 
Crianças e Adolescentes. O 
evento acontece no Espaço 
de Festa FAC, numa oraniza-
ção da Organogrupoteatral 
(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 Teixeira de Gouveia, 1051 
- Centro

OUTRAS informações:  (22) 
99943-1552

Atelier Aquarela
SOB a direção da Professora 

Jomapina, artista plástica com 
mais de 20 anos de atividades, 
o Atelier Aquarela promove 
aulas de artes terapêuticas e 
relaxantes para pessoas com 
necessidades especiais, e tam-
bém para aquelas que buscam 
o artesanato como fonte de 
renda. As aulas são de dese-
nhos artísticos, reciclagem, 
pintura em MDF, Colagem, 
pintura em tecido, técnicas de 
pintura, pintura em tela e téc-
nicas de desenho. Os cursos 
acontecem na Av. Rui Barbo-

sa, 264 loja 07 - Galeria Elias 
Agostinho - Centro.

SERVIÇO: Aulas de artes terapêu-
ticas e relaxantes

DATA: março/19
LOCAL: Av. Rui Barbosa, 264 

loja 07 - Galeria Elias Agosti-
nho - Centro

Feira Caipira da Serra
SEMANALMENTE, a Feira Caipira 

da Serra de Macaé acontece 
na Praça Gê Sardenberg (an-
tiga Câmara Municipal de Ma-
caé), das 9h às 19h, trazendo a 
proposta de implementar uma 
cultura sustentável para que 
sejam divulgadas a agroecolo-
gia, a troca de ideias e experi-
ências com os integrantes e vi-
sitantes 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 transgênicos. A feira ofe-
rece alimentação saudável, 
arte, artesanato, cinema am-
biental e música ao vivo todas 
às sextas-feiras.

SERVIÇO: Feira Caipira da Serra 
de Macaé

DATA: toda sexta-feira
LOCAL: Praça Gê Sardenberg 

(antiga Câmara Municipal de 
Macaé)

HORÁRIO: das 9h às 19h

Feira Barramar
MUITO elogiada, a Feira Barra-

mares acontece toda quinta-
feira das 19h às 23h, na Rua 
Elis Regina - atrás do Ataca-
dão, perto do Bairro Barreto. 
Organizada por moradores, o 
evento oferece boa gastrono-
mia, artesanato, perfumaria e 
cosméticos, diversão para as 
crianças e música ao vivo.

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

do Atacadão, perto do Bairro 
Barreto

HORÁRIO: das 19h às 23h

Feira de Agricultura 
Familiar
VISANDO beneficiar tanto os 

produtores quanto a comu-
nidade com os produtos de 
qualidade, acontece a 1ª Feira 
de Agricultura Familiar e Eco-
nomia Solidária do Município 
de Macaé. O evento abre uma 
nova oportunidade de bons ne-
gócios na cidade. A Feirinha é 
realizada semanalçmente, toda 
quarta-feira das 6h às 13h na 
Praça do Bairro da Glória, reu-
nindo agricultores da cidade e 
região, e oferecendo seus ex-
celentes produtos do municí-

pio e região, numa promoção 
da Cooperativa da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária 
do Município de Macaé, Coo-
pmac.  A Diretora Financeira 
e de Administração, Miria Ma-
rins, esclarece que a proposta 
deste evento é proporcionar 
maior renda aos produtores, 
e promover o escoamento de 
suas mercadorias, oferecendo 
melhor qualidade aos consu-
midores.

SERVIÇO: Feira de Agricultura 
Familiar

LOCAL: Praça do Bairro da Glória
DATA: toda quarta-feira
HORÁRIO: das 6h às 13h

Feirinha do Horto
PELO terceiro ano consecutivo 

acontece a Feirinha do Horto, 
que se tornou um local de boa 
música, comidas gostosas e 
encontro de amigos. O evento 
é realizado toda quinta-feira, a 
partir das 18h30, oferecendo 
yakisoba, vatapá, churrasqui-
nhos, 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 marcan-
do pleno sucesso. O evento é 
realizado às quintas-feiras, a 
partir das 19h, com talentos lo-
cais, 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 presen-
ça de um público crescente a 
cada semana, recebendo mo-
radores 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, so-

lidão, raiva, ansiedade, timidez, 
insônia, ciúmes, pânico e es-
tresse? 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 

Anônimos tem por base os 12 
passos, que propõem um pro-
grama de vida plena de amor 
e felicidade e as 12 tradições, 
que propõem uma convivência 
harmoniosa com todas as ou-
tras pessoas.

SERVIÇO: Programa de Recupe-
ração de Neuróticos Anônimos

DATA: Aos domingos
HORÁRIO: das 17h às 19h
LOCAL: Paróquia São João Ba-

tista - Rua Prefeito Moreira 
Neto, 72 - 3º Andar

INFORMAÇÕES: telefone (22) 
99229-1945 (Claro) / 99799-
5649 (Vivo) / e-mail podersu-
perior12@gmail.com

Aion Ville
ALIADO aos bons momentos, 

quem não conhece deve co-
nhecer o espaço Aion Ville, 
no Mar do Norte, para agra-
dáveis horas de lazer e de 
festas, além de treinamentos 
especiais para funcionários 
de empresas. Informações tel. 
2762-1037.

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

CINEMA Programação de 30 de janeiro a 5 de fevereiro

Sonic - O Filme
GÊNERO: Aventura, Família
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS (2D/DUB): 15h, 17h, 

19h05, 21h05
SINOPSE: Sonic, o porco-espinho 

azul mais famoso do mundo, se 
junta com os seus amigos para 
derrotar o terrível Doutor Egg-
man, um cientista louco que 
planeja dominar o mundo, e o 
Doutor Robotnik, responsável 
por aprisionar animais inocentes 
em robôs.

O Grito                                                                                              
GENERO: Terror
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORÁRIOS (2D/Dub): 15h20, 

17h20, 19h20 (2D/Leg): 21h15
SINOPSE: Em uma casa, uma 

maldição nasce após uma pes-
soa morrer em um momento de 
terrível terror e tristeza. Voraz, 
a entidade maligna não perdoa 

ninguém, fazendo vítima atrás 
de vítima e passando a maldição 
adiante

Bad Boys para Sempre
GÊNERO: Ação
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORÁRIOS (2D/Dub): 16h35, 

21h20
SINOPSE:  Terceiro episódio das 

histórias dos policiais Burnett 
(Martin Lawrence) e Lowrey 
(Will Smith), que devem encon-
trar e prender os mais perigosos 
traficantes de drogas da cidade.

Jumanji 2: A Próxima 
Fase
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIO (2D/Dub): 16h35
SINOPSE:  Tentado em revisitar 

o mundo de Jumanji, Spencer 
(Alex Wolff) decide consertar 
o jogo de videogame que per-

mite que os jogadores sejam 
transportados ao local. Logo o 
quarteto formado por Smolder 
Bravestone (Dwayne Johnson), 
Moose Finbar (Kevin Hart), 
Shelly Oberon (Jack Black) e 
Ruby Roundhouse (Karen Gillan) 
ressurge, agora comandado 
por outras pessoas: os avôs de 
Spencer e Fridge (Danny DeVi-
to 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.

Aves de Rapina - 
Alerquina e Sua 
Emancipação 
Fantabulosa
GÊNERO: ação, abentura
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORARIOS (2D/DUB): 14h25 

(sab/dom), 16h35, 18h50, 21h10
SINOPSE: Arlequina (Margot Ro-

bbie), Canário Negro (Jurnee 
Smollett), Caçadora (Mary Eli-
zabeth Winstead), Cassandra 
Cain e a policial Renée Montoya 
(Rosie Perez) formam um grupo 
inusitado de heroínas. Quando 
um perigoso criminoso começa 
a causar destruição em Gotham, 
as cinco mulheres precisam se 
unir para defender a cidade.

Minha Mãe é Uma Peça 
3
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS (2D): 19h, 21h10
SINOPSE:  Dona Hermínia (Paulo 

Gustavo) vai ter que se redesco-
brir e se reinventar porque seus 
filhos estão formando novas fa-
mílias. Essa supermãe vai ter que 
segurar a emoção para lidar com 
um novo cenário de vida: Marce-
lina (Mariana Xavier) está grávi-
da e Juliano (Rodrigo Pandolfo) 

vai casar. Dona Hermínia está 
mais ansiosa do que nunca! Para 
completar as confusões, Carlos 
Alberto (Herson Capri), seu ex-
marido, que esteve sempre por 
perto, agora resolve se mudar 
para o apartamento ao lado.

1917
GÊNERO: Drama
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIO (2D/Leg): 19h
SINOPSE:  Os cabos Schofield 

(George MacKay) e Blake 
(Dean-Charles Chapman) são 
jovens soldados britânicos du-
rante a Primeira Guerra Mundial. 
Quando eles são encarregados 
de uma missão aparentemente 
impossível, os dois precisam 
atravessar território inimigo, lu-
tando contra o tempo, para en-
tregar uma mensagem que pode 
salvar cerca de 1600 colegas de 
batalhão.

CULTURAL

Fundação de Cultura promove 
visitas guiadas ao Teatro Popular
Grupos de alunos das redes pública e privada poderão conhecer o camarim e salas técnicas, vivenciando 
o que acontece nos bastidores

Como forma de democra-
tizar ainda mais o aces-
so ao Teatro Popular, a 

Fundação Rio das Ostras de 
Cultura vai promover visitas 
guiadas a esse espaço a partir 
de março. Grupos de alunos 
das redes pública e privada 
poderão conhecer o camarim 
e salas técnicas, vivenciando 
o que acontece nos bastido-
res. O projeto se desenvol-
verá todas as quartas-feiras 
e inclui a encenação de “A 
Árvore da Praia”, espetáculo 
histórico, já que foi o primei-
ro a ser apresentado no teatro 
riostrense.

Inaugurado em outubro 
de 2003, o Teatro Popular 
construiu a sua história com 
uma programação acessível e 
diversificada, que contribuiu 
para o desenvolvimento cul-
tural e a formação de plateia. 
As visitas guiadas que co-
meçam este ano pretendem 
colaborar com diretrizes do 
Plano Municipal de Cultura 
ao ampliar a frequência de 
público em espaços como bi-
bliotecas, museus, cinemas e 
teatros.

As visitas guiadas vão pro-
porcionar a crianças e jovens 
uma visão ampla das ativida-
des profissionais realizadas 
no teatro, além de possibilitar 
que assistam a um espetáculo 
que trabalha com o lúdico.

A ÁRVORE DA PRAIA - 
Construído com um texto 
versado, “A Árvore da Praia” 
fala da Figueira Centenária, 

localizada na Praia do Cen-
tro, e reúne “causos” que 
aconteceram em seu entorno. 
Seguindo a estética cordelis-
ta, a peça apresenta ainda a 
história de amor entre uma 
moradora local, Maria Letí-
cia, e o Príncipe Maximilian 
Wied-Neuwied, naturalista 
alemão que visitou a antiga 
vila durante suas pesquisas 
no litoral brasileiro.

Cinco atores desempe-
nham várias personagens 
de maneira leve e divertida 
na peça, levando o público a 
imergir na memória da Ci-
dade.

AGENDAMENTO - Serão 
atendidas duas escolas a cada 
quarta-feira, representadas 
por grupos de até 50 alunos, 
uma pela manhã e outra à 
tarde. Durante as visitas, os 
alunos terão acesso aos ca-
marins, sala técnica (ilumina-
ção e som) e bilheteria, além 
de assistir ao espetáculo “A 
Árvore da Praia”, conversan-
do em seguida com os atores.

Cada visita terá, aproxima-
damente, a duração de 1 hora 
e 30 minutos. Ao final, o gru-
po será encaminhado para a 
Biblioteca. Para as escolas da 
Rede Municipal, o agenda-
mento deve ser feito por meio 
da Secretaria de Educação. Já 
as instituições particulares e 
outros grupos podem ligar 
para a Fundação Rio das Os-
tras de Cultura pelo telefone 
(22) 2764-7676, de segunda a 
sexta, de 9h às 18h.

ALLEXANDRE COSTA

Visitas guiadas ao Teatro Popular já podem ser agendadas
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Quem faz aniversário é o empresário e "bon vivant" Filipe Alves (Filipe Nareba). Vai receber centenas de amigos em 
sua pousada no distrito de Glicério. 

A festa, que promete ser a "Festa do Ano", vai durar dois dias.

Abaixo depoimentos de amigos e celebridades sobre esse amigo dos amigos e uma pessoa espetacular.

Seguem aqui alguns depoimentos de amigos e personalidades a este excelente ser humano!

Mariah Carvalho: Confiança, respeito, irmandade e acima de tudo reciprocidade.

Bruno Fragoso: O evento do ano.

Alexandre Careca: Será uma festa de amigos.... Porém impronunciável!

Rafael Smaniotto Cucielo: Como ele mesmo diria : "Não tem mais jeito!"

Rian Carvalho: É uma fantástica reunião de amigos

Dj Pipoco: Eu ia tocar, mas estou com pneumonia. Abortei a missão!

Nadyane: Mais que uma uma simples comemoração de aniversário e sim uma grande reunião de amigos.

Roberto Tavares: Uma festa sem igual. É meu amigo a muitos anos. É um momento de estar perto do amigo que 
levou uma muleta quando bati de moto e fiquei de cama. Vinha aqui em casa jogar videogame comigo. Alugou 
muletas para eu me locomover. Quando devolvi as muletas descobri que havia um valor de caução e ele recebeu 
cinquenta reais pelo feito! Na época era muito dinheiro! Se eu soubesse teria devolvido a muleta! Minha mãe é 
apaixonada por ele!

Rafael Martins: É uma comemoração histórica!

Ellen Colluci: Bom falar dessa pessoa é algo fácil, super amigo, gente fina, alegre, divertido, amigo para todas as 
horas, ao lado dele você não consegue ficar triste em momento algum, sempre com um sorriso no rosto e pronto 
pra fazer alguma piadinha sempre 'né kkkk', aniversário de Nareba é algo extremamente divertido, sempre se 
tornou um acontecimento, reunião de amigos e pessoas do bem, só tenho que te desejar tudo de melhor na sua 
vida hoje e sempre, amigo, continue sempre esse cara alegre, divertido, parceiro e cheio de vida! Parabéns da sua 
amiga querida Ellen Colluci. 

Kelvin Karvalho: A este amigo, irmão, parceiro, confidente tudo de bom que a vida possa lhe oferecer! Quem é seu 
amigo é privilegiado! 

Narcisa Tamborideguy: Ai que Loucura! Uma reunião de amigos, melhor que o Baile da Vogue!

Naomi Campbel: Um grande amigo, certa vez em Londres liguei pra ele de madrugada e ele prontamente me levou 
pra jantar!

Thammy Miranda: Um ser iluminado! Gente fina, nunca me encheu o saco!

Xuxa: Na Ilha de Caras, Filipe Nareba foi o único a me dar carona no helicóptero dele! Sempre solícito!

Bruna Markezine: Grande amigo! Me apoiou em Fernando de Noronha. Chorei muito no colo dele vindo no jato!

Olin Batista: Toquei na antiga boite dele. Até hoje me ajuda, tendo em vista os problemas de papai.

Danilo Gentili: Depois da mega festa ele vem aqui!

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Empresário e "bon vivant" Filipe Alves (Filipe Nareba). 

NESTE SÁBADO
DIVULGAÇÃO

Rio das Ostras 
amplia estrutura 
e programação 
do Carnaval 
2020

FOLIA

Com o Carnaval definido 
com desfile de blocos na orla 
do Centro e Costazul, matinês 
e bailinhos, a Prefeitura de Rio 
das Ostras amplia a programa-
ção, atendendo a localidade de 
Mar do Norte, e destina espa-
ço exclusivo para os idosos.

Os moradores de Mar do 
Norte já podem preparar a 
fantasia. A localidade ganhou 
dois dias de festa durante o 
Carnaval. Sábado e domingo, 
dias 22 e 23 de fevereiro, a Pre-
feitura promoverá bailes, das 
16h às 20h, na Praça ao lado 
do Posto de Saúde. A iniciati-
va promete agradar as famílias 
que poderão curtir, com segu-
rança e muita animação, dois 

dias de festa, pertinho de casa.
Idosos - Atendendo a gran-

de demanda de idosos, que 
comparece todos os anos nas 
matinês, a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
e Turismo incluiu uma área 
exclusiva para os maiores 
de 60 anos infraestrutura 
da tenda que abriga os bailes 
infantis, .

As matinês gratuitas acon-
tecerão nos quatro dias de 
Carnaval, de 22 a 25 de feve-
reiro, sempre das 17h às 21h, 
no Camping de Costazul, que 
este ano também terá um es-
paço maior para abrigar as 
famílias de Rio das Ostras e 
turistas.

MAURICIO-ROCHA

Cerca de18 blocos vao desfilar em Rio das Ostras
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Parabéns, 
para a 

querida Deca
Brilhante 

Aniversariante

Linda, do meu coração!!! Assim é a Juíza 
de Paz, Denise Ferrari Cure, que brinda 

seu dia especial nesta quinta-feira (13), em 
companhia de seus grandes amores, o 

marido Mario Sergio Cure e a filha Isabella. 
Parabéns, que Deus abasteça sua vida 

com muito amor. 'Te dolu'!!! 

Quem também recebeu um mar de carinho 
e abraços, na semana passada, foi o brilhante 

médico Gilcemar Passos, que comemorou 
seu aniversário ao lado de amigos, que ama 

estar junto, e de familiares.
Parabéns, sucesso e saúde!!!

A amada juíza de Paz Denise 
Ferrari Cure, que curte amanhã seu 

dia especial

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A querida Tereza Massena 
comemorando seu aniversário (9) 

ao lado da neta Lorena e do bisneto 
Lorenzo Massena Maia. Parabéns, 

saúde e muitas felicidades!!! 

Os médicos Gilcemar Passos e a 
esposa Analygia comemorando na 

semana passada o aniversário dele

As belas mãe e filha, Vânia e 
Danielle Deveza, celebrando 
o aniversário da filha neste 
último sábado (8). Parabéns, 
paz e alegria!!!

Empresário e "bon vivant" Filipe Alves (Filipe Nareba). 

Teatro Popular de Rio das Ostras amplia 
público em 120% e lança novos projetos

REGIÃO

A Fundação Rio das Ostras 
de Cultura vem cumprindo a 
sua missão de democratizar 
o acesso de moradores e visi-
tantes ao Teatro Popular e de 
formar plateia. Em entrevista 
ao Papo Digital, podcast veicu-
lado semanalmente no Portal 
da Prefeitura (www.riodasos-
tras.rj.gov.br), Cristiane Régis, 
presidente da Fundação, falou 
sobre crescimento do público 
e dos novos projetos do Teatro 
Popular.

“Aumentamos a plateia em 
120% com relação ao ano an-
terior e alcançamos mais de 26 
mil pessoas em 2019. Conse-
guimos fazer com que o artista 
local tivesse o seu espaço e, ao 
mesmo tempo, recebemos es-
petáculos do Rio de Janeiro e 
São Paulo”, destacou Cristiane 
ao longo da entrevista.

NOVOS PROJETOS - Segun-
do a presidente da autarquia, 
um dos projetos que ajuda a au-
mentar o público do Teatro Po-
pular é o Soul da Casa. A iniciati-
va consiste em shows semanais, 
todas as quintas-feiras, com ta-
lentos da Cidade. “É um grande 
sonho de muitos músicos daqui 
ter um dia de estrela, com pal-
co, camarim, som, iluminação 
e plateia. Além disso, para o pú-
blico, é uma oportunidade de 
escutar estilos bem diversifica-
dos”, analisou Cristiane.

Um novo projeto, a Visita 
Guiada ao Teatro, começa em 
março e foi lembrado pela pre-
sidente da Fundação de Cultu-
ra na entrevista. O público será 
composto especialmente por 
estudantes das redes pública 
e particular de Ensino que vão 
conhecer o espaço e os bastido-
res, sempre às quartas-feiras. 
O agendamento já começou 
e pode ser feito pelo telefone 
2764-7676.

PRODUTORES BENEFI-

CIADOS - A presidente da 
Fundação Rio das Ostras de 
Cultura lembrou que a plateia 
é beneficiada com a variedade 
e qualidade dos espetáculos. 
Mas enfatizou que também os 
artistas se beneficiam ao levar 
suas produções para esse pal-
co, já que os custos são muito 
pequenos.

“Cobramos do produtor ape-
nas 10% da bilheteria arrecada-
da. Um espetáculo que vende 
R$ 1 mil reais de ingressos, por 
exemplo, repassa R$ 100 como 
contrapartida para todo suporte 
que oferecemos, como bilhete-
ria, técnicos de som e ilumina-
ção”, explicou.

AUDIÊNCIA PÚBLICA - Pa-
ra incentivar que todos possam 
ir ao Teatro Popular, Cristiane 
contou que são sempre distri-
buídos e sorteados ingressos 
nas redes sociais da Fundação 
de Cultura. A programação de 
sexta-feira a domingo é definida 
em audiências públicas realiza-
das a cada três meses.

“A audiência pública é uma 
forma democrática de dar 
acesso a todos os artistas ao 
Teatro, proporcionando tam-
bém uma diversidade maior 
para a plateia”, afirmou Cris-
tiane. Ela explicou ainda que 
muitas peças infantis fazem 
parte dessa programação, for-
mando as futuras gerações 
como público consumidor de 
cultura.

FORMAÇÃO DE PLATEIA 
- Cristiane sublinhou a impor-
tância da proximidade de outra 
unidade gerenciada pela Fun-
dação de Cultura, o Centro 
de Formação Artística, com o 
Teatro Popular. Alunos de mú-
sica, dança e teatro do Centro 
de Formação costumam não 
apenas se apresentar naquele 
palco como a compor a plateia 
de muitos espetáculos.

ALLEXANDRE-COSTA

O público será composto especialmente por estudantes das redes pública e particular de Ensino que vão conhecer o espaço e os 
bastidores, sempre às quartas-feiras. 
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Pavão e a Zebra - A Arrogância
Uma lagoa muito azul e transparente enfeitava uma área de fl oresta maravilhosa. A 

bicharada adorava se olhar nas águas transparentes. Quando se debruçava, cada animal 
se via ali. Amavam apreciar-se no espelho d’água. Entretanto o único a se exibir era o 
Pavão. Ele ia lá todos os dias. Achava a sua plumagem linda. Quanto mais se olhava, 
mais encantado fi cava com sua beleza.

Um dia a Zebra, enjoada da exibição, começou a contar quantas vezes o Pavão se 
olhava dos pés à cabeça no espelho d’água. E a noite caiu e na última olhada do dia, ele 
passou asa na cabeça se sentindo muito poderoso e disse para a Zebra: - É chato demais 
ser bonito e estiloso. A zebra parou, pensou e respondeu: - bicho convencido! O que 
adianta ter tanta beleza e ser um animal detestável? E disse mais ainda: - Olha bem 
chegou um ponto que a bicharada não lhe dá a menor importância.... Menos. querido!!!

Tem gente que é assim igual ao Pavão. Adora esnobar e dizer que é poderoso. É o caso 
do Osmar, ele é fi lho de família abastecida, seu pai tem fazendas, carros importados, 
empresas e muito mais. Todos os dias seu pai manda o motorista buscá-lo no colégio. 
Um dia o motorista que o apanhava bateu com a Mercedes de seu pai. Resultado: não 
pode ir apanhá-lo. O amiguinho José lhe ofereceu carona, pois estava formando uma 
forte tempestade. Ele olhou para o carro simples do pai de José, analisou e disse: - Obri-
gado, não vai dar para eu ir com você. Sabe o que aconteceu depois que o pai de José foi 
embora? desabou um aguaceiro com um vento forte e frio de doer os ossos, e o Osmar 
com fome, pois havia saído meio dia da aula, fi cou esperando até 5hs da tarde, alguém 
lhe apanhar. Conclusão: Ficou ensopado de chuva, no frio por horas e arrumou uma 
garganta infl amada e bastante febre. 

Moral da história: O pior castigo é aquele que precisamos aprender a força!!!

Por onde passa causa, trazendo 
leveza e caricias para distribuir!!! 
É a Malu Zarour, a estrelinha 
que tem luz própria para doar e 
emprestar em seu primeiro dia de 
aula no Sesi/ Macaé. Maravilha 
de mocinha!!!

O mais puro carinho 
desses rostinhos belos 
e agarradinhos!!! São os 
amiguinhos Theo Lescure 
e Valentina Gomes 
Golosov, que estudam no 
mesmo colégio, e renovam 
com suas brincadeiras 
e criatividades a 

Essa mocinha 
dulcíssima é a Maria 

Eduarda Marques 
Colonese, a bênção 
de seus papais Laila 

e Daniel Colonese. 
Encantadora!!!

Uma gatinha muito amorosa!!! É a Paola Garbelini Fernandes, amor 
maior de seus papais: Vivian e Fabricio Toledo Fernandes. 

Um charme!!!

Desde que chegou, 
que o príncipe tem 

recheado de amor o 
dia-a-dia das famílias 

Deveza e Bassous!!! 
É o Henrique, o troféu 

de carinho de seus 
papais, a médica 

Danielle Deveza e 
Henrique Bassous. 

Presente de Papai do 
Céu!!!

Uma deusa do amor, carinho 
e simpatia!!! É a Isabella 
Gonçalves de Carvalho, com 
seu cãozinho Skillo, a paixão 
de seus papais Jessica Paola e 
Adonis Carvalho. Fofa demais!!!
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