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Bloco da Matrioska
agita a folia macaense
A novidade acontece no Pândanus e foi criada pela professora de ballet Farid Rocha, que comanda o 
sucesso do projeto Dança Materna - Amor e Maternidade em Movimento

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Em  m e i o  a  c o n f e t e , 
s e r p e n t i n a ,  f a n t a -
sias originais e mui-

ta animação, vai rolar no 
dia 8 de março um bloco 
de carnaval especialmente 
para mamães e bebês. Isso 
m e s m o.  A c o n t e c e  B l o c o 
da Matrioska, que cumpre 
a proposta de promover a 
tradição da cultura carna-
valesca macaense, mas de 
forma apopriada para as 
mamães e papais irem com 
seus bebês.

O Bloco, que acontece das 
11h às 16h no Pandanus, é 
aberto à participação das 
famílias macaenses. Os in-
gressos podem ser encon-
trados na loja Papelê, no 
Shopping Plaza Macaé. Pri-
meiro lote no valor de R$ 
30 (inteira) e R$ 15 (crian-
ças até 10 anos). O segundo 
lote terá o valor de R$ 40 
(inteira) e R$ 20 (meia). 
Bebês com até um ano não 
pagam.

A novidade foi criada pe-
la professora de ballet Fa-
rid Rocha, que comanda o 
sucesso do projeto Dança 
Materna - Amor e Mater-
n i d a d e  e m  M o v i m e n t o, 
direcionada às mães, pais 
e bebês de colo e engati-
nhantes, proporcionando 
a eles a vivência especial 
de dançar em dupla ou em 
trio ( já que o pai é sempre 
bem-vindo),  e  possibili-
tando à mulher o retorno à 
vida social depois do parto, 
além de uma prática corpo-
ral saudável e que incenti-
va o mútuo-conhecimento 

entre mãe/pai e filho, num 
momento gostoso de troca.

“Criamos nosso próprio 
bloquinho no ano de 2015 
dentro das aulas da Dança 
Materna, sendo primeiro 
bloco pensado especial -
mente para mães e bebês 
na cidade”, disse a baila-
r i n a  e s c l a r e c e n d o  q u e  a 
produção é Vivian Crusoe, 
que está tornando tudo is-
so possível.

BLOCO 2020

Nesta edição,  além da 
banca conduzida pelo mú-
sico Anthony Brito, Aline 
Brito e a sempre linda bate-
ria Materneira, o Bloco da 
Matrioska este ano conta 
com a participação de Cris 
Motta, que é jornalista e 
publicou o primeiro de seus 
cinco livros em 2011. Após 
embarcar no mundo da lite-
ratura, jamais o abandonou. 
Cris também é apaixonada 
por yoga e publicou seu pri-
meiro livro infantil sobre 
essa temática em 2015. De 
lá para cá vem divulgando 
esta prática em várias es-
colas do Rio de Janeiro. O 
seu mais novo livro, “O Di-
nossauro Iogue”, foi suces-
so nas aulas de Yoga para 
crianças ministradas pela 
professora Farid Rocha. 
“Cris aceitou o convite para 
trazer o simpático Dino Zen 
para o Bloco da Matrioska, e 
no meio dessa festa de tanta 
alegria e energia abrirmos 
um espaço para respirar 
profundamente e ouvir o 
próprio ritmo, práticas tão 
necessárias nos dias de ho-
je”, explicou Farid Rocha.

FABÍOLA ROCHA PHOTOGRAPHY

O Bloco, que acontece das 11h às 16h no Pandanus, é aberto à participação das famílias macaenses

SERVIÇO

Bloco das 
Materneiras 

 ● DATA: 8 de março
 ● LOCAL: Pândanus
 ● HORÁRIO: das 11h às 16h

Marchinha das 
Materneiras

Autor: Marcos Túlio Benjamin

Vem meu neném pro colo da mamãe
Papai também pode chegar
Carinho e afeto no balanço da Dança 
As Materneiras chegam pra embalar
O Dom divino de dar à luz é de emocionar
Momento lindo que nos conduz a amamentar
Amor eterno
Alegria e alto astral
Tem festa, confete, serpentina
Muito colorido nesse visual
Te acolho, te abraço, te sinto
Vem dançar com a gente nesse carnaval
Vem, vem...

A Matrioska
As bonecas Matrioskas simbolizam a fertilidade, a an-

cestralidade, o acolhimento, a maternidade! O fato de uma 
boneca sair de dentro de outra representa o parto.  Seus 
processos de encaixes simbolizam o bebê, que, após o nas-
cimento biológico, amadurece gradativamente, se descobre 
e descobre o mundo aos poucos. Nascendo psiquicamente 
para si e para o mundo ao longo da primeiríssima infância.

Abrir uma boneca matrioska remete à busca pela ver-
dadeira essência, couraças que vão se dissolvendo e 
permitindo a expressão espontânea, genuína, da criança 
de hoje, e da criança interior de cada um de nós. Para os 
russos, presentear alguém com uma matrioska é um sinal 
de grande afeto e desejo de vida longa e feliz.  Assim, com 
grande afeto, a Matrioska foi escolhida para represen-
tar nosso espaço. Um pedacinho de mundo, dedicado à 
primeira infância, às famílias e ao feminino. Solo sagrado 
onde acontecem as aulas Happy Ballerina e Happy Iogue, 
as aulas da Dança Materna, oficinas e grupos de estudos.

FRASE

“Cris aceitou o convite para trazer o 
simpático Dino Zen para o Bloco da 
Matrioska, e no meio dessa festa de 
tanta alegria e energia abrirmos um 
espaço para respirar profundamente 
e ouvir o próprio ritmo, práticas tão 
necessárias nos dias de hoje”
FARID ROCHA, PROFESSORA DE BALLET
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VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos 
aliviarei.”            

 (1 TIMÓTEO 1:12)

Há 32 anos, Dilcilene da Costa Trierweiler (Lene para os mais ín-
timos), macaense e radicada em Natal (RN), iniciou sua carreira de 
sucesso e hoje a Natura domina o mercado, principalmente depois 
da aquisição da Avon, que era concorrente mais próxima. Depois de 
atingir e ultrapassar todas as metas, ela viajou a Brasília (DF) para 
participar do Encontro Anual, momento de conhecer a estratégia 
de 2020, onde encontrou antigos companheiros como Guilherme, 

visto na foto. A vida é assim, macaense alcançando o sucesso em ou-
tras plagas.

A propósito, Lene, o marido Vilmar, o filho Alan Trierweiler (enge-
nheiro civil), e Ingrid Molina (cursa medicina) foram os anfitriões do 
casal Oscar e Zilma Pires que escolheram Natal (RN), para celebrar 
o aniversário dele ocorrido dia nove.

Felicidades!!! Deus o abençoe sempre!!!

Assim, vivendo um amor mais lindo 
do mundo, que atravessa o tempo e 

completa 50 anos de união. Estamos 
falando de Marcelino e Giovanna 

Besada, que celebraram nesta sexta-
feira (21) as suas Bodas de Ouro. A data 
foi marcada por um jantar em família 

e entre abraços de amigos muito 
íntimos.

Felicidades, queridos! Deus conti-
nue abençoando a vida de vocês!!!

Abraços e carinhos Amor mais 
lindo do 
mundo!!!

Os casais Lene 
e Vilmar, Zilma 
e Oscar Pires, 
no Outback 
do Mydway, 
comemorando o 
aniversário de Oscar

Lene em 
Encontro Anual 
da Natura, 
com o antigo 
companheiro 
Guilherme

Abraços de sábado Pré-carnavalSucesso total!!!
O músico Paulo Lima esteve trocando de 

idade no sábado (8), comemorando a data em 
sua residência de Costa Azul - Rio das Ostras, 

reunido com sua bonita família, a esposa 
Lúcia Valéria, as filhas Sara e Samara, os netos 

Theo e Maria Clara, e demais familiares.
Mil parabéns! Deus o abençoe!!!

Sob a liderança de Andréia Britto, o Instituto Maria de Lourdes acaba 
de concluir a segunda turma dos Cursos de Barbeiros, Cabeleireiro, 
Manicures e Design de Sobrancelhas, em Carapebus. A formatura 

aconteceu no sábado (15), promovendo o ingresso no mercado de tra-
balho de 15 novos profissionais da área da beleza. O evento contou com 
o apoio de Telma Festa, Sempre Bela Cosméticos, Barberman, Pousada 

da Beth e Bernard Tavares. Na oportunidade, representante da Vigi-
lância Sanitária de Carapebus ministrou uma palestra sobre as boas 

práticas para salão de beleza e para os profissionais.
O Instituto Maria de Lourdes vem crescendo de maneira expressiva, 

e visa formar profissionais para serem inseridos no mercado de traba-
lho, com seriedade e a metodologia do ensino.

De férias em Macaé, Rowena Bernardes incrementa, 
como sempre, o clima de amizade e uma deliciosa união 

entre as amigas macaenses. E desta vez, ela promoveu uma 
super Baile de Máscaras no Beach Market, que rolou na 

terça-feira (18), em clima de grande animação. A noite foi 
maravilhosa!!!

A bela Eliane Azevedo 
comemorou discretamente 

o seu aniversário de 80 
anos na quarta-feira (12).

Felicidades!!! Deus a 
abençoe!!!

A Turma de formandos dos cursos 
de Carapebus, juntos a instrutora 

Andréia Britto
Felicidades!!! Deus a abençoe!!!

O aniversariante Paulinho em clima de abraços 
junto a esposa Lúcia, e do neto Theo

O grupo das amigas curtindo o Baile de Máscara 
em clima de muita animação no Beach Market

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

CONHECER OS AFETOS
Conhecer lugares onde pode-

mos desfrutar novas sensações. 
Conhecer lugares, talvez, nunca 
conhecidos por nós. Esta expe-
riência nos alimenta de novas 
paisagens afetivas. As imagens 
desta viagem ficarão guardada 
em nossas memórias. Assim 
como as imagens de viagens fei-
tas há muito tempo atrás. Estas 
também ficaram guardadas em 
nossas memórias. Assim como 
as imagens de pessoas com que 
tivemos muitos momentos ma-
ravilhosos. 

Guardamos em nós as imagens 
de nossos encontros. Somos fei-
tos de encontros. Nossos modos 
de ser foram, de alguma maneira, 
feitos daquilo que guardamos dos 
nossos encontros. Poderemos ir 
para muitos lugares. No entanto, 
guardamos em nós, através dos 
nossos encontros diários, muitas 
impressões daquilo que vivemos 
cotidianamente. Somos colecio-
nadores de encontros!

E na experiência de colecionar 
encontros, passamos a nos ver e 
a compreender como guardamos 
tantas partes e formas de ser dos 
outros em nós! Quando menos 
esperamos, expressamos um mo-
do de ser que é tão de uma outra 
pessoa. Numa dada situação, nos-
so modo de falar, as palavras que 
saem de nossas bocas são aque-
las que ouvimos e presenciamos 
num encontro anterior. Vivemos 
a experiência dos mimetismos 
afetivos de forma inconsciente! 
Esta experiência de imitar por 

afeto é descrita pelo filósofo Spi-
noza no seu livro intitulado “Éti-
ca”. De forma inconsciente so-
mos afetados pelos modos de ser 
de uma outra pessoa e, através da 
experiência das ressonâncias afe-
tivas, guardamos em nós as im-
pressões deste encontro. A emo-
ção que acompanha a experiência 
vivida com a outra pessoa faz re-
gistrar o conteúdo, o que foi dito, 
a maneira como foi dito, o modo 
de ser da outra pessoa. Toda esta 
experiência mimética é feita de 
forma inconsciente e não temos 
controle sobre ela. Assim, os fi-
lhos acabam por ter tanto o jeito 
dos seus pais. Os amigos passam 
a falar e a expressar os modos e 
maneiras dos seus outros amigos. 
Uma pessoa na internet pode, por 
sua vez, colecionar modos de ser 
de algo que ela acompanha regu-
larmente nos sites e ambientes de 
relacionamento. Somos colecio-
nadores de modos de ser!

Da mesma forma na experiên-
cia de viajar para muitos lugares, 
pois através dela podemos guar-
dar tantas imagens, a experiência 
de se encontrar com outras pes-
soas [mesmo na internet] nos faz 
guardar tantas imagens, tantas 
sensações, tantas maneiras de ser. 
O que faz a liga, o que faz a “cola” 
entre as imagens de uma viagem 
e entre as imagens, palavras e 
modos de ser de uma outra pes-
soa para que as guardemos, são as 
emoções. Tudo que tiver alguma 
força afetiva, no sentido spinozis-
ta do termo, ou seja, tenha poder 

de afetação sobre nós, será guar-
dado em nossa memória! Tudo 
que nos afetar com alguma carga 
afetiva [vitalizadora ou não] po-
derá ficar guardado em nós para 
ser ativado em outros momentos! 

Os perfumes, a imagem de um 
lugar, alguma situação corriquei-
ra do dia a dia poderá ser o sinal 
que ativará as memórias mais 
guardadas em nós. Aqui começa 
uma outra viagem: a de conhe-
cer como somos afetados, como 
somos tocados nas experiências 
que vivemos! Conhecer como 
somos afetados e somos tocados 
nas experiências de vida será 
conhecer as nossas capacidades 
afetivas, ou seja, o que podemos 
numa dada situação e aquilo que 
não podemos. 

Decorre daí que a experiência 
de conhecer a si será conhecer 
quais são as capacidades de se 
ligar às outras pessoas, de não 
lidar com determinadas si-
tuações e com determinados 
modos de ser que nos tocam, 
possam afetar, aumentando 
a vitalidade ou, mesmo, dimi-
nuindo!

Conhecer a si mesmo através 
das capacidades afetivas! Este 
é o trabalho que desenvolvo 
terapeuticamente com as pes-
soas! Entre em contato: pau-
lo.tarso.peixoto@gmail.com 
<mailto:paulo.tarso.peixoto@
gmail.com>.

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 final de semana, apresentaremos texto de nossa querida Ci-
garra Ivania Ribeiro:

UMA CIDADE

Em uma cidade
Todas as cidades
Em uma rua
Mil almas nuas
Em muitas esquinas
Cruzamento de muitos sinais
Nasceu índia guerreira
Cresceu Princesinha
Amadureceu petroleira
Teve grandes filhos
Teve forças e pragas
Teve trilhas e trilhos
Hoje seu mar é escuro
Sua vida é turbulenta
Seu futuro é obscuro
Amo o lugar que, para o estrangeiro,
É uma cidade inferior
Que me importa ...
Se ela está no meu interior ?!
Trago a brisa, a serra
O rio, o povo em meu peito,
Se encontro muitos estranhos,
Procuro dar o meu jeito,
Mas amo Macaé
Com ou sem o belo farol
Com o sem a bela maré
Ponho o joio e o trigo no paiol.

Ivania Ribeiro
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AGENDA CULTURAL

Curso de Teatro
ESTÃO abertas as inscrições 

para o Curso de Teatro para 
Crianças e Adolescentes. O 
evento acontece no Espaço 
de Festa FAC, numa 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 20 a 26 de fevereiro

Sonic - O Filme
GÊNERO: Aventura
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS:  15:00  17:00  19:05     

21:05 (Dublado)
SINOPSE:  Sonic, o porco-espinho 

azul mais famoso do mundo, se 
junta com os seus amigos para 
derrotar o terrível Doutor Eggman, 
um cientista louco que planeja do-
minar o mundo, e o Doutor Robo-
tnik, responsável por aprisionar 
animais inocentes em robôs. A 
sinopse oficial ainda não foi di-
vulgada.

Dolittle
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
HORÁRIOS:  14:40  16:45  18:50 

(Dublado)
SINOPSE:  Depois de perder sua 

mulher sete anos atrás, o excên-
trico Dr. John Dolittle (Downey), 
famoso veterinário da Inglaterra 

da Rainha Victória, se isola nas 
paredes da mansão Dolittle, com 
apenas sua coleção de animais 
como companhia. Mas quando 
a jovem rainha (Jessie Buckley, 
Chernobyl) adoece gravemente, 
um relutante Dolittle é forçado a 
embarcar em uma aventura para 
uma ilha mística à procura de uma 
cura, reconquistando sua esperte-
za e coragem, encontrando velhos 
adversários e descobrindo incrí-
veis criaturas.

1917
GÊNERO: Drama
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 20:50 (Legendado)
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.

Arlequina em Aves de 
Rapina
GÊNERO: Ação
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORÁRIOS: 15:25 (Dublado)
SINOPSE: Arlequina (Margot Ro-

bbie), Canário Negro (Jurnee 
Smollett-Bell), Caçadora (Mary 
Elizabeth 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.

Maria e João - O Conto 
das Bruxas

GÊNERO: Terror
CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
HORÁRIOS:   17:35  19:25 (Dublado)    

21:15 (Legendado)
SINOPSE: Há muito tempo, em um 

campo distante, Maria (Sophia 
Lillis) leva seu irmãozinho João 
(Sammy Leakey) a um bosque 
escuro, em uma busca desespe-
rada por comida e trabalho. Quan-
do eles encontram Holda (Alice 
Krige), uma misteriosa mulher que 
reside na floresta, os dois irmãos 
descobrem que nem todo conto 
de fadas termina bem.

O Chamado da Floresta
GÊNERO: Aventura / Drama
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14:40 16:40    18:40 

(Dublado)    20:40 (Legendado)
SINOPSE: Depois de anos vivendo 

como um cachorro de estimação 
na casa de uma família na Califór-
nia, Buck precisa entrar em con-

tato com os seus instintos mais 
selvagens para conseguir sobre-
viver em um ambiente hostil como 
o Alaska. Com o tempo, seu lado 
feroz se desenvolve e ele se tor-
na o grande líder de sua matilha. 
Baseado no livro homônimo de 
Jack London, lançado em 1903.

O Grito
GÊNERO: Terror
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORÁRIOS: 14:15 (Dublado)   
SINOPSE: Em uma casa, uma maldi-

ção nasce após uma pessoa mor-
rer em um momento de terrível 
terror e tristeza. Voraz, a entida-
de maligna não perdoa ninguém, 
fazendo vítima atrás de vítima e 
passando a maldição adiante.

Bad Boys Para Sempre
GÊNERO: Ação
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORÁRIOS: 16:10 (Dublado)   

SINOPSE: Os Bad Boys Mike Lo-
wrey e Marcus Burnett estão de 
volta para uma última missão no 
esperado Bad Boys Para Sempre.

Parasita
GÊNERO: Suspense
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORÁRIOS:   18:35  21:05 (Legen-

dado)
SINOPSE: Toda a família de Ki-

taek está desempregada, vi-
vendo num porão sujo e aper-
tado. Uma obra do acaso faz 
com que o filho adolescente 
da família comece a dar au-
las de inglês à garota de uma 
família rica. Fascinados com a 
vida luxuosa destas pessoas, 
pai, mãe, filho e filha bolam um 
plano para se infiltrarem tam-
bém na família burguesa, um a 
um. No entanto, os segredos 
e mentiras necessários à as-
censão social custarão caro 
a todos

DIVULGAÇÃO

MATINÊ

Bailinho anima 
a criançada 
neste carnaval 
O agito vai rolar na segunda-feira de carnaval (24) 
na Rua Beco das Artes, Praia do Pecado

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

A garotada que gosta 
de um bom bailinho 
de carnaval já tem 

programação garantida. 
Trata-se do CarnaBequi-
nho - Bailinho Infantil, 
que vai rolar na segunda-
feira de carnaval (24) na 
Rua Beco das Artes, Praia 
do Pecado. O agito carna-
valesco acontece das 15h às 
19h, e a entrada é gratuita.

Esta é uma opção de qua-
lidade neste carnaval ma-
caense, para as crianças 
curtirem um bailinho, pu-
lar com as marchinhas e se 
divertir muito nesta festa. 
Uma programação super 
variada marca o evento. 
Aliás, não só os pequenos 
vão se divertir. No Bai-
linho, muitas atividades 
serão direcionadas para 
a família toda entrar na 
brincadeira, com direito a 
pintura facial carnavales-
ca, desfile de fantasia, loji-
nha de acessórios de car-
naval e muita animação.

A Coordenação Geral 
do Beco das Artes faz um 

pedido aos pais: “nada de 
espuma! Carnaval é para 
brincar com confete e ser-
pentina.

Neste sentido, a progra-
mação terá abertura às 
15h com a atividade ‘Na-
da de espuma! Carnaval é 
para brincar com confete 
e serpentina’, seguida de 
recepção às famílias e en-
trega do kit para o Baili-
nho, Logo depois haverá a 
distribuição de senhas pa-
ra o desfile de Fantasias e 
concentração, preparação 
de Maquiagem e Adereços 
Infantil (com o responsá-
vel).

O evento conta ainda 
com praça de alimenta-
ção, espaço com trocador 
de fraldas e cantinho da 
soneca e amamentação. 
Todos os stands, pula-pula, 
espaços e praça de alimen-
tação estarão em funciona-
mento. O evento terá ainda 
o Baile Arlequins Moder-
nos e desfile de fantasias 
(Sem competição), sendo 
ofertados brindes aos par-
ticipantes. O encerramen-
to será às 19h.

Localizado na entrada do 

bairro Praia do Pecado, o 
Beco das Artes surge como 
um novo conceito Cultural 
à céu aberto, visando fo-
mentar o desenvolvimento 
artístico, social, cultural, 
turístico e ambiental uti-
lizando a arte como apre-
sentação. Os visitantes 
poderão conhecer e presti-
giar os trabalhos executa-
dos por artistas plásticos, 
arquitetos, empresários, 
artesãos e colaboradores 
expostos gratuitamente, 
além do paisagismo exclu-
sivo do local.

SERVIÇO

CarnaBequinho 
- Bailinho 
Infantil

 ● DATA: segunda de 
carnaval, 24 de fevereiro
 ● LOCAL: Rua Beco das 
Artes, Praia do Pecado
 ● VALOR: Gratuito
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No bairro Mirante da Lagoa também vai ter folia com entrada 
franca. Dia 22, às 19h, terá matinê para a garotada, na praça 
principal do bairro. A programação do Mirafolia vai contar 
com bailinho infantil com Tia Mayra. E no dia 23, no mesmo 
horário e local, tem participação de um DJ com marchinhas 
de Carnaval. No dia 24, das 15h às 19h, o Beco das Artes, na 
Lagoa, vai contar com o CarnaBequinho e, entre as atrações, 
estão customização de fantasias e máscaras, desfile de 
fantasias (sem competição), maquiagem infantil, personagens 
e DJ tocando marchinhas. Já a partir das 19h, tem mais 
bailinho de Carnaval com a tia Marcia, no Mirafolia, na praça 
principal do Mirante da Lagoa. E no dia 25, encerrando a 
programação de Carnaval, neste mesmo horário e local, tem 
mais marchinhas de Carnaval com DJ.

Carnaval na cidade, os bairros estão ganhando com suas 
festinhas de Momo. Explica-se: Como não há mais um 
enorme desfile por aí, as pessoas estão se organizando e 
fazendo seu próprio carnaval, além dos antigos blocos que 
sempre existiram estarem se organizando para sair pela Orla 
dos Cavaleiros. Mas segundo a Prefeitura cada bairro vai 
receber um dia de folia nessa data.

Alguns vão como sempre preferir passar o carnaval em casa, 
assistindo filmes, junto a família com comidinhas e bebidinhas. 
Quem fatura são os depósitos de bebidas que hoje em dia tem 
até depósito gourmet!

a mais nova loja de roupas fitness de Macaé. Chama-se 
Mr. Body Moda Fitness. Lógico que o casal Francielly 
Rodrigues (@franciellyrodriguess) e Geferson Queiroz (@
queirozgefersson) são preparadíssimos para trazer novidades 

CARNAVAL EM MACAÉ

CASA.

INAUGUROU ONTEM

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

O belo casal Francyelli e Geferson

ALÉM DA PROGRAMAÇÃO DO

DIVULGAÇÃO

Rio das 
Ostras reúne 
idosos em 
bloco de 
Carnaval

FOLIA

O Carnaval de Rio das Os-
tras é eclético, oferecendo 
programação para todos os 
perfis de foliões, com blocos 
que atendem desde o públi-
co evangélico ao LGBTI+, 
com matinês para as crian-
ças com área especial para 
os idosos. E especialmente 
para o público acima dos 60 
anos, o bloco da Melhor Ida-
de promete animar o Centro 
da Cidade neste domingo, 
23, na Praça São Pedro, com 
concentração às 8h, próxi-
mo à Concha Acústica.

O desfile do Bloco da Me-
lhor Idade é aberto a todos 
os idosos da Cidade, princi-
palmente para aqueles que 

frequentam as atividades 
do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, 
mantido pela Prefeitura de 
Rio das Ostras.

Como já é tradição, duran-
te o bloco haverá distribui-
ção de água para os foliões 
enquanto acontece o desfile. 
Samba cantado ao vivo, pu-
xado por um grupo musical 
no Trio Elétrico animará 
não apenas os participantes, 
mas quem estiver curtindo 
a praia.

Além de combater a de-
pressão, o Bloco da Melhor 
Idade contribui para bem-
e st a r  f í s i c o  e m o c i o n a l  e 
mental dos idosos.

GABRIEL SALES

O desfile do Bloco da Melhor Idade é aberto a todos os idosos da cidade.
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Aniversariante 
querido Amigo de uma 

vida

Celebrando mais um ano de vida esteve 
no último sábado (15) o querido amigo, 
Mauricio Aguiar, que reuniu amigos do 

coração e familiares e apagou a vela do 
seu bolo recheado de muito amor e alegria. 

Parabéns, que Deus guie seus passos e o 
abençoe plenamente!!!

Colecionando mais um ano de festa, com 
a troca de idade na semana passada, esteve 

Paulo de Lima e Souza, acolhido com todo 
o carinho de sua linda família e ainda com o 
paparico das suas duas belas filhas: Sarah 

Rocha de Souza e a Samara. Parabéns que 
Deus lhe traga muita saúde, prosperidade e 

paz, amigo!!!

O casal querido, Mauricio Aguiar e 
Carla Beatriz, em festa por conta 

do aniversário dele

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Alina Braga com sua trupe de amor, os filhos Camila e Julio 
Braga e o netinho fofo, o Benicio Lopes Braga

A linda Kakau 
Nolasco em recente 

festa

Família iluminada: Paulo de Lima e 
Souza em festa de aniversário ladeado 
pelas filhas Sarah e Samara Rocha de 

Souza

Em recente evento do 
“Projeto Acessuas 
da gestão Suas, da 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
de Direitos Humanos 
e Acessibilidade, a 
técnica do Acessuas 
de Macaé, Mônica 
Gonçalves, junto a 
Secretária de Educação, 
Elaine Medeiros, e a 
superintendente da 
Proteção Social Básica 
de Nova Iguaçu, Juliana 
Gomes

Banda composta por músicos de 
Rio das Ostras anima matinês

REGIÃO

Como forma de resgatar 
os antigos carnavais, a Funda-
ção Rio das Ostras de Cultura 
convidou a Banda Sambaqui 
para comandar as matinês. O 
grupo, que reúne músicos da 
Cidade, vai animar os foliões 
ao som de antigas marchinhas, 
composições infantis e clássi-
cos dançantes da MPB. As ma-
tinês acontecem deste sábado, 
dia 22, a terça-feira, dia 25, das 
17h às 21h, no Camping de 
Costazul. A entrada é franca.

Sob a direção do saxofo-
nista Luiz Felipe Oliveira, o 
Grupo Sambaqui é compos-
to por professores, alunos 
e ex-alunos do Centro de 
Formação Artística, além de 
outros músicos atuantes no 
Município. “O Grupo reúne 
moradores de Rio das Ostras, 
fortalecendo a cultura local 
e incentivando a música na 
nossa Cidade”, explica Luiz 
Felipe.

As matinês com o Grupo 
Sambaqui têm a intenção de 
promover a integração entre 
famílias e oferecer lazer para 
crianças. Ao mesmo tempo, 
ao trazer memórias dos car-
navais do passado, vai ajudar 
na preservação da identida-
de brasileira e de seus valores 
culturais. Tudo isso num am-
biente democrático, seguro e 
saudável.

Conheça a Banda Samba-
qui: Luiz Felipe Oliveira (di-
reção musical e sax tenor); 
Dalton Freire (sax alto); He-
linho Rodrigues (trombone); 
Leandro Márcio (trompete); 
Arnaldho de Sá (vocal); Tha-
ti Dias (vocal); Cau Barros 
(percussão); Rodrigo Zago 
( bateria); Aloísio Barbosa 
(cavaquinho); Je¾erson Fer-
reira (violão); Diogo Spadaro 
(baixo) e Rodolpho Mendes 
(guitarra).

DIVULGAÇÃO

Banda Sambaqui vai levar antigas marchinhas e clássicos dançantes da MPB para a matinês
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

Oba, chegou o Carnaval!!!
Você sabia?
* O público que assistia em 1958 aos desfi les das Escolas de Samba, na Av. Rio Branco, 

alugava caixotes de madeira a CR$ 5,00 (cinco cruzeiros);
* Verdadeira Obra de Arte
Uma das alegorias consideradas mais bonitas, verdadeira obra de arte foi a “Iemanjá”, 

confeccionada para o carnaval de 1969, por Arlindo Rodrigues, toda em “Papier-machê” 
prateada;

* Para homenagear o Deus Saturno, havia uma festa na Roma Antiga chamada “Satur-
nais”. As escolas fi cavam fechadas, os escravos eram soltos e saíam às ruas para dançar;

* A Igreja Católica se opunha a estes festejos pagãos, mas, em 590, decidiu reconhecê-
los. Exigiu, porém, que o dia seguinte (Quarta-Feira de Cinzas) fosse dedicado à expiação 
dos pecados e ao arrependimento;

* O Carnaval do Rio de Janeiro está no Guinness Book, como maior carnaval do mun-
do;

* Em 1890 Chiquinha Gonzaga compôs a primeira música “Ô Abre Alas” especifi ca-
mente para o Carnaval.

Ela é recheio de carinho 
e paixão!!! É a Isabella 
Gonçalves de Carvalho, 
o amor maior do dia a dia 
de seus papais, Jéssica 
Paola e Adonis de 
Carvalho. Uma gracinha 
de mocinha!!!

Olhar detalhadamente o 
amorzinho desses dois 
irmãos é muito gostoso!!!  
É a Beatriz e o Ricardo 
Salgado, amores sem 
fi m do universo de seus 
papais, Débora e Ricardo 
Salgado. Sonhos de amor 
os dois!!!

Essa duplinha 
apaixonante é o 

Darlan Laurindo e seu 
sobrinho Edgar, que 

não se separam nem 
um minuto e brincam 

todo tempo sempre 
agarradinhos. Lindos 

demais!!!

Seu sorriso chama atenção, de tão constante!!! É a Maria Pessanha de Farai 
Uzai, a obra de arte mais bela de seus papais: Raquel Maria e Alexandre Uzai. 

Uma alegria!!!

Essa neném brilha aonde quer que vá!!! É a Catarina Leal de Almeida Rebelo, a 
perfeita beleza da vida de seus papais, Ilhana Ferreira de Almeida Leal e Alan 

Stone Rebelo. Muito Linda!!!

Ela é linda, inteligente e muito 
carismática!!!! É a Gabriela 
Gonçalves de Figueiredo, a 
preciosa mocinha da vida de 
sua mamãe, a advogada Monica 
Gonçalves. Uma joia rara!!!
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