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Mulher linda sob todos os ângulos, Marilena é pura emoção, vibrante e cheia de vida, com o 
coração batendo forte pelo amor e toda dedicada à família e amigos

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

Marilena Garcia: 
o brilho da mulher 
macaense
Neste tempo em que se comemora a passagem do 
Dia Internacional da Mulher, ninguém melhor para 
representar a mulher macaense do que Marilena 
Garcia, a linda guerreira que celebra os seus 
expressivos 75 anos de idade

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

N inguém melhor para re-
presentar a mulher ma-
caense, nesta passagem 

do Dia Internacional da Mulher 
(dia 8 de março), do que Marilena 
Garcia, uma verdadeira guerreira, 
idealista, brava defensora da justi-
ça social, em especial dos Direitos 
das Mulheres, e grande realizadora 
política. E neste momento, ela está 
às vésperas de completar 75 anos 
de vida bonita, no próximo dia 15 
de março, mas festeja a data no dia 
21, nas dependências da Escola Sen-
trinho, junto de amigos e da família. 

Mulher linda sob todos os ân-
gulos, Marilena é pura emoção, 
vibrante e cheia de vida, com o co-
ração batendo forte pelo amor e 
toda dedicada à família e amigos. 
Foi a primeira mulher eleita para o 
Legislativo Macaense na década de 
80, líder sindical durante a ditadu-
ra militar, ex-vice-prefeita do 
município, tendo cumprido 
quatro mandatos eletivos e 
somando 18 anos de vida pú-
blica.

“Não adianta ser mulher se 
não tiver consciência do nosso 
papel na sociedade”, declara 
Marilena Garcia, anunciando 
que a sua última novidade é o li-
vro coordenado por ela, intitula-
do “Macaé: Memórias Recentes”, 
que será lançado no próximo dia 
30 de março.

“Rompi e superei um modelo cul-
tural familiar autoritário e conser-
vador, criei sozinha os meus filhos 
baseada em critérios éticos e amo-
rosos, casei e descasei quantas vezes 
decidi. Fui sindicalista durante a di-
tadura militar, conquistei através de 
eleições quatro mandatos eletivos 
defendendo as bandeiras da esquer-
da feminista, mas conservando a 
minha feminilidade. Vivi e partici-
pei das transformações históricas 
de Macaé. Muitos dos meus amigos 
são os mesmos há décadas. Aprendi 
muito nas salas de aula com meus 
alunos e colegas. Superei dois cân-
ceres de mama conservando meu 
otimismo. Paguei um preço por 
esse histórico. Às vezes alto. Assim 
é a vida. Sofri e me fortaleci em ca-
da um desses momentos”, declara 
Marilena.

MARILENA FAMÍLIA

Bem nascida e bem criada em 
Macaé, Marilena é filha de Car-

los Tinoco Garcia, funcionário do 
Banco do Brasil, e Magda Garcia, 
comerciante e estilista. Seu avô, 
José Garcia, espírita kardecista, foi 
quem construiu o Lar de Maria e 
fez a doação do terreno para a ins-
tituição. Sua avó, Carolina Garcia, 
foi a primeira professora pública 
de Macaé.

Marilena tem dois irmãos, Paulo 
César e Margareth (in memorian). 
Casou-se aos 19 anos com Antônio 
Carlos Assis, mineiro, com quem 
teve três filhos: Guto, Mônica e 
Susana. E depois, veio a filha do co-
ração, Margarida. “Foram eles que 
me mostraram a luz quando o túnel 
da vida estava muito escuro”, disse. 

Marilena ganhou seis netos: Ana 
Carolina, Lucas, Luisa, Gabriela, 
Júlia e Sofia. “Eles são meus desa-
fios, pois através do esforço que fa-
ço para conhecê-los mais, tenho me 
redescoberto na minha amorosida-
de”, afirma ela ressal-
tando 

o seu genro e ator, 
Herson Capri, em quem tem um 
amigo e companheiro de discus-
sões políticas. Depois de divorcia-
da, criou sozinha os seus filhos, que 
são as prioridades na sua vida. “Tive 
mais três companheiros e com to-
dos vivi alegrias e problemas, como 
são as relações humanas no seu co-
tidiano”, conta ela.

MARILENA POLÍTICA

A política é sua grande paixão. 
Desde pequena saltava aos olhos de 
todos o seu desejo de colaborar nas 
mudanças para melhor. “O que me 
move é o sonho, a paixão, a utopia. 
Durante a ditadura militar, como 
sindicalista, tínhamos a certeza de 
que transformaríamos o mundo. 
E realmente transformamos: a di-
tadura caiu. Sempre fui da ação”, 
lembrou Marilena.

E grandes realizações marcaram 

a trajetória política de Marilena 
Garcia: a Campanha pelos Royalties 
do Petróleo, a Escola Técnica Fede-
ral, a criação do CETEP, as Casas 
das Mulheres Chefes de Família, a 
Câmara Juvenil, a criação do Arqui-
vo do Legislativo, o PRODESMAR 
- Programa de Desenvolvimento de 
Macaé e Região, e tantos outras.

Ela conta que a sua formação 
política se deu em Cuba, através da 
FEDIM - Federação Democrática 
de Mulheres, ela estudou técnicas 
de planejamento de Mobilização 
Popular, na Universidade de Hava-
na. Ela destaca ainda a experiência 
adquirida na Amazônia, com as 
Mulheres Seringueiras, com quem 
aprendeu na prática a capacidade de 
superação das dificuldades do dia a 
dia. Com a visão aberta e questio-
nadora do mundo, Marilena parti-
cipou também do Congresso Mun-
dial de Mulheres, na China, onde a 
convivência com mulheres de 165 
países alargou seus horizontes. Es-
tudou a filosofia marxista.

Assim Marilena entrou para a 
história de Macaé, como a primei-
ra mulher eleita para o Legislativo 
Macaense na década de 80, como 
líder sindical durante a ditadura 
militar, ex-vice-prefeita, tendo 
cumprido quatro mandatos ele-
tivos somando 18 anos de vida 
pública. Como vice-prefeita, 
assumiu interinamente a pre-
feitura em seis ocasiões e foi 
também Secretária Munici-
pal de Educação, iniciando o 

processo de democratização 
da educação na cidade. É aposenta-
da como professora do estado.

MARILENA GUERREIRA

Durante toda a sua vida, as ques-
tões que envolvem a mulher foram 
alvo de suas atenções e batalhas que 
enfrentou com bravura. “Nunca 
aceitei o papel do feminino que era 
imposto à minha geração. Quando 
assumi o primeiro mandato no Le-
gislativo, em 1982, transformei as 
minhas inquietações em ações. Daí a 
criação dos Conselhos (da Mulher e o 
de Combate à Violência), da Delega-
cia de Mulheres, das Casas de Mulhe-
res Chefes de Família, as Mulheres da 
Paz, dentre outras”, lembra Marilena 
Garcia, informando ainda que lutou 
muito neste contexto político, espa-
ço masculino que detém o poder dos 
homens. Segundo Marilena, as situa-
ções eram complexas e variadas, mas 
as conquistas foram inúmeras. “Mas 
a luta continua”, afirma.

DIVULGAÇÃO

Marilena 
educadora

Acumulou o mandato de vice-
prefeita e o cargo de Secretária 
de Educação. Como secretária, 
brigava feito uma leoa. “Cria-
mos um sistema integrado de 
Educação: fundamental, médio 
e superior. Definimos o eixo 
principal da FUNEMAC, que foi 

estruturar, através de cursos, as 
demandas do serviço público 
de Macaé. Daí as dezenas de 
cursos de graduação, extensão 
e pós. Também fomos buscar 
os idealistas e sonhadores para 
criar o CETEP, o CAP- Colégio 
de Aplicação, a Escola de Idio-
mas, os Mutirões Escolares e o 
Centro Filosófico Claudio Ulpia-
no”, conta Marilena.

FRASE

“Superei dois cânceres de mama 
conservando meu otimismo. Paguei um 
preço por esse histórico. Às vezes alto. 
Assim é a vida. Sofri e me fortaleci em 
cada um desses momentos.”
MARILENA GARCIA , CRIADORA DA UNAMAMA
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Unamama
Após enfrentar quatro cânceres e derrotar to-

dos eles, Marilena Garcia criou a União Nacio-
nal Solidária no Combate ao Câncer de Mama 
(Unamama), em 2002, no sentido de apoiar e 
acolher outras mulheres que contraíram a doen-
ça, reunindo grupo de pacientes do câncer de 

mama, seus familiares e voluntários. Seu primei-
ro movimento foi a realização de Seminários por 
todo o Brasil.

Por outro lado, Marilena Garcia acumulou ex-
periências como voluntária no Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), onde também coordenou o pro-
grama Viva Mulher e, no Ministério da Saúde, em 
Brasília, na área de Saúde da Mulher.



O DEBATE  DIÁRIO DE MACAÉ2    CADERNO DOIS    Macaé, sábado, 7, domingo, 8 e segunda-feira, 9 de março de 2020  

VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

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

 (MATEUS 11:28)

Terça-feira (3), o artista plástico Ely 
Peron Frongilo reuniu grupo de amigos, 

na sua Casa das Artes, para celebrar 
os 91 anos de sua mãe Joana Frongilo. 
A aniversariante foi carinhosamente 

parabenizada pelos parentes e amigos 
convidados para esta festa especial.

Colhendo os bons frutos do seu 
talento e da dedicação ao trabalho, a 
Figurinista Marianna Ladeira con-
quista um expressivo sucesso, com 
seu nome sendo reconhecido pelo 

público em geral, em especial pelos 
cariocas. A bela profissional tem se 
especializado em figurino carnava-

lesco, sendo altamente procurada 
por agremiações do Rio de Janeiro. 

Durante o último Carnaval, no 
Sambódromo, o entrevistador da 
Rede TV, Leo Dias, diversas foliãs 

entrevistadas elogiaram o trabalho 
da figurinista macaense, enaltecen-
do as fantasias e as cabeças confec-

cionadas por ela.
Mais sucesso, querida!!!

91 anos Reconhecimento de sucesso!!!

A aniversariante Joana sendo 
carinhosamente abraçada pelo 

filho, Eli Peron

A bela Marianna explodindo sucesso no cenário 
artístico carioca

Linda e querida!!! Tânia superAbraços de aniversári
Residindo em Dubai - United Arab Emirates, a bela 

Cristiane Sodré Vehaagen chega ao Rio de Janeiro para 
passar seu aniversário e depois viajar para a Bahia, 

onde vai disputar alguns campeonatos de Golf, esporte 
que ama e é bastante premiada. Nesse sentido, a bela 
macaense vai reunir grupo de amigos para uma cele-

bração especial de aniversário, sexta-feira próxima (13), 
em seu apartamento do Leblon.

Felicidades, amiga! Deus a abençoe!!!

Sexta-feira, dia 28 de fevereiro, foi dia especial para 
Aroldo Ferraz, que comemorou 88 anos muito bem vi-
vidos, com um jantar para familiares e amigos íntimos. 

Felicidades e saúde!!!

A bela Tânia Schueller trocou de idade nesta sexta-feira 
(6). A querida aniversariante, que vive sempre de altíssimo 

astral, celebrou a data entre os amigos mais chegados.
Felicidades, querida!!!

O aniversariante Aroldo em clima festivo com a 
esposa Elma Mussi e a amiga Ana Paula Menezes

A querida Cris que vai comemorar em grande 
estilo o seu aniversário sexta-feira (13)

A aniversariante Tânia, sempre elegante, curtindo 
comemorações sexta-feira

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

OS VALORES DA VIDA
Nascemos numa determinada 

cultura, numa determinada so-
ciedade. Um bebê quando nasce 
ele vem ao mundo sem saber o 
seu nome, sem saber o nome dos 
seus pais, sobre a sua cultura, 
sobre a sua sociedade. Mas, de 
pouco a pouco ele vai sendo cul-
turalizado pelos hábitos, pelos 
costumes, pela visão de mundo 
de sua sociedade.

Com o tempo ele saberá qual 
é o seu nome, saberá o nome dos 
seus pais. E, de pouco a pouco, ele 
será também culturalizado pela 
educação nas escolas e em outras 
instituições. Com poucos anos de 
vida, quando estiver com os seus 
seis anos, começará a entrar no 
mundo dos signos dos adultos, 
ou seja, aprenderá a ler e a es-
crever. Grande descoberta que 
o levará a entrar no mundo dos 
livros, descobrindo outras cultu-
ras, descobrindo novas paisagens 
de conhecimentos.No entanto, a 
partir desta idade o tempo para 
outras descobertas começam a 
ser pouco destinado: o brincar, a 
imaginação criativa, construindo 
atividades com seus coleguinhas. 
Com o tempo, a maior parte do 
tempo será destinada a se cons-
truir para “ser alguém na vida”. 
E, assim, escutará de todos para 
estudar para “ser alguém na vida”.

Sempre desconfiei desta frase 
desde pequeno. Vi tantas pessoas 
que se realizaram profissional-
mente, mas, que pouco se reali-
zaram em suas vidas. Vi tantas 
pessoas com tantos saberes, tan-

tos conhecimentos e que pouco 
aplicaram em suas vidas.

O ato de conhecer, o desejo de 
aprender, o apetite em descobrir 
o mundo é uma potência que 
vem desde criança. Este desejo 
de descobrir coisas novas, de ex-
plorar o mundo, de arregalar os 
olhos com curiosidade é coisa de 
criança. Poderíamos afirmar que 
esta é a potência, a capacidade de 
“criançar”, isto é, de ser movido 
pelo desejo de dar movimento à 
vida pelo desejo de vida que nos 
habita quando saímos de nossos 
condicionamentos.Krishnamur-
ti, filósofo indiano do século XX, 
nos diz que somos condicionados 
desde pequenos a ver o mundo, a 
sentir o mundo, a nos ver, a nos 
sentir, a ver os outros e sentir os 
outros de maneiras determina-
das. Somos determinados, somos 
condicionados a entender a vida 
como se ela fosse uma linha de 
trem. Precisamos fazer isso pa-
ra alcançar aquilo. Precisamos 
alcançar aquilo para ser algo de 
importante. Mas, poderemos nos 
perguntar o que é realmente im-
portante para nós! O que é real-
mente importante em sua vida?! 
Realizar-se no trabalho, ganhar 
muito dinheiro, realmente ex-
plica a seu sentido de existir nes-
ta vida?Podemos ter vários diplo-
mas, podemos ser graduados em 
tal profissão, podemos ter tantos 
reconhecimentos, mas, o que vale 
realmente na vida?

Conheço pessoas muito in-
teressantes! Estas pessoas não 

deixaram a vaidade, o orgulho, a 
ganância, o desejo de competição 
com os outros tomarem conta de 
suas vidas. Elas ainda se permi-
tem “criançar”! Elas se permitem 
viver a vida experimentando os 
afetos de descoberta, de se envol-
ver com pessoas de forma sensí-
vel, de conhecer pessoas diferen-
tes, de descobrir que o grande 
valor da vida são as pessoas! Elas 
são a nossa maior riqueza! Sem 
as pessoas descobrimos muito 
pouco de nós. Com elas podemos 
nos sentir mais vivos, sentindo a 
vida com mais vitalidade, pois, um 
diálogo sincero, uma escuta sin-
cera pode ser de um valor eterno: 
quais são as pessoas mais impor-
tantes da sua vida? Deixe vir à sua 
mente, feche os olhos e se permi-
ta sentir quais são as pessoas que 
você realmente pode contar nos 
momentos mais importantes, não 
somente nos momentos difíceis!

Estas imagens fazem parte 
de um grande tesouro que você 
tem depositado em um lugar que 
aquece a vida dentro de você. Es-
te lugar não guarda palavras lidas 
em textos, livros, como a nossa 
memória. Este lugar guarda os 
signos, os sinais daquilo que não 
se pega com as mãos. Este é o lu-
gar que guarda todas as nossas 
emoções nascidos dos nossos 
encontros. Este lugar é o lugar 
infinito do coração. 

Aproveite o dia como se fosse a 
primeira vez!

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 domingo , 08 de março vamos homenagear uma Cigarra, 
fundadora de nosso Coro das Cigarras, Marilena Murteira de Muros Bittencourt, nossa Dama da 

MULHERES

Há mulheres que bordam sonhos
no segredo dos lares...
Eu teço desvarios
nas curvas do vento...

Há mulheres que limitam desejos
entre paredes sólidas...
Eu desenho asas
nas linhas do arco-íris...

Há mulheres que fazem do ninho
um porto seguro...
Eu naufrago nas ondas
dos mares sem fim...

Há mulheres que andam na vida
nos rumos exatos...
Eu me visto de Luas
nos desvios da sorte...

Há mulheres que amam um amor
de eternidade...
Eu farejo amores
nos desamores do destino...
Há mulheres de alma luminosa
e eu... à sombra...

Nossa homenagem a todas as Mulheres Ma-
caenses, que produzem o concreto e o invisível, 
fazendo de nossa terra um lugar melhor para se 
viver e sonhar!!!

Maria Lua



O DEBATE  DIÁRIO DE MACAÉ Macaé, sábado, 7, domingo, 8 e segunda-feira, 9 de março de 2020      CADERNO DOIS    3

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 27 de fevereiro a 4 de março

Dois Irmãos: Uma 
Jornada Fantástica- 
filme em 3D 
GÊNERO: Animação / Fantasia
CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
HORÁRIOS: 14:15(sab/dom)   16:25  18:40  20:50 

(Dublado)
SINOPSE:  Em um local onde as coisas fantásticas 

parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, 
dois irmãos elfos adolescentes embarcam em 
uma extraordinária jornada para tentar redesco-
brir a magia do mundo ao seu redor.

Solteira Quase Surtando- (Pré 
estreia)
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
HORÁRIOS: 19:10* (Nacional) *somente domingo
SINOPSE:  Beatriz (Mina Nercessian) é uma mu-

lher solteira convicta, de 35 anos e viciada em 
trabalho. Aspirações de vida comuns à muitas 
mulheres, como se casar, passam longe de seu 
mundo. Porém, ao descobrir que está entrando 
em uma menopausa precoce e só tem seis 
meses para encontrar um pai para seu futuro 

filho, ela vê suas convicções completamente 
abaladas. Com isso, ela se aventura numa mis-
são quase impossível que envolve recuperar o 
tempo perdido e achar, em poucos meses, o 
parceiro ideal para a vida e para ser o pai do 
seu filho.

CONFIRA a classificação indicativa no Portal On-
line da Cultura Digital.

Minha Mãe é Uma Peça 3
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 21:00 (Nacional)
SINOPSE:  Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai 

ter que se redescobrir e se reinventar porque 
seus filhos estão formando novas famílias. Essa 
supermãe vai ter que segurar a emoção para 
lidar com um novo cenário de vida: Marcelina 
(Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Ro-
drigo 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.

O Homem Invisível
GÊNERO: Terror
CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
HORÁRIOS: 20:50 (Dublado)
SINOPSE:  Presa em uma violenta e controlado-

ra relação com um cientista brilhante, Cecilia 
Kass (Elisabeth Moss) escapa na calada da 
noite e desaparece, escondendo-se junto com 
sua irmã (Harriet Dyer), seu amigo de infância 
(Aldis Hodge) e a filha adolescente (Storm 
Reid) dele. Mas quando seu ex abusivo (Oliver 
Jackson-Cohen) comete suicídio e lhe deixa 
uma generosa parte da fortuna, Cecilia começa 
a suspeitar que a morte foi forjada. À medida 
que uma série de coincidências arrepiantes 
se tornam muito letais, ameaçando a vida 
daqueles que ela ama, a sanidade de Cecilia 
começa a enganá-la - e ela desesperadamente 
tenta provar 

A Hora da sua Morte
GÊNERO: Terror
CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
HORÁRIOS:  17:20  (Dublado)
SINOPSE:  Uma jovem freira baixa um aplicativo 

que promete prever o momento e a data da 
morte das pessoas. Quando o aplicativo indica 
que ela tem três dias de vida restantes, a freira 
luta por sua sobrevivência ao mesmo tempo 
em que enfrenta uma misteriosa criatura que 
a assombra.

Sonic - O Filme
GÊNERO: Aventura
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS:  14:45  16:45  18:45 (Dublado)
SINOPSE:  Sonic, o porco-espinho azul mais 

famoso do mundo, se junta com os seus ami-
gos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um 
cientista louco que planeja dominar o mundo, e 
o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar 
animais inocentes em robôs. A sinopse oficial 
ainda não foi divulgada.

Dolittle
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
HORÁRIOS:  14:50  18:50 (Dublado)
SINOPSE:  Depois de perder sua mulher sete anos 

atrás, o excêntrico Dr. John Dolittle (Downey), 

famoso veterinário da Inglaterra da Rainha Vic-
tória, se isola nas paredes da mansão Dolittle, 
com apenas sua coleção de animais como 
companhia. Mas quando a jovem rainha (Jes-
sie 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 esperteza 
e coragem, encontrando velhos adversários 
e descobrindo incríveis criaturas.

O Chamado da Floresta
GÊNERO: Aventura / Drama
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 16:50 (Dublado)
SINOPSE: Depois de anos vivendo como um ca-

chorro de estimação na casa de uma família 
na Califórnia, Buck precisa entrar em contato 
com os seus instintos mais selvagens para 
conseguir sobreviver em um ambiente hostil 
como o Alaska. Com o tempo, seu lado feroz 
se desenvolve e ele se torna o grande líder de 
sua matilha. Baseado no livro homônimo de 
Jack London, lançado em 1903.

MARIA e João - O Conto das Bruxas
GÊNERO: Terror
CLASSIFICAÇÃO: 14 anos  (Dublado)
HORÁRIOS:   15:30   19:10* *exceto domingo  
SINOPSE: Há muito tempo, em um campo dis-

tante, Maria (Sophia Lillis) leva seu irmãozinho 
João (Sammy Leakey) a um bosque escuro, 
em uma busca desesperada por comida e tra-
balho. Quando eles encontram Holda (Alice 
Krige), uma misteriosa mulher que reside na 
floresta, os dois irmãos descobrem que nem 
todo conto de fadas termina bem.

Parasita
GÊNERO: Suspense
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORÁRIOS:   20:45 (Legendado)
SINOPSE: Toda a família de Ki-taek está desempre-

gada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma 
obra do acaso faz com que o filho adolescente da 
família comece a dar aulas 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 também na família burguesa, um a um. 
No entanto, os segredos e mentiras necessários à 
ascensão social custarão caro a todos

 ARTES PLÁSTICA 

Exposição artística marca 
mês dedicado à mulher
Mostra estará aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Uma mulher que teve di-
ficuldades como as que 
tantas passam, e que en-

controu na arte um caminho de 
cura para a depressão. Os visi-
tantes da Exposição Fragmen-
tos de Mim vão encontrar, no 
Centro Cultural do Legislativo, 
as peças da artista plástica Jo-

mapina. A mostra aberta nesta 
segunda-feira (9), marca o mês 
de março, internacionalmente 
dedicado às causas femininas. 
Ela pode ser visitada até o dia 7 
de abril com entrada franca.

Pinturas e desenhos conta-
rão como a habilidade de pintar 
panos de prato, que vendia para 

DIVULGAÇÃO

O Centro Cultural, onde também funciona o Museu do Legislativo, fica na Avenida Rui Barbosa, 197, no Centro

ajudar no orçamento familiar, 
voltou-se para as telas. Isso 
ocorreu após um terrível mo-
mento, há cerca de 20 anos, na 
vida de Jomapina - reunião das 
iniciais do nome e sobrenomes 
da artista, que também atende 
por Jô. Elaborações em mane-
quins, tematizando questões da 

mulher, completam os itens da 
exposição.

 "Esses trabalhos me ajuda-
ram a sair de uma tristeza que 
parecia não ter fim. E é uma 
prática que até hoje me susten-
ta", conta Jô, que chegou a tra-
balhar muitos anos como pro-
fessora de artes. Ela também já 

teve um ateliê onde ensinava 
pessoas depressivas encami-
nhadas por médicos que conhe-
ciam seu talento e experiência. 
"Meu sonho é fazer faculdade 
de arteterapia e ajudar muitas 
outras pessoas".

A exposição "Fragmentos de 
mim", gratuita, estará aberta 

ao público de segunda a sexta-
feira, das 9h às 17h. O Centro 
Cultural, onde também funcio-
na o Museu do Legislativo, fica 
na Avenida Rui Barbosa, 197, no 
Centro. Para dúvidas ou agen-
damento de visitas guiadas, en-
tre em contato pelos telefones: 
(22) 2772-4268 ou 2772-4885.
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alguns estabelecimentos estão colocando água dentro 
do recipiente de álcool em gel que estão oferecendo 
gratuitamente. É lógico que o dinheiro fala mais alto. A 
economia no "oferecer" é neste sentido.

a Prefeitura limpar todos os bueiros em época de chuva. 
Vivem cheios de lixo jogado pelo povo. Aqueles bueiros perto 
de postos de gasolina são entupidos com óleo. Claramente 
perto de um posto sempre tem poças enormes de água. 

 índice de desempregados caiu. Ok! Caiu foram os informais. 
O povo tá se virando como pode. Porém tem muita gente em 
desespero realizando serviços quase a preço de quentinha! 
Isso mesmo, almoço. Alguns em São Paulo estão fazendo 
faxinas por vinte reais. Isso é um retrocesso nacional.

aquelas encomendas que o povo adora comprar da China 
em sites, estão demorando o dobro pra chegar. Peças de 
aparelhos eletrônicos em grandes empresas também estão 
sendo afetadas. Sabe-se que a China mantém os insumos de 
enormes empresas ao redor do mundo. Sem a China o mundo 
para. E já está em câmara lenta.

É ALGO ABSURDO 

O GOVERNO DIZ QUE O

DEVIDO AO CORONA VIRUS,

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Aniversariante da semana, Herciralda Pinheiro

É IMPOSSÍVEL

DIVULGAÇÃO

Humorista Diogo 
Defante apresenta 
“A Cura da 
Depressão” em 
Rio das Ostras

CULTURAL

Com mais de 800 mil inscri-
tos em seu canal, Diogo Defante 
leva o humor com o qual ficou 
conhecido no youtube para o 
stand up comedy “A Cura da 
Depressão”.  O espetáculo vai 
estar em cartaz neste sábado, 
dia 7, às 20h, no Teatro Popular 
de Rio das Ostras e conta com a 
participação especial de Gusta-
vo Teixeira.
Com 28 anos, esse carioca e 
suburbano, com muito orgulho, 
já tem um bom tempo de estra-
da como youtuber. Começou 
em 2012, no seu próprio canal, 
Kaozada. O sucesso foi tanto 
que ele foi convidado a ter um 
canal na produtora de Felipe 
Neto, que permaneceu no ar 
por mais de um ano. Trabalhou 
como diretor do canal Parafer-
nalha e, em 2017, criou o canal 
que leva seu nome, reunindo 
vídeos que ultrapassam 30 mi-
lhões de visualizações.

DIVULGAÇÃO

SERVIÇO

Diogo Defante - “A 
Cura da Depressão” 
(com participação 
especial de Gustavo 
Teixeira)

 ● DATA: Sábado, dia 7
 ● HORÁRIO: 20h
 ● TEATRO Popular de Rio das 
Ostras
 ● AVENIDA Amazonas, s/º 
- Extensão Novo Rio das 
Ostras
 ● INGRESSOS: R$50,00 
(inteira) e R$25,00 (meia e 
antecipados)
 ● CLASSIFICAÇÃO 14 anos
 ● PONTOS de venda: Bilheteria 
do Teatro e Banca da Praça 
do artesanato
 ● VENDAS on-line: www.sympla.
com.br/sandrofaz
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E assim  com total alegria aconteceu o Pré-carnaval no 
Beach Market....

Rita Bersot e o marido Jose Luiz e o nosso Dj 
Carnavalesco, o Ricardo Bueno

Na folia: Jeanne Lee, eu, Rita Bersot, Rowena, Dayse, Marilia, Margaret, Rosaly 
Chaloub, Roselle Galvão, Monica Canellas e Leila Ledo

Monica, Tereza Cure, Denize Paredes, Therezinha Vasconcelos e Dayse

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Vânia Pacheco, Leila, Monica, Tereza, Denize, Therezinha, 
Dayse, Jeanne Lee, Marilia, eu, Cristiane, Laura Miranda, 

Marli, Roselle, Rowena, Ritinha e Margaret

Marli Munhoz e Dayse Souza, Alice e Rowena

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

SouzaTeatro Municipal apresenta 
pocket show "Aladdin"

BALLET

A busca de um sonho de 16 
meninas tem movimentado a 
cidade. O corpo de baile juvenil 
da Âmbar Escola de Dança rece-
beu o certificado de acesso Dire-
to ao Concurso Internacional 
de Bailado da cidade do Porto, 
em Portugal. E, para viabilizar 
a participação do grupo, será 
apresentado neste sábado (7) e 
domingo (8), às 18h, no Teatro 
Municipal de Macaé, o pocket 
show "Aladdin", com a renda re-
vertida para a viagem à Portugal. 

Com bailarinas macaenses, 
com idades de 13 a 16 anos, o 
grupo tem se apresentado e ga-
nhado destaque em concursos 
por diferentes locais represen-
tando a cidade. "Após uma belís-
sima apresentação em Indaiatu-
ba (SP), as meninas receberam 
convite para o concurso. E, nós 
mães, nos unimos com a escola 
para tornar possível o sonhos 
delas. São anos de renúncia, 
lesões e muito treino", afirmou 
uma das mães das meninas, Sa-
mantha Fragoso.

O Concurso Internacional de 
Bailado da Cidade do Porto, em 
Portugal, tem um painel de ju-
rados que atribui bolsas de estu-
do para as melhores escolas de 
Ballet européias. Além da cessão 
do palco para apresentação do 
Pocket Show, a Secretaria de 
Cultura  disponibilizou a gale-
ria do teatro para a realização de 
um bazar também voltado para 
a ida das meninas a Portugal.

Os ingressos estão sendo ven-
didos a R$ 30,00,  na bilheteria 
do Teatro Municipal de Macaé, 
na Av. Rui Barbosa, 780. Tam-
bém podem ser encontrados 
na Escola Âmbar  localizada 
Avenida Atlântica, 2828 - Ca-
valeiros e com a comissão de 
mães no Studio Pilates, que fica 
na Rua Maria Francisca Borges 
Reid, 14 - Glória.

DIVULGAÇÃO

Com bailarinas macaenses, com idades de 13 a 16 anos, o grupo tem se apresentado e 
ganhado destaque em concursos por diferentes locais representando a cidade
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

Quem pensa que Carnaval é somente para 
os adultos equivocou-se!!! Vamos ver aqui 
como a folia dos pequenos, que sacudiu a 

poeira, estava um arraso!!!

O casalzinho de foliões, que esbanjou ritmo no bloquinho: São os belos 
irmãos Maria Eduarda Valente Gonçalves e Theo Nery Gonçalves, os 

tesouros de seu papai: Carlos Eduardo Gonçalves. Uma festa a duplinha!!!

Uma sereinha cheia de 
gingado e charme!!! É a 
Valentina Gomes Golosov, 
a folia em mocinha do 
dia a dia de seus papais: 
A advogada Alice e o 
engenheiro Diego Golosov. 
Oh, morena belissima!!!

Essa odalisca causou, 
no Grito de Carnaval!!! É 
a Dafi ny Rebeca, a foliã 

preferida de sua mãe: 
Elisangela Silva Pinto. 

Uma graça realmente!!!

Nem o lobo mau conseguiu alcançar 
essa bela Chapeuzinho Vermelho!!! 

É a Valentina Salles Pimentel, a 
festa de carnaval diária de seus 

papais: a médica Roberta Salles e 
Leonardo Pimentel. Um charme!!!

O fofurômetro foi ao máximo com essa linda fofuxa. É a Catarina Leal de 
Almeida Rebelo, que amou o bailinho junto aos seus papais: Ilhana e Alan 

Stone Rebelo. Divina!!!

Esse Capitão América estiloso 
é o Enzo Almeida Lemos, que 
caiu na festa do Momo, sem 
descansar um segundo sequer. 
Ele é a farrinha mais gostosa 
de seus papais: Ana Paula e 
Leonardo de Almeida Felizardo. 
Uma atração!!!
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