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Os artistas Silvio Grego. Beatriz Mignone e Luciano Pinto Pauferro

ARTES PLÁSTICA

Talentos em 
exposição na Galeria 
Bia Café com Arte
A Galeria Café com Arte realiza a mostra coletiva 
‘GrepaumiG - O Movimento das Cores,’ de 18 de 
março a 05 de abril
Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Artistas da cidade iluminam 
vitrine de arte com a bele-
za de seus talentos. Trata-

se da exposição ‘GrepaumiG - O 
Movimento das Cores’, que será 
inaugurada no próximo dia 18 de 
março na Galeria Bia Café com 
Arte, na Praia dos Cavaleiros, exi-
bindo obras de três amigos apai-
xonados por arte, pelas cores e 
pela cultura. A mostra é compos-
ta de 30 obras em óleo e acrílico 
sobre tela dos artistas plásticos 
Luciano Pinto Pauferro, Beatriz 
Mignone e Sílvio Grego.

A exposição ficará aberta para 
visitação pública em cartaz na Ga-
leria, a partir do dia 18 de março 
até o dia 05 de abril de 2020 no 
horário de funcionamento do Ca-
fé - de terça a sexta-feira das 14h 
às 19h e domingo das 9h às 13h. A 
entrada é franca.

Segundo a Curadora da Galeria 
Bia Café com Arte, artista plástica 
Beatriz Mignone, os três amigos 
se reúnem, nesta mostra, para 
apresentar ao público de Ma-
caé suas pinturas em abstrato e 
surrealismo. Na oportunidade, 
os artistas estarão recebendo os 
convidados em meio a coquetel. 
“Nós artistas vamos mostrar nos-
sos trabalhos inéditos, retratando 
e expressando nossos sentimen-
tos e gosto pela arte”, declarou a 
artista.

LUCIANO PINTO PAUFERRO

Nascido em Brumado (BA), 
Luciano Pinto Pauferro vive em 
Macaé desde 2010. É artista plás-
tico, músico e poeta. Ministra au-
las de pinturas, desenhos e violão 
popular. Atua com arte desde os 
12 anos de idade.

Em 2009 criou seu próprio 
estilo e técnica de pintura, o qual 
denominou de ‘Lume’. No ano 
2010 participou de coletivas em 
New York, em Massachusetts 
(Estados Unidos), e mandou 21 
obras para uma vernissage em 
Kleve na Alemanha. Participou 
de vários salões de Artes Plásticas, 
destacando o Salão de Artes Plás-
ticas e de Literatura em Arraial do 
Cabo-RJ, onde recebeu Medalha 
de Prata com a Poesia O Ser do 
artista. Participou do I Festival 
de Poesia “Encontro, Ação e Poe-
sia” em Macaé, em Nov\2013 com 
prêmio de melhor Intérprete, 
com a poesia Gota d’água. Expôs 
na Sala de Cultura Leila Diniz, em 
Niterói.

No ano de 2016, dedicou-se ao 
Projeto Monet por Luciano Pau-
ferro, pintando obras famosas de 
Oscar Claude Monet, com o obje-
tivo de mostrá-las em galerias de 
museus e fundações de cultura do 
estado do Rio de Janeiro. Conta-
tos pelo e-mail Lucianopaufer-
ro@hotmail.com. 

BEATRIZ MIGNONE

Natural da cidade de Mimoso 
do Sul (ES), Beatriz Mignone 
Viana Rosa escolheu a cidade de 
Macaé para viver, onde está radi-
cada desde 1983. É funcionária 
aposentada do Banco do Brasil, 
Bacharel em Psicologia e traba-
lha atualmente com artes, res-
pondendo pela direção do Bia-
Atelier de Artes, que funciona na 
Praia dos Cavaleiros em Macaé, 
atendendo crianças de 03 a 80 
anos de idade, ensinando o que 
ela mais gosta: pintar.

Bia, como carinhosamente 
é conhecida, conheceu o mun-
do das artes através de sua mãe 
Zóra Mignone. É autodidata em 

pintura a óleo e acrílica sobre te-
la há mais de 35 anos, aprofunda 
seus conhecimentos com leituras 
e visitas constantes a Museus, ga-
lerias de artes e exposições. Eclé-
tica, gosta de experimentar todas 
as técnicas e novidades.

Participou de várias exposi-
ções individuais e coletivas com 
trabalhos de pintura sobre tela e 
artesanato, tendo obras em vá-
rios Estados do Brasil e no exte-
rior. Participou de exposição de 
pintura em Honfleur-França, de 
diversos Salões de Artes - Rio de 
Janeiro, São Paulo, Porto Alegre 
- sendo premiada em todos eles.  
e-mail: biaatelier@hotmail.com.

SILVIO GREGO

Nascido no Rio de Janeiro, Sil-
vio Grego começou sua vida de 
artista muito cedo. Sua primeira 
influência foi o cubismo. Estudou 
artes na Escola de Artes Visuais, 
em 1974 fez curso de pintura com 
o professor Giangindo Bonfanti, 
estudou gravura em metal, histó-
ria da arte, desenho e fez oficina 
de escultura contemporânea ad-
quirindo conhecimento e aumen-
tando suas habilidades artísticas. 
Em 1980 fez faculdade de arte 
contemporânea na Universidade 
de Minas Gerais UFMG.

Fez capas de livros para vários es-
critores da região. Em 1990 começou 
a organizar salões de artes, o artista 
tem um destaque especial na arte de 
instalação artística com vários temas 
e participação em concurso e editais 
de Cultura. Em 2010 cria o ANFAV 
Associação Norte Fluminense de 
Artes Visuais. Participou de várias 
exposições, coletivas e individuais, 
pelo Brasil, colecionando meda-
lhas de honra ao mérito e deixando 
sua obra como marca do grande 
artista que é.

SERVIÇO

Exposição 
‘GrepaumiG - O 
Movimento das 
Cores’

 ● DATA: de 18 de março a 05 
de abril
 ● LOCAL: Galeria Bia Café 
com Arte - Av. Atlântica, 
1690 - Cavaleiros

DEPOIMENTO

“Nós artistas vamos 
mostrar nossos 
trabalhos inéditos, 
retratando e 
expressando nossos 
sentimentos e gosto 
pela arte”
BEATRIZ MIGNONE, 
CURADORA DA GALERIA BIA 
CAFÉ COM ARTE
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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”              

 (MATEUS 11:28)

Esta sexta-feira (13) foi das mais lindas para o advogado Luiz Fernando 
Almeida Gomes, por conta de sua troca de idade. O aniversariante curte 
seu tempo festivo rodeado de carinho da esposa, dos filhos, netos e de-

mais familiares, e também da irmã Christina e os cunhados Nelson e Vera 
Alice Ventura, que vêm do Rio especialmente para abraçá-lo.

Felicidades, amor! Deus o abencoe sempre!!!

No Dia Internacional da Mulher (8 de março), Vi-
viane Assiole Lima teve outro motivo para curtir clima 
de homenagens: a sua nova idade. A aniversariante foi 
altamente cumprimentada pelos familiares, em espe-
cial o marido Carlinhos Madureira Pinheiro e as filhas 

Valentina e Maria Fernanda.
Felicidades!!!

Amado aniversariante! Abraços dobrados

O aniversariante 
Luiz Fernando em 
clima festivo junto 
aos filhos Rafael e 

Santiago, a nora 
Laila, os netos 

Felipe e Lívea, e a 
esposa Isis

A aniversariante Viviane 
em clima festivo com as 
filhas Valentina e Maria 
Fernanda

Médico brilhante

Deny linda Laurinha é festa

Carnaval a bordo

Mérito Municipal

Gêmeas lindas

Lindo, brilhante e muito 
querido, o médico Eric Go-

losov Cure amanhece neste 
sábado (14) de nova idade. 

O aniversariante celebra 
a data do jeito que mais 

gosta: reunido com toda a 
família em Búzios em clima 

de muita alegria e junto a 
bela namorada, a bailarina e 

advogada Helena. 
Felicidades, querido! 
Deus o abençoe!!!

Amo essas irmãs colombianas!!! Estamos 
falando de Sandra e Laura Parra, que curti-
ram juntas o clima dos seus aniversários, no 

sábado passado (7).
Felicidades, minhas queridas! Deus aben-

çoe sempre!!!

A esteticista Deny Oliver vive neste 
sábado (14) um dia de muitos sorrisos 

e gratidão a Deus, celebrando o seu 
aniversário, em sua residência em meio 

a culto em ação de graças.
Deus a abençoe, querida!!!

Explodindo sorrisos e alegrias estão 
Junior e Catharina Bersor, em torno da 

chegada da herdeira Laura. O casal vive as 
maravilhas do mundo cor de rosa, vendo 

as delícias de cada gracinha de filha.
Deus abençoe a Laurinha!!!

Os casais Eliete Campista e Nelson Coelho, Márcia Rodrigues 
Georgakopoulos e Jose Geraldo Sobral Lixa, Washingtom Dutra 

e Beatriz Monteiro desfrutaram de um carnaval maravilhoso, 
viajando a bordo Msc Fantasia com destino a Salvador. 

Adeilton Santos, mais conhecido nas redes sociais por 
"ADEPAZ", será homenageado pelo parlamento maca-
ense pelo terceiro ano consecutivo. Agraciado em 2018 
com o Mérito Político, e em 2019 com o Título de Cida-
dão Macaense,  esse ano, através do Vereador Maxwell 

Vaz, receberá o Título do Mérito Municipal. Todas estas 
honrarias são as colheitas de 25 anos de seu trabalho, 

dedicação, empenho e amor por Macaé, cidade que ele 
escolheu para viver e adotou como sua terra de coração.

As belas e idênticas irmãs Sandra e Laura, 
que curtiram clima de aniversário sábado

O aniversariante Eric, em clima 
festivo com o pai, o super bem 

conceituado médico Marcus Darlan 
Cure

A bela Deny em clima festivo pelo 
seu aniversário hoje

A mamãe 
Catharina em 
clima de muita 
ternura e amor 
com a linda 
Laurinha

Na Noite do Branco no navio Msc Fantasia as 
amigas Marcia, Beatriz e Eliete 

Adeilton em 
clima de 
homenagens 
ao lado da 
assessora 
jurídica do 
vereador 
Maxwell Vaz, 
Kátia Monteiro

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 14 de março, apresentamos texto de um ilustre e saudoso 
macaense, JORGE PICANÇO SIQUEIRA, em seu livro, editado em 1996, “Carukango e Outras 
Histórias”, podemos encontrar  um pouco da história de nossa amada Macaé e de sua gente...
Quem foi Luiz Bellegarde, nome de Rua em Imbetiba/Centro.

BELLEGARDE

Doutor Henrique Luiz
de Niemeyer Bellegarde
foi  quem traçou Macaé.
Relembrá-lo nunca é tarde
ao  ilustre português
nosso aplauso, com alarde.

Em dezoito, zero sete
 com cinco anos chegou
ao  Brasil com D. João.
Com seu pai desembarcou.
No Saber, interessado
entre nós ele estudou.

Foi na Escola Militar
que se fez oficial
e rumou para Moçambique
numa missão federal.
Foi na nossa independência
de importância capital.

Pois voltando pro Brasil
estudou engenharia
e na nova profissão
novos fortes construiria.
De uma possível invasão
a nação defenderia.

Em dezoito, vinte e cinco
à Europa retornou.
Na França, passou três anos,
onde letras estudou.
Em dezoito, vinte e oito

 Jorge Picanço Siqueira

pro Brasil ele voltou.

Uma História do Brasil
estudando publicou
e também, como engenheiro,
nossas terras demarcou.
Dedicado e competente
a cidade planejou.

E por isso Macaé
é cidade bem traçada
e agradece a Bellegarde
porque foi planejada,
sendo exemplo no país
e por muitos copiada.

Em dezoito, trinta e nove
 Bellegarde faleceu.
Foi da tal febre palustre
que o engenheiro adoeceu.
Em janeiro, vinte e um,
em Cabo Frio morreu!

Nesse livro “Carucanko e Outras 
Histórias”, Jorge Picanço  nos  con-
ta várias histórias sobre essa  amada 
Macaé  e sua gente, e como abrigamos 
pessoas  de todos os lugares do mundo 
por aqui, é muito bom saber o porque 
do nome das ruas, praças, bairros... Ci-
garras cantam para o saudoso Jorge 
Picanço Siqueira!!!
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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 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

EVENTO

Macaé será capital das 
noivas em maio
Segunda edição 
do “Macaé 
Casamento” 
reunirá 50 
expositores 
no Espaço 
Chandelier

Em maio, as novas ten-
dências em beleza, decora-
ção, vestidos, buffet e todos 
os outros segmentos que 
são essenciais para tornar o 
matrimônio um momento 
inesquecível serão apresen-
tados na segunda edição do 
“Macaé Casamento”, evento 
que transformará a cidade na 
verdadeira capital regional 
das noivas.

Entre os dias 14 e 15 de 
maio, cerca de 50 exposito-
res apresentarão produtos, 
pacote de serviços, vestidos e 
ternos, bu�et, além de orien-
tação sobre os protocolos que 
envolvem a organização de 
uma festa que vai muito além 
da união entre duas pessoas 
que se amam.

“A nossa aposta sempre se-
rá na novidade. A inovação é 
constante no mundo do casa-
mento, e isso exige dos profis-
sionais uma atualização cons-
tante dos produtos e serviços. 
O nosso evento reúne todos 
os itens e informações ne-
cessárias para se realizar uma 
festa inesquecível”, explica o 
organizador do Macaé Casa-

mento, Beto Brandão.
Após o sucesso da primeira 

edição do evento, realizada 
em 2019, Beto inovou ao le-
var o Macaé Casamento para 
dentro do Espaço Chande-
lier, considerado hoje como 
um dos principais espaços 
de eventos da cidade. E nesta 
quarta-feira (11), foi realizado 

DIVULGAÇÃO

o primeiro encontro entre os 
fornecedores e empresários 
convidados a participar da 
segunda edição do evento.

“A oportunidade está aberta 
a todos os profissionais espe-
cializados em segmentos que 
envolvem o casamento. Essa 
é uma área que está crescen-
do, não só em Macaé, mas em 

nossa região. Por isso, foi pre-
ciso ampliar a área de exposi-
ção do Macaé Casamento. E o 
Espaço Chandelier é o local 
que representa de forma ple-
na o conceito do nosso even-
to”, afirma Beto.

Nesta segunda edição, o 
“Macaé Casamento” lançará 
também a edição 2020 da re-

vista que tem o compromisso 
de promover o resgate histó-
rico da vida social e de reali-
zação de eventos em Macaé, 
uma tradição genuína da cida-
de que precisa ser preservada.

“ D e p o i s  d a  I g r e j a  d e 
Sant'Anna, nós vamos apresen-
tar como destaque principal da 
revista a história da Nova Au-

rora, que abriga a Capela Santa 
Cecília, onde muitos casamen-
tos já foram realizados. O nosso 
compromisso é promover esse 
resgate histórico, como forma 
de agradecer a Macaé por tudo 
aquilo que eu, e todos os profis-
sionais do segmento de even-
tos, conquistamos ao longo das 
nossas vidas”, declara Beto.
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 A propagação da epidemia de COVID-19 e o cancelamento 
em série de voos, primeiramente na Ásia e, agora, na Itália, 
fazem tremer o setor do transporte aéreo, com o risco de 
falências e pedidos de ajuda aos governos.

Depois da Ásia, agora é a Itália que sofre com as limitações 
de deslocamentos em todo o país desde segunda-feira. Após 
o anúncio de confinamento na Itália, a Espanha foi, nesta 
terça-feira, o primeiro país a anunciar a suspensão de todas as 
conexões aéreas com esse país até 25 de março.

 Tudo bem que é chato dirigir com o aplicativo e ter que olhar 
o trânsito e a tela do celular ao mesmo tempo. O bom é que 
o sistema de vozes avisa os caminhos e também os buracos 
ao longo da via. O mais importante é a participação dos 
motoristas que informam o que está acontecendo por onde se 
passa. É interativo e precisa de inserção de informações e o 
aplicativo não teria sentido sozinho.

mas o assunto do momento é o Corona Virus, já que a 
OMS o tornou pandemia; é melhor obter todos os cuidados 
necessários.

a última atualização do Ministério da Saúde, o Distrito Federal 
tem dois casos confirmados de coronavírus. No Brasil, há 52 
confirmações e 907 casos suspeitos.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicou na 
noite desta quarta-feira (11) um decreto suspendendo as aulas 
na rede de ensino público e privado em escolas, universidades 
e faculdades durante cinco dias. Também estão suspensos 
os eventos com público superior a 100 pessoas e que exijam 
licença do Poder Público. A suspensão poderá ser prorrogável 
pelo mesmo período. O decreto também estabelece que 
bares e restaurantes devem manter suas mesas a uma 
distância mínima de dois metros entre elas.

AFETADOS I.

PODEMOS PARECER CHATOS,

SEGUNDO

AFETADOS II.

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

O aniversariante da semana, Paulo Hércules

WAZE.
DIVULGAÇÃO

Dorival Caymmi é 
homenageado com 
escultura em Rio
das Ostras

CULTURAL

Rio das Ostras deu mais 
um passo no resgate da me-
mória sobre a relação do mú-
sico Dorival Caymmi com o 
Município. Na final da tarde 
de sábado, 7, a Administração 
Municipal entregou à popula-
ção a escultura de bronze do 
músico, que está exposta no 
calçadão da Praia do Bosque.

Durante a cerimônia de 
abertura estiveram o filho de 
Caymmi, o músico Dori, par-
te de sua família, autoridades 
municipais e moradores, que 
tiveram contato com Dorival 
na época que passava longas 
temporadas em Rio das Os-
tras.

“Temos muito orgulho de 
ter na história de Rio das Os-
tras um homem como Dorival 
Caymmi. Ele deu grande visi-
bilidade ao nosso Município, 
que saía nas grandes mídias 

DIVULGAÇÃO

na época que ficava aqui com 
a família. Lembro bem da casa 
onde morava e das vezes que 
ia levar medicamento a Nana 
(filha do artista). Esta home-
nagem é mais que merecida”, 
disse o prefeito Marcelino 
Borba.

Para Dori, a homenagem 
se estende a toda família. 
“Sei que os riostrenses amam 
meu pai, mas esta homenagem 
também é para gente que mo-
rou e mora aqui e sabe a gran-
deza de Rio das Ostras para 
ele. Estou muito contente”, 
disse.

Durante a cerimônia foi exi-
bido um documentário com 
familiares, amigos e autori-
dades que conviveram com 
Dorival. Em seguida, o filho 
Dori fez uma apresentação e 
chamou parte de sua família 
ao palco. Entre as canções 

selecionadas estavam “Ma-
racangalha” e “Suíte do Pes-
cador”.

Para Carlos Coutinho, uma 
homenagem bem merecida. 
“Uma pessoa que veio para 
cá e só trouxe coisas bonitas, 
que escrevia na cidade, lem-
brava de sua terra de origem. 
É motivo de orgulho mesmo”, 
disse o morador.

“Além de ser um músico 
brasileiro com toda honra 
merecida internacionalmen-
te, Caymmi traz um filho que 
é um artista tão bom quanto o 
pai. Uma honra para nós que 
moramos aqui”, disse Lélia 
Nogueira.

“Uma cidade sem memória 
é uma cidade sem passado, 
sem presente e sem futuro. 
Este é um passo importante 
para que moradores e turis-
tas tenham acesso a relação de 
Caymmi com Rio das Ostras. 
Com este monumento a gente 
traz a história e cria uma novo 
ponto turístico”, contou Au-
rora Siqueira, Secretária de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo.

Músicos locais fecharam a 
programação da inauguração. 
“É uma honra. Não consigo 
descrever a emoção de estar 
aqui fazendo parte deste mo-
mento. Sempre canto Caymmi 
aqui na cidade e explico a rela-
ção dele com a cidade”, disse a 
cantora Renata Cabral.
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Aniversariante 
Especial

Parabéns, 
querido!

Em festa acompanhada da família e de 
seus grandes amores, os netos, Valentina 

e Daniel esteve a querida Joadi Gomes 
junto ao marido Sr. Alberto Gomes. A co-
memoração aconteceu em sua bela casa 

em Campos dos Goytacazes, com total 
disposição e entusiasmo ao apagar a vela 

do seu bolo recheado de carinho, no dia 
05 de março. Parabéns, que Deus nutra 

em você esse jeitinho de dividir as alegrias 
para com todos que têm o privilégio de sua 

convivência!!!  

No próximo domingo (15) quem 
coleciona mais um ano de vida é o 
meu sobrinho, o engenheiro Diego 

Golosov, que é um ser iluminado e que 
olha o mundo apenas com o coração. 
Diante de suas atitudes e tratamento 
para com o outro, me curvo a Deus e  

peço muita paz, prosperidade e saúde 
para você, que é um cara maravilhoso 
e temente a Deus. Parabéns, te amo e 

sou sua fã!!!

Sr. Alberto Gomes, celebrando com 
sua amada esposa aniversariante, 

Joadi Gomes

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A charmosa Laila Marques em festa por conta de seu 
aniversário no dia 07 de março. Parabéns, paz, saúde e muita 

malhação!!!

Celebrando a excelente amizade: Flavia Picom e Alessandra 
Rodrigues Amado

O engenheiro Diego Golosov 
e a esposa Alice festejando o 

aniversário dele (15)

A bela Elisângela Pereira Cortez, curtindo a festinha de 03 aninhos 
de sua fi lhinha linda, a Manuela Cortez Azevedo. Parabéns, que 

Deus salpique em seu crescimento a alegria de viver!!!

A Lenda do Cavaleiro Negro’ leva 
reflexão ao público no Teatro Popular

TEATRO

Um espetáculo que tem tudo 
para agradar pessoas de todas as 
idades será apresentado no sába-
do e domingo, dias 14 e 15, às 20h, 
no Teatro Popular de Rio das 
Ostras. “A Lenda do Cavaleiro 
Negro” é uma peça voltada para 
o público infantil, mas traz uma 
mensagem importante também 
para os adultos.

Nos moldes das animações 
mais recentes do cinema, cuja 
proposta é divertir crianças dos 
6 aos 90 anos, “A Lenda do Ca-
valeiro Negro” é um espetáculo 
infantil que quebra paradigmas 
clássicos dos contos de fadas. 
Dessa forma consegue levar uma 
reflexão sobre a desigualdades e 
preconceitos, indicando a neces-
sidade de uma sociedade que acei-
te e valorize as diferenças.

“Com “A Lenda do Cavaleiro 
Negro” desmistificamos, de uma 
forma única, padrões que foram 
construídos há muito tempo. A 
importância de levar isso para o 
público infantil é vital e gratifi-
cante”, comemora o autor e dire-
tor do espetáculo, Tunan Teixeira.

SINOPSE - A peça conta a his-
tória da espevitada princesa Kali 
e de Luther, cavaleiro de um reino 
vizinho, que lutam contra os des-
tinos impostos pelas antigas leis. 
Kali é vítima de uma maldição 
familiar e o cavaleiro acaba en-
volvido no meio dessa confusão.

Convictos de que seus destinos 
não estão escritos em lugar algum, 
os dois enfrentam leis antiquadas, 
pretendentes mal-educados e até 
uma bruxa. O final surpreenden-
te prova para pessoas de “todos 
os reinos” que cabe apenas a elas 
decidir os seus destinos.

COMPANHIA TEATRAL - 
Criada em janeiro de 2017, e 
formada por alunos e ex-alu-
nos de artes cênicas do Centro 
de Formação Artística, a Cia 
Labirinto de Pesquisa Teatral 

DIVULGAÇÃO

estreou nos palcos da cidade 
em março daquele ano com 
a peça “A Lenda do Cavaleiro 
Negro”.

Originalmente elaborada 
para a rua e adaptada para o 
teatro, a peça volta aos palcos 
com uma proposta cênica mais 
madura, colaborando para que 
a história atinja o objetivo de 
promover a refl exão.

FICHA TÉCNICA:

 ● TEXTO: Tunan Teixeira
 ● DIREÇÃO: Tunan Teixeira
 ● ELENCO: Anael Amorim, 
Brenda Antunes, Caio 
Rangel, Eduardo Alves, Ias 
Mariano, José Fiuzas, Letícia 
D’augustin, William Lopes, 

Luma Santos, Maitê Bersot, 
Rafael Martins, Thay Dias e 
Vanessa D. Morais
 ● PRODUÇÃO: Letícia D’augustin, 
Rafael Martins e Thay Dias
 ● REALIZAÇÃO: Cia Labirinto de 
Pesquisa Teatral

SERVIÇO

A Lenda do Cavaleiro Negro

 ● DATA: Sábado, 14, e 
domingo, 15
 ● HORÁRIO: 20h
 ● LOCAL: Teatro Popular de 
Rio das Ostras
 ● ENDEREÇO: Avenida 

Amazonas, s/nº - 
Extensão Novo Rio das 
Ostras
 ● PREÇO: R$ 20,00 (inteira) 
e R$ 10,00 (meia e 
antecipada)
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Robô e o Inventor - A Proteção
Um dia nublado, de muita chuva, um senhor chamado Nauh, aposentado, que gostava de criar, inventou 

um robô, que falava, andava e brincava. Ficou muito feliz com sua criação. A esposa, Maria, também fi cou 
encantada com o Robô. Olhava todo o momento para aquele homem de lata, que a acompanhava dentro 
de casa, todo o tempo. Até que um dia ela viu o Robô sair pela janela voando. Ela fi cou apavorada e gritou 
seu marido. Ele fi cou muito chateado. Achou que a sua mulher tinha maltratado a sua maior invenção.

Depois de vários anos o Robô apareceu sem parafusos, caído, com as pernas viradas, cheio de buraco 
na lataria e bem fraco. Parecia ter viajado bastante pelo espaço sideral. Então seu inventor começou a 
perguntar - Por onde esteve? O que aconteceu? O Robô, maluquinho e arrasado lhe respondeu - Não vale 
a pena sair debaixo das asas de quem nos protege. Vaguei por muito tempo, sem saber que as estrelas 
tinham pontas e que podiam me machucar. 

Amiguinho, assim é a vida, você sabia? Milena é uma menininha de nove anos, que sempre tinha res-
postas grosseiras para a mãe. Certo dia ela se perdeu da bondosa mãe numa feira e foi parar em um morro 
longe de seu bairro. Um velho perverso, que não gostava de criança colocou-a dentro de casa, fez a garota 
cozinhar, pedir esmola para ele debaixo de sol, em um semáforo. Obrigou que ela carregasse água para 
encher a caixa de seu barraco. Enfi m... Judiou muito de Milena, deixando-a sem comer, e ela chegou a 
perdeu 4 kg.

 A mãe desesperada espalhou fotos da menina em todo o bairro e dentro de todos os ônibus da cidade.  
Um belo dia a D. Glorinha, uma senhora cristã, vizinha do homem “mau” a reconheceu e ligou para sua 
mãe. A mãe desesperada foi até o morro e feliz da vida pegou sua menina e a trouxe para casa.

Moral: Devemos valorizar, com todo o carinho, quem nos protege!!!

A fl or mais perfumada 
e amada de todas as 
Primaveras!!! É a Yasmin 
Santos Wyatt,  a beleza 
em mocinha de seus 
papais: Ivone e Wagner 
Wyatt. Divina!!!

Ele tem o Céu em seu 
olhar encantador!!! É o 
Felipe Filho, a obra de arte 
de seus papais: Ana Paula 
Conte e Felipe Alves. Um 
príncipe!!!

Olhar para o sorriso dessas duas mocinhas, é assistir aquilo que o nosso coração 
procura, o amor!!! São as priminhas Maria Eduarda Matos Lessa e Beatriz Matos 

Salgado. Alegria

Essa baby sorri para 
a vida diariamente!!! 

É a Antonella 
Murta, o brilho dos 

olhos de sua vovó 
Joelza Murta. Uma 

felicidade!!!

Essa princesinha é a Branca de Neve mais doce e linda do Reinado!!! É a 
Manuela Cortez Azevedo, que apagou sua velinha de três aninhos, com 
uma bela festa sobre a temática “Branca de Neve”, no Salão de Casa 

de Festa, onde a alegria reinou junto aos seus amiguinhos. Seus papais: 
Elisângela Pereira Cortez e Pablo Lopes de Azevedo eram somente orgulho 
de sua mocinha. Parabéns, que Papai do Céu recheie o seu caminhar com 

quilômetros de amor e alegria sempre, é o desejo da tia Katita!!!

Ela é tão comunicativa e bela, 
que todos gostam de sua 
companhia!!! É a Camila Olive 
Morais Pinheiro, a estrela que 
faz brilhar o dia a dia de seus 
papais: Monique Olive Marins 
e Álvaro Morais Pinheiro. Uma 
estrela!!!
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