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Mariana Müller leva diversão 
às crianças via web
Contadora de histórias ‘Mari Faz de Contas’ conta histórias para as crianças diariamente às 11h no Instagram

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Preocupada com a pan-
demia de coronavírus, a 
escritora, jornalista, pro-

fessora e contadora de histó-
rias, Mariana Müller, cria super 
projeto para garantir opção de 
lazer às crianças neste período 
de suspensaão das aulas pelas 
escolas. Nesse sentido, a Mari 
Faz de Contas leva até as resi-
dências muita diversão a crian-
çada, ao oferecer todos os dias 
uma história infantil, além de 
muita brincadeira. Através do 
Instagram, Mariana faz uma li-
ve por dia, contando belas his-
torinhas via internet.

“Eu poderia estar empe-
nhada em aumentar a taxa de 
natalidade de 2020, mas, hoje, 
eu recebi uma chuva de beijos 
virtuais, após postar um vídeo 
das minhas dicas caseiras de 
leitura com a filha Antonia, de 
cinco anos. Este fato foi mérito 
da pequena, que insistiu que eu 
devia perder o medo de fazer 
vídeos. Quem conhece meu 
trabalho, sabe o quanto eu me 
jogo na troca com as crianças. 
Ali, eu sou parte da energia boa 
delas. Agora, encarar uma câ-
mera sozinha foi esquisito. A 
pedidos, eu vou me aventurar 
nessa nova missão, em tempos 
de reclusão”, declarou a escri-
tora ressaltando que a contação 
de história acontece todos os dia 
às 11h, no Instagram (ao vivo) @
marifazdeconta.

MARI FAZ DE CONTA AO VIVO

Segundo Mariana, o evento 
tem a duração de cerca de 15 a 
20 minutos, onde a narração de 
histórias é seguida sempre de 
uma proposta de atividade de 
arte educação para as crianças 
realizarem.

Durante a live, ela faz a leitu-
ra dos livros ‘Enganos’, de Ilan 
Brenman; e ‘O caso da lagarta 
que tomou chá de sumiço’, de 
Milton Célio de Oliveira Filho; 
além do livro infantil de sua au-
toria 'Um Novo Par', que narra a 
saga de um par de botas de bor-
racha de um pescador que, na 
adversidade, encontra um no-
vo destino e novas amizades que 
as ajudam a superar uma brusca 
mudança. Ela conta também a 
história do livro infantil da es-
critora Flávia Vasconllos, ‘Juno 
e os Mistérios do Céu’.

SUCESSO TOTAL!!!

Mariana Muller revelou que, 
nesta quarta-feira (18) o seu li-
ve do Instagram registrou 100 
pessoas seguidoras e durou 30 

minutos, o que ajudou aos fa-
miliares a prepararem o almoço 
enquanto as crianças estiveram 
ligadas na net, na oportunidade 
de conhecer uma nova história. 
“Estamos vivendo um momen-
to muito delicado para huma-
nidade. Doar o seu saber serve 
com um cafuné para as pessoas. 
Como meu sogro de 80 anos que 
mora comigo e acabou de sair de 
uma cirurgia, nós estamos com 
cuidado redobrado. Está difícil 
para todos, mas precisamos 
parar, esperar e respeitar o mo-
mento”, frisou a contadora de 
história.

'UM NOVO PAR'

Ambientado em um cenário 
marinho, a obra infantil 'Um 
Novo Par', escrita pela jorna-
lista e contadora de histórias 
Mariana Müller, narra a saga 
de um par de botas de borracha 
de um pescador que, na adver-
sidade, encontra um novo des-
tino e novas amizades que as 
ajudam a superar uma brusca 
mudança. De forma leve e lúdi-
ca, a história aborda sentimen-
tos relacionados a um conceito 
simples: adaptação, palavra 
essencial para o desenvolvi-
mento emocional da criança. O 
livro também aborda a questão 
da educação ambiental e pro-
move a conscientização sobre 
a presença do lixo descartado 
indevidamente que chega aos 
oceanos. Sem a pretensão de 
apontar o certo ou o errado, a 
obra estimula a reflexão sobre 
o quanto somos negligentes em 
relação ao lixo que produzimos 
diariamente, muitas vezes des-
cartado nas praias, sem perce-
ber, e, que acaba sendo levado 
para o fundo do mar.

'Um Novo Par' (R$ 49), publi-
cado e distribuído pela editora 
portuguesa Chiado Kids, tem 60 
páginas ilustradas pelo cartu-
nista Marcelo Padron, em capa 
dura e, com prefaciado do escri-
tor e jornalista, Mauro Ventura.

Com traços marcantes e o in-
tenso contraste de cores, o car-
tunista Marcelo Padron - jornal 
A Tribuna, de Santos - assina as 
ilustrações que dão vida a perso-
nagens carismáticos e ressaltam 
a brasilidade nos cenários e na 
figura do pescador José, além de 
valorizar a beleza e a diversida-
de da vida marinha.

'Um novo par' é parte de um 
sonho da autora que só foi pos-
sível acontecer com ajuda do 
financiamento coletivo de de-
zenas de pessoas, até que, em 
dezembro de 2018, se tornou 
uma aposta da editora Chiado 
Books Brasil para sua publica-
ção, lançamento e distribuição.

DIVULGAÇÃO

Através do Instagram, Mariana faz uma live por dia, contando belas historinhas via internet

DIVULGAÇÃO

A obra trata o tema adaptação

"A mudança, quando ocorre por uma força externa, depen-
de do nosso próprio esforço para uma acomodação ou um 
rearranjo, e, esse processo de amadurecimento, pode ser 
mais suave quando há o apoio e a generosidade de amigos. 
E, é na infância, que passamos pelas mais rápidas e frequen-
tes adaptações. Seja na hora de entrar numa escolinha pela 
primeira vez, ou, seja na hora de provar um alimento novo. A 
criança está sempre experimentando a mudança, algo novo 
que faz parte do seu crescimento emocional. A escolha do 
tema é fruto do meu envolvimento como educadora nas di-

DEPOIMENTO "A mudança, quando ocorre por uma força externa, depende do 
nosso próprio esforço para uma acomodação ou um rearranjo, e, esse 
processo de amadurecimento, pode ser mais suave quando há o apoio 
e a generosidade de amigos. E, é na infância, que passamos pelas mais 
rápidas e frequentes adaptações. Seja na hora de entrar numa escolinha 
pela primeira vez, ou, seja na hora de provar um alimento novo. A criança 
está sempre experimentando a mudança, algo novo que faz parte do seu 
crescimento emocional. A escolha do tema é fruto do meu envolvimento 
como educadora nas diversas creches e escolas em que trabalho. E, 
também, claro, na minha experiência com a maternidade”
MARIANA MÜLLER , ESCRITORA E CONTADORA DE HISTÓRIAS
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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)

Numa bela ceirmônia celebrada na Igreja Bola de Neve 
Macaé, no Cavaleiros, casaram-se Camile Pinheiro de 

Almeida Refuge e Gabriel de Mendonça Refuge, semana 
passada. Super elegantes e felizes, os noivos viveram um dia 
de sonhos, marcando o acontecimento com uma bela festa, 
também nos salões da igreja, em meio a muitos abraços dos 

amigos e familiares.
Felicidades!!!

Camile e Gabriel

Os noivos Camile e Gabriel em 
dia de muitas alegrias

Camile e Gabriel junto 
aos pais dela, Elvio e 

Elídia

Lindo e querido! Quinta festivaAbraços de quinta
Lindo como sempre, chegando aos 36 aninhos, Filipe Gomes Rangel 

comemorou segunda-feira (17) a sua nova idade. Ele foi altamente cum-
primentado através de telefonemas e pelas redes sociais.

Felicidades, querido! Deus o abençoe sempre!!!

Quem amanheceu de idade nova quinta-
feira (19) foi Emília Mendes, que curtiu os 

parabéns dos mais chegados. 
Felicidades, querida!

Também quinta-feira (19) Josiane 
Jardim esteve em clima de muitos sor-
risos, celebrando mais um ano de vida.

Parabéns!!!

A aniversariante Emília, que curtiu clima 
especial na quinta-feira

O aniversariante Filipe em clima 
festivo junto a mãe, Cristina Gomes

A bela Josiane em clima festivo pelo 
seu aniversário

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 - Nós Cigarras, aproveitamos para homenagear, nesse 21 de março 
de 2020,  nosso querido Ricardo Meirelles, apresentando com um de seus trabalhos poéticos, do 
Livro “3º ATO PERSONAS”:

MATOU A FAMÍLIA E FOI AI CINEMA

O dia em que eu for avó
O meu querido netinho
Com apenas dez aninhos
Fará a sua primeira gracinha
Com suas pequeninas e franzi-

nas mãozinhas
Estrangulará o seu vovozinho
No velório a vovó viúva cho-

rando
Trás para ela com amor e cari-

nho
Água com açúcar envenenada
A boa vovozinha morre tam-

bém
Aos 15 anos ele o bom netinho
Esfaqueia e esquarteja a sua 

mãezinha
Em seguida como canibal come 

a sua mãe
Após palitar os dentes dorme o 

sono dos justos
Aos 17 anos surpreende o seu 

pai
Na sala de jantar lendo o jornal 

de domingo
Sem pensar ele dispara o re-

vólver
Calibre 35 nas costas de seu 

paizinho
Perfurando o seu esfumaçado 

e cansado pulmão
Tanta era a fumaça que parecia 

um vulcão em erupção

Ricardo Meirelles

No local do crime chega a mídia 
rádio e televisão

A polícia chega bem depois, o 
pneu da viatura havia furado e fal-
tou gasolina

Diante dos jornalistas
O Netinho endiabrado declarou: 

SOU DE MENOR!
No Brasil Palavra Mágica
Que tudo absolve
Que tudo Resolve.

A poesia de Ricardo é assim surpre-
endente, instigante... Faz-nos pensar:  
É poeisa? É verdade  ou é ficção... Ri-
cardo, ganhador de diversos prêmios 
está sempre nos surpreendendo com 
seu texto. É uma pérola no Mar cha-
mado Macaé...

Aproveitamos para lembrar e con-
vidar a todos, para a 10ª Expo Flores 
de Macaé, um trabalho do Lions Clube 
Macaé, que se inicia em 29 de setem-
bro e vai até 09 de outubro, com a fi-
nalidade de angariar fundos para suas 
obras sociais.
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Parques Atalaia e 
Barreto estão fechados 
Medida é válida 
por 15 dias

A Secretaria de Ambiente e 
Sustentabilidade, seguindo as 
orientações do decreto muni-
cipal 27/2020 e, consideran-
do a necessidade de evitar a 
concentração de pessoas em 
espaços públicos, manterá 
fechados para visitação o Par-
que Natural Municipal Ata-
laia e o Parque Natural Muni-
cipal da Restinga do Barreto 
pelo período de 15 dias.

Com quase 32 hectares, o 
Parque Natural Municipal da 
Restinga do Barreto é o se-
gundo maior das Américas, 
em área exclusiva de restin-
ga. Ele fica atrás, apenas, do 
Parque Nacional da Restinga 
de Jurubatiba e sua criação foi 
motivo de comemoração pa-
ra quem tem como objetivo a 
preservação ambiental.

A restinga do Barreto é um 
ecossistema costeiro carac-
terizado por um terreno are-
noso, criado pela sedimenta-
ção de rios e depósitos marí-
timos ao longo dos milhares 
de anos, com forte influência 
do vento, do sal, do sol e das 
mudanças das marés. A área 
possui vegetação típica, com 
plantas muito resistentes 
às variações de tempera-
tura e aridez do solo (como 
os cactos, as bromélias e as 
pitangas). Esta vegetação, 
capaz de preservar as dunas, 
é fundamental para conter o 
avanço do mar e preservar a 
exuberante fauna local.

DIVULGAÇÃO

Com quase 32 hectares, o Parque Natural Municipal da Restinga do Barreto é o segundo maior das Américas, em área exclusiva de restinga

EDUCAÇÃO

Como os pais podem promover atividades 
enquanto as crianças estão em casa?
É importante que os pequenos se envolvam em tarefas pedagógicas e continuem desenvolvendo as 
habilidades cognitivas, mesmo no período de suspensão das aulas presenciais

Com a suspensão das aulas 
presenciais em São Pau-
lo diante da ameaça do 

novo Coronavírus, as crianças, 
assim com os adultos, terão de 
enfrentar um período em casa. 
A decisão é uma estratégia para 
impedir a propagação do vírus, 
ao evitar aglomerações.

O período de isolamento está 
longe de ser férias e exige res-
ponsabilidade e organização 
dos pais. Nessas semanas, é 
importante que os pequenos 
se envolvam em tarefas peda-
gógicas para ampliar e exerci-
tar boa parte de seu potencial, 
“gastar a energia” e continuar 
desenvolvendo as habilidades 
cognitivas. É essencial também 
que as crianças e adolescentes 
tenham consciência de que o 
momento é de recolhimento 
e proteção de si e dos outros, 
principalmente dos mais ve-
lhos.

De acordo com a coordena-
dora de Educação Infantil do 
Colégio Marista Arquidioce-
sano, localizado em São Pau-
lo (SP), Rosana Marin, nesse 
momento delicado e de restri-
ções, as crianças terão, oportu-
nidades reduzidas de interação 
(eixo fundamental para o cres-
cimento social), considerando 
que permanecerão distantes 
da escola. “Por isso, será ainda 
mais importante, em diversas 
situações, incentivar, valori-
zar e continuar favorecendo o 
desenvolvimento do brincar”, 
explica.

A docente esclarece ainda 
que a presença do professor é 
muito importante nesta fase, 
buscando formas de manter 

viva a memória escolar. Porém, 
o núcleo familiar tem muito a 
acrescentar, estando presente, 
acompanhando, mostrando in-
teresse sincero por seus afaze-
res, orientando sobre dúvidas e 
revisando deveres concluídos. 
“Os familiares precisarão reor-
ganizar a rotina dos pequenos, 
contudo, mantendo, dentro do 
possível, os mesmos períodos 
de ‘compromisso’ da criança, 
com as principais atividades do 
seu dia a dia: no período em que 
ela iria para a escola, estudar; 
hora de brincar; tomar banho; 
jantar em família etc. Neste 
momento não há ida para a es-
cola, mas a escola poderá sim 
se fazer presente de tal forma, 
que acabará adentrando e, de 
maneira muito enriquecedora 
e prazerosa, à casa da criança”, 
ressalta Rosana.

Uso da tecnologia

O uso da tecnologia encur-
ta as distâncias, colaborando 
para minimizar a falta que as 
crianças sentem da escola, dos 
professores e dos colegas. “As 
crianças podem conversar com 
os amigos utilizando a câmera 
do celular ou do computador, 
sob a supervisão de seus pais. 
O importante é não perder o 
contato”, sugere. “Além disso, 
os professores poderão postar 
vídeos curtos com mensagens, 
relembrando-as de que perten-
cem a um grupo, que logo mais 
se reunirá com imensa alegria 
e afeto”, finaliza.

A escola também deve pro-
mover propostas pedagógicas a 
serem realizadas conjuntamen-

DIVULGAÇÃO

A escola também deve promover propostas pedagógicas a serem realizadas conjuntamente em família. 

te em família. “Pedimos que, 
no momento da realização das 
atividades ou vivências, a famí-
lia faça registros, por meio de 
fotos, frases, palavras, objetos, 
como um portfólio, dando-nos 
retornos, sempre que possível. 
Esse acompanhamento ajuda-
rá os professores a compor o 
olhar sistêmico do desenvol-
vimento das crianças, também 
nesse momento mandatório, de 
maior distanciamento”, argu-
menta a coordenadora.  

Algumas dicas para os pais durante o período de 
suspensão das aulas

 ● ORGANIZAR uma rotina de 
estudos;
 ● CRIAR um ambiente livre de 
distrações;
 ● TODOS da casa devem 
acordar no horário 

costumeiro. O ideal é que as 
crianças estudem no mesmo 
período;
 ● MANTER o contato com os 
amigos, mesmo que de forma 
virtual;

 ● CRIAR um portfólio da 
atividade das crianças, por 
meio de fotos, frases, palavras 
e objetos;
 ● PROPOR jogos educativos, 
assistir a filmes, ler livros.

SEM VISITAÇÃO
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fechadas, o negócio é improvisar em casa. No YouTube 
existem várias exemplos de exercícios a serem seguidos. 
E isso já existe há muito tempo! Ainda existe gente que se 
exercita em casa assistindo vídeos.

A partir das 12h da última quarta-feira (18), o transporte coletivo 
em Macaé não poderá transportar passageiros em pé. A medida 
visa a contenção da disseminação do coronavírus (Covid-19). A 
Resolução nº 001/2020, da Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana, considera o Decreto Municipal nº 030/2020, que estabelece 
medidas preventivas contra a proliferação do vírus, estabelecido pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) como pandemia. A resolução 
vai ser publicada nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial do município, 
e também foi encaminhada à concessionária responsável pelo 
transporte público em Macaé.

depois de todas as proibições nacionais e o bom senso, algo 
não está acontecendo como deveria. Os barzinhos de bairro 
estão lotados. Basta dar uma volta pelas ruas, até as calçadas 

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.

pela Zona Sul do Rio de Janeiro e alguns por cidades 
brasileiras? Agora é tarde. 

JÁ QUE AS ACADEMIAS 

EM MACAÉ

SEGUNDO

SABE ESSES PANELAÇOS

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Em momento romântico o atleta João Vitor e Carolaine Klein

ÔNIBUS. 

DIVULGAÇÃO

Rio das Ostras 
suspende eventos 
do calendário para 
proteger população

PREVENÇAO

Preocupada com a saúde 
dos moradores e dos turistas 
que costumam visitar a Ci-
dade, a Prefeitura de Rio das 
Ostras suspendeu eventos do 
calendário. Ainda sem datas 
confirmadas, a ideia é definir, 
juntamente com organizado-
res e o Conselho Municipal 
de Turismo, como proceder 
neste momento de tantas in-
definições em todo país.

O Encontro Internacional 
de Motociclistas - Ostrascycle 
2020 é o mais tradicional 
evento da Cidade e está com-
pletando 25 anos. A festa já 
estava pronta, com a estru-
tura sendo montada, já que 
aconteceria no último fim de 
semana de março, mas com a 
disseminação do novo coro-
navírus (Codiv-19) em todo 
país, principalmente no Rio 
de Janeiro, a Administração 

DIVULGAÇÃO

Municipal decidiu suspender 
a festa, de acordo com as ins-
truções da OMS - Organização 
Mundial da Saúde.

Também o 2º Festival de Co-
vers, que aconteceria no início 
do mês de abril também está 
suspenso até segunda ordem. 
A medida integra o esforço 
conjunto de prevenção e com-
bate ao Covid-19.

A Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo de Rio das Ostras, 
Aurora Siqueira, lamenta mas 
ratifica o comprometimento 
da Prefeitura com a situação. 
“Nós precisamos ser, acima de 
tudo, responsáveis. Estamos 
cumprindo os protocolos para 
manter a nossa população em 
segurança e assim que tudo isso 
passar, realizaremos os eventos. 
Agora é a hora de nos cuidar e 
cuidar de todos”, disse. Evento foi suspenso por medidas de segurança da população
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Amor Gigante Aniversariante 
EspecialNo último sábado (14), quem come-

morou mais um aniversário foi o que-
rido neurologista Eric Golosov Cure, 

que reuniu toda a família e amigos 
mais chegados em Búzios - Rj. Como 

ele já é uma festa, tudo rolou com os 
melhores sentimentos, pois além de 
ser um profissional humano, zeloso 
e muito atencioso para com o outro, 
é também a melhor companhia para 

o divertimento. Parabéns por mais 
um aniversario, meu amado filho, que 
Deus conserve em você essa doçura 

de criança e esse pulso forte de gigan-
te para ajudar as pessoas. Amo!!! 

Quem colecionou mais uma primavera na 
última sexta-feira (13) foi o brilhante advoga-
do Luiz Fernando Gomes. Pessoa querida, 

que habita no meu coração com muito 
carinho. Um homem temente a Deus, que 
ama se solidarizar com os menos favore-
cidos. Portanto, aqui vai todo o meu afeto 
e o desejo que Deus mantenha você essa 
pessoa que se preocupa com o próximo, 

mas que ao mesmo tempo cheia de alegria 
para compartilhar com os amigos!!! 

O Neurologista Eric Golosov Cure 
em dia de Tim-Tim ao lado da 

namorada Helena Araújo

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!!!

A bela Maria Duhen, com total carinho, com a irmã também 
bela, a Iris Drumond em sua data tão especial como ela (10). 

Parabéns, querida Iris!!!

O advogado Luiz Fernando 
Gomes celebrando seu dia 

especial

Betinho Marins brindando seu dia de aniversário (12) com a 
bela esposa Katia Bacellar Olive Marins. Parabéns, muita paz e 

alegria!!!

Concurso de Fotogra�as Amadoras 
de Rio das Ostras é adiado

NATUREZA

Em virtude das medidas 
de combate a propagação 
do novo Coronavírus - Co-
vid-19, a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
e Turismo de Rio das Ostras 
irá adiar a publicação das 
fotografias do 1º Concurso 
de Fotografias Amadoras, 
que teria seu resultado di-
vulgado nesta sexta-feira, 
20 de março.

O Concurso aconteceu 
por meio de imagens do 
Município publicadas no 
Instagram. Segundo a Se-
cretaria, assim que esta si-
tuação de isolamento social 
terminar, o Concurso será 
retomado com uma nova 
data para divulgação das 
fotos vencedoras.

As fotos publicadas e que 
atenderam todos os requi-
sitos do Edital, publicado 
no Jornal Oficial de Rio 
das Ostras, continuam na 
disputa.

O objetivo do Concurso 
de Fotografias Amadoras é 
fomentar e valorizar a pro-
dução fotográfica amado-
ra e aumentar o acervo de 
imagens do Município

Jorge Ronald

Belezas naturais 
de Rio das 
Ostras serão 
retratadas no 
concurso de 
fotografias
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Rouxinol e o Pardal - Perseverança
O Rouxinol cantava  todos os dias ao amanhecer. Os bichos da fl oresta paravam para ouvi-lo. Ficavam 

todos encantados com o gorjeio do bonito pássaro. Quando ele começava seu canto tranquilizava todos 
os animais, que tinham o privilégio de ouvi-lo na fl oresta. No fi m o aplaudiam. Só um não se conforma-
va com o tamanho do encanto daquela gorjear, era o Pardal. Sabe o porquê? Ele tinha vontade de ter a 
mesma afi nação. Pessoas e animais amam o canto do Rouxinol e esperavam todos os dias para ouvir o 
seu desempenho magnifi co.

No entanto, o Pardal também queria ter uma voz tão melodiosa assim como ao do Rouxinol. Então o 
triste pardal resolveu frequentar a aula de canto com o mestre do Rouxinol. Após muitas aulas e de muita 
perseverança ele começou a tirar um som com seu biquinho esforçado. Ficou muito feliz da vida!!! Os 
animais se reuniram e começaram a apreciar o cantarolar do Pardalzinho também e incentivar o pássaro. 
Que bacana a atitude dos animais, não é?  

Você conhece pessoas como o Pardal que admiram um coleguinha por conta de suas qualidades? Eu 
conheço. O Ricardo ele via seu amigo Walter tocar violino e também tinha vontade de aprender a tocar, fez 
um curso com um mestre dos violinos e hoje é um integrante muito querido de uma importante Orquestra.

Moral: Quem tem perseverança sempre alcançará seus Sonhos!!!

Uma top model infantil!!! 
É a Alicia Barroso, o 
charme diário de seus 
papais: Maria Fernanda e 
Hugo Barros. Uma linda!!!

Esse playboy estiloso é o 
Vicente Vasques Ribeiro, 
o sorriso contagiante 
de seus papais: Victória 
Strauss e Raphael Ribeiro. 
Um gentleman!!!

Ela é o abraço, o dançar e o celebrar da vida!!! É a Luna Lima, a gratidão com Deus 
de seus papais: Luana Lima e Marcio Raro. Puro amor!!!

Esse galãzinho 
cheio de alegria é o 

Bento Melo de Souza 
Gomes, o sonho 

real de seus papais: 
Priscila e Divalter 

Gomes. Um carinho o 
garotão!!!

Ele é a celebração da vida!!! É o Henrique Deveza, a felicidade de seus papais: a 
médica Danielle Deveza e Henrique Bassous. Um anjinho apaixonante!!!

Uma boneca ofertando amor a 
outra!!! É a Valentina Salles Pimentel, 
acompanhada de sua boneca 
preferida. Ela é a energia plena do 
mundo de seus papais: a médica 
Roberta Salles e Leonardo Pimentel. 
Uma belezinha de mocinha!!!
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