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ON LINE

Teatro na Quarrentena em 
evidência em Macaé
O Grupo Cria Expressões Humanas e Cia Pigmetus fazem teatro ao vivo no Instagram

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br                      

Em tempos de confinamen-
to, cresce um clima de di-
versão online, levando ao 

público um mundo de arte e cul-
tura, sem precisar sair de suas sa-
las de casa. Assim, a mudança de 
hábitos mudou, e no conforto de 
suas poltronas o amante da arte 
de interpretar pode aplaudir os 
mais sensacionais espetáculos 
teatrais do planeta.

É o caso das atrizes Cláudia 
Byspo, do Grupo Cria Expres-
sões Humanas, e Marcela Jorge, 
da Cia Pigmentus - dois grupos de 
teatro da região -, que estão com 
uma programação diária de apre-
sentações teatrais ao vivo, às 20h 
, no Instagram. As apresentações 
começaram na primeira semana 
de isolamento social (por conta 
da pandemia de Covid 19), com 
cenas do espetáculo AMOR LÍ-
QUIDO, que tem uma proposta 
de direção aberta e é conceituado 
a partir dos pensamentos do soci-
ólogo Zygmum Baumam sobre a 
liquidez das relações.

A iniciativa - também desen-
volvida por outros artistas no 
mundo - já ganhou plateia ca-
tiva na live das duas atrizes. A 
transmissão que começou com 
60 seguidores, já alcançou quase 
300 pessoas. “Em tempos de iso-
lamento nossa intenção é propor-
cionar opção artística, já que o se-
tor cultural foi um dos primeiros 
a ser atingido pela implantação 
da quarentena no Brasil,” expli-
cam Cláudia e Marcela.

Esta semana as duas atrizes 
começaram um processo novo: a 
construção do espetáculo Amor 
Sólido, a partir do texto Partes de 
mim - um monólogo escrito por 
Marcela. Todo o estudo e cons-
trução da obra são entregues 
aos seguidores, ao vivo. Segundo 
Cláudia, que conduz o trabalho, 
estar online com o processo ar-
tístico é colocar-se num lugar de 
vulnerabilidade, mas também é 
um contato precioso e diferente 
em momento de isolamento. 

Os seguidores opinam sobre a 
obra, dando sugestões de figurino 
e local para as cenas, que poderão 
acontecer em três locais : banhei-
ro, varanda ou quarto na casa de 
Marcela. “Estamos instigadas 
com o processo. É um diálogo vi-
vo com muitas pessoas e isso nos 
aproxima. É teatro de casa para 
sua casa”, fortalece Cláudia.

Outra possibilidade de partici-
pação da plateia virtual no pro-
cesso é a gravação de vozes. Quem 
quiser pode acompanhar pela live 
e depois entrar em contato com 
as duas atrizes, que enviaram 
textos para serem gravados pelos 
interessados. Essas vozes serão 
usadas durante o processo na live 

e aproveitadas para o espetáculo 
, quando ganhará os palcos tam-
bém fora do mundo virtual , as-
sim que a crise do corona passar. 
“Na verdade sempre quis fazer o 
espetáculo na casa das pessoas, 
mas entendo que ir para os tea-
tros será muito rico e desafiador, 
já que boa parte do processo será 
online”, explica Marcela.

A NOVIDADE

O momento de arte na inter-
net, para Cláudia Byspo, traz 
reflexões importantes sobre o 
espaço confinado como local de 
criação, o imaginário ativado a 
partir da escassez, a plateia am-
pliada, o fenômeno do ao vivo que 
impulsiona a vulnerabilidade e a 
identificação, além de um mer-
cado online ativado. “Os gesto-
res já identificaram isso. Tanto, 
que muitos editais estão sendo 

lançados no mundo e no país. 
Uma ação que vai movimentar 
a economia da cultura e inibir 
as aglomerações em espaços de 
concentração. Pela internet nos 
aproximamos, diminuindo a an-
gústia do isolamento e, ao mesmo 
tempo , ficamos protegidos do 
contágio”. Proclama a atriz.

Na semana passada Cláudia 
Byspo esteve na live da Secretaria 
de Cultura de Macaé, falando so-
bre a criação artística em tempos 
de crise e na próxima terça-feira, 
31, ás 20 horas , estará na live FE-
TAERJ - Federação de Teatro 
Associativo do Rio de Janeiro, 
falando da experiência artística 
ao longo de 30 anos , na Região  
Norte Fluminense. 

Quem estiver interessado 
na programação da live das 
atrizes pode adiciona-las no 
Instagram @claudia_byso e 
@celajorge e se deliciar com 
uma programação cultural di-
ferenciada, que tem o apoio da 
Secretaria de Cultura de Ma-
caé, Feataerj e Movimento de 
Teatro de Rio das Ostras. 

DIVULGAÇÃO

Os seguidores opinam sobre a obra, 
dando sugestões de figurino e local 
para as cenas, que poderão acontecer 
em três locais : banheiro, varanda ou 
quarto na casa de Marcela. 

DIVULGAÇÃO

Programa 
Janela de 
Dentro
Além da live com a 
amiga Marcela Jorge, 
Cláudia esta na pré-
produção do Programa 
Janela de Dentro, uma 
realização do Grupo 
Cria Expressões 
Humanas. Vai ao ar no 
Instagram do grupo, no 
próximo domingo, 29, 

ás 16 horas.

O programa promete 
ser a nova sensação 
daslives. Vem com 
uma proposta leve, 
irreverente e ao 
alcance de todos os 
públicos amantes da 
virtualidade. 

Cláudia convida : 
“Nos adicione @cria.
expressõeshumanas. 
Vamos abrir muitas 
janelas!” 

FRASE

“Em tempos de isolamento nossa intenção é 
proporcionar opção artística, já que o setor cultural foi 

um dos primeiros a ser atingido pela implantação da 
quarentena no Brasil,” 

 CLÁUDIA BYSPO, ATRIZ
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VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se 
apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com 

você por onde você andar”              
 (JOSUÉ 1:9)

Nesta segunda-feira (30) 
será dia especial para uma 
pessoa muito especial pra 

mim. Trata-se da futura 
arquiteta Tatiana Lopes, que 

curte clima festivo pelo seu 
aniversário de 21 anos.

Felicidades, querida 
florzinha! Deus a abençoe 

sempre!!!

Residindo em Dubai - United Arab 
Emirates, a bela Cristiane Sodré Veha-

agen chegou ao Rio de Janeiro para 
passar seu aniversário e depois viajar 

para a Bahia, onde iria disputar alguns 
campeonatos de Golf, como premiada 

atleta. No entanto, com o cancelamento 
de todas as competições, a macaense 

veio para a sua terra, onde está em confi-
namento na residência da irmã Luciane 

Sodré e do cunhado Mauro Pereira, na 
Praia do Pecado. E por lá, muitas delícias 
têm sido produzidas, em pratos variados 

e requintados como elas.

Florzinha sempre!!! Confinamento 
saboroso

A linda Tatiana que curte 
dia especial pelos seus 21 
anos, nesta segunda-feira

Cris, Luciane e a mãe Doralice, a amiga Elzinha e Mauro 
em clima de confinamento 

Em família Lindo 
Aniversariante

Abraços de 
aniversárioQuerida amiga

Com tudo programado para comemorar 
aniversário com um culto especial de ação de 
graças e com muitos abraços dos familiares e 

amigos, Vânia Eilid Almeida curtiu o seu dia, do-
mingo (22), em clima familiar. Em decorrência 
do isolamento da Coronavírus, ela comemorou 
a data rodeada de carinho do filho, empresário 

Ivan Castro e da nora Laís.
Deus a abençoe sempre, querida!!!

Quem estará trocando de idade nesta se-
gunda-feira (30) é a querida hair stily Andéia 
Britto. A aniversariante vai curtiu o clima de 
muitas felicitações através das redes sociais, 
claro. Mas quando a vida voltar ao normal, 

muitos abraços vão acontecer. Com certeza.
Parabéns, querida! Deus a abençoe!

Semana passada, o querido publicitário 
e fotógrafo Santiago César Santiago (SCS 

Studio) comemorou mais um aninho de vida. 
Claro que em clima de isolamento social, 

mas prometendo uma grande festa de muita 
aglomeração para quando tudo passar.

Felicidades, querido! Deus o abençoe 
sempre!!!

A artista plástica Camen Ligia Tava-
res trocou de idade semana passada, 

sendo bastante cumprimentada pelos 
mais íntimos

Felicidades!Felicidades, querido! 
Deus o abençoe sempre!!!

A querida Andréia em clima festivo de 
aniversário na segunda-feira

A querida Vânia em recente 
acontecimento social com os filhos 

Ivan e Renata

O aniversariante Santiago em clima 
festivo

Carmen Ligia que curtiu seu dia 
especial semana passada

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

OS VALORES DA VIDA
Nascemos numa determinada 

cultura, numa determinada socie-
dade. 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 culturaliza-
do pelos hábitos, pelos costumes, 
pela visão de mundo de sua socie-
dade.

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 pesso-
as que se realizaram profissio-
nalmente, mas, que pouco se re-
alizaram 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, so-
mos condicionados a entender a 
vida como se ela fosse uma linha 
de trem. Precisamos fazer isso 
para alcançar aquilo. Precisamos 
alcançar aquilo para ser algo de 
importante. Mas, poderemos 
nos perguntar o que é realmente 
importante para nós! O que é real-
mente importante em sua vida?! 
Realizar-se no trabalho, ganhar 
muito dinheiro, realmente expli-
ca a seu sentido de existir nesta 
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 sen-
sível, de conhecer pessoas dife-
rentes, 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 28 de março apresentamos poesia de nossa  querida Cigarra 
Maria Inez Lemos Vieira que fala de nossos Encontros nas tardes de sábado!

   NAS TARDES DE SÁBADO    

Nas belas tardes de sábado
Cigarras ciciando
sussurram versos e trovas
proseiam, cada uma,
seu estilo,  mostrando
Amores, saudades, ilusões...
Manejam palavras e falam sor-

rindo,
Sentindo, vivendo emoções.
E todas, galhardamente mos-

tram
Sentidos sentimentos, senti-

mentos a sentir.
São Cigarras que alegrando, 

juntando seus viveres
esperam  companheirando
seus ecos espalhados ao vento,
levados alucinadamente,
encantadas palavras das belas 

tardes de sábado.

                           Maria Inez Lemos Vieira

Como faz bem fazer parte de  um 
grupo para se dedicar, conversar, 
cuidar, marcar e remarcar encon-
tros... Como faz bem uma boa pro-
sa, onde deixamos nosso coração 
falar, descarregar emoções diver-
sas... Como faz bem um grupo de 
amigos! Idade? Não importa qual! 
O que importa é se fazer presente e 
se entregar! Querer saber do outro, 
por que não veio? O que aconteceu? 
Cigarrinha Inez, que nossas belas 
tardes de sábado possam enrique-
cer por muito tempo nossa vida! 
Obrigada a todos que compõe esse 
grupo e mantém viva a poesia des-
crevendo nosso povo, nossa terra 
- MACAÉ!
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A arte está chegando a to-
dos que, seguindo a re-
comendação da Organi-

zação Mundial de Saúde, estão 
em distanciamento social como 
forma de prevenir o coronaví-
rus. Em Rio das Ostras, o proje-
to “Sou Cultura em Casa”, que 
conta com a adesão de artistas 
de diferentes segmentos, pre-
parou muitas atrações online 
para a sua segunda semana de 
atividades.

Toda a programação pode ser 
acompanhada pelo facebook 
da Fundação Rio das Ostras 
de Cultura. Nesta quarta, dia 
25, às 18h30, uma videoaula 
com o instrutor Cacau Mendes 
ensina a dançar forró. O curta-
metragem “Perspectiva”, apre-
sentações musicais do sertane-
jo Josiel Maia e o audiolivro “O 
Pequeno Príncipe” são atrações 
online agendadas até domingo.

PROJETO - A Fundação Rio 
das Ostras de Cultura lançou o 
projeto para continuar a levar 
a arte até as pessoas nesse mo-
mento no qual todas as unida-
des que gerencia, como Teatro 
Popular e Biblioteca Pública, 
estão fechadas. O “Sou Cultura 
em Casa” começou no último 
sábado, dia 21, com disponibili-
zação online do documentário 
“Caymmi - O Poeta das Terras 
do Leripe”.

Vários artistas da Cidade ade-
riram à iniciativa e convidaram 
os moradores a ficar em casa no 
vídeo divulgado nas redes so-
ciais da Fundação de Cultura e 
da Prefeitura de Rio das Ostras.

CRÉDITO

O músico atualmente se dedica ao projeto “Boteco do Maia”, veiculado pelo Youtube, que vai reunir sertanejos clássicos e muita moda de viola.

PROGRAMAÇÃO:

Sexta Feira, dia 27, 
às 20h

C urt a -Met r a g e m 
“Perspectiva”

Sinopse: Uma pers-
pectiva aos olhos de 
Joaquim, um senhor 
que emoldura a vida 
d e  m a n e i r a  p o é t i c a 
e  t r i d i m e n s i o n a l .  O 
curta tem direção de 
Letícia Perez, atriz e 
bacharel em Cinema 
com larga experiên-
cia no teatro e na sé-
tima arte.

Ficha técnica:

Roteiro e Direção: 
Letícia Perez

E l e n c o :  R o b e r t o 
Frota,  Atualpa Fro -
t a ,  A n a  L u z ,  C a i o 
Lisboa

D i r e ç ã o  d e  Fo t o -
grafia: Lucas Aguiar

Direção de Produ-
ção: Vinicius Berto-
li

D i r e ç ã o  d e  A r t e : 
Luisa Schimdit

Té c n i c o  d e  S o m : 
Daniel Jorge

A s s i s t e n t e  d e  D i -
reção: Mauricio Du-
arte

Produção:  NuCine 
- Unesa

Duração: 15 min

Sábado, dia 28, às 
20h

Josiel Maia
U m  d o s  c a n t o r e s 

sertanejos mais pro-
missores da Região 
dos Lagos, ultrapas-
s a n d o  a  m a r c a  d e 
150 shows por ano, 
Josiel Maia integra 
o  c a s t  d e  a r t i s t a s 
da Like Produtora. 
N e st a  t r a n s m i s sã o 
serão apresentadas 

faixas do seu DVD.
O  m ú s i c o  a t u a l -

mente se dedica ao 
projeto “Boteco do 
M a i a ” ,  v e i c u l a d o 
p e l o  Yo u t u b e ,  q u e 
vai reunir sertane-
jos clássicos e mui-
t a  m o d a  d e  v i o l a . 
Em paralelo, o can-
tor está produzindo 
seu novo CD autoral 
com previsão de lan-
çamento para final 
do ano.

Domingo, dia 29, às 
16h

Audiolivro “O Pe-
queno Príncipe”

Grandes atores bra-
s i l e i r o s  r e c o n t a m  a 
história do Príncipe 
de um planeta distan-
te que encontra um 
aviador no meio do de-
serto, clássico que tem 
encantado gerações. A 
obra de Saint-Exupéry, 
acompanhada por uma 
belíssima trilha sono-
ra orquestrada, é nar-
rada por Marcos Frota 
com as participações 
de Cissa Guimarães, 
Ney Matogrosso, Pau-
lo Betti, Paulo Cesar 
Peréio e grande elenco.

Ficha técnica:

Áudio livro “O Pe-
queno Príncipe”

Adaptação: Lara Ve-
lho

Música: Glauco Fer-
nandes

Direção de Locução: 
Hélio Ribeiro

Direção Artística: La-
ra Velho

Elenco: Marcos Frota 
(O Narrador / O Avia-
dor), Nino Ottoni (O 
Pe q u e n o  P r í n c i p e ) , 
Neila Tavares (A Ro-
sa),  Paulo Cesar Pe-
réio (O Rei), Diogo Vi-

lela (O Vaidoso), Hélio 
Ribeiro (O Bêbado / O 
Vendedor de Pílulas), 
Paulo Betti (O Empre-
sá r i o ) ,  Pe d r o  Pa u l o 
Rangel (O Acendedor 
de Lampião), Sérgio 
B r i t t o  ( O  G e ó g r a -
fo), Ney Matogrosso 
(A Serpente),  Meli-
se Maia (A Florzinha 
Insignificante), Cissa 
Guimarães (A Raposa) 
e Gustavo Ottoni (O 
Manobreiro de Trens)

Coro de Rosas: Carmen 
Frenzel, Claudia Ventura, Lucí-
lia de Assis e Suzana Abranches

Orquestra:  Glauco 
Fernandes (cítara, pia-
no e violino elétrico); 
Cristina Braga ( har-
p a ) ;  E u g ê n i o  R a n e -
vsky (flautas); Denner 
Campolina (contra-
baixo); Marcelo Salles 
(violoncelo); Luiz Au-
di (viola); Glauco Fer-
nandes, Léo Ortiz, Da-
niel Albuquerque e Pe-
dro Mibielli (violinos); 
Márcio Zen (fagote e 
contrafagote); Carlos 
Prazeres (oboé); \Jes-
sé Sadoc (trompete), 
Eduardo Prado (trom-
pa); Ricardo Ferreira 
(clarinete e clarone); 
Eliseu Costa e Edme-
re Sales (percursão); 
D i  Mo st a c a tt o  ( Voz 
faixa 4).

RIO DAS OSTRAS

“Sou Cultura em Casa” terá 
boas atrações essa semana
Toda a programação pode ser acompanhada pelo facebook da Fundação Rio das Ostras de Cultura.
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quem diz que esse controle pode ficar por meses. Mas como 
ficará nossa vida financeira?

Esse povo que entra e sai de casa está ainda sem noção. Mal 
sabemos quanto tempo esse novo vírus fica em incubação. O tempo 
que você fica com ele passa para os seus familiares.

de clínicas médicas. A maior parte delas está realizando 
atendimento por teleconferência e assim não deixando os 
pacientes à deriva.

Outro surto está sendo das pessoas no Instagram e outras 
redes sociais. A live tem sido a válvula de escape para os 
solitários e também aqueles que querem e precisam aparecer.

cresceu sim a demanda por entrega em casa. Mas não tanto 
de lanches e jantares que os restaurantes ofereciam no 
estabelecimento. As pessoas estão preferindo cozinhar em 
casa. Segurar grana.

está em alta nos sites de procura é: Como fazer dinheiro em 
casa. 

nesse isolamento que a vida digital é a salvação, nunca viveu nela. 
Alguns já vivem nesse "calvário" há anos. Vivem de internet e 
esquecem da vida real aí fora. Não tem o que reclamar.

HÁ ESTÃO

ATENDIMENTOS 

SURTO.

DELIVERY

O QUE

QUEM PENSOU

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Henrique Gama e Clarisse Carneiro. Uma linda família!

CONTROLE.

DIVULGAÇÃO

Contadores de 
histórias são 
convidados a 
produzir vídeos 
para alunos da rede

EDUCAÇÃO

A  S e c r et a r i a  d e  E d u c a -
ção, Esporte e Lazer de Rio 
das Ostras lançou mais um 
p r o j e t o  p a r a  i n c e n t i v a r 
o  a p r e n d i z a d o  e  e n t r et e-
n i m e n t o  d o s  e s t u d a n t e s 

DIVULGAÇÃO

durante o período de sus-
pensão de aulas como me-
dida de prevenção ao coro-
navírus (Covid-19). Com o 
“Encantando Histórias”, os 
estudantes poderão ouvir a 
narração de obras l iterá -
rias por meio de vídeos que 
serão disponibilizadas no 
Portal da Educação (www.
riodasostras.rj.gov.br/edu-
cacao).

Para levar à frente o pro-
jeto, contadores de histó-
r i a s  d o  M u n i c í p i o  e s t ã o 
s e n d o  c o nv i d a d o s  a  p r o -
duzir vídeos de até 15 mi-
nutos narrando contos ou 
obras da literatura infan-
tojuvenil. Os vídeos devem 
ser enviados para o e-mail 
leituraeartero@gmail.com    Os vídeos devem ser enviados para o e-mail leituraeartero@gmail.com    

Projeto incentiva 
contadores 
de histórias a 
disponibilizarem 
vídeos de 
narrativas 
de obras 
infantojuvenis
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Aniversariante Querida Amor de 
Caminhoneiros

Comemorando hoje (25) mais um ano de vida junto a família e amigos do coração está 
a linda Srª Janete Rodrigues Amado, que ama festejar seu dia especial. Parabéns, que 

Deus conceda muita saúde, serenidade e muito mais amor para sua vida!!! 

De bem com a vida em cima de seu 
caminhão vive o casal Bruna de Barros e 

Flavio Ricardo de Oliveira. Eles apreciam o 
dom de ser quem são “Caminhoneiros” com 
luz única e um único propósito na vida, que é 
de abastecer com alimentos as plataformas 

e embarcações. Parabéns, que continuem 
orgulhosos dessa jornada tão admirada!!!

Srª Janete Rodrigues Amado em seu dia de aniversário, 
hoje (25) junto a filha Alessandra Rodrigues Amado

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A formosa Angélica Paes brindando sua 
data de aniversário no próximo sábado (28). 
Na foto a aniversariante ao lado da amiga de 

sempre, a Vânia Maria Pacheco. Parabéns, 
que o sol brilhe e aqueça seu coração 

sempre, querida!!!!

Bruna C de Barros e o marido 
Flavio Ricardo de Oliveira, 
felizes, sobre quatro rodas

A bela Monica Bozeo 
em festa amanhã (26), 
colecionando mais um ano 
em sua vida. Parabéns, Deus 
a proteja com seu grande 
amor!!!

Aedes: isolamento pode ser 
oportunidade de cuidados com o lar

SAÚDE

A Prefeitura de Macaé, por meio 
do Centro de Controle de Zoono-
ses (CCZ), vinculado a Secretaria 
de Saúde, orienta à população a 
continuar com os cuidados que 
evitam a proliferação do mosqui-
to Aedes Aegypti, responsável em 
transmitir a dengue, chicungunha 
e zika vírus.

Durante esse período de isola-
mento social, o CCZ estará atuan-
do com equipe reduzida, atenden-
do as atividades de bloqueio de 
casos positivos das notificações de 
dengue, chicungunha e zika vírus.

O coordenador do CCZ, Flávio 
Paschoal, explica que os agentes 
de combate a endemias orientam 
a população a promover o auto-
cuidado dentro de suas residên-
cias, eliminando água armazena-
da, que podem se tornar possíveis 
criadouros.

"Devem ser verificados vasos 
de plantas, pneus, piscinas sem 
uso e sem manutenção, cobertos 
adequadamente latões e caixas de 
água e também descartados inser-
víveis, como garrafas descartáveis, 
copos plásticos, entre outros. É 
importante ressaltar que, no pe-
ríodo de quarentena, devido ao 
Coronavirus, sempre higienizar as 
mãos, principalmente ao realizar 
a limpeza dos quintais, remoção 
mecânica de inservíveis e antes 
de aplicar repelentes", enfatizou 
Flávio.

Ele acrescentou ainda a impor-
tância do uso de telas mosquiteiros 
em portas e janelas, principalmen-
te nos cômodos que tenham bebês, 
pessoas acamadas. "Fique em casa, 
aproveite e cuide dela", orientou.

RUI PORTO FILHO
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katiacure@bol.com.br

O Jacaré e a Enguia - A confi ança
Numa floresta sombreada por belas árvores, 

havia um rio com muitas plantas aquáticas e uma 
fauna bastante abundante. Lá vivia um jacaré e uma 
enorme diversidade de outras espécies. Todos os 
dias o Jacaré mal encarado seguia o curso d’água co-
mendo tudo que via pela frente. Sentia-se dono do 
pedaço. Entre idas e vindas fazia seu cotidiano até 
encher a pança. Quando satisfeito deitava à margem 
do rio e se expunha ao sol para se aquecer e tirar 
sua soneca. Ninguém ousava mexer com o granda-
lhão. Mas o que ele não sabia é que tinha alguém 
lhe observando incessantemente, a D. Enguia, que 
com sua forma de serpente nadava calmamente, 
cuidando de seus fi lhotes que acabara de eclodir de 
seus ovinhos. Nessa maré o grandalhão se achava 
poderoso por conta de seu tamanho.

Um dia ensolarado na cabeceira do rio estava a 
D. Enguia com seus fi lhotes. O pançudo, como não 
tinha medo de nenhum animal, não pestanejou, 
partiu para o ataque. Aprisionou a enguia e seus fi -
lhotes, usando a cauda para jogá-los sobre as pedras 
até encurralar o peixe e toda a família. Só que ele ha-

via esquecido de um importante detalhe, a descarga 
elétrica (choque) de uma enguia pode chegar a 650 
volts. E foi o que aconteceu. Ela propositalmente 
encostou com força no cascudão. O bichão saiu 
doido e nunca mais se meteu com a família. Você 
conhece alguém parecido com esse jacaré autori-
tário? Dizem que tem um monte assim por aí. Vou 
contar uma historinha para vocês. Jairo e Juninho 
estudavam juntos no mesmo colégio e sempre havia 
campeonato de embaixadinhas na aula de Educa-
ção física. Jairo, um rapaz alto, e Juninho, baixinho, 
embora tivessem a mesma idade. Juninho sempre 
ganhava e quando acabava a disputa educadamente 
agradecia o colega, que coincidentemente sempre 
disputava o primeiro lugar com ele e perdia. O ir-
mão de Jairo, o João, um rapaz forte de quase 2m, 
adorava fi car zombando e provocando o Juninho. 
Até que um dia o pequenino partiu pra cima dele 
e lhe deu boas cacetadas. Coisa feia desse garoto 
zombador, não acha, pequeno? 

Moral: Ser maior que alguém em qualquer 
área ou em tamanho, não signifi ca ser melhor!!!

Esse galãzinho charmoso 
é o Benjamin Leal 
Almeida, o apaixonante 
neném de seus papais: 
Aimee e Bruno de 
Almeida. Divino!!!

A princesinha coroada 
de afeto!!! É a Nina Veiga 
Suisso, a festa diária de 
seus papais: Elen Suisso 
e Guilherme Almeida. 
Apaixonante!!!

Inteligente, generoso e lindo!!! É o Joshua Tarr, o abraço, que energiza a vida de seus 
papais: Marcelle Moreira Tarr e Nathan Willian Tarr. Uma bênção!!!

Eles são fontes de 
alegria e farra!!! São 

os irmãos Matheus 
e Davi Moraes, a 
gratidão a Deus 
de seus papais: 

Fernanda e Tiago 
Moraes. Uma oração 

a duplinha!!!

Essa belezinha de baby é o sorriso em abundância, enfeitando o universo!!! É a 
Isis Benjamin Possati Pereira Barbosa, o carinho de seus papais: Luiza Benjamin 

Possati Pereira e Rafael Barbosa Mendes. Um espetáculo de Deus!!!

A estrelinha mais brilhante do 
universo!!! É a Isabella Gonçalves 
de Carvalho, com seu cãozinho de 
estimação. Ela é a luz de amor que 
faz os olhos de seus papais: Jessica 
Paola e Adonis de Carvalho brilhar 
intensamente. Um amor de mocinha!!!
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