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 Pacco Moreira, de 14 anos, que vai lançar a obra ‘João e Maria no Coração da Floresta’, 
totalmente escrito e ilustrado por ele

PRATA DA CASA

Jovem macaense 
mergulha no 
mundo literário e 
lança livro
O jovem Pacco Moreira lança o livro ‘‘João e Maria 
no Coração da Floresta’ 

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Jovem macaense revela 
seu talento e vive um 
clima de comemorações 

em torno da conclusão do seu 
primeiro livro. Trata-se de 
Pacco Moreira, de 14 anos, 
que vai lançar a obra ‘João e 
Maria no Coração da Flores-
ta’, totalmente escrito e ilus-
trado por ele.

Diante da situação de qua-
rentena e para contornar a 
impossibilidade de realizar 
o lançamento presencial, co-
mo já estava planejado que 
aconteceria no Colégio Bru-
no Ostman, onde ele estuda, a 
direção da Pébola Casa Edito-
ria, representada pelo Editor 
César Oliveira, decidiu fazer 
o lançamento online e iniciar 
a venda do livro pela internet. 
A noite de autógrafos na esco-
la fi cará para breve, quando a 
ameaça da contaminação do 
coronavírus passar.

Neste sentido, o editor 
esclarece que a obra é uma 
releitura de um clássico dos 
mais conhecidos contos da 
carochinha, uma história 
muito antiga, ‘João e Maria’, 
trazida para um contexto 
mais atual. “Pacco Moreira 
é responsável não apenas 
pelo instigante texto, como 
também pelas belíssimas 
ilustrações em cores”, afir-
mou o editor.

‘JOÃO E MARIA NO CORAÇÃO 
DA FLORESTA’

Segundo o autor, o livro ‘João 
e Maria no Coração da Floresta’ 
são histórias que fazem parte de 
nós. Sempre fi zeram. “Nós temos 
o poder de contar histórias. Me-
lhor ainda: de criar histórias. Seja 
a história de uma princesa com 
poderes mágicos; ou a de, quando 
você caiu do balanço, quando ti-
nha seis anos. Nenhum outro ser 
tem o poder da criatividade. So-
mente o ser humano inventa coi-
sas que não existem no mundo 
real. Vimos as borboletas e pen-
samos: “E se existissem peque-
nas pessoas com asas parecidas 
com as daquele bicho?”. E assim 
surgiram as fadas... e também os 
contos de fadas. Histórias sobre 
coisas inexistentes e místicas, 
mas que refl etem coisas concre-
tas. Histórias de mentirinha que 
servem para nos mostrar a reali-
dade”, revelou o jovem autor.

Ele prossegue ressaltando que 
um desses contos fantásticos 
falava de dois irmãos, perdidos 
numa floresta, que acham uma 
casa construída dos mais varia-
dos tipos de doces. “Tudo muda. 
Menos as histórias. As histórias 
permanecem. Sempre haverá 
uma para ser contada. Seja em 
forma de livro, filme, teatro ou 
desenho. Pois as histórias são 
fruto de ideias. E as ideias nos 
fazem ser diferentes. E ser dife-
rentes nos faz ser quem somos”, 
concluiu Pacco Moreira.

OPINIÃO DE PROFESSORAS

A Profª Camila Furtado, do 
Colégio Bruno Ostman, formada 
em Letras/Inglês, manifestou-se 
sobre o livro do seu aluno ressal-
tando que “a clássica trajetória de 
João e Maria, contada há gerações, 
ganha um novo olhar e um rumo 
fascinante através da narrativa 
fl uida e despojada de Pacco Mo-
reira, além de suas belíssimas 
ilustrações. Após anos de convívio 
em sala de aula, não me causa sur-
presa que sua criatividade possa 
estar, enfi m, sendo compartilhada 
com novos leitores; afi nal, Pacco 
nos presenteia a todo momento 
com seu potencial artístico”, disse.

A professora frisou ainda que 
“são desenhos deixados nos ver-
sos das provas, são contos capazes 
de nos tirar o fôlego, poemas de 
singeleza ímpar, como aquele com 
o qual logrou o título de vencedor 
em nosso Festival de Poesias, re-
alizado na escola. Eu, leitora vo-
raz de suas redações ilustradas, 
sinto-me sobremodo realizada, 
pois “João e Maria no coração da 
fl oresta” está pronto para ganhar 
as livrarias e Pacco, o mundo.

Já a Profª Solange Cabral da 
Silva, supervisora pedagógica da 
Escola Alfa, de Macaé, analisou o 
livro assim: “Esse jovem escritor, 
Pacco Moreira, talentoso aos ex-
tremos, me surpreendeu com a 
apresentação das aventuras fan-
tásticas, mostrando a sua riqueza 
de conhecimentos, sob vários 
aspectos.”

Nota da Editora
“A Pébola Casa Editorial planeja-

va lançar ‘João e Maria no coração 
da fl oresta’ durante o mês de abril, 
no Colégio Bruno Ostman, onde 
Pacco estuda. A pandemia, con-
tudo, mudou os nossos planos. O 
lançamento presencial fi ca, então, 
adiado sine die, à espera de que a 
crise termine. Enquanto isso, esta-
mos disponibilizando a venda do li-
vro através da internet, da seguinte 
maneira:

Os interessados devem depo-
sitar R$ 40 (livro + frete) na conta 
poupança do autor, no Brades-
co (237), Agência 0575, Conta 
poupança 1001190-6, em nome 
de Pacco Moreira Ferreira, CPF 

155.989.757-00. Em seguida, fo-
tografar o comprovante de depósi-
to e enviar pelo WhatsApp para a 
Editora, no nº (21)988-592-908, 
com nome e endereço postal com-
pletos do comprador. Comprovado 
o pagamento, o livro será postado 
nos Correios, na modalidade "Im-
presso Registrado Módico" (espe-
cial para livros)e o comprador rece-
berá, também pelo WhatsApp, o 
código de postagem nos Correios. 
Encomendas feitas em Macaé po-
derão ser entregues pessoalmente, 
no endereço indicado.

Redes sociais do Autor Fale com 
o Editor: paccomoreira2020 / Ce-
sar Oliveira@paccomoreira cesar.
oliveira@globo.com / paccomoreira 

Nota da Editora
va lançar ‘João e Maria no coração 
da fl oresta’ durante o mês de abril, 
no Colégio Bruno Ostman, onde 
Pacco estuda. A pandemia, con-
tudo, mudou os nossos planos. O 
lançamento presencial fi ca, então, 
adiado sine die, à espera de que a 
crise termine. Enquanto isso, esta-
mos disponibilizando a venda do li-
vro através da internet, da seguinte 
maneira:

sitar R$ 40 (livro + frete) na conta 
poupança do autor, no Brades-
co (237), Agência 0575, Conta 
poupança 1001190-6, em nome 
de Pacco Moreira Ferreira, CPF 

PACCO MOREIRA

Pacco 
Moreira
O autor Pacco 
Moreira na visão da 
avó Orlanda Paixão: 
“Meu neto escreve e 
desenha desde os 11 
anos. Sempre foi uma 
criança tranquila, amigo 
da leitura, engraçado 
e muito inteligente. 
Este livro é apenas o 
primeiro de muitos que 
virão. A imaginação de 
Pacco é inesgotável. 
Sou sua fã. Que seja 
abençoado e continue 
sendo o menino querido 
da nossa família. 

E na opinião de Regi-
ninha Moreira, escri-
tora macaense, Pacco 

Moreira é a seguinte: 
“Muito bom ver um jo-
vem de 14 anos trilhar o 
caminho do imaginário, 
como Pacco Moreira. 
A arte de escrever e 
desenhar com maestria 
faz de Pacco um artista 
de primeira qualidade. 
Sensível, criativo e 
bem-humorado, Macaé 
está vendo nascer mais 
uma estrela nessa bela 
constelação de bons 
autores que enfeitam 
a nossa terra. Vá em 
frente, Pacco! O mundo 
é daqueles que conse-
guem transformar João 
e Maria numa versão 
bem-humorada e cheia 
de lirismo, no coração 
da fl oresta.”
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“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)

O Engenheiro Édson Avelar 
e a Jornalista Elis Regina 

Nuffer, ambos servidores da 
Prefeitura de Macaé, estão 

festejando mais uma vitória 
conquistada em suas vidas. Ele 

foi aprovado no Doutorado 
no Programa de Ciências Am-
bientais e Conservação (PPG-

CIAC) do Nupem/UFRJ, onde 
ela já cursa Mestrado Profis-

sional Ambiente, Sociedade e 
Desenvolvimento (PPGPRO-

ASD). Consequentemente, 
ambos estão mergulhando 

fundo nos estudos neste clima 
de confinamento social.

Sucesso!!!

A bela primeira dama de Macaé, Verinha Ladeira 
curtiu clima de muito carinho, segunda-feira (6), 

quando celebrava em família o seu aniversário.
Mil parabéns! Deus a abençoe!!!

Casal nota mil!!!
Segunda 
especial

O bonito casal Édson e Elis 
Regina festejando mais 

vitórias profissionais

A bela Verinha que esteve em dia de 
aniversário na segunda-feira

Abraços de sábado Aniversariante de 
quarta

Jornalista em festa
A querida Nika Gripp, que comanda o sucesso do 

Pilates Fitiness no Espaço Saúde e Beleza Margareth 
Barcelos, esteve trocando de idade no sábado (4), sendo 
altamente cumprimentada pelas redes sociais, claro!!!

Deus a abençoe sempre, querida!!!

A bela Jornalista Eloísa Seady viveu dia festivo, na 
quarta-feira (8), por conta de sua nova idade. Pessoa muito 

querida, ela foi muito cumprimentada pelos amigos.
Felicidades, querida!!!

Também quarta-feira (8) foi dia especial para Laris-
sa Freitas, que curtiu em família o clima festivo pelo 

seu aniversário.
Parabéns, lindona! Deus a abençoe!

A bela Elô que viveu dia especial de aniversário 
quarta-feira

A querida Nika Gripp em clima de 
aniversário sábado

A bela Larissa em clima especial de 
aniversário

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 - Doce satisfação ler o texto abaixo e saber que a poesia está em mo-
mentos assim, como viveu nosso querido CLEBER DUTRA, que após 40 anos retorna a Macaé 
e mata a saudade que lhe doía no peito. Pra você amigo Cleber vai nossa homenagem... 

Macaé, 40 anos de saudade!
No alvorecer da primavera de 2012, quando a bela 

tarde coloria-se para  o casamento com a noite, um ex-
morador, arrebentando-se de alegria, retornou num 
emocionado abraço a Macaé - um paraíso de muita luz, 
abençoado com o manto azul do mar. Parecia ter desem-
barcado de um pão de queijo, tal a mineirice de seus ges-
tos. Vinha em companhia da sobrinha, Sandra Cunha, 
e da esposa Maria José Dutra. Recebido à Travessa dos 
Ferroviários, instalou-se na residência 18, ao aconchego 
de bons amigos, o Sr. Paulo e Nilcéia Santos, Leci Dias, 
as irmãs Gisele e Cintia Pacheco. No conforto daquele 
lar, não estavam nem Fernando, nem Renato, e para 
sua tristeza, nem Dona Nair, nem Sônia, que já haviam 
retornado à pátria espiritual.  Horas depois, ainda sob o 
impacto da emoção do reencontro, dormiu, bailando nos 
sonhos que ora se materializavam. 

Em razão do temporal da madrugada, a linda e aco-
lhedora cidade amanheceu fria.  O clima convidava-o a 
permanecer no leito macio. Todavia, preferiu fugir nos 
braços do vento. Quis rever a areia grossa da praia de Im-
betiba e as instalações do seu tempo de ferroviário. A ofi-
cina de o SENAI da REFESA, não achou.  Viu a Petrobrás 
em moderna planta no lugar. Diante do quadro atual, 
mergulhou tristonho no oceano de ternas recordações.

Do Hotel Imbetiba, observava saudoso antigo pontal, 
até que uma chuva veio lembrá-lo das vezes em que se 
molhara à saída do trabalho, ao lado de companheiros 
inesquecíveis: Noir, Bruno, Aluízio, Jorge, Biriba, Rober-
to, Zizinho, Benony, Aroldo, Lucas, Bráulio, Roberval, Jô, 
Chiquinho, J.Patrocínio, Mário, Jair, Wilson, J.Loureiro, 
Aires, Derneny (...), pedalando sua Phillips 1952, impor-
tada. Se pudesse voltaria no tempo a fim de reviver aque-
le presente de Deus!

       Deliciou-se na garoa e voltou ao passado, flutuan-
do prazerosamente pelas ruas da Cidade Mais Clara do 
Brasil: ondas de emoção em cada esquina, revelações a 
cada passo.  Contente, o coração explodia!

Logo, o sol abri-se, sorridente, sobre os grandes edifí-
cios. Embriagado pelo prazer de estar mais uma vez em 
Macaé, deslizou pela Cap. Luiz Belegard até a Veríssimo 
de Mello. Quando a vista, garimpando preciosas imagens 
que o tempo não apaga, fixou a vegetação da praça - teste-
munha de sua felicidade em 1971/1972 - meditou: Diante 
destas velhas árvores, 40 anos me conduzem à reflexão 

Cleber Dutra

do muito que aprendi aqui e de quanto fui feliz!  
Seguindo pela Teixeira de Gouveia, foi examinar sua 

antiga residência(Rua do Estádio, 14). Ali perto mora-
vam Dona Vivinha e família, o Sr. Antônio e Dona Bie-
sa. Percorrendo o  Cajueiros, renteou a Trav. Antônio 
Alves Ferreira, pensando: “Leci Dias fica perto daqui, 
mas estou fugido de casa!” Passeou pela Bento Manoel 
e percebeu a casa do falecido Genésio Pinto.  Indagou 
de um desconhecido por Eliane, Jorge, Jaime e outros 
familiares desse respeitável cidadão com Dona Mari-
quinha.

Em plena  Agenor Caldas - seu caminho diário em dé-
cadas anteriores- acariciou-lhe a face agradável brisa, 
enquanto se perdia numa infinidade de quadros preté-
ritos. Quem o analisasse desenvolto naquela voltinha, 
extravasando venturas, diria: É um velho extasiado no 
paraíso ou uma criança deslumbrada?  Alguém poderia 
concluir: É um pássaro que retorna feliz aos sítios de sua 
predileção!   

 Depois do café, saiu novamente. Seu olhar nadou nas 
águas do belo mar de Cavaleiros, pescando memoráveis 
lembranças.  Em visita ao centro, contemplou alguns lu-
gares históricos como a Rua Direita. Suaves reminiscên-
cias assaltaram-lhe  os pensamentos: Cobal, Mercado 
Costa... E devaneava: “Adorava viver em Macaé! Agora, 
Capital Nacional do Petróleo, quanta coisa mudou!”  

E muita coisa não pôde rever, como o Grupo Pedro 
(onde aprendera Doutrina Espírita com o Prof. Pierre); 
o Colégio Luiz Reid(onde seus filhos Cleber e Dorinha 
estudaram); o Caetano Dias (onde lecionara à noite, 
ao tempo de Dijalminha Almeida, Dona Isabel Simão, 
Figueira, José Bruno de Azevedo): tudo arquivado nas 
páginas da saudade.

Terminado o almoço com os generosos anfitriões 
- Sr. Paulo e a filha Nilcéia - o mineiro agradecido 
despedi-se com a sua comitiva.  A Princesinha do 
Atlântico, tão rica em beleza e tão pródiga de amar 
aos filhos que adotava ficaria para trás.  Apenas na 
memória se dessedentaria nessa fonte milagrosa! 
Como o pássaro que volta ao ninho, recolheu-se ao 
veículo que sumiria nas sombras da estrada. E sen-
tindo aquele luminoso mundo de sonhos, como um 
portal mágico, fechar-se atrás de si, perguntou-se: 
Quando se abriria outra vez?
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A Petrobras recebe até o 
próximo dia 30 inscri-
ções de produtores cul-

turais para projetos de artes 
cênicas destinados a crianças 
até 6 anos. A seleção faz parte 
do Petrobras Cultural e todo 
o processo é totalmente feito 
pela internet.

Esta é a primeira de uma 
série de três chamadas para 
patrocínios a serem lançadas 
em 2020, que terão valor to-
tal de R$ 10 milhões. A verba 
para esta primeira chamada é 
de R$ 3 milhões, destinados à 
circulação de espetáculos de 

DIVULGAÇÃO

O foco em crianças de zero a 6 anos se dá pela importância desta fase.

As inscrições devem ser feitas pelo site  www.petrobras.com.br/cultura

dança, teatro e circo. As cha-
madas posteriores, em datas 
ainda a serem anunciadas, te-
rão foco em feiras literárias e 
animação audiovisual.

O foco em crianças de zero 
a 6 anos se dá pela impor-
tância desta fase. Diversas 
pesquisas reforçam que é 
na primeira infância que se 
desenvolvem as habilidades 
cognitivas fundamentais que 
vão durar para toda a vida. 
Além disso, até os 6 anos, o 
cérebro da criança tem um 
enorme poder de absorção, 
sendo território fértil e aber-

to para as práticas artísticas, 
educativas e culturais.

 As inscrições devem ser 
feitas pelo site  www.petro-
bras.com.br/cultura. A pre-
visão é divulgar os resulta-
dos em junho e os projetos 
serão realizados a partir de 
outubro. O edital exige que 
os projetos contemplem 
apresentações também em 
cidades com menos de 150 
mil habitantes e pelo menos 
uma capital nas regiões Nor-
te, Nordeste ou Centro Oes-
te, de forma a democratizar a 
cultura no país.

OPORTUNIDADE

Petrobras Cultural para Crianças 
recebe inscrições até o dia 30
Seleção de projetos de dança, teatro e circo é totalmente feita pela internet
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o primeiro estado a entrar em colapso por causa do novo coronavírus - e o epicentro da crise 
será em Manaus. Nesta segunda, 95% das 293 vagas disponíveis em UTIs de hospitais 
públicos e privados estavam ocupadas, me disse o secretário estadual da Saúde, Rodrigo 
Tobias de Sousa. Ontem, o governador Wilson Lima, do PSC, disse que a capacidade de 
atendimento nas UTIs deve se esgotar em uma semana. Manaus concentra mais da metade 
dos 4 milhões de habitantes do estado, espalhados por 62 municípios. E também todos os 
leitos de UTI, o que significa que 100% dos doentes graves terão de ser levados até lá. De 
avião, porque quase não há rodovias na floresta amazônica.

Não tem como fazer o que é seguro em tempos de pandemia. Os supermercados não ajudam. 
Os corredores são estreitos. E na hora de ir para uma fila, quase inexistente, o povo não 
obedece, esquece ítens e se aglomeram, é difícil.

O petróleo se mantém em baixa nas principais bolsas de negociação do mundo, mas, no 
Brasil, um dos seus derivados, o gás liquefeito (GLP) para consumo residencial, popularmente 
conhecido como gás de cozinha, continua a se descolar da matéria-prima e chega a custar 
R$ 115 para a população, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustívies (ANP).

As primeiras grandes marcas a anunciarem que alterariam suas plantas fabris para produzir 
uniformes médicos e máscara na Itália foram Gucci, Armani, Valentino, Prada, Salvatore 
Ferragamo, Fendi e Miroglio. Para isso, as marcas precisaram de certificações que foram 
concedidas em menos de 10 dias. A maioria entrega os tecidos às costureiras que trabalham 
em casa. Mas a Prada, por exemplo, manteve sua fábrica aberta em Peruggia, exclusivamente 
para essa nova produção. Os trabalhos adaptados, que começaram dia 18 de março, tinham 
como meta entregar até a semana anterior à Páscoa 110 mil máscaras de proteção e 80 mil 
jalecos médicos.A Gucci deve produzir um milhão de máscaras. O grupo Armani também 
alterou toda a sua linha de produção para confeccionar macacão de proteção para uso único. 
Armani tinha sido o primeiro criador a entender os perigos e as formas de transmissão do 
Covid-19 e, no dia 23 de fevereiro de 2019, decidiu fazer o desfile sem público para evitar 
aglomerações na Fashion Week de Milão. A indústria cosmética e de embalagens também 
compreendeu que tinha uma arma poderosa em mãos. Assim, a produção dos perfumes 
mais caros do mundo foram interrompidas para dar espaço a tonéis de álcool gel. A LVMH, 
que é um grupo francês responsável pelos perfumes de grandes grifes - Dior, Givenchy e 
Gerlain - deve entregar cerca de 12 toneladas de álcool gel - atualmente, artigo de primeira 
necessidade.

Como pode o governo abrir campanhas de auxilio financeiro e não querer aglomerações? 
Quando o assunto é dinheiro, em crise ou falta dela, o povo já fica na fila desde cedo. Tudo 
"socado" no sol ou na chuva, na saúde ou na doença.

AMAZONAS.

BOLSO

GRIFES.

BANCOS.

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

A semana foi do sócio da Playbeats Lowzzada 
e na foto junto de sua Verusca

Quem está em grande estilo sempre é 
Ingrid Guimarães! Feliz Aniversário!

DISTANCIAMENTO.

BB abre edital de 
patrocínio para 
projetos culturais

CULTURAL

Estão abertas as inscrições 
para o "Programa Banco do Bra-
sil de Patrocínio 2021/2022 - 
Edital Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB)".  O objetivo é 
selecionar projetos para com-
por a programação dos CCBBs 
de Belo Horizonte (MG), Bra-
sília (DF), Rio de Janeiro (RJ) 
e São Paulo (SP). As inscrições 
são gratuitas e devem ser rea-
lizadas entre 06 de abril e 05 
de junho de 2020, por meio 
do site www.bb.com.br/patro-
cinios, onde se encontram o 
Regulamento da seleção e as 
informações sobre os espaços. 

Propostas de todas as 
áreas artísticas serão 
selecionadas para 
compor a programação 
dos CCBBs 2021/2022. 
Inscrições podem ser 
feitas a partir desta 
segunda, 6.

O resultado está previsto para 
setembro de 2020.

As propostas podem ser apre-
sentadas nas seguintes áreas e 
segmentos: Artes Cênicas, Cine-
ma, Exposição, Ideias, Música 
e Programa Educativo. Podem 
inscrever projetos os produto-
res (pessoa física ou jurídica) de 
qualquer lugar do Brasil e não só 
das cidades onde estão localiza-
dos os CCBBs.

O Regulamento do Edital 
apresenta todos os detalhes, 
incluindo o eixo curatorial e os 
critérios de avaliação que pre-
veem, dentre outros: inovação, 
singularidade, valorização da 
diversidade, relevância da expe-
riência para o público e a cultu-
ra nacional e internacional.

"O Edital é uma forma reco-
nhecida de transparência no 
processo de seleção de proje-
tos pelos CCBBs. Manter essa 
estrutura, em meio a tantas 
incertezas,

reforça nosso compromisso 

DIVULGAÇÃO

com a cultura, com os empregos 
diretos e indiretos que geramos 
e com o público que nos presti-
gia", afirma Alexandre Alves, 
Diretor de Marketing e Comu-
nicação do Banco do Brasil.

SERVIÇO

Programa 
Banco do Brasil 
de Patrocínio 
2021/2022 - 
Edital Centro 
Cultural Banco 
do Brasil

 ● INSCRIÇÕES: www.bb.com.
br/patrocinios
 ● QUANDO: 06 de abril a 05 
de junho de 2020
 ● RESULTADO: Setembro de 
2020 (previsão)
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Amiga desde adolescência, que mora no 
meu coração e que somente deixa momentos 
agradáveis em nossas vidas. Quem teve o 
privilégio de conviver sabe que ela é somente 
ternura. Assim é a querida Lucia Valéria, que 
brindou mais um aniversário na última sexta-feira. 
Parabéns, que Jesus esteja presente sempre em 
sua vida. Beijos!!!

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

As belas mãe e filha, sempre 
agarradinhas, Fatima e Amanda Amado

A linda chef de cozinhas Bell 
Mellsert em dia de seus deliciosos 

almoços

A guerreira Dilma Garbelini 
compartilhando seu delicioso bolo 
com os familiares. Parabéns, Deus 
lhe abençoe hoje e sempre

Theatro Municipal disponibiliza 
9 sinfonias de Beethoven

ON LINE

Em abril, o Theatro Municipal de 
São Paulo passa a disponibilizar gra-
tuitamente a íntegra das gravações 
das nove sinfonias de Beethoven, 
realizadas pela Orquestra Sinfônica 
Municipal (OSM), no Theatro Mu-
nicipal, no ano passado. E a primeira 
exibição já está no ar. A peça escolhi-
da para a estreia da maratona Bee-
thoven com a OSM é a nona sinfonia, 
a mais famosa e a grande obra prima 
do compositor alemão, que em 2020 
será celebrado pelas principais or-
questras do Brasil e do mundo pelos 
seus 250 anos de nascimento. Para 
conferir, basta acessar o canal do 
Theatro Municipal no YouTube.

Os conteúdos serão publicados às 
segundas e quartas e a próxima peça 
da série vai ao ar amanhã, 8 de abril. 
A exceção fica por conta da Sinfonia 
n.º 1, que vai fechar a maratona de 
concertos do Theatro Municipal 
no digital no dia 1º de maio (sexta-
feira).

Sob regência de seu diretor musi-
cal e maestro titular Roberto Min-
czuk, a Orquestra Sinfônica Muni-
cipal gravou todas as sinfonias em 
um único final de semana de 2019. 
Foram três dias de concertos Bee-
thoven Total, com as participações 
do Coro Lírico e do Coral Paulis-
tano, outros dois corpos artísticos 
ligados ao Municipal, e de solistas 
convidados, como Fernando Por-
tari, Lina Mendes, Savio Sperandio, 
entre outros.

A iniciativa de oferecer esses 
conteúdos no canal do Theatro 
Municipal no YouTube tem o in-
tuito de levar cultura e entreteni-
mento ao público do teatro neste 
momento de afastamento social, e 
também é uma oportunidade, para 
quem não conhece o espaço e seus 
grupos estáveis, de vivenciar a ins-
tituição pela internet.

Uma maratona com a 
Orquestra Sinfônica 
Municipal para curtir boa 
música sem sair de casa

DIVULGAÇÃO

Theatro Municipal de São Paulo na internet
theatromunicipal.org.br
facebook.com/theatromunicipalsp
instagram.com/theatromunicipal
twitter.com/municipalsp
youtube.com/theatromunicipalsp
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A gata e o Cão - Amizade Sincera
Num sitio tranquilo e muito bonito havia vários 

animais: boi, vacas leiteiras, porcos, galinhas, patos e 
muito mais. Lá vivia também uma gatinha. Ela tinha 
olhos azuis, pelos fartos e muito educadinha. Morava 
no telhado do celeiro (lugar onde se armazena grãos 
e cereais). Sempre pertinho dela havia um vira-lata 
chamado Alcides, os dois tinham uma bonita amiza-
de: brincavam juntos, corriam, caçavam, eram grandes 
parceiros. Ele sempre fazia questão de ajudá-la em tudo 
que necessitava, com muito afeto. Um dia a gata desa-
pareceu. Alcides fi cou bastante preocupado e andou 
por todo o sitio procurando a bela felina. Após alguns 
meses, a querida amiga voltou, quando viu Alcides dei-
tado na sombra sob uma árvore frondosa a gatinha foi 
até lá. O Cão, quando a viu fez a maior festa, levantou, 
pulou abanando o rabo e feliz da vida perguntou: “ Onde 
estava e o que estava fazendo, bela felina?” Ela rapida-
mente respondeu : “Eu estava dentro de um cesto de 
bananas vazio.” - Venha aqui que terá uma surpresa.  
Quando o Cachorro olhou para dentro do cesto, viu seis 
gatinhos fofos, com os olhinhos ainda fechados.  Alcides 
falou: “Que cria linda”. E fi cou apaixonado pelos fi lho-
tes. A gata com as tetas pesadas de leite disse - “Tem 

dois meses que saio muito pouco daí, amamentando 
os meus pequenininhos”.  E  não hesitante perguntou 
- “Será que você não poderia me ajudar com eles, pois 
preciso me alimentar direito e não tenho com quem 
deixá-los? Alcides não perdeu tempo entrou no cesto 
e os gatinhos logo se aconchegaram  a ele, até dormir. 
Então a gatinha encostou no cesto fechou os olhos e 
dormiu por uma noite todinha, o que já não acontecia 
há muito tempo. No outro dia, acordou e agradeceu 
demais o seu querido amigo.  

Você conhece amizade bonita assim como a de uma 
gata e cão? Eu já vi. É a de Marcinha e Georgina, elas 
são muito amigas. Um dia elas estavam brincando num 
terreno perto de suas casas. Havia lá muitas pedras 
mármores encostada nas árvores. Georgina brincando 
de pique-esconde moveu uma pedra para se esconder. 
A pedra caiu sobre sua perna e ela fi cou hospitalizada 
com gesso seis meses. O mais legal é que Marcinha não 
desgrudou um só minuto da amiga do coração. Legal, 
não acham, pequerruchos?

Moral: Quem tem um amigo fi el tem um verda-
deiro tesouro!!!

O playboyzinho Darlan 
Laurindo, em pose para 
a foto

O mundo rosa da lindinha 
Beatriz Matos Salgado

Ela conquista o planeta com seu sorriso e carisma!!! É a Maria Uzai

A Belissima top 
kids!!! É a Maria Clara 

Garbelini

Princesa linda, que ama uma pipoca!!! É a Helena Maria Cerqueira Nunes

Um modelo infantil, esbanjando 
beleza e charme, ao ser fotografado!!! 
É o Bento Melo de Souza Gomes
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