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Macaense ‘cidadão do mundo’ 
ganha as telas do cinema
Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

A história de vida do macaen-
se ou "cidadão do mundo" 
(como prefere ser lembra-

do), Paulo Emílio Azevedo (Xan-
de), ganha mundo e chega às telas 
e telonas (cinema, dos computa-
dores, tablets, telefones celulares e 
afins). É o filme ‘DeSoBeDiEnTe’, 
dirigido pelo cineasta Filipe Itagi-
ba, que será lançado no próximo 
dia 1º, contando a obra e vida com 
o percurso do protagonista, o An-
tropólogo, criador, escritor e pro-
fessor Paulo Emílio Azevedo.

A data 1º de maio, Dia Mun-
dial do Trabalho, foi escolhida a 
dedo para contextualizar a ideia 
de obra e vida com o percurso do 
protagonista. Paulo se considera, 
genuinamente, um operário; com 
destaque para os ofícios de pintor, 
lavadeira, alfaiate e jardineiro. Pa-
ra ele, arte sem acabamento, sem 
repetição do gesto, sem corte e 
costura e sem adubagem ou em-
belezamento de canteiros não tem 
sentido algum. Arte é a experiên-
cia do tear, do tecer, do tecido. Ele 
completa: "arte é, arte(s)ão". Paulo 
é o artesão.

O FILME ‘DESOBEDIENTE’

O argumento de 
"Desobediente" 
se apresenta 
a partir de 
um recorte 
biográfi-
co, tendo 
por eixo 
a traje-
tória do 
profes-
sor e an-
tropólogo 
Paulo Emí-
lio Azevedo..
Porém, inten-
cionalmente o 
diretor não quis fazer 
mera propaganda dos feitos, 
photoshopear um bom mocismo 
e ou servir de lobbista a Paulo, 
mas sim se reservar a exibi-lo 
pela dimensão do simples: sua 
infância, suas aventuras na ado-
lescência, sua tão precoce ideia 
de sonhar outros mundos possí-
veis num mundo aparentemente 
tão fechado. A desobediência em 
vigor aparece como cenário para 
contar parte do percurso desse 
modo de contrariar o padrão e 
disciplinar outros repertórios, 
de quebrar muros. É assim que o 
cineasta deseja ampliar a visão do 
espectador, isto é, o visionarismo 
de Paulo que atravessou o mundo 
e levou com ele uma juventude 
que não sabia muito bem suas 
habilidades. Paulo carrega no 
bolso um bisturi de potências, 
uma bússola para abrir horizon-
tes e um carregador portátil de 
utopias.

O média metragem tem dura-

ção de 50 minutos, onde Filipe 
assina praticamente toda a ficha 
técnica: roteiro, fotografia, edição 
e direção. Como é próprio do es-
tilo de Filipe, o roteiro é escrito 
não apenas antes de gravar, mas 
também durante o processo a 
partir da presença dos interlo-
cutores. Para isso, utilizou como 
ferramentas técnicas de arquivo, 
fotografia tradicional para filmar 
in loco e registros de câmera do-
méstica; quando, então mais de 
cem pessoas de outras cidades 
enviaram seus depoimentos.
sobre Paulo. A parte seguinte da 
tarefa está no desafio de navegar 
num mar repleto de correntezas 
que a cada momento se alternam 
nas suas intensidades. Aliás, é es-
sa a diversão do eremita quando 
se percebe numa ilha: observar as 
marés sem que, necessariamen-
te, precise estar à deriva no oce-
ano. A edição tem essa magia do 
olhar para escutar e Filipe com 
sua forma única de dar música à 
imagem abusa e ousa das geome-
trias disponíveis. Quando não as 
tem, ele remonta os trapézios de 
modo invertido.

PLATAFORMA DE EXIBIÇÃO

O filme estará disponível (on 
line) no site www.fundacaopaz.

com, plataforma virtual 
dedicada ao proces-

so criativo, inte-
lectual e me-

todológico de 
Paulo. Para 
ter acesso 
ao conte-
údo basta 
a  p e s s o a 
preencher 

um breve 
cadastro e 

clicar no fil-
me. As sessões 

começam a par-
tir das 14h e a partir 

do dia seguinte ficará 
liberado no canal de YouTube 

da Cia Gente.

O CRIADOR PARA FILIPE

Segundo o diretoir Filipe Itagi-
be, falar de Xande (Paulo Emílio) 
é um paradoxo, ao mesmo tempo 
fácil e difícil. São mais de 20 anos 
de amizade e muito trabalho, te-
mos conhecimento e reconheci-
mento pelo outro - por isso, a fa-
cilidade. Ao mesmo tempo a di-
ficuldade em falar dele vem pelo 
mesmo motivo. Como resumir 
alguém tão complexo em poucas 
palavras? Como sintetizar uma 
relação de mais de 20 anos? O 
"DeSoBeDiEnTe" é uma fração 
de tudo que Xande é, de tudo que 
somos. Cada conceito, cada aula, 
cada trabalho, tudo deveria ser 
registrado e compilado em uma 
série com temporadas infinitas, 
pois infinito é o pulsar da genia-
lidade dele.

DIVULGAÇÃO

A data 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, foi escolhida a dedo para contextualizar a ideia de obra e vida com o percurso do 
protagonista.

SERVIÇO

Lançamento 
do filme 
"Desobediente" 
(on line)

 ● 01 de maio, a partir das 14h
 ● CLASSIFICAÇÃO 12 anos
 ● WWW.FUNDACAOPAZ.

COM (é necessário fazer 
registro para ter acesso ao 
conteúdo)
 ● GRATUITO

DIVULGAÇÃO

O cineasta para 
Paulo
Filipe Itagiba é meu amigo, meu 
irmão e profissional de mão 
cheia. Não acredito que exista 
outra pessoa que contenha 
elementos técnicos e humanos 
para ter construído esse registro 
com tamanha poética - ele filma 
de fora e ao mesmo tempo de 
dentro, uma vez que é parte 
dessa história. Mas talvez esteja 
aí o mérito de tornar o processo 
arte, pois Filipe consegue manter 
o devido distanciamento para 
não se contaminar em excesso 

com o material que dispunha 
na ilha de edição. É importante 
dizer que ele teve plena iberdade 
para expor o que achou relevante 
publicar. Filipe é o que há de 
melhor na essência do ser 
humano, um dia será eu quem 
terei que filmá-lo.

Aos 36 anos, Filipe concluiu 
mais de vinte filmes entre longas, 
médias e curtas metragens se 
especializando em Documentário 
e Vídeo Arte. A produção 
de "Desobediente" é da LS 
Empreendedora Cultural e a 
realização da Cia Gente Rede de 
Protagonismos e Criação.
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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)

Uma das heroínas da saúde, a Técnica 
de Enfermagem Leila Barboza atua com 

brilhantismo na profissão que abraçou no 
Hospital e Maternidade Santa Lúcia, no 

Rio de Janeiro. E no sábado (14), ela esteve 
trocando de idade, celebrando a data somente 
em família, claro, junto ao marido Fábio Jorge 

e o filho Gabriel. 
Felicidades, querida! Deus a abençoe!!!

Em meio a largos sorrisos, a jornalis-
ta, escritora e contadora de histórias, 

Mariana Müller, curtiu o seu dia especial, 
quarta-feira (15), por conta do seu aniver-

sário. Ela foi bastante cumprimentada 
pelas redes sociais.

Parabéns, linda! Deus a abençoe!!!

Heroína da 
saúde

Escritora em 
festa

A bela aniversariante Leila em 
clima festivo no sábado

A bela Mariana que curtiu clima de 
parabéns na quarta-feira

Quinta especial Abraços de quintaParabéns de domingo
O casal Jorge Gomes e Vânia Deveza curtiu um dia 

muito especial, na quinta-feira (16), comemorando a 
data em família, a troca de idade dele.

Mil parabéns! Deus o abençoe!!!

E neste domingo (19) quem estará em clima de muitos 
sorrisos é Ana Paula Carvalho Menezes, que certamente 
será altamente cumprimentada pelos amigos, com abra-

ços enviados via web.
Receba meu carinho, amiga! Deus te abençoe!!!

A querida Valéria Cristina Oliveira esteve trocando 
de idade na quinta-feira (6), celebrando com a sua 
bonita família e sendo cumprimentada pelas redes 

sociais, claro!!!
Deus a abençoe sempre, querida!!!

A querida Ana Paula que vai curtir seu dia de 
aniversário neste domingo

Jorge e Vânia em clima de 
aniversário dele quinta-feira

A querida Valéria em clima de aniversário 
quinta-feira

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

ESCOLHAS E CRISE
Nascemos numa deter-

minada cA vida é feita de 
escolhas... A cada momen-
to da vida estamos esco-
lhendo o que fazer, o que 
não fazer... estamos dando 
direções em nossas vidas a 
cada instante... Como você 
tem feito as suas escolhas 
hoje em sua vida? Quem 
são as pessoas que você 
tem escolhido para viver 
este momento de sua vi-
da? Quais são os caminhos 
que você tem pensado pa-
ra a sua vida hoje? Estes 
caminhos poderão afetar a 
sua vida em algum tempo? 
Você tem parado para pen-
sar sobre o que é realmen-
te importante e necessário 
para a sua vida? Você tem 
parado para avaliar aquilo 
que você precisa mudar em 
seus valores, nas suas for-
mas de pensar, de sentir e 
na forma de estar consi-
go, com os outros e com o 
mundo? 

E x i s t e  u m  p r i n c í p i o 
muito antigo que nos ex-
plica como as escolhas são 
feitas...  o filósofo grego 
Pródico nos ensina sobre 
o princípio do Y... este é 
um princípio que nos fala 
sobre as escolhas... o Y é o 
princípio da construção de 
caminhos que nos levam à 
uma escolha que precisará 
ser feita...

O Y é feito da letra I, sen-

do a sua base... esta a letra 
I é base é o caminho... é o 
trajeto pelo qual fazemos 
o caminho a ser percorri-
do em uma decisão... em 
uma escolha...  Na parte 
mais alta do Y temos uma 
bifurcação... dois caminhos 
se abrem na parte superior 
do Y... este é o momento da 
escolha... o instante da de-
cisão derradeira e necessá-
ria...

O princípio do Y nos aju-
da a pensar as situações 
de crise, nas situações em 
que precisamos tomar uma 
decisão...No entanto, uma 
escolha, uma decisão sobre 
qual direção tomar precisa 
ser construída de pouco a 
pouco... senão a decisão 
poderá ser movida por pre-
cipitações e por impulsivi-
dades...

Se tomarmos como ima-
gem a figura do Y, podemos 
compreender que uma de-
cisão precisa começar no 
início do caminho... assim, 
podemos sentir o início de 
uma decisão que é feita de 
pouco a pouco... iniciamos 
os passos de uma escolha 
até chegar ao ponto em que 
encontramos uma bifur-
cação... será preciso tomar 
uma decisão!

Se esta escolha realmente 
é justa e transforma a nos-
sa vida... ou se esta escolha 
e decisão somente reme-

dia a situação... não trans-
formando nada em nossa 
vida...

Assim, mesmo numa si-
tuação de crise... é preciso 
construir o caminho, sentir 
o caminho, para sem pres-
sa, poder tomar a direção 
mais justa para a sua vida... 
Numa situação de crise o 
primeiro passo é parar pa-
ra sentir! É preciso sentir 
o que está acontecendo. É 
preciso desacelerar, en-
trar em contato consigo e, 
assim, poder reconectar a 
potência de sentir com a 
potência de refletir. Este é 
o primeiro passo nos mo-
mentos de crise! Um sentir 
reflexivo como o ambiente 
produzido de si para si. Um 
ambiente de vida onde as 
emoções se unem à capa-
cidade de poder construir 
caminhos mais coerentes e 
mais sensíveis.  

Desenvolva a capacida-
de de fazer boas escolhas... 
para isso você precisará 
buscar transformar as suas 
formas de pensar, as suas 
formas de sentir... as suas 
formas de se relacionar 
com as situações de crise! 

Experimente,
Tente, 
Sinta,
Reflita

Boa semana,
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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DIVULGAÇÃO

CULTURAL

Festival online destaca 
talentos de Rio das 
Ostras
O fim de semana em 

Rio das Ostras vai 
ser de muita arte e, 

o melhor, mantendo o isola-
mento social necessário para 
não aumentar os casos de co-
ronavírus. Com o Festival “Sou 
Cultura em Casa”, artistas atu-
antes na Cidade mostram par-
te de suas produções em vídeos 
compartilhados online desta 
sexta-feira, 17, a domingo, 19. Pa-
ra conferir, basta acompanhar 
o Facebook da Fundação de 
Cultura do Município (https://
www.facebook.com/frcrioda-
sostras1997/).

Iniciado no dia 10 de abril, 
aniversário de Rio das Ostras, 
o Festival  “Sou Cultura em Ca-
sa” prossegue até maio. Nesta 
semana, será possível conferir 
as performances do músico 
Paulinho Macieira e do artista 
visual Tiago Abs na sexta, 17; 
do cantor e instrumentista Ro-
dolpho Mendes e do produtor 
audiovisual Thiago Tomazelli 
no sábado, 18; e do desenhista e 
roteirista de animação Thiago 
Drumard no domingo, 19.

 CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA DO FESTIVAL:

Sexta-feira, 17 

20h - Show de Paulinho Ma-
cieira

O músico Paulinho Macieira 

i n i -
c i o u 
s u a 
carreira 
em 2002, 
t o c a n d o 
n o  f o r -
m a t o  v o z 
e  v i o l ã o  e , 
em algumas 
o c a s i õ e s , 
a c o m p a n h a - d o  p o r 
outros instrumentistas. No 
repertório, apresenta sam-
ba, MPB e rock nacional.

20h40 -  Processo Criati-
vo em Arte Contemporânea 
com Tiago Abs 

A r t i s t a 
v i s u a l  e  b a c h a -

r e l  e m  P r o d u ç ã o  C u l -
t u r a l  p e l a  U F F  -  R i o 
d a s  O s t r a s ,  T i a g o  A b s 
p r o d u z  e m  d i f e r e n t e s 
t é c n i c a s  e  s u p o r t e s  c o -
m o  d e s e n h o ,  c o l a g e m , 
z i n e s ,  i l u s t r a ç õ e s  d e 
c a r t a z  e  p i n t u r a s  c o m 
m a t e r i a i s  d i v e r s o s .

Sábado, 18

 20h - Show de Rodolpho 
Mendes 

Guitarrista, violonista e 
cantor, Rodolpho Mendes 
iniciou sua carreira em 2006. 
Fortemente infl uenciado pe-
la MPB, tem se apresentado 
na Cidade e Região. Levou 
para o Teatro Popular o show 

“Chicos”, compos-
to por canções de Chico 
Science, Chico Cesar e 
Chico Buarque.

20h30 - Podscrê Pod-
cast com direção de Thia-
go Tomazelli 

Com esse novo proje-
to, o artista e produtor 
audiovisual Thiago To-
mazelli apresenta arte, 
entretenimento, debates 
e entrevistas com foco 
na cena cultural da Re-
gião dos Lagos e Norte 

Fluminense. O Podscrê é 
gravado e editado no Es-
túdio Quintal 92, em Rio 
das Ostras.

Domingo, 19

1 9 h  -  T u r m a  d a  D e n i 
Danada (animação)

O artista Thiag o Du-
m a r d  a p r e s e n t a  n ov a s 
histórias  da Turma da 
Deni Danada, que reúne 
personagens criados por 
ele em mais uma diverti-
da animação.
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as contratadas começaram a ordem de demissão. Outras jogaram os funcionários de 
férias adiantadas, e algumas já estão comunicando a empregados que entrarão por auxílio 
desemprego. A situação se agrava a cada dia que passa.

colateral da pandemia 2020 já chegou às empresas. A onda de demissões já começou. Já tem 
empresários na cidade que demitiram mais de vinte funcionários de uma empresa só. Ainda 
não se tem um índice concreto de todas elas.

O aplicativo da Caixa está fora do ar e não funciona para algumas pessoas nesta quarta-feira 
(15). Usuários do Twitter e de outras redes sociais relatam que o app não abre ou impede de 
entrar na conta. A instabilidade no programa para Android e iPhone (iOS) já dura mais de uma 
semana e foi reconhecida pela Caixa.

Pessoas com suspeita de terem coronavírus começaram a ser testadas nesta quarta-feira 
(15) em Florianópolis. De acordo com a prefeitura, são submetidas ao exame apenas pessoas 
encaminhadas pelo programa Alô Saúde, que oferece atendimento pré-clínico por telefone 
e aplicativo, ou pela Vigilância Sanitária municipal. A cidade montou um posto que utiliza o 
esquema de drive-thru no Terminal de Integração da Trindade (Titri) para atender 110 pessoas 
até 16h.

está sangrando. Mas isso está sendo no mundo todo onde o "jato" Covid-19 está espirrando 
pra todos os lados.

RAMO OFFSHORE,

CAIXA ECONÔMICA.

FLORIPA

O COMÉRCIO

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Proprietários do Rustique, na Orla dos Cavaleiros e Djs 
conceituados, o casal Follk (Luana e Rodrigo) está preparando 
inúmeros lançamentos que logo estarão disponíveis nas 
plataformas digitais

O EFEITO 

Leitura contribui para aprendizagem e diminui o stress
LITERATURA

Nesse tempo de isolamento 
social, necessário para evitar a 
disseminação do novo corona-
vírus (Covid-19) muitos pais e 
responsáveis estão tendo que 
conciliar uma nova rotina, o 
trabalho “home-office”, com 
filhos em casa. No entanto, para 
que isso funcione é necessário 
organização com os horários e 
até combinados com as crianças 
e adolescentes sobre o período.

A leitura é uma das atividades 
que podem ser incluídas no co-
tidiano das famílias. Uma pes-
quisa da Universidade de Sus-
sex, na Inglaterra, revelou que 
seis minutos diários dedicados 
aos livros são suficientes para 
promover alívio das tensões e 
do stress. “Ao ler e ouvir histó-
rias inúmeras portas se abrem 
e o desenvolvimento intelectual 
e emocional acontece de manei-
ra prazerosa e lúdica”, revela a 
coordenadora pedagógica do 
Marista Escolas Sociais, Karin 
Lacerda.

No período de 
pandemia do novo 
coronavírus, confira 
dicas de como 
promover este hábito 
em casa

Leitura para compreen-
der a realidade

O hábito de ler, ouvir e contar 
histórias deve ser construído 
de forma natural e envolvente. 
“ Respeite o tempo de atenção 
e os combinados feitos para a 
rotina, mas perceba quais as-
suntos eles mais gostam, sem 
deixar de surpreender com 
livros e textos novos”, reforça 
Karin.

A contação de histórias e as 
rodas de leitura também po-
dem ser um momento para 
as crianças expressarem seus 
sentimentos sobre a realidade. 
“Os personagens, os medos e 
alegrias e a narrativa podem 
ajudar na compreensão da 
realidade, com mais respeito 
e empatia”, afirma a coorde-
nadora.

Para aproveitar o período 
do isolamento social e fazer 
atividades de leitura em casa, 
a especialista dá algumas dicas:

1)  Improvise

Almofadas no chão, uma 
cabana improvisada, ou qual-
quer espaço aconchegante 
pode deixar os momentos de 
leitura ainda mais cheios de 
imaginação e afeto.

DIVULGAÇÃO

A leitura é uma das atividades que podem ser incluídas no cotidiano das famílias.

2) Conte histórias

Além da leitura é legal mos-
trar como a criança pode cons-
truir sua própria história. Esti-
mule contando fatos do passa-
do, recortem figuras e colem em 
um caderno criando e contando 
suas próprias narrativas.

3) Utilize objetos

A contação de histórias e as 
rodas de leitura em família po-
dem ser enriquecidas com obje-
tos feitos à mão, com materiais 
reutilizáveis para dar vida aos 
personagens. Isso pode estimu-
lar ainda mais o interesse pela 
leitura.

Marista Escolas Sociais

Marista Escolas Sociais aten-
de gratuitamente 7700 crianças, 
adolescentes e jovens por meio de 
20 Escolas Sociais, localizadas em 
cidades de Santa Catarina, Paraná 
e São Paulo. Os alunos atendidos 
nas Escolas Sociais têm acesso 
a uma educação de qualidade e 
gratuita que vai desde a educação 
infantil até o ensino médio, além 
de projetos educacionais e peda-
gógicos que acontecem no perí-
odo contrário às aulas. https://
maristaescolassociais.org.br/
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André Cabral

EDUCAÇÃO

Olimpíada 
Brasileira 
de Biologia: 
estudante do 
Castelo Macaé 
passa para 2ª 
fase

Pelo segundo ano con-
secutivo o Instituto 
Nossa Senhora da Gló-

ria - INSG/Castelo - terá um 
representante na 2ª fase da 
Olimpíada Brasileira de Bio-
logia (OBB). A divulgação 
dos resultados pelo Instituto 
Butantan confirmou a apro-
vação do aluno André Cabral 
e Souza, do 3º ano do Ensino 
Médio, após a realização da 
prova da 1ª fase da XVI edi-
ção, ocorrida no início de 
março.

O principal objetivo da 
OBB é estimular o interesse 
em estudos biológicos nos 
estudantes de ensino médio, 
tornando-se, assim, uma im-
portante vitrine de futuros e 
talentosos jovens cientistas.

"No momento da prova, 
eu tive um pouco de dúvida 
em algumas questões so-
bre genética, mas nada que 
prejudicasse a realização 
da mesma. Agora em casa, 
aguardando a data da pró-

xima fase, estou buscando 
ter uma rotina de estudo. A 
plataforma Microsoft Tea-
ms tem ajudado bastante a 
ter acesso às aulas com os 
professores e a tirar dúvidas 
sobre conteúdos", revelou 
André.

De acordo com o coorde-
nador pedagógico de Mate-
mática e Ciências da Natu-
reza do INSG/Castelo, Bru-
no França, na 1º fase foram 
138.900 alunos inscritos, 
destes apenas 6 mil passa-
ram para a fase seguinte. 
"Ficamos felizes com o exce-
lente desempenho do André, 
servindo de exemplo para 
tantos jovens que desejam 
trilhar o caminho da ciên-
cia", disse Bruno.

A prova da 2ª fase aconte-
ceria em abril, porém, devi-
do à pandemia da Covid-19 
e em virtude da segurança 
dos estudantes, foi adiada. 
A nova data será divulgada 
em momento oportuno.

Primeira defesa de 
TCC acontece pela 
Católica Online

EDUCAÇÃO

 A partir da Católica Online, 
uma área composta por plata-
formas digitais para o desen-
volvimento de atividades edu-
cacionais, a Faculdade Católica 
Salesiana realizou a primeira 
banca de defesa de Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) 
Online para o Curso de Enge-
nharia de Produção, na última 
segunda, 13.

"Senti-me muito honrada em 
poder defender o TCC de forma 
online, pois apesar de estarmos 
em um momento difícil, de iso-
lamento, a tecnologia tem nos 
ajudado a superar os desafios. 
A coincidência do tema do meu 
trabalho de conclusão de curso 
neste momento me impressio-
nou, já que ele relata a Gestão de 
Pessoas na Indústria 4.0, abor-
dando o home o¢ce, gestão de 
pessoas e tecnologias que estão 
cada vez mais presentes no am-
biente de trabalho, assim como 
as habilidades do profissional 
do futuro", revelou a concluinte 
do curso de Engenharia de Pro-
dução, Milena Chagas de Lima, 
que defendeu o Trabalho de 
Conclusão intitulado "Gestão 
de pessoas na indústria 4.0".

A banca da aluna Milena de 
Lima contou com a partici-

pação dos professores Mauro 
Dias e Jaqueline Moura como 
avaliadores e do orientador do 
TCC e coordenador do Curso de 
Engenharia de Produção, André 
Manzela.

Manzela explicou que foi uti-
lizada a plataforma Microsoft 
Teams, disponibilizada pela 
Instituição, e nela foi possí-
vel manter todos os ritos das 
bancas presenciais, fazendo as 
devidas adaptações como, por 
exemplo, a saída da estudante 
do ambiente virtual durante 
a avaliação do trabalho pelos 
membros da referida banca.

Segundo a estudante, a ideia 
do tema do TCC surgiu a partir 
do trabalho que desempenha-
va como auxiliar administrati-
va. "Notei que no setor em que 
atuava, a gestão de pessoas era 
importante para o desenvolvi-
mento do ambiente de trabalho 
e para a comunicação entre os 
líderes e os liderados. A disci-
plina de Logística fez com que 
eu me interessasse ainda mais 
pela Indústria 4.0, bem como 
pelos impactos nas profissões, 
gerados pelos atuais avanços 
tecnológicos. Neste cenário, 
a gestão de pessoas precisa se 
adaptar, buscando manter os 

colaboradores atualizados a 
todo o momento, com novas 
tecnologias, de forma a ajudá-
los no desenvolvimento de suas 
atividades, seja através do home 
o¢ce ou não".         

"O TCC da Milena foi desen-
volvido ao longo dos últimos 12 
meses sob minha orientação 
e considerando pesquisas em 
diversas fontes. É um trabalho 
teórico que discute o que já 
está acontecendo em termos 
de tecnologias e os impactos 
já existentes e vindouros rela-
cionados à gestão de pessoas 
neste contexto. Vale conside-
rar que os avanços tecnológicos 
são de suma importância para 
o desenvolvimento empresa-
rial, sendo acompanhado pela 
capacitação de recursos hu-
manos com habilidades asso-
ciadas. O tema escolhido pela 
aluna é totalmente pertinente 
ao que estamos vivendo, pois o 
home o¢ce (trabalho a partir da 
própria residência) é uma reali-
dade e tivemos de nos adaptar a 
ela rapidamente", disse André 
Manzela, completando que a 
avaliação do trabalho foi exce-
lente, a estudante obteve nota 
10 e que todo o processo online 
foi muito bem avaliado.

DIVULGAÇÃO

Milena de Lima - estudante de Eng. de Produção
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A Borboleta X O Sábio -As Escolhas de 
Uma borboletinha jorrava beleza, mas era muito 

convencida. 
Tão metida que achava que deveria ser tratada 

como a rainha das borboletas, para que se sentisse 
satisfeita. Quanta vaidade, meu Deus!!!

Não tinha amigos, pois qualquer mariposa que se 
aproximasse dela era alvo de risinhos e de desprezo. 
Quando qualquer espécie chegava, logo perguntava 
“- Que está fazendo em minha presença, criatura?” 

Não vê que sou mais bela e muito mais encanta-
dora, do que você? Dizia, Fazendo poses de empode-
ramento

Nem os seus familiares escapavam. 
Mantinha-se distante dos seus próprios pais e ir-

mãos, como se ela não houvesse nascido naturalmen-
te, mas tivesse nascido em um reino muito rico. 

Tratava-os com enorme frieza, como quem faz um 
favor, quando não há outro remédio.

- Sim, você é formosa, borboletinha, mas não sabe 
usar essa qualidade como deveria. 

Isso vai destrui-la!!! Preveniu-a solenemente um 
velho sábio do bosque.

A borboletinha não deu muita importância às pa-
lavras do sábio. 

Mas uma leve inquietação aninhou-se em seu co-
ração. 

Respeitava aquele sábio e temia que ele tivesse ra-
zão. 

Mas logo esqueceu aquelas palavras e continuou 
sua atitude habitual.

Um dia, a profecia do sábio cumpriu-se. 
Um rapazinho esperto surpreendeu-a sozinha vo-

ando pelo bosque.
Achou-a magnífica e com sua rede apoderou-se 

dela. 
Sabe aonde ela foi parar? A vaidosa foi atravessada 

por um alfinete, e foi fazer parte da coleção do seu 
caçador!!!

Moral: Cada um é responsável pelo seu próprio 
sucesso ou fracasso!!!

Uma coelhinha 
apaixonante e sorridente!!! 
É Ana Luísa Mussi 
Garbelini. Fofa demais!!!

Eu acho que eu vi um 
coelhinho muito lindinho!!! 
É o Daniel Gomes, 
desfrutando de sua 
primeira Páscoa. Uma 
gracinha!!!

Uma Pérola enfeitando a Páscoa de Jesus!!! É a Catarina Leal de Almeida Rebelo. 
A pedrinha preciosa!!!

A linda Ester Taveira, 
exibindo sua beleza 
de Coelhinha, para 

alegria da ressureição 
de Jesus!!! 

Uma obra de arte de Deus!!! É o Mikael Othon, a grande felicidade de seus papais: 
Danubia Sousa e Antônio Marcos. Um príncipe!!!

Uma Coelhinha jorrando beleza!!! É a 
Paola Garbelini Fernandes. Linda!!!
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