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Farah Cultural celebra sete anos 
e dribla a crise com criatividade
Este ano, diante da pandemia, a escola teve que se reinventar e lançar novidades para continuar 
transformando pessoas através da arte

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Seguindo os protocolos 
de saúde para evitar a 
contaminação pelo co-

ronavírus, a Escola de Artes 
Farah Cultural também es-
tá de portas fechadas como 
todos os estabelecimentos 
de ensino. Neste sentido, 
sem desanimar, a direção 
da escola teve que se rein-
ventar e lança novidades 
via web. É que a empresa 
lançou a Plataforma Farah 
Virtual, ampliando imedia-
tamente a área de atuação e 
a cartela de serviços. “Logo 
no primeiro momento, nos 
reunimos, e acompanhando 
o noticiário mundial, perce-
bemos que o prazo inicial de 
duas semanas se estendia e 
precisávamos criar soluções 
de forma emergencial”, in-
forma o diretor Robson Fa-
rah, acrescentando que em 
cinco dias eles criaram uma 
plataforma digital para a 
realização de aulas online, 
reunindo a equipe e forma-
tando as aulas, com o desa-
fio de manter o padrão de 
qualidade, observando as 
especifi cidades de cada mo-
dalidade.

Assim, no mês de março a 
Escola de Artes Farah Cul-
tural completou sete anos de 
atividades e planejava uma 
série de eventos, entre mos-
tras, saraus, apresentações 
e festividades. Foi quando 
a pandemia causada pela 
Covid 19 desencadeou uma 
série de providências que 
interromperam a circulação 

de pessoas e a interrupção 
nas atividades das empresas, 
que em Macaé seria inicial-
mente por duas semanas. 
“Foi aí que o que poderia 
ser um banho de água fria 
se tornou a oportunidade de 
criação de novos formatos 
de negócio e em cinco dias a 
empresa lançou a Platafor-
ma Farah Virtual.

BELA HISTÓRIA 

Constituindo-se uma bela 
página da história de Macaé, 
a Farah Cultural foi inaugu-
rada em março 2013, e vem 
se caracterizando por ser 
ao mesmo tempo uma esco-
la música, dança e teatro e 
uma produtora de eventos, 
atendendo empresas e pre-
feituras da região. Nos pri-
meiros anos de atividades 
passou por grandes desafi os 
na economia, nos quais 
a região e espe-
cialmente 
a  c i d a d e 
de Macaé, 
foi  muito 
impactada. 
Mas a jovem 
empresa fa-
m i l i a r  v e m 
se renovando 
a  c a d a  d e sa -
fio,  contando 
o espírito em-
preendedor de 
cada membro da 
direção, um forte 
trabalho de equi-
pe dos professores 
e colaboradores e 
a confiança de pais, 
alunos e clientes.

DIVULGAÇÃO

Direores da Farah, Randal, Renata e Robson, este ao lado da esposa Laura Parra

DIVULGAÇÃO

Entusiamo dos diretores
O diretor teatral Randal Farah, responsável 
por setor na Farah Cultural afi rma que “O 
que temos de melhor é a arte do encontro, da 
conversa, do convívio, de abraços e aplausos, 
mas nesse momento de distanciamento, o 
show não pode parar. Temos que manter acesa 
a chama que nasce quando entramos em cena. 
Por isso criamos as aulas virtuais, analisamos 
textos, estudamos autores e afi namos nossa 
voz e nossa interpretação através da leitura 
dirigida. Logo poderemos voltar e seremos 
atores muito melhores”.

Segundo a coreógrafa Renata Farah, 
responsável pelo setor de danças da empresa, 
o maior desafi o era manter o padrão das aulas 
de dança no novo formato. “Quando se trata 
dos cursos de dança, como o ballet clássico e 
o Jazz a gente vem tendo gratas surpresas a 
cada dia, os alunos, desde as crianças do baby 
Class, estão participando das aulas e ninguém 
está parado”. A arte tem esse poder de nos 

conectar, mesmo que cada um da sua casa, 
estamos juntos”.

Ainda segundo o diretor Robson Farah, a 
resposta dos alunos ao novo formato foi 
surpreendente. “Estamos no meio de uma 
revolução digital. Nunca se falou tanto na 
internet das coisas. As crianças têm uma 
relação com a tecnologia de forma natural e 
os jovens e adultos não fi cam atrás. Assim 
a aceitação dos alunos às aulas online nos 
surpreendeu e o que era uma saída para os 
tempos de confi namento se tornou um produto 
importante da empresa para além da crise”. “O 
que esperamos agora é que todos se cuidem 
com muito carinho e que depois da pandemia 
possamos, como sociedade,  dar mas valor ao 
que nos une do que ao que nos divide”, conclui 
o diretor.   

Contatos através do telefones (22) 2772-7568 
e do email: farahcultural@gmail.com - www.
farahcultural.com.
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“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, 
não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira 

facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas 
se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”              

 (1 CORÍNTIOS 13:4-7)

A bela diretora da Âmbar Escola de 
Dança, bailarina e coreógrafa Érica 

Mendes, viveu dia de largos sorrisos, 
na quinta-feira (23), por conta do seu 

aniversário. Ela foi bastante cumprimen-
tada pelas redes sociais.

Parabéns, linda! Deus a abençoe!!!

Nesta sexta-feira (24), quem esteve em clima de muitos 
sorrisos foi a queridíssima Rowena Bernardes, celebrando 
mais um ano de vida. Como pessoa cheia de amigas, ela foi 

altamente cumprimentada pelos amigos, com abraços envia-
dos via web. Mas a comemoração virá em breve no excelente 

Beach Market.
Receba meu carinho, amiga! Deus te abençoe!!!

Bailarina em 
dia festivo

Parabéns e carinhos

A bela Érica que curtiu clima de parabéns 
na quinta-feira

A querida Rowena que curtiu seu dia de aniversário nesta 
sexta-feira. Na foto recente com o marido Ricardo

Linda 
aniversariante

Dança do ventreTerça especial

Blogueira lindaFelicitações de hoje

Pessoa linda e muito querida, 
Maria Marta Soares Ladeira curtiu 
clima especial na quinta-feira (24), 
celebrando com a sua bonita família 
e de longe o seu aniversário.

Deus a abençoe sempre, querida!!!

Amiga de uma vida inteira, Emilce Paes viveu seu dia 
muito especial, na terça-feira (21), comemorando a sua 
nova idade, em São Paulo onde reside, recebendo muito 

carinho e felicitações pelas redes sociais.
Mil parabéns, querida Micinha! Deus a abençoe!!!

A blogueira Karyn Crespo vai curtir um domingo (26) 
repleto de carinho, por conta do seu aniversário.

Felicidades, querida! Deus a abençoe!!!

Amando rodar mundo, a querida Leila Márcio 
Lêdo Silva teve que fazer uma pausa em suas via-
gens e vive neste sábado (25) o seu dia especial de 
muitas felicitações de aniversário.

Deus a abençoe, querida!!!

Reconhecida pelo seu expressivo talento na 
arte da dança do ventre, a bela Jhô Garcia tam-

bém ganhou evidência na quinta-feira (24), 
celebrando mais um ano de vida.

Parabéns! Felicidades sempre!!!

A querida Micinha que curtiu clima de aniversário 
dela terça-feira

A bela Karym com o seu lindíssimo filho BenícioA aniversariante Leila em clima festivo neste sábado

A querida Maria Marta em clima de 
aniversário na quinta-feira

A linda Jhô em clima de aniversário na quinta-
feira

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

OS MOLDES
Nós fomos feitos a partir de quais rela-

ções? Quais afetos circularam nestas re-
lações? Quais crenças, quais valores, quais 
princípios nos forjaram desde pequenos? 
Quais visões de mundo foram implantadas 
em nossas mentes e corações?

Mas, para quê precisamos conhecer as 
‘forjas’ que produziram as nossas formas 
de ser? Através deste conhecimento pode-
remos ter a compreensão de determinados 
comportamentos, de determinados senti-
mentos que os acompanham e que, ainda, 
se manifestam nos dias de hoje. 

Uma das partes do meu trabalho como 
Musicoterapeuta, Gestalt-Terapeuta, apoia-
do numa visão filosófica de homem e de 
mundo, a partir das filosofias da imanência, 
ou seja, de uma filosofia voltada à construção 
de uma prática de vida, posso verificar que 
muitos dos sintomas que se manifestam na 
vida dos pacientes são advindos das formas 
de ser que foram construídas ao longo do 
tempo.

Aqueles que são ansiosos, em muitas oca-
siões de suas vidas, falam a respeito de como 
os inúmeros campos de experiências vivi-
dos foram fundamentais para a construção 
desta forma de ser. Outros, mais deprimi-
dos, expressam sobre os inúmeros campos 
de experiências vividos desde pequeninos, 
onde os espaços de relação não eram vitais. 
Outros, ainda, com uma vida desvitalizada, 
afirmando que aprenderam que a vida era 
como um ‘trilho de trem’, sendo, somente, 
necessário seguir o caminho ‘certo’, com 
os projetos de vida feitos pelos outros. As-
sim, aprenderam que era seguir o projeto 
de vida feito pelos pais, ou por pessoas que 
possuíam autoridade sob elas. Nascer, 
estudar, trabalhar num trabalho seguro, 
casar, ter filhos, aposentar e depois morrer. 
No entanto, as pessoas que foram forjadas 
com esta visão de mundo descobriram que 
a vida não é uma linha reta. A vida é feita 
por tantas situações inesperadas. Mas, elas 
não foram feitas para compreender que o 

mundo é feito por frustrações, por situações 
não-previstas, por incertezas.

Outros, que possuem um apetite desen-
freado em acumular riquezas, expressam 
uma vida difícil, vindo de uma origem mais 
humilde. Relatando, ainda, o medo de 
perder tudo o que conquistaram, vivendo 
a apreensão permanente em viver a situação 
de infância. Estas emoções estão presentes 
no fundo de suas vidas, mesmo que não 
tenham consciência disso o tempo todo na 
‘mente’.

Estes são alguns exemplos que nos ex-
plicitam e nos dizem sobre como fomos 
feitos; através de quais relações; com quais 
‘matérias-primas afetivas’; se os campos de 
experiências foram vitalizados ou desvita-
lizados; com quais finalidades e objetivos 
estas aprendizagens emocionais foram 
oferecidas, ou seja, uma determinada forma 
de educação estava servindo ‘para quê’ na-
quele momento?Tudo isto atendendo quais 
expectativas das pessoas que implantaram 
as ideias, crenças, sentimentos em cada um 
de nós? Talvez estas pessoas reproduziam 
formas emocionais já vividas em campos de 
experiências de suas vidas.

Nossas formas de ser foram forjadas, 
construídas, compostas através das relações 
que nós estabelecemos durante uma vida 
inteira. Nada vem do nada! Uma emoção 
não é somente nossa! Nós precisamos ser 
tocados por alguma situação para que uma 
emoção surja do fundo que compõe a nossa 
vida subjetiva. Emoção, palavra advinda do 
latim ‘exmovere’, ou seja, movimento para 
fora! Daí uma emoção seria a expressão 
das ‘palavras afetivas’, dos ‘signos afetivos’ 
do corpo que nos ‘falam’ através de outras 
formas de se dizer, para além das palavras.

Ao longo da vida nós vamos construindo, 
na relação com diversos campos de expe-
riências, arquiteturas emocionais, algorit-
mos afetivos. O medo não surge do nada! 
É preciso que algo nos toque para que ele 
advenha. Mas, ele não aparece sozinho! A 

ansiedade, a paralisia ou o desejo de fuga e, 
mesmo a raiva, poderão fazer parte desta ar-
quitetura afetiva. Nos casos, onde a pessoa 
viveu campos de experiências movida por 
dúvidas, pelas incertezas, pelo desrespeito, 
pelas agressividades, que faziam parte deste 
contexto, poderemos ter, como efeito, uma 
arquitetura afetiva que, também, faz parte 
da vida de pessoas que não sabem decidir, 
não sabem dar direções em suas vidas. O 
medo, a ansiedade, a insegurança são parte 
dos momentos das escolhas, das decisões, da 
construção de caminhos de vida.

No meu trabalho como terapeuta de-
senvolvemos os ‘mapeamentos afetivos 
em musicoterapia-gestal-terapia-filosofia’, 
onde podemos descobrir juntos, de forma 
criativa e sensível, como muitas arquitetu-
ras afetivas e emocionais foram forjadas, 
construídas em nossas vidas. Muitas destas 
arquiteturas emocionais aparecem sob for-
ma de emoções que nos invadem, que nos 
dominam e não sabemos as suas causas. Va-
le dizer, os comportamentos impulsivos são 
efeitos das emoções que funcionam como 
motores destes mesmos comportamen-
tos. Conhecer os afetos, ou seja, as nossas 
formas de tocar as situações e de ser tocado 
por elas faz parte deste aprendizado da vida 
emocional. Uma educação emocional, uma 
‘alfabetização emocional’ que pode ser pro-
porcionada para aqueles que estão sofren-
do em demasia em suas vidas, precisando, 
muitas vezes, de outros acompanhamentos 
clínicos.Prática que pode ser oferecida, tam-
bém, para aqueles que desejam ampliar as 
suas formas de viver, ao serem ‘apresenta-
dos’ à uma ‘população’ que está lá, presente 
em cada gesto, em cada palavra, em cada 
sorriso, em cada abraço, em cada decisão: o 
fundo emocional que se expressa em cada 
instante pelo ‘corpo’.

Boa semana,
Um 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?



O DEBATE  DIÁRIO DE MACAÉ Macaé, sábado, 25, domingo, 26 e segunda-feira, 27 de abril de 2020      CADERNO DOIS    3

GABRIEL SALES

Aulas presenciais do Centro de Formação Artística estão suspensas, mas material de estudo é disponibilizado pela internet

OPORTUNIDADE

Equipe do 
Centro de 
Formação 
Artística 
desenvolve 
atividades 
online
Aulas presenciais do Centro 
de Formação Artística estão 
suspensas, mas material de estudo 
é disponibilizado pela internet

A lunos dos cursos bá-
s i c o s  e  t é c n i c o s  d o 
Centro de Formação 

Artística, unidade da Fun-
d a ç ã o  R i o  d a s  O st r a s  d e 
Cultura, estão tendo acesso 
a videoaulas e atividades on-
line. Esse material estimu-
la o aprendizado e ajuda os 
estudantes de música, dança 
e teatro a manter o contato 
com as artes durante o perí-
odo de suspensão das aulas 
presenciais como forma de 

prevenção ao coronavírus.
Segundo Andrea Rezende, 

diretora do Centro de For-
mação Artística, “a arte tem 
sido uma boa parceria” em 
tempos de isolamento so-
cial. “É importante que os 
alunos acessem o material 
e que busquem a conexão 
com a arte e com o curso 
através do nosso portal e das 
sugestões de atividades que 
estamos disponibilizando”, 
enfatiza.

As atividades podem ser 
acessadas no endereço ele-
trônico https://fundaca -
o r i o d a s o s t r a s d e c u l t u r a .
rj.gov.br/. Basta clicar no 
menu Onda e, em seguida, 
ingressar na pasta do curso 
no qual está matriculado. 
No link Comunicados, alu-
nos e responsáveis recebem 
as principais orientações e 
informações para esse perí-
odo de suspensão das aulas 
presenciais.

ATIVIDADES QUINZENAIS

 Toda a equipe do Cen-
tro de Formação Artísti-
ca está trabalhando em 
regime de home office. 
São realizados encon-
tros virtuais dos profis-
sionais semanalmente, 
nos quais são definidos o 
tema das atividades para 
os alunos e as estratégias 
utilizadas.

Os módulos para os es-

tudantes são quinzenais, 
sendo que numa semana 
são postadas as ativida-
des para os cursos téc-
nicos e,  na semana se-
guinte, para os básicos. 
Quem não tem acesso à 
internet pode receber o 
material  impresso nos 
plantões de entrega rea-
lizados todas as terças e 
quintas, das 10h às 16h, 
no Centro de Formação 
Artística.

“Além do material pro-
duzido pela equipe, dis-
ponibilizamos o link de 
sites que estão ofertan-
do peças de teatro, shows 
musicais e espetáculos 
de dança na quarentena, 
links de artistas e tam-
bém os projetos apoiados 
e produzidos pela Fun-
dação Rio das Ostras de 
Cultura com os artistas 
da Cidade”, explica An-
drea Rezende.
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Por mais "barata" que fique, ainda é ítem caro no Brasil. Não adianta barril de petróleo subir, 
descer... Mas dizer que a gasolina está mais barata é um ledo engano

mas no atual momento os serviços de streaming de músicas e vídeos estão "estourados". A 
partir de agora o que era físico se tornou praticamente 100% de acesso à população. O acesso 
a entretenimento neste momento se tornou permanentemente via internet.

e querer que não se acumulem em filas? É brincadeira do governo não é mesmo? Desde que 
o país existe se o governo soltar grana é lógico que a multidão corre para um banco. Se fosse 
notícia de whastsapp ou vídeo idiota estava em casa. Mas manipular o aplicativo da Caixa? É 
mais fácil ir lá não é?

 O povo gosta de fofoca, disse me disse, fila, empurrão e tudo neste sentido. Brasileiro gosta 
de muvuca! Basta alguém distribuir algo na rua que surge repentinamente até quem não 
precisa na sempre frase: É de graça? O que é? Também quero. As prioridades e valores são 
invertidos.

Em meio a pandemia do novo coronavírus , há quem esteja derespeitando as determinações 
de isolamento social e frequentando festas clandestinas realizadas em diversas regiões do Rio 
de Janeiro. Para driblar o risco de denúncias, as informações sobre os eventos deixaram de ser 
compartilhados em postagens públicas nas redes sociais e agora circulam principalmente por 
aplicativos de mensagens e perfis fechados.

Algumas pessoas estão já com medo de ir às ruas. Por mais que o isolamento seja mantido e 
alguns lugares abrirem meia porta e etc. Uma fatia da população tem receio a aglomerações.

GASOLINA.

DESTINAR DINHEIRO AO POVO

PESSOAS E PRIORIDADES.

CLANDESTINE PARTY.

MEDO. 

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Bom dia à beleza de Mariá Carvalho

JÁ EXISTIA

“Sou Cultura em Casa” completa 
um mês com atrações online

RIO DAS OSTRAS

O  p r oj et o  “S ou  C u l t u r a 
e m  C a s a ” ,  q u e  f e z  s u a  e s -
t r e i a  e m  2 1  d e  m a r ç o,  e st á 
c o m p l e t a n d o  u m  m ê s .  A o 
longo desse tempo, disponi-
bilizou vídeos artísticos no 
Facebook da Fundação Rio 
d a s  O st r a s  d e  C u l t u r a  c o m 
o objetivo de incentivar as 
p e s s o a s  a  m a n t e r  o  i s o l a -
m e n t o  s o c i a l  n e c e s s á r i o  à 
p r e ve n ç ã o  d o  c o r o n av í r u s. 
A programação prosseguiu-
com aulas de desenho, shows 
musicais e filme que foram 
a o  a r  d e  s e g u n d a  a  q u i n t a -
feira.

U m  d e s d o b r a m e n t o  d o 
p r o j e t o  “ S o u  C u l t u r a  e m 
Casa”, o festival,  que leva o 
mesmo nome, disponibiliza 
cachês para os artistas sele-
cionados.  A programação é 
divulgada até quinta-feira e 
os vídeos entram online nas 
sextas,  sábados e domingos 
pela página do Facebook da 
Fu n d a ç ã o  R i o  d a s  O s t r a s 
d e  C u l t u r a  ( h t t p s : // w w w.
facebook.com/frcriodasos -
tras1997/)

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA 
SEMANA QUE PASSOU

Segunda-feira, dia 20, às 20h

Aulas de desenho infantil - Sagui 
Gepeto

Artista plástico e professor de de-
senho, Sagui Gepeto preparou duas 
videoaulas de desenho bem simples, 
que usam o círculo como base, indica-
das para crianças a partir dos 4 anos. 
Não existe limite de idade máxima e 
todos que quiserem soltar a imagi-
nação e usar a criatividade para dese-
nhar são convidados a acompanhar 
as aulas.

Terça-feira, dia 21, às 20h

Segundo Set Instrumental

Campeã do primeiro concurso de ban-
das do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, 
a banda Segundo Set Instrumental está na 
estrada desde 2005. Já dividiu o palco com 
o mestre Al Jarreau e se apresentou em 
diferentes palcos fluminenses. O grupo é 
formado por Júnior Muniz (baixo acústico, 
elétrico e violão), Eduardo Bruno (sax, gaita 

DIVULGAÇÃO

Banda Segundo Set 
Instrumental foi a 
atração online desta 
terça-feira, dia 21

e flauta), Cleiton Guimarães (piano) e Diego 
Freitas (bateria e percussão).

Quarta-feira, dia 22, às 20h

Don Sepúlveda

Carioca nascido e criado no Méier, 
Don Sepúlveda começou sua carreira 
musical participando de diferentes 
bandas nas décadas de 1970 e 1980. Di-
versos discos gravados, bailes e shows 
consolidaram sua trajetória. Em 1991, 
criou a Banda Apple, que participou 
de duas edições do Beatle Week em 
Liverpool, Inglaterra, tocando no icô-
nico Cavern Club.

Quinta-feira, dia 23, às 20h

Filme “O Maestro das Ruas”, com direção 
de Dudu Fagundes

O músico, cineasta, jornalista e es-
critor Dudu Fagundes ficou conhecido 
como “maestro das ruas” ao escrever 
partituras musicais numa calçada em 
frente ao setor de registro da UFRJ, 
no bairro da Lapa. Fagundes é presi-
dente do Movimento Internacional 
de Artistas de Rua (Ruísta).
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A elegante Rowena Bernardes e o marido, Ricardo 
Bueno, festejando o aniversário dela(24)

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Os médicos Analygia e Gilcemar Passos, 
abençoando o aniversário do filho André, também 

A charmosa Naiara Leigo Bichara em momento festivo, 
por conta de seu aniversário dia 12 de abril. Parabéns, 

que o seu caminhar seja pleno de alegria e serenidade!!!

A amada Vera Cristina Andrade, junto a sua filha médica, 
Fernanda Andrade em recente encontro familiar

A linda Julia Wyatt em sua data especial hoje(22), 
em Londres, onde mora, brindando o milagre da 

vida. Parabéns Deus lhe emane toda felicidade deste 
Mundo!!!

População acompanha 
série “Faça em Casa” 
durante quarentena

SAÚDE

Ficar em isolamento so-
cial é um desafio constante 
para quem gosta de ocupar 
o tempo com atividades sau-
dáveis. Em Rio das Ostras, 
a maior parte da população 
est á em casa,  obedecen -
do os decretos municipais 
que  seguem os protocolos 
da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) durante a 
quarentena para preven-
ção do Covid-19. Pensando 
nesse público, que engloba 
desde criança a idosos,  a 
Prefeitura desenvolveu a 
série “Fique em Casa”, exi-
bida pelas redes sociais da 
Administração Municipal.

O vídeos são produzidos 
pela Assessoria de Comu-
n i c a ç ã o  e  Te c n o l o g i a  d a 
Informação da Prefeitura 
e, a cada episódio, um téc-
nico dá dicas de atividades 
que podem ser feitas em 
casa para manter o corpo 
e a mente saudáveis. Tam-
bém oferecem instruções de 

confecção de Equipamento 
de Proteção Individual com 
matéria-prima simples e 
manuseio de produtos que 
ajudam a prevenir o Co -
vid-19.

Até ag ora foram exibi -
dos os seguintes episódios: 
d i c a s  p a r a  c o n f e c ç ã o  d e 
máscaras; manuseio de ál-
cool em gel; cuidados com 
a saúde mental; exercícios 
respiratórios; alimentação 
saudável; exercícios físicos 
no ambiente de casa; taba-
gismo; terapia ocupacional.

Nos comentários das pos-
tagem é possível perceber 
que a população aprovou a 
inciativa. É o caso da pro-
fessora Marília de Sá. “Eu 
fico esperando as dicas en-
trarem porque tento a todo 
momento me proteger deste 
vírus e para isso fico em ca-
sa. Gostei muito”, disse.

Os vídeos entram diaria-
mente, às 11h, pelo Face-
book e Instagram.

ATIVIDADES 

A Prefeitura de Rio das 
Ostras está empenhada 
em produzir e divulgar 
vídeos em diversas fren-
tes. A Fundação Rio das 
O st r a s  d e  C u l t u r a ,  p o r 
exemplo, desenvolveu o 
projeto “Sou Cultura em 
Casa”, com postagens de 
shows musicais, peças de 
teatro, videoaulas de dan-
ça e desenho, entre outras 
expressões artísticas, na 
sua página no Facebook..

A Secretaria de Bem-
E s t a r  S o c i a l  t a m b é m 
está mantendo contato 
com os idosos do Serviço 
de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos 
por meio de grupos de 
mensagens por WhatsA-
pp. Com as postagens, os 
oficineiros dão dicas de 
exercícios, alongamen-
to, culinária, artesanato, 
entre outras.

DIVULGAÇÃO

Milena de Lima - estudante de Eng. de Produção

Para Marilia de Sá 'fico esperando as dicas entrarem porque tento a todo 
momento me proteger deste vírus e para isso fico em casa. Gostei muito', 
Conta a professora

Amiga Especial Bolo de alegria
Em almoço em família para 

curtir seu dia especial nesta sexta 
feira (24), vai estar nossa querida 
Rowena Bernardes, ela que adora 
reunir os amigos, mas como todos 
os macaenses se encontram em 
quarenta, não poderá realizar sua 
festa tão almejada. Desta forma a 
festa ficará para o próximo ano, se 
Deus quiser. Então vai aqui meus 
Parabéns e meu forte abraço vir-
tual, saúde e bastante calma, pois 
muito mais festas virão!!! Na Foto: 
A bela Aniversariante e o marido 
engenheiro Ricardo Bueno

Quem esteve apagando velas em 
seu bolo recheado de carinho e alegria 

também foi o médico obstetra André 
Passos junto a esposa Patrícia e os dois 

lindinhos do casal. Tudo rolou no dia 
10 de abril em sua casa, com total ale-
gria e felicidade. Parabéns, Dr. André 

Passos, que Deus lhe dê prosperida-
de e mais sucesso!!! Na foto: os pais 

médicos Analygia e Gilcemar Passos 
felicitando, por telefone, o primogêni-

to Dr. André.
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Leopardo X O Papagaio - O Sonho Cada 
Uma noite destas um leopardo chamado Euclides, 

sonhou que estava andando de ônibus cheio de pessoas. 
No sonho da fera, ninguém achava estranho que um 
leopardo andasse sentado e muito bem comportado, 
junto a toda gente.

Então no sonho a fera pensava - Poxa pela primeira 
vez não vi ninguém me temer, e o mais interessante 
disto tudo que posso falar. Então começou a conversa 
com todos os passageiros.

Euclides estava feliz com aquela vida nova e boa, pois 
não precisava fi car na jaula como vivia há três anos, an-
dava na cidade, ia ao cinema, comprava livro e lia, pois 
sabia ler. Isto tudo era motivo de alegria para Euclides!!! 

Quando de repente um papagaio arruinou com o so-
nho do Leopardo. Começou a gritar na mata e o acor-
dou - E disse “Que medo, tem um Leopardo dormindo 
ali debaixo daquela árvore. Pronto, bastou. Alvoroçou 

os babuínos, que começaram um barulho e um corre-
corre estrondoso. Lá se foi um sonho feliz embora. Que 
babuínos escandalosos, não acha Pequeno? Você co-
nhece gente que nem este papagaio, que acaba com os 
sonhos dos outros? Eu conheço - Vou contar para vocês, 
Guilhermina tinha 15 anos, e o sonho dela era ser miss 
de sua cidade. Então, em um sono profundo sonhou 
que havia ganhado o título de miss e quando estava re-
cebendo a Coroa, uma amiguinha chatinha chamada 
Maria a acordou. Assim todo seu sonho dissolveu. Mas 
não é que mais tarde, aos 18 anos, quando se candidatou 
realmente conseguiu ser a Miss e ajudada pela própria 
Mariazinha. Que show, não acham Pequenos? E ela ho-
je é modelo megafamosa.

Moral:Nunca deixe de perseverar em seus so-
nhos, pois estes serão realidades!!!

Uma coelhinha linda 
que enfeitou a Páscoa 
de Jesus!!! É a Yasmin 
Santos Wyatt, o sorriso 
cativante de seus papais: 
Ivone e Wagner Wyatt. 
Uma glória!!!

A obra de Arte mais 
perfeitinha do Planeta!!! É 
o Orlando Neto, a paixão 
desmedida de Patrícia e 
Orlando Filho e ainda da 
vovó Ana Lucia Tanus. Um 
troféu o pequeno!!!.

Tão fofo e lindo que dá vontade de apertar muito!!! É o Ricardo Salgado Neto, o 
troféu de seus papais: Debora e Ricardo Salgado. Uma bênção!!!

Uma fl or, que perfuma o mundo com seu jeitinho de ser!!! É a Sophia Araújo, 
o caminhar da felicidade de seus papais: Elaine e Waldir Araújo. Uma 

Preciosidade!!!

A princesinha, que chegou com uma malinha cheia de sorrisinhoa, amor e esperança!!! 
É a Angelina Prucoli Shueler, o movimento do amor no Universo de seus papais: Os 

médicos, Luma Prucoli Shueler e Marcio Crespo Shueler. Lindinha a baby!!!

Uma bela criação de Papai do Céu!!! 
É a Luna Lima, o suspirar alegre de 
Luana e Marcio Raro. Divina!!!

A princesinha, que chegou com uma malinha cheia de sorrisinhoa, amor e esperança!!! 
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