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Cia Chirulico agita a garotada 
com CD ‘Cantigas & Cantirolas’
A trupe de palhaçaria, música e teatro de bonecos lança o CD ‘Cantigas & Cantirolas’, levando muita alegria à criançada

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Acriançada vai se esbal-
dar com a novidade 
que a Cia Chirulico 

tem reservada para o seu 
público. Em meio à pande-
mia do COVID -19 e a todas 
as inseguranças geradas por 
ela, ao isolamento social e 
devido a impossibilidade de 
exercerem seu ofício como 
artistas de rua, a trupe ma-
caense decide impulsionar 
ainda mais suas atividades 
lançando o CD 'Cantigas 
&Cantirolas'.

Desde o dia 23 de mar-
ço, a Companhia, formada 
por Aline Barbosa (palhaça 
Margarida) e Anthony Brito 
(palhaço Fornalha), vem uti-
lizando as redes sociais com 
o projeto ‘ChirulicoDendi 
Casa’. 

E, na sexta-feira (24 de 
abril), eles aproveitaram pa-
ra divulgar o novo CD, levan-
do muita alegria à criançada.

CANTIGAS &CANTIROLAS

Aline Barbosa conta que, 
no ano de 2015, a Cia Chiru-
lico gravou em sua casa Can-
tigas & Canti-
rolas, de forma 
independente, 
com a ajuda de 
amigos e a par-
t i c i p a ç ã o  e s -
pecial de algu-
mas crianças. 
D e s d e  e n t ã o, 
o grupo vinha 
t r a b a l h a n d o 
e m  m e i o s  d e 
lançar o CD fí-
sico. Mas, em 
virtude do mo-
mento atual, o 
grupo decidiu 
lançar seu pri-
meiro CD vir-
tualmente.

O  r e p e r t ó -
rio foi escolhido com muito 
carinho, são músicas tradi-
cionais da infância no Bra-
sil e que marcaram nossa 
história. Os arranjos, vozes 
e execução das músicas fo-
ram todos feitos por nós. 
O CD foi captado por Uirá 
Paiva e mixado e masteriza-
do no Estúdio Py (Bruno Py) 
e contou com a participação 
do músico Raphael Mello e 
de um coral de crianças.

Na época, também integra-
vam a companhia Gabiroba 
(Débora Dias),  Jurubeba 
(Victor Morete) e Jacutinga 
(Mariana Huguet), palhaços 
que deram um brilho espe-
cial às nossas canções.

OLHA A NOVIDADE AÍ!!!

“Senhoras e senhores, re-
cebam com muito carinho: 
CANTIGAS & CANTIROLAS. 
O CD será disponibilizado de 
forma virtual e terá o valor de 
R$ 20. O pagamento poderá 
ser feito através de depósito 
bancário ou PicPay. Após a 
confirmação do pagamento 
é enviado um link por email 
para baixar o encarte e as 13 
faixas do álbum. O seu pedido 
do CD pode ser feito através 
do email da cia (ciachiruli-
co@gmail.com).

‘CHIRULICODENDI CASA’

‘ChirulicoDendi Casa’ é 
uma série de conteúdos que 
a Chirulico tem produzido 
a partir das suas vivências 
e pesquisas emPalhaçaria, 
Teatro de Bonecos e Arte-
E d u c a ç ã o.  O  o b j e t i v o  é 
tornar esse momento tão 
difícil  e apreensivo mais 
l e v e  e  m e n o s  s o l i t á r i o , 
para o grupo e para nosso 
público. É também o modo 
que encontramos para fi-
nanciar nossas atividades 
enquanto estivermos im-

pedidos de realizar nosso 
trabalho como sempre fi-
zemos.Os episódios na ín-
tegra estão sendo postados 
em primeira mão no canal 
do YouTube (http://www.
youtube.com/c/CiaChiru-
lico) e alguns trechos nas 
d e m a i s  r e d e s  s o c i a i s  d a 
companhia.

Se você acompanha nos-
s o  t r a b a l h o,  a c r e d i t a  n a 
i m p o r t â n c i a  d e l e  e  g o s -
taria que ele continuasse 
e s s e  é  o  m o m e n t o.  Pa r a 
apoiar nosso projeto você 
pode contribuir com nosso 
chapéu virtual realizando 
depósito em nossa conta 
corrente ou via PicPay.

 FOTO RAPHAEL BÓZEO

Fornalha e Margarida - Cia Chirulico

‘ChirulicoDendi 
Casa’ é uma série 
de conteúdos que 
a Chirulico tem 
produzido a partir 
das suas vivências 
e pesquisas 
emPalhaçaria, 
Teatro de Bonecos 
e Arte-Educação.  - 
Foto Renan Otto)

Cia Chirulico
A Chirulico é uma companhia 

criada em 2013 com residência 
em Macaé/RJ. Seus integrantes 
são formados pela Escola Livre de 
Palhaços (EsLiPa) e a sua principal 
pesquisa são os palhaços brasilei-
ros. Com seus espetáculos e ofi ci-
nas formativas, o grupo já circulou 
pelos estados do RJ, SP, MG, MT, 
GO e PR.

Desde 2014, o grupo realiza o 
tradicional “Circo de Areia”, uma 
ocupação cultural no Espaço de 

Convivência da Praia dos Cavalei-
ros (Macaé/RJ) realizando mais de 
140 espetáculos de seu repertório 
e de grupos convidados atingindo 
um público estimando em 37 mil 
pessoas.

Para conhecer mais sobre o tra-
balho e a agenda da Cia Chirulico, 
os interessados podem o grupo 
nas redes sociais: Facebook (Cia 
Chirulico), Instagram (@chirulico) e 
Youtube (Cia Chirulico de Bonecos 
e Palhaçaria). O e-mail é: ciachiruli-
co@gmail.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 linda princesa Maria Alice Oliveira 
Ribeiro completou o seu primeiro ano 

de vida semana passada. A bela menina 
curtiu festivo em meio a comemoração 

íntima, com tudo lindo e decorado sobre 
o tema ‘Bailarina’, reunindo somente os 

familiares íntimos no Condomínio Costa 
Paradiso.

Parabéns, princesa! Deus a abençoe 
sempre!!!

Sexta-feira passada (24) foi especial para a 
querida esteticista Dinorá Pereira Souza, por 

conta do seu aniversário. Em tempo de con-
finamento, a aniversariante curtiu as muitas 

felicitações pelas redes sociais.
Felicidades, querida! Deus a abençoe!

Princesa linda Sexta-feira 
festiva

A linda Maria Alice em dia de festa de 
primeiro aniversário, junto a mãe Rhayanna 
de Oliveira Reid  e a avó Fabiana de Oliveira

A aniversariante Dinorá em clima de 
aniversário sexta passada

Aniversariando Comemoração 
íntima

Abraços de 
aniversário

Felicitações de 
terça

Quem esteve trocando de idade no dia 
21 de abril foi a Diretora da Feira de Agri-
cultura Familiar e Economia Solidária do 

Município de Macaé (Coopmac), Miria 
Marins. Ela curtiu clima de abraços, claro, 

em isolamento social.
Felicidades!!!

A empresária Cíntia Pessanha também 
trocou de idade, no dia 18 de abril, sendo 
altamente cumprimentada pelas redes 

sociais.
Felicidades, querida! Deus a abençoe!

A cantora Mariana Machado, que tam-
bém teve que fazer uma pausa em sua 

carreira por causa da pandemia, ganhou 
muitas felicitações de aniversário na 

terça-feira (28).
Mil parabéns!!!

Com uma super bem decorada festa só 
para a família, a blogueira Karyn Crespo 

curtiu clima de aniversário domingo (26), 
quando completou seus 30 anos de idade. 

Ela ganhou muito carinho dos mais íntimos.
Deus a abençoe, querida!!!

A bela Cíntia em clima festivo junto ao 
marido

A aniversariante Mariana Machado que 
esteve em clima festivo na terça-feira

Miria que viveu dia especial de 
aniversário

A bela Karyn em dia festivo com o filho 
Benício e o marido Léo

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

ISOLAMENTO SOCIAL, TÓPOFOBIA, CRONOFOBIA
Vivemos tempos difíceis e comple-

xos. Com a chegada do Ecovid 19 no 
Brasil, muitas incertezas nos tocam. 
Milhões de pessoas sendo tocadas, 
quer seja pelas incertezas na manuten-
ção do trabalho, quer seja por sua perda. 
As perdas que já se somam com os mi-
lhares de mortes. Perdas irreparáveis. 

Tenho acompanhado alguns dos fe-
nômenos que estão sendo produzidos 
na subjetividade das pessoas que tenho 
contato semanalmente e, com efeito, 
pelas notícias da mídia. Muitas pessoas 
sofrendo com a questão do isolamento 
social.

Um dos fenômenos que tenho 
acompanhado é o do sofrimento 
devido à experiência de que “os dias 
parecem os mesmos”. Escutei isso de 
várias pessoas. “Temos passado por 
feriados, mas, nem parece feriado... os 
dias são muito parecidos”. Muitas des-
tas pessoas desejam sair, mas, preferem 
não arriscar. 

Em diálogos com elas, tenho perce-
bido que elas sentem viver num “eter-
no presente”. “Parece que o tempo não 
passa...”, afirmam. O sentimento de an-
gústia, de ansiedade, de uma apreensão 
diante do dia que começa, são alguns 
dos ‘sintomas’ desta experiência. 

Fica claro que o fato de iniciar mais 
um dia, acordando para mais um dia, 
faz estar diante da vida, mais uma vez. 
No entanto, uma vida que é sentida 
subjetivamente como “parece que é o 
mesmo dia... todos os dias”. Muitas des-
tas pessoas sofrem de uma aversão ao 
dia que se inicia, pois, o sentimento no 
corpo e as imagens e pensamentos são 
a de um dia que se repetirá.

A relação com o espaço de casa se 

tornando repetitiva, produz uma cer-
ta aversão, um certo incômodo com 
os espaços vividos da casa. Isto decorre 
do fato de que o corpo-mente, ou seja, 
os modos de sentir, pensar e estar no 
ambiente estão restritos a um mes-
mo espaço. Desta forma, temos como 
efeito desta relação com o espaço onde 
o isolamento social é feito, uma Topofo-
bia (topos, do grego, significando ‘lugar’; 
fobia, do grego Fobos, tendo o sentido 
de ‘aversão, medo’. A palavra topofobia 
significa uma aversão ou ‘medo’ de um 
determinado lugar. No caso das expe-
riências de isolamento social, temos a 
expressão na subjetividade de muitas 
pessoas de uma ‘certa aversão’ ao espa-
ço vivido e sentido como ‘sempre igual’. 
A experiência subjetiva é a de que o es-
paço não se transforma. A experiência 
vivida é a de um espaço estático.

Por sua vez, o tempo não parece 
passar. A experiência vivida no plano 
temporal é a de um ‘eterno presente’. O 
afeto é o de um tempo que não flui, não 
corre, não se transforma. A experiência 
vivida e sentida é a de um tempo estáti-
co. Poderemos utilizar a expressão ‘cro-
nofobia’ para designar esta ‘aversão’ ao 
tempo que não passa, ou seja, ao tempo 
que se cristalizou num eterno presente. 
A palavra cronofobia também é utili-
zada nas experiências onde as pessoas 
que passaram pelo isolamento e que, 
ao momento de voltarem aos contatos 
externo, sentem o desconforto com o 
tempo que passa a fluir, com as trans-
formações que, mais uma vez, tocam 
a sua vida.

Em diálogos com inúmeras pesso-
as que passam pelo isolamento social e 
que não saem de casa, temos trabalha-

do sobre a construção de repertórios de 
vida onde a experiência da ‘topofilia’, 
ou seja, do amor e do prazer de estar 
num ambiente possa, mais uma vez, 
ganhar vida em suas vidas! A partir 
do fato de poderem se encontrar com 
situações simples, como ler um livro, fa-
zer ginástica, conversar com alguém, 
mesmo que seja a distância, observar 
aquilo que, no dia a dia costumeiro da 
vida considerada ‘normal’, passa por 
despercebido.

Este amor e prazer na relação com 
ambiente vivido pode ser construído, 
de pouco a pouco, sobretudo, quando 
buscamos os caminhos da simplicida-
de, fazendo contato com atos que pos-
sam alimentar a nossa subjetividade, a 
nossa alma. Uma busca na relação com 
aquilo que é pequenino e quase sem va-
lor para uma sociedade que só valoriza 
os bens materiais e grandes feitos! Uma 
busca que pode transformar as lentes 
de ver a vida a cada dia. Uma busca que 
pode trazer os movimentos do tempo, 
na medida em que a percepção da vida 
saia daquilo que falta, para se valorizar, 
aquilo que está aqui-e-agora, diante de 
nós e que está disponível para nós. 

A experiência da topofilia e de uma 
cronofilia pode ser construída. Expe-
riência onde passamos a nos trans-
formar com a vida que está diante de 
nós. Um amor ao espaço de vida que 
possuímos. Um amor e a valorização 
do tempo de vida que se abre a cada dia, 
mais uma vez, para todos nós.

 Sinta, pense... reflita! 

Abraço afetivo,

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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CRÉDITO

A história é escrita a partir de um 
diário neural extraído da derma-
armadura usada pelo personagem 
principal, Ron Ger Schowleng. 
Um humano que habita uma 
esfera Dyson. Segundo o diretor 
do Planetário do Rio de Janeiro, 
Naelton Araújo, a Esfera Dyson 
é uma construção imaginada 
pelo físico e matemático inglês, 
Freeman Dyson, que morreu em 
fevereiro de 2020. 

LIVRO

Ficção cientí�ca 
escrita em 
Macaé aborda 
problemas do 
isolamento social
A trama também mescla ficção científica com 
literatura fantástica em um cenário futurista, que 
discute filosofia, religião e debate preconceitos em 
meio a uma guerra inter-racial

Se você está - ou conhece 
alguém que está - doente 
ou pelo menos estressado 

com o isolamento social das últi-
mas semanas causado pela crise 
do Covid-19, imagina uma socie-
dade que experimenta isso por 
centenas de anos? Essa é a visão 
de Hegemonia - O Herdeiro de 
Basten, livro de ficção científica 
nacional que chegou a ser indi-
cado ao prêmio Portugal Telecon 
em 2008 e foi relançado em feve-
reiro de 2020 e este mês entrou 
entre os 100 mais vendidos no 
gênero no Brasil.

A história mostra um futuro 
muito distante no qual a huma-
nidade evoluiu, graças à tecnolo-
gia, e conquistou outros planetas 
submetendo seus habitantes. O 
império humano espalhou-se 
pela galáxia e agora se chama 
Hegemonia, cuja capital é o pla-
neta Dison. 

Neste futuro os seres hu-
manos conquistaram, enfim, 
a imortalidade, graças à der-
ma: uma espécie de armadura 
tecnológica que protege os 
humanos,tanto das ameaças 
ambientais,quanto de vírus, 
bactérias, tornando o ser hu-
mano virtualmente imortal. 
Além disso, também grava 
informações, permite o tele 
transporte e diversos recur-
sos que deixariam Tony Stark, 
o Homem de Ferro, morrendo 
de inveja. E é nesse cenário fu-
turista que se passa o romance 
de ficção científica Hegemo-
nia: O Herdeiro de Basten, es-
crito pelo jornalista Clinton 
Davisson, e lançado em 2007 
pela editora Arte & Cultura 
e que agora conta com uma 
edição ampliada em formato 
e-book pela Amazon.

A história é escrita a partir 
de um diário neural extraído 
da derma-armadura usada 
pelo personagem principal, 
Ron Ger Schowleng. Um hu-
mano que habita uma esfera 
Dyson. Segundo o diretor do 
Planetário do Rio de Janeiro, 
Naelton Araújo, a Esfera Dy-
son é uma construção imagi-
nada pelo físico e matemático 
inglês, Freeman Dyson, que 
morreu em fevereiro de 2020. 
“É uma megaestrutura hipo-
tética originalmente descrita 
por Freeman Dyson, a qual 
orbitaria uma estrela de mo-
do a rodeá-la completamen-
te, capturando toda ou maior 
parte de sua energia emitida. 
Dyson especulou que tal es-
trutura seria a consequência 
lógica da sobrevivência e da 
escalar necessidade de ener-
gia de uma civilização avança-
da tecnologicamente, e propôs 
que a busca de evidências de 
tal estrutura poderia levar à 
detecção de vida extraterres-
tre com inteligência avança-
da.”, explica.

A Esfera Dyson descrita no 
livro seria uma gigantesca re-
doma metálica com a circun-
ferência da órbita do planeta 
Júpiter, ou seja, 778 milhões 
de km. “Para se ter uma ideia, 
a luz consegue dar sete voltas 
em torno da Terra em apenas 
um segundo. Para chegar a Jú-
piter, a mesma luz leva aproxi-
madamente 35 minutos para 
ir da Terra até Júpiter. O que 
não falta em Dyson são es-
paços vazios e o livro fala da 

solidão e do isolamento que 
o personagem passa quando 
vai estudar na Capital de Dy-
son”, explica o autor, Clinton 
Davisson que passou mais de 
sete anos escrevendo o livro.

Após anos estudando em 
Dyson, Ron retorna a seu pla-
neta natal, Eloh e para o reino 
de Basten, cujo rei é seu irmão 
Shodan Schowleng.  Eloh é um 
planeta artificial, que orbita a 
Esfera Dyson, com montanhas 
que flutuam no ar e oceanos, 
com águas que desafiam a 
gravidade e se erguem como 
muralhas. Lá também existem 
dragões, sereias e fadas.

O ponto de partida para a 
aventura é quando Shodan, rei 
de Basten, recebe um pedido 
de ajuda de um grupo de seres 
marsupiais, chamados gelfos, 
cuja vila está sendo atacada 
por uma horda de dragões ver-
melhos. No decorrer da trama, 
Ron enfrentará uma jornada 
de autodescoberta e quebra de 
paradigmas. 

O protagonista, Ron, es-
tá constantemente ques-
tionando as ideologias que 
regem a Hegemonia e os 
seres que a compõe. Pois, 
ao mesmo tempo em que o 
império é vasto e tecnologi-
camente avançado, também 
é decadente e contraditório. 
A trama tem influências de 
vários elementos da cultu-
ra pop, como a série Plane-
ta dos Macacos, Monteiro 
Lobato, Homem de Ferro 
e Tolkien. Mas também de-
bate conceitos de filosofia e 
comunicação como Anto-
nio Gramsi e Marshal Ma-
cLuhan.

Autor lembra a influência 
dos dez anos morando em 
Macaé

A primeira versão do livro 
foi escrita em 2007, com 
284 páginas. A nova versão 

possui 416 páginas e a am-
pliação teve como intuito 
dar mais tridimensionali-
dade a alguns personagens 
e principalmente deixar o 
final melhor desenvolvido.

Embora nascido em Volta 
Redonda e feito mestrado e 
agora doutorado em Minas 
Gerais, Clinton Davisson 
morou dez anos em Ma-
caé e afirma que a cidade 
foi muito importante pa-
ra o desenvolvimento do 
livro. “As influências são 
diversas”, conta o autor. 
“Cheguei a criar uma raça 
de seres ontem existe um 
apartheid entre os verdes 
(dominantes) e os marrons 
(escravos). Isso foi inspira-
do no período em que tra-
balhei como terceirizado, 
ou seja, crachá marrom na 
Petrobras. Chegaram a me 
chamar de ‘vassalo’ da for-
ma mais pejorativa possível 
lá dentro, foi uma experiên-
cia traumática”, lembra.

Mas são as experiências 
boas na cidade que predomi-
nam para o autor. Uma cida-
de cheia de contrastes como 
Macaé é um prato cheio para 
um escritor. “Talvez a melhor 
experiência foi com as pessoas 
que conheci e que ficaram no 
meu coração para o resto da 
vida. Alguns inspiraram até 
personagens como a ex-vice 
prefeita Marilena Garcia, que 
foi inspiração direta para 
uma personagem que alguns 
dizem ser a melhor do livro. 
Marilena é uma mulher forte, 
guerreira e, ao mesmo tem-
po, doce e acolhedora. Assim 
que nos conhecemos eu achei 
que ela daria um ótimo per-
sonagem”, conta o autor que 
atualmente está terminando a 
continuação de O Herdeiro de 
Basten e que vai se chamar 
Hegemonia - Vellanda.

FICHA TÉCNICA:

Hegemonia: 
O Herdeiro de 
Basten

 ● AUTOR: Clinton Davisson
 ● ISBN: 8589685136
 ● EDITORA: Amazon 
Servicos de Varejo do 
Brasil Ltda
 ● PÁGINAS: 416
 ● LINK de compra: <https://
www.amazon.com.br/
Hegemonia-Herdeiro-
Basten-segunda-
ampliada-ebook/dp/
B0858G6C46>

Sinopse do livro
Orgulhosos de sua 
supremacia militar e cultural 
sobre as outras civilizações 
da galáxia, os disonianos 
se autodenominaram A 
Hegemonia. Seu império e 
sua cultura, entretanto, estão 
ruindo lentamente e seus 
cidadãos cansados de não 
terem interação social migram 
em massa para a realidade 
virtual em busca de um mundo 
onde não há frustrações, 
nem tristeza. Neste cenário, 
o jovem estudante Ron 
Schowlen compra um diário 
neural e começa a gravar seus 
pensamentos e sua rotina 
na capital da Hegemonia; 
até que uma decepção o 
faz abandonar tudo e voltar, 
depois de dez anos, para Elôh, 
seu planeta natal. Lá ele vai ter 
que reencontrar seus irmãos, 
Shodan e Dúnia, soberanos 
do reino de Basten. A tensão 
entre os três só é quebrada 
pelo pedido de ajuda de uma 
tribo distante de marsupiais 
cuja vila está sendo invadida 

pelos agressivos dragões 
vermelhos. Durante a viagem 
pelo cenário grandioso do 
planeta Elôh, com seu anel 
de fogo e suas aberrações 
gravitacionais, Ron vai 
conhecer melhor a economia 
e a cultura de um mundo 
cheio de contrastes sociais 
e diversidades religiosas. 
Enquanto se preparam para 
a derradeira batalha contra 
os dragões, Ron e seus 
irmãos vão descobrir que, 
nos domínios da Hegemonia, 
nem tudo é o que parece e a 
verdade pode ser algo muito 
mais terrível do que nosso pior 
pesadelo.

Sobre o autor: Natural de 
Volta Redonda (RJ), Clinton 
Davisson é jornalista, formado 
pela UFJF, com pós graduação 
em cultura africana e indígena 
pela FeMaas de Macaé-RJ e 
mestrado em Comunicação 
Social também pela UFJF. 
Atualmente trabalha como 
diretor e roteirista da 
produtora Escaravelho no 
Rio de Janeiro.
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O comércio padece junto a situação que o Brasil se encontra. Flexibilização com ordenamento 
neste país não existe. Estamos vendo a prova nas ruas diariamente

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.

brasileiro tem mesmo que derramar grana na população. Estamos a dezenas de anos 
sustentando vale terno, vale gravata, viajes internacionais e COMIDA de políticos. E eles não 
gastam tudo não! Se vocês observarem tudo existe um "fundo" pra algo. 

dinheiro na economia brasileira. Durante décadas sustentamos os políticos de Brasilia e seus 
luxos. Prefeitos e vereadores pelo país a fora e seus grandes luxos. Quero ver um político ficar 
sem salário porque adoeceu. Eles recebem salário até na cadeia.

Ou nesses anos todos eles arrecadaram e gastaram? Onde ficou a administração PÚBLICA? 
Ou era uma administração pública/privada? Cade as reservas do país?

a galera tá se comunicando muito mais pelas redes sociais isso é real. Mas existe uma 
parcela de "indigestos" por aí, que andam vazando fotos e conversas em print. Ainda é tudo 
engraçado, mas logo um passa pro outro, que rebate e por ai vai. Sabe-se que palavras o vento 
leva, mas escrita hoje em dia fica.

vemos nos supermercados pessoas grudadas, se esbarrando. Aqui mesmo em Macaé não 
respeitam o espaço alheio, aliás nunca respeitaram. 

GASOLINA.

O GOVERNO

QUE DERRAMEM

AGORA É A HORA DOS POLÍTICOS

EM TEMPO DE COVID 19

A TODO O MOMENTO

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Michael Mendes (@michaelmendesss), está tentando participar do projeto casa 
da maromba, criado pelo @toguro, conhecido no mundo fitness e no bodybilding... 
policial penal há 10 anos, faixa preta de karatê E de jiujitsu,  agora vem se dedicando 
ao mundo fitness

ABRE OU NÃO ABRE?

Mais cor para a 
criançada
na quarentena

EDUCAÇÃO

Já que é para ficar em casa, 
para colaborar em não pro-
p a g a r  o  C o r o n a v í r u s ,  q u e 
s e j a  d a  m e l h o r  f o r m a  p o s -
sível. Então, que tal colocar 
um pouco mais de cor a esses 
dias? A Prefeitura de Macaé 
v e m  p r o m ov e n d o  a ç õ e s  d e 
c o m b a t e  a o  C o v i d - 1 9  e m 
diversas esferas, sejam eco-
nômicas ou médicas. E, para 
auxiliar as famílias no entre-
tenimento com os pequenos, 
oferece mais uma iniciativa: 
desenhos para colorir,  que 
podem ser baixados no site: 
http://macae.rj.gov.br/con-
teudo/ leitura/titulo/dese-
nhos-para-colorir .

A l g u m a s  i l u s t r a ç õ e s  s ã o 
u m a  o p o r t u n i d a d e  d e  c o -
nhecer mais sobre os pontos 
turísticos do município. Tem 
o Peito do Pombo, as Praias 
d o s  C a v a l e i r o s ,  a  i l h a  d o 
Francês,  o Mercado de Pei-
xe, a Igreja de Sant´Anna, o 
Solar dos Melos, que são car-
tões postais macaenses.

Mas ainda há uma home -
n a g e m  a o s  p r o f i s s i o n a i s 
que estão na linha de fren-
t e  n o  c o m b a t e  a o  v í r u s :  o s 
a n j o s  d a  r u a  e  o s  a n j o s  d e 
plantão, verdadeiros heróis 
nessa pandemia. Guardas de 
trânsito, Defesa Civil, médi-
cos, enfermeiros, pessoal da 
limpeza, recepcionistas, que 
atuam nas ruas e nos hospi-
tais. . .  É só escolher,  impri-
mir e usar a criatividade.

O s  a d u l t o s  t a m b é m  p o -
dem pegar carona e usar a 
i m a g i n a ç ã o,  j á  q u e  p i n t a r 
exige uma boa dose de con-
centração e  faz com que a 
p e s s o a  s e  c o n e c t e  c o m  o 
tem p o p rese nte.  I ss o  a ju -
da a  diminuir a  ansiedade 
e traz satisfação pessoal ao 
ver algo sendo feito com as 
próprias mãos. A atividade 
estimula a criatividade, ins-
tiga a curiosidade, exercita 
a s  h a b i l i d a d e s  m a n u a i s  e 
aprimora nossa capacidade 
de observação. 

DIVULGAÇÃO

Os desenhos para colorir, podem ser baixados no site: http://macae.rj.gov.br/conteudo/
leitura/titulo/desenhos-para-colorir .
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O lindo casal Leonardo Gangara e Shana Natalino 
em total felicidade em dia do “SIM”

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Rogerio e PatriciaCertorio em 
festa de alegria dele(24)

A amada Maria das Graças, com sua alegria 
contagiante, celebrando seu dia feliz. Parabéns, que 

Deus lhe abençoe sempre!!!

O cabelereiro Kall Fernandes brindando mais um outono 
vivido, Parabéns querido!!!

A bela Sabrina Rocha Herlander Salgado festejando 
com o namorado Hildemar Miranda seu grande dia de 

aniversário. Parabéns querida!!!

Festival 'Varilux Em Casa' 
oferece 50 �lmes franceses 
de graça no Looke

CINEMA

A partir de segunda-feira, 
27 de abril, o Looke, maior 
plataforma brasileira de 
distribuição de vídeos on 
demand, faz via streaming 
a exibição de 50 filmes que 
integraram quase todas as 
edições do Festival Varilux 
de Cinema Francês. E o que 
é melhor: para assistir em 
casa, de graça e durante qua-
tro meses! Os amantes da fil-
mografia francesa já podem 
aproveitar o Festival Varilux 
Em Casa. 

"Neste momento, em que 
a indicação é o isolamento 
social por conta da pande-
mia e que muitas pessoas 
devem enfrentar proble-
mas financeiros, queremos 
ser solidários e propor uma 
programação de qualidade 
para entreter e ajudar a pas-
sar os dias de quarentena", 
dizem Emmanuelle e Chris-
tian Boudier, organizadores 
do Festival. O Festival Vari-
lux Em Casa não substitui o 
Festival Varilux de Cinema 

Francês nas salas de cine-
ma. Os organizadores espe-
ram poder anunciar as novas 
datas em breve, para que o 
evento aconteça ainda em 
2020.

O público poderá descobrir 
ou reencontrar sucessos de 
edições passadas com gran-
des astros franceses como 
Gérard Depardieu (Tour de 
France), Isabelle Huppert 
(Branca Como Neve), Cathe-
rine Deneuve (O Reencontro, 
A Última Loucura de Claire 
Darling), Jean Dujardin (O 
Retorno do Herói), Juliette 
Binoche (Quem Você Acha 
que Sou, Tal Mãe, Tal Filha, 
Vidas Duplas), Omar Sy (Jor-
nada da Vida, O Doutor da 
Felicidade), Vincent Lindon 
(A Aparição), Virginie Efi-
ra (Um Amor Impossível) e 
Marion Cotillard (Rock and 
Roll, por trás da fama, Um 
Instante de Amor).

A seleção apresenta di-
versidade de gêneros: co-
m é d i a s  ( N a  C a m a  c o m 

Victoria, Amor à Segunda 
Vista, Finalmente Livres), 
dramas (Graças a Deus, de 
Ozon, vencedor do Urso de 
Prata em Berlim, A Viagem 
de Fanny, Através do Fogo), 
filmes históricos (A Revo-
lução em Paris, O Impera-
dor de Paris, Cyrano mon 
Amour) e thrillers (A Noite 
Devorou o Mundo, O Último 
Suspiro, Carnívoras). E ainda 
estão disponíveis seis longas 
de animação dublados para 
as crianças assistirem sozi-
nhas ou com a família: Abril 
e o Mundo Extraordinário, 
A Raposa Má, O Menino da 
Floresta, Asterix e o Domí-
nio de Deuses, Asterix e a 
Poção Mágica e Um Gato em 
Paris.

Para mergulhar nessa sele-
ção especialmente pensada 
para todos os gostos e to-
das as idades, basta acessar 
o link: https://www.looke.
com.br/movies/festival-
varilux-em-casa e  fazer um 
cadastro simples.

DIVULGAÇÃO

Iniciativa solidária de realização online do festival em função da 
quarentena já está no ar

Felicidade no ar Abraços de 
domingoNão há nada mais lindo que a 

consagração do amor no casa-
mento!!! Assim o lindo casal 
Leonardo Gangara e Shana Nata-
lino estiveram no dia 24 de abril, 
quando aconteceu o Dia magico 
do “Sim”com o casamento no Ci-
vil, no Cartório do Rio de Janeiro. 
Parabéns que a união seja forte 
o suficiente para desenhar uma 
linda história de amor, ungida 
pelas bênçãos de Deus!!!

O casal Patrícia e Rogerio Cer-
tório, que curtiu festa, por conta 
do aniversário dele, que aconte-
ceu no dia 26 de abril, quando a 
família se reuniu para saudar o 

querido aniversariante. Para-
béns, que a alegria e o amor de 

Jesus continue enfeitando a 
família de vocês!!! 
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Tigre e o Tigrinho - A natureza 
Uma tigresa grávida estava morta de fome. A fome era 

tanta que acabou atacando um rebanho de cabras. Eles lu-
taram muito. A fera perdeu a batalha e a vida. Mas o filhote 
nasceu. 

As cabras adotaram o bichinho. Ele aprendeu todos os 
hábitos das cabras e até a comer grama, mas grama não é 
comida de tigre, né pequenos? Por isso o coitado tinha apa-
rência para lá de estranha. Não era uma coisa nem outra. 

Um dia, um tigrão atacou o rebanho. As cabras fugiram. 
Mas o tigrinho pai ficou lá. Quando o grandão viu a triste 
figurinha, perguntou: 

- O que está fazendo aqui? Você é um tigre. Venha co-
migo. 

Os dois foram para a cova dos tigres. Encontraram lá 
uma gazela recém-capturada. O jovem comeu carne pela 
primeira vez. No começo, engasgou. Depois gostou. Desco-
briu que não era um tigre-bode. Era um jovem tigre. Hoje 
reina na floresta. 

Às vezes, a gente banca o tigre-bode. Tem medo de assu-
mir a própria grandeza. É o caso do Flávio. O garoto pen-
sava que nunca escreveria uma boa redação. O vovô que 
é professor de português deu força para o neto. Disse que 
ele era capaz. Bastava tentar. Ele ouviu o conselho. Tirou 
a melhor nota da classe. 

Moral da história: as pessoas nascem para serem 
grande!!!

Cheia de personalidade 
e de estilo!!! É a bela 
Valentina Gomes Golosov, 
a estrela que ilumina 
o Céu de seus papais: 
A advogada Alice e 
o engenheiro Diego 
Golosov. Uma benção!!!

Uma rainha pequenina 
coroada de amor!!! É a 
Angelina PrucoliShueler, 
o brilho dos olhos de seus 
papais: os médicos, Luma 
e Marcio Shueler. Linda a 
baby!!!

Ela é uma chuva de alegria!!! É a Antonella Murta, a irradiação potente de carinho 
da vovó Joelza Murta. Divina!!!

Uma Sereia que encanta até os oceanos!!! É a Cecilia Arrigoni Marins, o amor 
maior do mundo de seus papais: Jaqueline e Matheus Marins. Um Encanto!!!

Uma princesa fofa e risonha!!!É a Sophia Morgan, a alegria do universo de seus 
papais: Gabriela e Glen Morgan. Um sonho!!!

A versão mais bela do Super-
Homem!!! É o Benicio Braga, o 
perfeito herói de seus papais: 
Marcella e o veterinário,Júlio Braga. 
Cativante!!!


	Jornal 01-05-2020 (01)
	Jornal 01-05-2020 (02)
	Jornal 01-05-2020 (03)
	Jornal 01-05-2020 (04)
	Jornal 01-05-2020 (05)
	Jornal 01-05-2020 (06)
	Jornal 01-05-2020 (07)
	Jornal 01-05-2020 (08)
	Jornal 01-05-2020 (09)
	Jornal 01-05-2020 (10)
	Jornal 01-05-2020 (11)
	Jornal 01-05-2020 (12)
	Jornal 01-05-2020 (13)
	Jornal 01-05-2020 (14)

