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Atriz macaense celebra 60 anos 
de idade e 30 de arte e aplausos
A atriz Fátima Jorge está em festa junto com o Grupo Acto, que entra no seu 34º aniversário de atividades 

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Apresentando uma bela tra-
jetória no mundo das artes 
e de defesa da arte, a atriz 

Fátima Jorge vive um clima mui-
to especial, ao completar 60 anos 
de idade na quarta-feira (13) e 30 
anos de carreira. “Estamos pas-
sando por um momento único, 
mas se Deus quiser vamos atra-
vessar”, disse a atriz que afirma 
que quando a pandemia passar 
irá celebrar os acontecimentos 
em grande estilo.

Por oultro lado, Fátima lembra 
que neste mesmo dia, 13 de maio, 
o Grupo Acto também completou 
34 anos de atividades, agremiação 
artística que ela ajudou a fundar, 
sendo honrada por ser uma das 
fundadoras.

“É uma data muito pontual para 
mim, marca um ciclo onde a arte e 
a vida se entrelaçam, e ainda neste 
dia o Grupo Teatral Acto faz tam-
bém aniversário de 34 anos de 
existência”, declarou a atriz acres-
centando que descobriu o teatro 
no ano de 1990, ainda no antigo 
teatro do Nec no Colégio Matias 
Neto. “Ali descobri um universo 
novo se abrindo, onde encontrei 
um mundo de possibilidades, me 
apaixonei por essa arte e por todos 
esses anos o teatro pautou a mi-
nha vida. Através do Grupo Acto 
aprendi sobre esse oficio, pesqui-
sei, experimentei e ainda formei 
uma família com outro integran-
te do Grupo e temos a nossa filha 
Maria Luiza Lelis, que também é 
atriz e cantoraE, contou.

Por conta do teatro muitas ou-
tras portas se abriram para ela, 
como o Cerimonial de eventos 
públicos e privado outra grande 
paixão de sua vida, tanto na Pre-
feitura de Macaé e na Fundação 
Macaé de Cultura em gestões 
passadas.

Além de atuar, atualmente 
ministra Oficina de teatro para 
professores, e no Projeto Acto 
Comunidade no Centro Cultural 
Rinha das Artes é responsável 

pela área de História do Teatro e 
Interpretação e compreensão de 
texto. “Amo o Teatro, essa possi-
bilidade de viver várias vidas, tra-
zer a luz novas leituras de mundo, 
comunicar, informar, esclarecer e 
expor possibilidades e universos, 
penso ser missão e quero viver in-
tensamente isso sempre”, frisou.

TRAJETÓRIA ARTÍSTICA

Fátima Jorge apresenta em seu 
currículo as seguintes atividades: 
Membro efetivo do Grupo Teatral 
Acto com premiações em vários 
Festivais de Teatro em Macaé e Re-
gião como “Melhor Atriz e Melhor 
Intérprete Poesia; como produtora 
participou de - 1995 “Palhaços” de 
TimochencoWebi, - 2001 “Delicio-
so Horror” de Ricardo Meirelles, - 
2003 “Este Mundo é um Arco Íris” 
de Ronaldo Ciambrone (remonta-
gem), - 2006 “A Perseguição” de 
TimochencoWebi, - 2009 “Con-
versa inconsequente numa Tarde 
Morna de Domingo” de Ricardo 
Meirelles, - 2011 “Romeu e Julie-
ta” de William Shakespeare, - 2011 
“Sonhos de uma noite de verão” de 
William Shakespeare.

Teve também participação co-
mo Atriz: - 1990 “A Louca” colagem 
do grupo, - 1991 “A Revolução dos 
Bruxos” de Gilberto Alves, - 1992 
“Mãos ao alto classe média” de 
Domício Mota, - 1993 “Contagem 
Regressiva - VálterVilart, - 1994 
“O Santo e a Porca - Ariano Suas-
suna, -1998 “Deu a louca na TV” 
sátira do Grupo, - 2001 “Delicio-
so Horror”de Ricardo Meirelles, 
-2001 a 2003/ 2009 e 2010 - “Pai-
xão de Cristo- Espetáculo da Fun-
dação Macaé de Cultura, - 2006 
“A Perseguição” de Timochen-
coWebi, - 2008 “Conversa incon-
sequente numa Tarde Morna de 
Domingo” de Ricardo Meirelles, 
- 2009 “As três palavras divinas” 
LeonTolstoi, - 2011 “Romeu e 
Julieta” de William Shakespeare, 
- 2014 “Conversa inconseqüente 
numa tarde morna de domingo” 
Ricardo Meirelles, - 2016 “Bodas 
de Sangue” Federico Garcia Lorca.

DIVULGAÇÃO

Conversa Inconsequente

Romeu e Julieta

Bodas de Sangue

As tres palavras divinas

Espetáculos Acto
”Melancolia” Jean Paul Sartre - 1987; “Contagem 
Regressiva” - Valter Vilar - 1988; “Este Mundo é um 
Arco Íris” - Ronaldo Ciambrone - 1989; “A Louca” - 
Colagem do Grupo - 1990; “A Revolução dos Bruxos” 
- Gilberto Alves - 1991; “Mãos ao alto Classe Média” 
- Domício Mota - 1992; “Contagem Regressiva - 
Remontagem - 1993; “Mostra Acto Um” - Gilberto 
Alves - 1993; “O Santo e a Porca - Ariano Suassuna 
- 1994; “Palhaços” - Timochenco Webi - 1995; “A 
Perseguição” - Timochenco Webi - 1996; “Deu a 
louca na TV” - Colagem do Grupo - 1998; “Lucrécia, 
o veneno dos Bórgia” - Paulo César Coutinho -2000; 
“Disse adeus às ilusões e embarcou para Hollywood” 
Ricardo Meirelles - 2001; “Delicioso Horror” - Ricardo 
Meirelles - 2001; “Amigos” - Ricardo Meirelles - 2001; 
“Um convidado Especial” - Ricardo Meirelles - 2001; 
“Este mundo é um Arco Íris” - remontagem - 2003; 
“A Perseguição” - Remontagem - 2006; “Conversa 
inconsequente numa tarde morna de domingo” Ricardo 
Meirelles - 2008; “As três palavras divinas” Tolstoi - 

2009; “Romeu e Julieta” - William Shakespeare - 2011; 
Sonhos de uma noite de verão - William Shakespeare 
Montagem Ponto de Cultura Acto Comunidade- 2011; 
“A Floresta do luar não vai acabar” - Phidias Barbosa 
- 2012; “Giz” - Criação coletiva Ponto de Cultura Acto 
Comunidade - 2012; “Giz” - Remontagem - 2013; “A 
Perseguição” - Timochenco Wehbi Projeto Maratona 
Acto em Cena- 2013; “Conversa inconsequente 
numa tarde morna de domingo” Ricardo Meirelles 
- 2013; “A onça e o bode” Infantil - 2013; “Amigos”- 
Ricardo Meirelles - 2013; “Alice”- Montagem: Acto 
Comunidade - 2013; “Giz” - Remontagem - 2014; 
“Cale-se”Montagem: Acto Comunidade Master - 2014 
Texto: Criação coletiva; “Peter Pan” Montagem: Acto 
Comunidade Infantil- 2014; “Cale-se”Remontagem 
- 2015 Texto: Criação coletiva; “O Pequeno Príncipe” 
Infantil Montagem: Acto Comunidade-2015; 
“Contagem Regressiva” Valter Vilart- 2015; “Contagem 
Regressiva” Valter Vilart Remontagem - 2016; “Bodas 
de Sangue” Federico Garcia Lorca (Acto 30 anos) - 
2016; “Dom Supremo” Montagem Acto Comunidade 
- 2016; “Palácio dos Urubus” Ricardo Meirelles - Acto 
Comunidade - 2019.

Grupo Teatral 
Acto 34 Anos

Em 13 de maio de1986 nasce o 
Grupo Teatral Acto, uma Associa-
ção cultural sem fins lucrativos 
reconhecido de Utilidade Públi-
ca Municipal pelo Decreto Lei nº 
1469/93 e Estadual pelo Decreto 
Lei nº 1594/93 pelas mãos de três 
garotos que queriam redescobrir 
a arte de fazer teatro: Gilberto Al-
ves, Luiz Lelis e Jorginho di Pau-
la com suas visões diferentes de 
mundo, apostavam numa nova 

linguagem em uma nova forma de 
se expressar; Teatro experimen-
tal era a filosofia. E assim nasceu 
o primeiro espetáculo “Melan-
colia” uma leitura de Sartre, uma 
grande ousadia e o palco Teatro 
Nec prédio ao lado do Colégio 
Matias Neto, o abrigo do Grupo 
Acto na sua primeira década.

Na sua caminhada o Grupo foi 
arregimentando novas pessoas 
que se engajaram na proposta e 
vivenciando novas experiências, 
e novas montagens teatrais a cada 
ano, algumas delas premiadas em 
Festivais de Teatro dentro e fora 
da cidade e recordes de público e 

crítica ao todo foram 34 monta-
gens com grandes nomes da dra-
maturgia. Além da arte do teatro, 
com o passar dos anos o Grupo 
passou a ser um grande ativista 
cultural na cidade em busca do 
crescimento e no fortalecimento 
e ainda reconhecimento da iden-
tidade cultural de Macaé. E então 
passou a ser uma bandeira, uma 
missão do Grupo Acto.

Nos primeiros cinco anos o 
Grupo se dedicou a novas pesqui-
sas, variados gêneros foram pes-
quisados e montados durante sua 
trajetória da comédia ao drama, 
sem deixar de lado sua caracterís-

tica à experimentação. Destaque 
especial na comemoração dos 
seus 15 anos no anos de 2001, o 
Grupo montou quatro espetácu-
los no ano de Ricardo Meirelles, 
premiado autor macaense.

Em 2009, 2010 foram dedica-
dos ao Projeto Acto Comunidade 
que é Ponto de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro, onde monta-
mos o espetáculo “As Três pala-
vras divinas”, um conto de Tolstoi 
em frente à Câmara Municipal de 
Macaé em 2009, e a partir do ano 
de 2010 nos dedicamos tambéma 
ao espaço Centro Cultural Rinha 
das Artes. O gruto tem como Pre-
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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)

Minha irmãzinha do coração, Vera Lucia 
Golosov viveu seu dia especial quinta-feira 
(14) por conta do seu aniversário. A come-
moração acontecerá muito breve, quando 

tudo isso passar.
Felicidades, querida! Deus a abençoe 

sempre!!!

A casa da Ana Paula Menezes acaba de ganhar mais 
alegria com a chegada da "Bela", a cachorrinha da raça 

Spitz-alemão-anão, também conhecida como lulu-
da-pomerânia, que é a menor variedade da raça spitz 

alemão.

Querida 
aniversariante Alegria da casa

A querida Vera que curtiu clima especial de 
aniversário quinta-feira

Ana Paula curtindo a sua Bela

Ritinha querida Dia especialSexta festiva Bailarina em 
festa

A querida Rita Bersot esteve trocando de 
idade na segunda-feira (11), celebrando a data 

em família.
Parabéns, querida! Deus a abençoe!!!

Quem esteve trocando de idade 
nesta sexta-feira (15) foi o advogado 

Leandro Neves, que curtiu clima 
de abraços, claro, através das redes 

sociais.
Felicidades!!!

A bela bailarina Kivia Carinho tam-
bém viveu seu dia de aniversário, sexta-
feira (15), sendo altamente cumprimen-

tada pelas redes sociais.
Mil parabéns, querida!

Mesmo em clima de isolamento social, 
o casal Dalmiro e Cristina Pessanha Feijó 

viveu a sexta-feira (15) festiva, em torno dele 
que curtia muito carinho enviado pelos mais 

chegados pelo seu aniversário.
Felicidades!!!

O aniversariante Leandro em dia de 
parabéns sexta-feira

A bela Kivia em dia especial de 
aniversário nesta sexta-feira

A aniversariante Ritinha em 
comemoração especial com o marido 

José Luiz e a filha Clara

Cristina e Dalmiro em dia festivo de 
aniversário dele sexta-feira

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

A BUSCA DE SENTIDO
Ao longo do tempo, enquanto tera-

peuta e filósofo, acompanhei e acompa-
nho pessoas que me trazem a seguinte 
questão: “qual o sentido da vida?”. Mui-
tas pessoas que me procuraram e outras 
que me procuram perderam o sentido 
da vida em algum momento de suas 
vidas.

A vida sendo vivida sem sentido, 
perdendo-se o gosto pelas coisas. Tudo 
perdendo a graça. Aquilo que, antes, da-
ria prazer, agora, sendo vivido com sen-
sações pálidas. A vida se tornando pálida.

Aquelas pessoas que, antes, traziam 
algo como novidade, agora, só trazem 
repetições. Aquela comida gostosa e tão 
saborosa perdendo o sabor. Tudo perdeu 
o sabor.

Sim, com o tempo tudo muda. Nos-
so corpo todo se transforma há cada 10 
anos. Nossa pele do corpo muda total-
mente de tempos em tempos. A natu-
reza está a se transformar a cada micro-
segundo. Mas, nós insistimos em nos 
apegar a tantas coisas.

Nós nos apegamos às tantas verdades 
que aprendemos desde pequenos. Nós 
nos apegamos às tantas certezas nas 
quais nos agarramos. Nós nos apegamos 
e nos condicionamos a ver a vida de uma 
mesma forma. Tudo isto com os nossos 
apegos. Nós passamos a nos sentir os 
mesmos. Com o tempo as verdades e as 
certezas antigas já não dão conta da vida 
no presente. Poderíamos nos perguntar: 
“precisamos jogar tudo fora?”. Diria que 
não! Podemos compreender que aquilo 
que nós aprendemos como nossas cer-
tezas, como as nossas verdades, foram 
importantes e nos deram respostas e 
caminhos em outros momentos de 
nossas vidas. Mas, talvez, perdemos a 
coragem de construir outros caminhos, 
sem tantas certezas e com menos verda-
des! Talvez nós perdemos a coragem de 
criar a vida, de experimentá-la. Talvez 

nós emburrecemos com tantos conhe-
cimentos, com tantas ideias sobre tantas 
coisas. Talvez nós tenhamos perdido a 
espontaneidade de viver as experiências 
como elas são.

Assim como as crianças que buscam 
experienciar o presente, talvez possa-
mos nos desapegar das certezas para 
aprendermos a viver as incertezas dos 
devires, as incertezas das transforma-
ções. Abrindo-nos ao altos e baixos da 
vida. Talvez uma pitada de incerteza a 
cada dia. Uma pitada de brincadeiras 
quando tudo parece ter perdido a graça. 
Uma pitada de risadas quando o assun-
to ficou sério demais. Uma pitada de 
seriedade quando tudo parece ser tão 
banal. Uma pitada de abraço quando 
a distância acontece com quem você 
ama. Uma pitada de tolerância quando 
a impaciência tomou conta de você, pois, 
afinal, também não somos perfeitos e o 
outro também pode errar, assim como 
nós. Talvez uma pitada de loucura pos-
sa nos fazer bem. Assim, aprendemos 
a cantar, a pintar, a soltar o corpo, a fa-
zer Tai-Chi Chuam da maneira que se 
quer, sem precisar de tanta regra para 
viver. Afinal, a vida não é uma linha reta. 
A vida se parece mais com as ondas do 
mar... As marés baixas... as marés altas... 
as ondas enormes que invadem a praia e 
a doçura singular das ondas que beijam 
as paisagens das praias deixando as suas 
indeléveis marcas... Assim, como o pri-
meiro beijo daquela pessoa que amamos 
tanto... suas marcas são inesquecíveis e 
elas são para sempre... A vida pode ga-
nhar o sentido quando deixamos de 
compreendê-la como um lugar para 
se conquistar, conquistar, conquistar... 
A vida vai perdendo o sentido quando 
passamos a desejar dar certo o tempo 
todo, a ganhar dinheiro o tempo todo, a 
ser bonito o tempo todo, a ser perfeito a 
todo tempo. E o tempo passa. Afinal, não 

vamos levar nada disso conosco depois. 
Mas, podemos compartilhar com as 
pessoas que nos cercam uma vida boa. 
Podemos deixar um pouco de lado os 
tantos condicionamentos, aquilo que 
nos aprisiona através dos nossos modos 
de ser tão previsíveis... 

Talvez umas pitadas de imprevi-
sibilidade possam te fazer bem! Ser 
imprevisível e dar um abraço inespe-
rado numa pessoa que você acha im-
portante para você. Ser imprevisível 
e pedir desculpas para aquela pessoa 
que nunca esperaria isso de você. Ser 
imprevisível e devolver aquele livro 
que você pegou emprestado e nunca 
devolveu. Ser imprevisível, sobretudo, 
com você. Talvez um pouco das pitadas 
de tudo isto e um pouco mais possa nos 
fazer mais humanos, mais sensíveis e 
ver que a vida passa rápido... as cadên-
cias da vida podem não esperar... Mas, 
enquanto você tiver a chance de dar o 
último suspiro, quem sabe, você pode 
ser imprevisível com você mesmo... 
se surpreenda... se surpreenda... dê de 
presente a vida no presente que flui 
diante de você! Talvez uma pitada de 
tudo isso e muito mais... ou como nos 
ensina o nosso querido poeta Fer-
nando Pessoa: de podermos sentir a 
vida de tantas maneiras o quanto for 
possível! Talvez umas pitadas daquilo 
que for possível sentir e fazer hoje já é 
o caminho para você ser imprevisível 
com você mesmo. Viva... a vida te es-
pera, sinta... Talvez umas pitadas de 
novas sensações possam te fazer bem! 
Arrisque, uma pitada de ousadia pode 
te fazer bem! Pitadas de vida, assim co-
mo nos ensinou a filosofia de Epicuro: 
encontrando a justa medida em cada 
desejo para a construção do prazer! 

Abraços,
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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CHAPÉU

CIEMH² agita o cenário de 
formação artística com aulas online
O CIEMH² Núcleo Cultural criou estratégias de continuar com suas atividades artísticas de lazer e 
profissionalização em um ambiente 100% online e dentro da segurança de seu lar.
Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

O Ciemh2 Núcleo Cultural 
prossegue sua trajetória 
repleta de novidades para 

os macaenses, oferecendo as mais 
diversas expressões artísticas como 
ferramenta de transformação. As-
sim, em meio ao isolamento social 
indicado para o combate ao Co-
vid-19, a instituição criou estratégias 
de continuar com suas atividades 
artísticas de lazer e profissionaliza-
ção em um ambiente 100% online, 
a fim de proporcionar atividades 
onde as pessoas conseguem prati-
car dentro da segurança de seu lar.

As aulas são semanais e realiza-
das em ambiente 100% virtual, atra-
vés de vídeo aula ao vivo e/ou vídeo 
aula gravada, grupo de whatsapp 
e envio de materiais para o aluno. 
Caso o aluno se sinta acanhado du-
rante as aulas ao vivo, ele pode op-
tar em deixar sua câmera desligada 
e apenas assistir ao professor e no 
desenrolar da atividade, quando se 
sentir à vontade, poderá liberar sua 
imagem para que, assim, o professor 
possa acompanhar o seu desenvol-
vimento e orientar nas correções 
das práticas exercidas.

Neste sentido, o CIEMH2, insti-
tuição sem fins lucrativos sediada 
há mais de 20 anos no munícipio 
de Macaé, confirma o plropósito do 
seu Ponto de Cultura de não parar 
nunca e estar sempre na luta para 
proporcionar atividades culturais e 
artísticas com qualidade, indepen-
dente se dentro ou fora do nosso 
município de Macaé.

Sem nenhum patrocínio, ou re-
curso externo, somente com suor e 
colaboração de amigos e parceiros, 
a instituição consegue realizar infi-
nitas atividades artísticas para toda 
a população macaense, e até mesmo 
pessoas de cidades vizinhas. Cada 
oficina tem a contribuição mensal 
no valor de R$30, recurso este, que 
será destinado exclusivamente aos 
profissionais responsáveis por cada 
oficina, visto que muitos deles en-
contram-se impossibilitados de tra-
balhar devido ao isolamento social.

INSCRIÇÕES ABERTAS

A pessoa interessada deverá fa-
zer sua matrícula pelo e-mail ofi-
cinasciemh2@gmail.com ou pelo 
whatsapp (22) 99290.9439 (acesse 
o chat pelo link shorturl.at/knsx3), 
enviando os seguintes dados: - ofi-
cina de interesse, - nome comple-
to; - data de nascimento; - nº do 
RG; - nº do CPF; - endereço; - te-
lefone/ whatsapp; - se menor de 
18 anos os mesmos dados de um 
responsável.

Após o primeiro contato, será 
informado a conta bancária a ser 
depositado ou transferido o valor 
da oficina e posteriormente o(a) 
aluno(a) será inserido no grupo da 
oficina escolhida para iniciar suas 
atividades. O CIEMH2 sempre 
busca editais públicos ou patro-
cínio para oferecer as atividades 
gratuitamente, como ainda não há 
parcerias fechadas as oficinas são 
oferecidas a um valor simbólico, a 
fim de arcar com as despesas da ca-
sa e pagamento dos profissionais.

DIVULGAÇÃO

Stiletto e 
Jack-Funk

Danþas Urbans 
InfantilDanças Urbanas II 

Teatro

Dança Experimental

Circo
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o Facebook está lotado de gente querendo fi lhotes de gato para doação. Quem doa tem que 
ter muita atenção. Alguns criminosos estão pedindo fi lhotes para alimentar cachorros grande 
e cobras que se "cria em casa". Muita gente tem cobra em casa e nem sabemos. E cães de 
briga ilegais. Outros já querem animais como brinquedo para ocupar crianças em tempo de 
pandemia. Aí passa, jogam os animais nas ruas.

quem necessita de aplausos, e ajuda, são os motoboys. Eles estão segurando a "barra" nas 
entregas, os famosos deliverys. Ao receber um produto, comida ou qualquer outra encomenda 
em sua casa, não custa nada oferecer um copo de água, um sanduíche ou qualquer coisa 
necessária. Até mesmo na necessidade, uma máscara nova. Afi nal, muitos trabalham por conta 
própria.

Se a vida tá ruim imagina os ETS que viajaram à galáxia pra visitar os céus de Magé! Em alusão 
aos fenômenos de luzes que andam aparecendo nos céus do Brasil. O que muita gente não 
sabe, pelo aplicativo Flight Radar é possível visualizar a quantidade de balões do Google e da 
Amazon atravessando os céus em altitudes reguladas. Sim, muitos refl etem a luz do sol, da 
lua e tem iluminação própria. São balões que medem temperatura, dados pessoais e também 
sinais de internet.

Quem chamar um Uber na próxima segunda-feira (18) vai dar de cara com várias mudanças 
no funcionamento do seu aplicativo. A empresa quer se antecipar ao "novo normal" de países 
reabrindo após medidas agressivas de distanciamento social para conter a pandemia do novo 
coronavírus. A principal mudança está do lado dos motoristas, que agora terão a obrigação 
de tirar uma selfi e com máscara para começar a trabalhar. Mas além disso, eles precisarão 
fazer um check-up com os seguintes itens: Confi rmar que não está com sintomas de 
Covid-19; Confi rmar que o veículo foi higienizado naquele dia; e Confi rmar que lava as mãos 
frequentemente.

REPENTINAMENTE

DIA DESSES EU LI:

UBER.

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

O aniversariante da semana Dr. Leandro Neves, e sua avó

ALÉM DO PESSOAL DA SAÚDE

Turma da Mônica TV disponibiliza 
conteúdo on demand

INFANTIL

Nessa quarentena, você 
provavelmente já colocou 
suas séries em dia ou zerou 
o catálogo da plataforma de 
streaming, né? Não seja por 
isso! A Mauricio de Sousa 
Produções veio tornar seu 
dia mais divertido! Por meio 
do app Turma da Mônica TV, 
é possível acessar a mais de 
288 vídeos da turminha do 
Bairro do Limoeiro. Duran-
te esse período que ficare-
mos em casa, a MSP liberou 
não apenas 7, mas 30 dias de 
conteúdo de graça!

Com interface e navega-
ção intuitivas e adequadas 
aos pequenos, o app Turma 
da Mônica TV tem conteú-
do que não acaba mais! Tem 
Turma da Mônica, todos os 
episódios de Mônica Toy, Bi-
duzidos e até os clipes musi-

MSP disponibiliza todo 
seu conteúdo de forma 
gratuita por 30 dias

cais do espetáculo Turma da 
Mônica "O Show". E não para 
por aí. O serviço de streaming 
ainda conta com a função de 
download dos vídeos pa-
ra assistir offline e permite 
que você organize a própria 
playlist.

O serviço de assinatura dá 
acesso total e ilimitado aos ví-
deos e minijogos enquanto a 
assinatura estiver vigente. O 
valor semestral é de R$29,90 
e R$49,90 o pacote anual. O 
aplicativo está disponível 
para download para iOS e 
Android em smartphones e 
tablets e conta com o período 
de teste grátis por 30 dias.

SOBRE A MAURICIO DE SOUSA 
PRODUÇÕES

A Mauricio de Sousa Pro-
duções é uma das maiores 
empresas de entretenimen-
to do Brasil, responsável por 
uma das marcas mais admi-
radas do país, a Turma da 
Mônica. A MSP investe em 

DIVULGAÇÃO

inovação e produz conteú-
dos em todas as plataformas 
com a mais alta tecnologia, 
alinhando educação, cultu-
ra e entretenimento. A em-
presa é signatária dos prin-
cípios de empoderamento 
das mulheres, plataforma 
da ONU Mulheres e Pacto 
Global. No licenciamento, 
trabalha com 150 empresas 
que utilizam seus persona-
gens em mais de 4 mil itens. 
A presença da marca na pla-
taforma Youtube já passou de 
13 bilhões de views, sendo a 
maior audiência para Mônica 
Toy, conteúdo desenvolvido 
exclusivamente para esta 
plataforma; além do engaja-
mento e interações orgânicos 
com os fãs em mídias sociais. 
Na área editorial, possui um 
dos maiores estúdios do setor 
no mundo, com 400 títulos 
de livros e mais de um bilhão 
de revistas vendidas, ambos 
responsáveis pela alfabeti-
zação informal de milhões 
de brasileiros.

DIVULGAÇÃO
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 A minha bela irmã Vera Lucia Golosov em 
seu dia especial (14)

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A Dona do Sorriso Rita Bersot em 
altos brindes de aniversário (11)

No Dia das Mães, o belo carinho entre mãe e filha: Priscila 
Vieira e Mariana Meirelles

A matriarca, Virginia Wyatt, festejando o Dia das  Mães, 
com sua família linda reunida, os filhos: Erich, Carla e Julia 

e as netinhas fofas, Marina e Sophia

A beleza do amor de mãe e filha, no Dia das Mães: Carla 
Beatriz com sua mãe Irani

Fundação de Cultura apresenta novas atrações online
CULTURAL

O Projeto Sou Cultura em Casa 
realizou mais uma semana com atra-
ções inéditas. Quem acessar o Face-
book da Fundação Rio das Ostras vai 
poder curtir apresentações musicais, 
receber dicas de iluminação em foto-
grafia e ainda visitar virtualmente a 
Casa de Cultura Bento Costa Júnior.

Para aproveitar toda essa variada 
programação, o endereço é https://
www.facebook.com/frcriodasos-
tras1997/.  O projeto, que começou 
no dia 20 de março, reúne apresen-

tações e videoaulas de diferentes 
expressões artísticas.

PROGRAMAÇÃO DA 
SEMANA:

 
Segunda-feira, dia 11 - 18h
Dica de iluminação caseira em fo-

tografia com Jorge Ronald
Com mais de 20 anos de experi-

ência como fotógrafo, Jorge Ronald 
compartilha um pouco de sua expe-
riência. Autor de muitas imagens da 

Cidade, várias delas reunidas em pu-
blicações, tem no currículo também 
o documentário em homenagem aos 
100 anos de Dorival Caymmi, produ-
zido pela Fundação Rio das Ostras de 
Cultura.

Terça-feira, dia 12 - 18h
Músicas do CD “Lá vem o Medo” 

- Abufela
A banda, formada há dois anos, já 

se apresentou por diferentes cidades 
dos estados do Rio de Janeiro, Espí-

DIVULGAÇÃO

Aniversariante 
Abençoada

Dona do 
Sorriso

Sempre pude contar com ela, me doando 
força, abraços confortantes e colo, em 

momentos ruims!!! Assim é minha irmã/
amiga, Vera Lucia Golosov, que vivencia 

mais um outono de aniversário, nesta 
quinta-feira (14). Embora de quarentena 

irá apagar seu bolo, recheado de carinho de 
seus irmãos, Magali, Sonia, Katia e Junior 
Golosov e ainda do filho Diego e a netinha 
Valentina Gomes Golosov. Parabéns, irmã 

maravilhosa, que seus dias sejam leves e 
abençoados por Jesus!!!

Sorrir é seu idioma predileto!!! 
Assim é a simpática e querida Ritinha 

Bersot, que esteve em festa no dia 
11 de maio, quando reuniu toda a 

família para saudar seu dia de aniver-
sário. Parabéns, que Deus conserve 
em você esse bom humor, que sabe 
transformar como ninguém, todos 

os ambientes em sorrisos contagian-
tes!!!

rito Santo, Minas Gerais e Bahia. O 
trio toca um repertório autoral com 
letras que vão de temáticas corri-
queiras à evocação de raízes afro-
brasileiras e ácidas críticas sociais. O 
Abufela acaba de lançar o disco “Lá 
Vem o Medo” (2020).

 Quarta-feira, dia 13 - 18h
Apresentação da Casa de Cultura 

Bento Costa Junior
O  d i r e t o r  d a  C a s a  d e 

C u l t u r a  B e n t o  C o st a  Ju -

n i o r ,  R o d r i g o  P o n t e s , 
a p r e s e n t a  e s s a  u n i d a d e 
d a  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 .  O  i m ó -
vel,  considerado uma das 
mais antigas construções 
da Cidade, guarda em seu 
interior histórias signifi-
c a t i v a s  d e  u m a  p e q u e n a 
vila de pescadores. O local 
sediou muitas exposições 
de artistas plásticos e ar-
tesãos locais.

Quinta-feira, dia 14 - 18h
Projeto Soul de Casa
Projeto formado por músi-

cos atuantes de Rio das Ostras, 
o Soul de Casa agora apresenta 
Júlio Bornyê, cantor e composi-
tor com quatro álbuns autorais 
e participações em festivais pelo 
Brasil; Marcos Ogeda, contra-
baixista e técnico de som; Pedro 
Panesi, pianista com várias par-
ticipações em eventos da Cidade 
como o Encontro da Primavera.
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A galinha e o Elefante - A solidariedade 
Era uma vez uma galinha, que 

morava com seus cinco filhoti-
nhos nas imediações de uma fa-
zenda, que fazia fronteira com 
uma floresta de mata fechada. 
Um belo dia resolveu dar banho 
nos seus pintinhos para levá-los a 
um passeio. Neste vaivém, os seus 
bichinhos brincavam de pique, se 
bicavam pra chamar a atenção um 
do outro, molhavam os pezinhos 
numa cachoeira, corriam e se es-
condiam da mãe. Numa dessas car-
reiras deles, ela deu falta de um de 
seus amarelinhos pintadinho de 
marrom. E logo ouviu um Piu-Piu 
afl ito e agonizante. Ela começou a 
cacarejar desesperadamente. Foi 

quando deu conta, de onde vinha 
tamanha angústia. O pobrezinho 
já estava rouco de tanto piar. En-
tão verifi cou que vinha de dentro 
de um poço artesiano, que havia na 
fazenda.  Ela já se encontrava dor-
mente de tão apavorada, quando 
viu um elefante enfiar a tromba 
dentro do poço e em cima dela 
estava o seu pequenino. Nossa, 
que alívio!!! Ela olhou para o céu e 
agradeceu a Deus por ter coloca-
do aquele bondoso animal na hora 
certa em sua roça. 

É, pequenos, assim  que é a vi-
da da gente. Isso aconteceu com 
o Marcelo. Ele estava brincando 
de pular numa trave de futebol 

quando escorregou e bateu com a 
cabeça. Seu amiguinho João, quan-
do viu ele desmaiado, logo correu 
para sua mãe que era a única que 
tinha carro na rua e para acudi-lo. 
Foi levado até o hospital e logo foi 
atendido.  Teve um traumatismo 
fi cou no CTI, mas depois de cinco 
dias já estava em casa sorridente e 
pronto para cair na brincadeira no-
vamente. A mãe de João também 
agradece a Papai do Céu até hoje 
por ter colocado essa mãe-anjo em 
sua vida. Quanta beleza tem essas 
ações não é, amiguinho? 

Moral: Quem se doa tem Deus 
no coração e sempre terá ami-
gos-Anjos!!!

Esse galãzinho inteligente é o Lorenzo de Abreu Marinho, que esteve apagando sua 
velinha de sete anos, no dia oito de maio, quando curtiu sua festa, e foi arquiteto 
de brincadeiras incríveis, com alguns amiguinhos. O genial rapazinho é fi lho da 

advogada Eurozina de Abreu Marinho e do arquiteto e paisagista Leandro Guedes 
Marinho. Parabéns, que Papai do Céu abra suas janelinhas do Céu e o proteja 

sempre, é o desejo da tia Katita!!!

Ela é muito linda e apaixonante!!! É a Ana Luísa Mussi Garbelini, a alegria de seus 
papais: Ana Carolina Mussi e Filipe Garbelini. Um docinho de criança!!!

Esse príncipe esbanja beleza e educação!!! É o Felipe Alves, a admiração maior de 
seus papais: Ama Paula Conte e Felipe Alves. Um lindo mesmo!!!

Ela é dulcíssima, amorosa e extremamente dedicada em tudo que faz!!! É a 
Elena Silvino, a serenidade do dia a dia de sua mamãe, Vania Silvino. Incrível a 

mocinha!!! 

O fofurômetro vai às alturas com essa princesa!!! É a Isis Benjamin Possati Pereira 
Barbosa, o arco-íris mais cor de rosa de seus papais: Luiza e Rafael Barbosa Mendes. 

Um encanto!!!

Ela emana amor e graciosidade!!! É a Luna Lima, o amor grandioso de seus papais: 
Luana Lima e Marcio Raro. O fôlego renovado!!!
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