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Em tempos de combate 
ao coronavírus, em que 
a ordem é manter o iso-

lamento, surgem muitas mu-
danças de hábitos das pessoas, 
acentuando um clima de solida-
riedade e de ampr ao próximo, 
Neste sentido, contadora da ci-
dade se reinventa e cria projeto 
beneficente online. Trata-se de 
Cris Couto, que já ganha apoio e 
aplausos pela iniciativa de pro-
mover o projeto ‘@100fotos-
paraobem’, com a proposta de 
reunir trabalhos de fotógrafos e 
arrecadar fundos para o Poscris 
(Podemos Ser Crianças Saudá-
veis).  O envolvimento de Cris 
Couto com a fotografia se jus-
tifica pelo fato dela ser esposa 
e agente do marido, o fotógrafo 
Aguinaldo de Paula.

Segundo Cria Couto, a cam-
panha consiste na venda das 
fotografias doadas através do 
site www.100fotosparaobem.
com.br, para arrecadar fundos 
para a instituição filantrópica. 
“Estamos fazendo a divulga-
ção no instagran e no facebook 
@100fotosparaobem. As Foto-
grafias vendidas serão impres-
sas em tamanho 20 por 30 no 
papel fosco elite Kodak e serão 
enviadas para os compradores, 
pelos Correios em uma caixa 
envelope rígida para proteção”, 
informou Cris, acrescentando 
que os moradores de Macaé po-

dem optar por retirar em mãos 
e não pagar o valor do frete. “A 
campanha vai ficar no ar por um 
tempo determinado porque eu 
preciso fechar a contabilidade 
para poder prestar contas a to-
dos que participarem e passar 
esse valor em forma de mate-
rial de construção e alimentos 
para a instituição escolhida”, 
explicou.

AMOR PELA INSTITUIÇÃO

Cris Couto disse que co-
nheceu ano passado o Pos-
cris, que é um acrônimo da 
frase Podemos Ser Crianças 
Saudáveis, e logo ficou apai-
xonada pelo trabalho de-
senvolvido pelo projeto, que 
funciona no bairro Malvinas. 
O senhor Paulo Ferreira cui-
da da instituição com a ajuda 
da sua esposa Elma e com o 
apoio de muitos aqui da ci-
dade. Esta instituição cuida 
para manter crianças de 6 
a 14 anos longe das drogas, 
através de atividade espor-
tiva, reforço escolar, aula de 
artesanato e alimentação. 
Também ajuda às famílias 
dessas crianças. Agora mes-
mo eles estão construindo 
uma casa para uma família 
de 4 pessoas que estava mo-
rando numa área alagada lá 
na Malvina. A instituição 
tem hoje 100 crianças ca-
dastradas participando e 80 
na fila de espera”, disse ela.

Como surgiu o projeto

Cris Couto revela que se ins-
pirou num fotógrafo brasileiro 
que, atendendo a um pedido de 
ajuda de um hospital lá na Itália, 
teve a ideia de reunir alguns fo-
tógrafos e vender suas fotos pela 
internet para angariar fundos. 
Esse mesmo fotógrafo trouxe 
essa ideia para São Paulo por ser 
Paulista. “Eu soube dessa cam-
panha através do Instagram da 
Rafa Brites que é jornalista tam-
bém e por ter acesso à fotógra-
fos aqui da região e do estado, 
porque o meu marido Aguinal-
do de Paula é fotógrafo, resolvi 
colocar a mão na massa e fazer 
essa campanha acontecer aqui 
nosso estado do Rio”, conta. 

FOTÓGRAFOS PARTICIPANTES

Cris disse que montou toda 
a campanha aqui do seu jeito e 
chamou o Aguinaldo para con-
tribuir com algumas fotos e 
pedir para que ele convidasse 
amigos fotógrafos. Todos que 
receberam o convite quiseram 
participar e doaram duas, três 
ou mais obras. O evento con-
ta com 30 fotógrafos, sendo 12 
de Macaé. São eles: Aguinaldo 
de Paula, Dunga, Jussara Pe-
ruzzi, Romulo Campos, Tiago 
Guedes, Vavá  - Everaldo Es-
terque, Rogério Peccioli, Mar-
celo Machado, Bruno Campos, 
Claudia Barreto, Erica Sarze-
das e Manoel Reis.

Cris Couto
Cris Couto é contadora mas 
não atua na área faz um bom 
tempo. Começou a atuar como 
agente de fotógrafo no final de 
2018. Portanto, é agente do 
Aguinaldo de Paula, que é seu 
marido, desde então ele fez 
exposições em Nova Iorque, 
Turim na Itália, no festival de 
Arte de Veneza e no Centro 
Cultural Correios - Rio de 
Janeiro, todas no ano passado. 
Esse ano ainda não fizeram 
nenhuma exposição por conta 
da pandemia, mas já tínham 
uma exposição nos EUA 
marcada. 
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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)

Amiga muito especial que mora no 
meu coração, a jornalista Tamara Lima 

curtiu clima festivo quarta-feira (20) por 
conta do seu aniversário. A comemoração 
acontecerá muito breve, quando tudo isso 

passar.
Felicidades, querida! Deus a abençoe 

sempre!!!

Com duas lindas filhas, a Jornalista Juliane Reis 
e o marido Marcelo Fernandes estão vivendo nas 

nuvens, por conta do (a) terceiro (a) filho (a) que 
está a caminho. A família ainda não sabe o sexo, mas 

todos estão felizes com a notícia.
Deus abençoe, querida, sua linda família!!!

Querida amiga Menino ou menina

A querida Tamara que curtiu clima especial 
de aniversário quarta-feira

Juliane com as filhas Beatriz e Kamila 
curtindo a chegada do baby em breve

Abraços de 
quarta

Abraços virtuaisBailarina linda!!! Aniversariante 
querida

Exibindo o seu expressivo talento e mos-
trando seu estilo inigualável e seu balanço de 
grande sambista, a cantora Lita Lopes esteve 

trocando de idade quarta-feira (20), celebran-
do a data em família, claro.

A bela professora de ballet Farid Rocha viveu 
dia especial de aniversário na terça-feira, sendo 
muito cumprimentada pelas redes sociais. Me-
rece lembrar que Farid comanda o sucesso em  
Macaé da Dança Materna - Amor e Maternida-
de em Movimento, direcionada às mães, pais e 

bebês de colo e engatinhantes, proporcionando 
a eles a vivência especial de dançar em dupla 

ou em trio (já que o pai é sempre bem-vindo), e 
possibilitando à mulher o retorno à vida social 

depois do parto.
Felicidades, querida! Deus a abençoe!!!

A querida Elizete França foi a aniver-
sariante mais cumprimentada da sema-
na passada, ficando no centro de muitos 

carinhos dos mais chegados.
Deus a abençoe sempre!!!

A Jornalista Moanlisa Fagundes também 
curtiu clima festivo esta semana, por conta 
do seu aniversário, recebendo muitas felici-

tações virtuais.
Felicidades, querida!!!

A aniversariante Farid, em dia de 
parabéns terça-feira

A aniversariante Elizete em clima de 
muitos abraços semana passada

A querida Lita Lopes em clima festivo 
de aniversário quarta-feira

A aniversariante Moanlisa sendo alvo de 
muitos abraços via web

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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Cetep e BRK �rmam parceria 
para ajudar na prevenção contra 
o coronavírus em Macaé
As previsões para o fim da 

pandemia do coronavírus 
no Brasil ainda são incer-

tas. E o avanço rápido da doença 
fez com que o uso da máscara de 
proteção se tornasse um hábito 
incorporado à rotina das pesso-
as, para evitar o risco de contami-
nação pela Covid-19. A produção 
do acessório acabou indo além, 
já que, por solidariedade, passou 
a ser produzido para doação aos 
que não conseguem comprar.

Neste intuito, a BRK Ambien-
tal firmou uma parceria com a 
Prefeitura de Macaé para a doa-
ção de insumos para produção de 
10 mil máscaras pelas costureiras 
voluntárias do Centro de Educa-
ção Tecnológica e Profissional 
(Cetep) da Secretaria Adjunta de 
Qualificação Profissional. O ma-
terial foi entregue nesta quarta-
feira (20).

"Como os serviços de sanea-
mento básico são essenciais para 
a população, continuamos com as 
nossas atividades, tomando todos 
os cuidados e seguindo as reco-
mendações dos órgãos de saúde. 
Entendemos, entretanto, que um 
momento como este exige tam-
bém ações que visem ajudar na 
proteção das pessoas em situação 
de maior vulnerabilidade social", 
explica Ricardo Santiago, diretor 
da BRK Ambiental.

A secretária de Qualificação 
Profissional e responsável pelo 
Cetep, Leandra Lopes, explica 
que o município tem se empe-
nhado em ações conjuntas e ati-
tudes como a da BRK Ambiental 
são muito importantes nesta 
corrente de solidariedade: "O 
município tem feito um traba-

lho com todas as secretarias e as 
costureiras voluntárias tem sido 
fundamentais neste momento. 
Elas não estão na linha de frente, 
mas se mobilizaram para ajudar. 
Todos nós, de alguma forma, es-
tamos sendo impactados. Mesmo 
assim, estamos nos unindo e a 
empatia está falando mais alto", 
disse.

SOMA DE ESFORÇOS

Desde o início da pandemia, 
tanto a BRK Ambiental quan-
to o Cetep se mobilizaram. Em 
parceria com a prefeitura, a BRK 
Ambiental já havia doado 20.250 
máscaras cirúrgicas que foram 
repassadas aos profissionais da 
saúde.. Já o Cetep, por meio da 
mobilização das alunas e ex-alu-
nas do curso de Corte e Costura, 
já distribuiu 7 mil máscaras gra-
tuitamente.

"Participar deste projeto como 
costureira voluntária tem sido 
muito positivo para mim, por 
poder ajudar outras pessoas. E 
fiquei muito feliz com a doação 
da BRK, porque é desta união que 
precisamos, de um ajudando o 
outro nesse momento difícil que 
passamos", destaca a costureira 
voluntária, Juliana Siqueira. 

Com a soma de esforços, o ob-
jetivo é a produção de três mil 
máscaras que serão repassadas 
para a BRK Ambiental, que fa-
rá a doação às comunidades de 
maior vulnerabilidade social 
em que atua. As demais sete mil, 
serão destinadas para a geração 
de renda por meio da venda das 
máscaras pelas costureiras vo-
luntárias do CETEP.

DIVULGAÇÃO

SOLIDARIEDADE
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tudo vinha escrito: Mata o mosquito da dengue. Agora até aspirador de pó com filtro HEPA 
vem dizendo que "purifica o ar de sua casa" devido ao Corona Vírus. Produtos se dizendo 
inovadores e já lançados no mercado refazem o label dizendo que fazem purificação. Acredito 
que nem espiritual. Imagina de vírus e bactérias.

Neste domingo (24), quem fará uma apresentação de lançamento serão os Djs Lowzzada, 
F-Coast e Franz Kellerman no Youtube. Detentores da chancela PlayBeats Music & Lifestyle 
vão apresentar o que há de mais novo no universo eletrônico. Começa as quatro e meia da 
tarde. Acesse o Youtube @playbeatsmusic

De vários preços, cores e "sabores" eles chegaram para ficar. Você pode comprar um mega 
tecnológico (programa o horário e ele limpa sua casa e retorna a base para recarregar a bateria 
sozinho), e outros mais baratos onde você pressiona o start e ele começa o serviço. Nesse 
período a venda dos aspiradores robôs está chegando a 802% de vendas e movimenta R$ 
24,1 milhões nos últimos quatro meses. Um modelo barato começa em seiscentos reais e um 
tecnológico pode ultrapassar cinco mil reais. Quem tem aprova o aparelho.

Já que o povo tá em quarentena e limpando muito a casa (nunca se viu casas tão limpas como 
antes). Pequenos consertos "aqueles deixados pra depois" estão sendo feitos. Parece incrivel, 
mas o "do your self" - faça você mesmo está criando centenas de decoradores on line e o povo 
está pondo em prática. A venda on line de objetos de decoração úteis está bem alta. Não são 
móveis. Mas tintas e texturas.

Filhos de famílias de classe média, esposas de empresários e servidores públicos 
aposentados e dependentes estão na lista de fraudadores do auxílio emergencial de R$ 600 - 
destinado a trabalhadores informais e autônomos de baixa renda. O grupo se soma a militares 
das Forças Armadas que já haviam sido identificados entre fraudadores. De um total de 101,2 
milhões de CPFs cadastrados, 59 milhões foram aprovados por Dataprev e Cidadania. Desse 
total, 51,6 milhões já receberam o dinheiro, totalizando R$ 44,3 bilhões.

ANTIGAMENTE

ASPIRADOR ROBÔ

LIMPEZA

FRAUDES.

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Quem faz aniversário neste domingo é o amigo Lucas Balbino

LIVE DA SEMANA

Biblioteca e Teatro Popular 
passam por manutenção

RIO DAS OSTRAS

As unidades da Fundação Rio 
das ostras de Cultura, fechadas 
ao público como medida de 
prevenção ao novo coronavírus 
(Covid-19), estão passando por 
manutenção. As obras come-
çaram pelo prédio que abriga 
a Biblioteca Pública e o Teatro 
Popular e têm o objetivo de 
preparar esses espaços para o 
retorno das atividades.

Entre as obras realizadas 
estão a reforma do telhado e a 
colocação de grades de proteção 
na escada da saída de emergên-
cia do Teatro Popular. A Biblio-
teca Pública teve o forro do teto 
trocado e ganhou novas lâmpa-
das. As duas unidades passaram 
por manutenção hidráulica e 
tiveram suas paredes pintadas.

Para humanizar ainda mais 
esse complexo formado pela 
Biblioteca e Teatro, ponto de 
encontro de muitas pessoas, 
foi realizado um projeto de pai-
sagismo que incluiu a coloca-
ção de bancos ecológicos, feitos 
com eucalipto. Dessa forma foi 
criado um novo espaço de con-

vivência.
A Fundação Rio das Ostras 

de Cultura já anunciou que em 
breve vai começar a reforma do 
estúdio de música localizada no 
Centro de Formação Artística. A 
sala é muito utilizada para en-
saios e gravações dos estudantes 
do prédio da Onda.

DIVULGAÇÃO
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Alinda Bianca Esteves Vogel 
com seu filho Davi, em total 
alegria pelo seu dia especial

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

O querido Hugo Ricardo Garcia, 
curtindo seu aniversário junto a 

natureza

Fatima Amado, em companhia de 
seu cantor preferido, o sambista 

Diogo Nogueira

Lindas mãe e filha: Raquel 
Maria Pessanha Uzai e sua 
bonequinha Maria

Programação do Festival Sou Cultura em Casa é ampliada
CULTURAL

O Festival Sou Cultura em casa 
agora reúne ainda mais atrações, A 
programação começa já nesta ter-
ça, dia 19, e prossegue até domingo, 
dia 24, com shows musicais.

Aberto exclusivamente para ar-
tistas que residem ou atuam em 
Rio das Ostras há pelo menos um 
ano, O Festival seleciona artistas 
que ganham cachê por cada vídeo 
produzido e disponibilizado online.

Todos os vídeos são publicados 
no Facebook da Fundação (https://
www.facebook.com/frcriodasos-
tras1997/). Com o festival é possí-
vel proporcionar entretenimento 
à população e aquecer o mercado 
cultural, mantendo o isolamento 
social de prevenção ao coronavírus.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA DESTA SEMANA:

Terça-feira, dia 19
16h - Videoaula de artesanato 

com Heloísa Rodrigues
Artesã há três anos, Heloísa en-

sina a fazer uma lixeira de carro e 
uma saia simples nessa videoaula.

Quarta-feira, dia 20
16h - Vídeo musical de Jefferson 

Ferreira
Violonista, compositor e arran-

jador, Jefferson Ferreira dessa vez 
toca algumas de suas composições 
autorais.

Quinta-feira, dia 21
16h - Videoaula de artesanato 

com Vânia Carvalho
Trabalhando há mais de 20 anos 

com biscuit, Vânia Carvalho ensi-
na a fazer mini rosinha e o Espírito 
Santo para decorar peças como 
potes e garrafas.

16h30 - Vídeo musical de Kris 
Melo

Membro da banda Madame Lyn, 
Kris Melo mostra alguns clássicos 
do rock, do pop e do blues que fize-
ram história no mundo e no Brasil.

Sexta-feira, dia 22

16h - Vídeo musical de Thiago 
Barroso

Músico atuante desde 2016, 
Thiago Barroso faz uma apresen-
tação com voz e violão de sucessos 
do samba e do pagode.

16h30 - Thati Dias e Diogo Spa-
daro

Em uma apresentação em duo, 
Thati Dias e Diogo Spadaro home-
nageiam os compositores de Rio 
das Ostras.

DIVULGAÇÃO

Amiga do 
Coração

Querido 
aniversariante

Ela é uma querida, tem 
um coração que não cabe 
nela!!! É a Bianca Esteves 

Vogel, que comemorou mais 
um outono, nesta sexta feira 

(22) ao lado de familiares e 
amigos íntimos, de bem com 

Deus e o mundo. Parabéns, 
que Jesus lhe dê muitas 

vitórias. Te dolu!!! 

Em Ambiente de festa esteve Hugo 
Ricardo Garcia, que brindou sua data, 

no dia 13 de maio, com um turbilhão 
de mensagens de carinho de amigos 

de trabalho e de toda sua família. 
Parabéns, que Deus lhe traga muito 

sucesso e alegria!!! 

Sábado, dia 23
16h - Video musical de Mi-

cha Devellard

Cantora, compositora e pro-
dutora, Micha Devellard mos-
tra músicas autorais e algumas 
de suas influências nesse vídeo 
produzido em parceria com 
Rodolpho Mendes.

16h30 - Vídeo musical de 

Rodolpho Mendes
Guitarrista, violonista e can-

tor, Rodolpho Mendes iniciou 
sua carreira em 2006. É aluno 
do curso técnico de música do 
Centro de Formação Artística 
de Rio das Ostras.

24/05 - Domingo
16h - Improviso e campo 

harmônico com Kris Melo
Guitarrista e professora 

de música, Kris Melo apre-

senta uma videoaula sobre 
improviso e campo harmô-
nico.

    16h30 - Vídeo musical de 
Fabiana Garcia

Cantora e instrumentis-
ta, a cearense Fabiana Gar-
cia interpreta alguns clás-
sicos da música nordestina 
compostos por Luiz Gonza-
ga, Dominguinhos e Alceu 
Valença, entre outros.
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Ladrão e o Cão - A esperteza
Era uma vez...
Um ladrão rondava uma casa, 

querendo roubá-la. Vigiava o movi-
mento tanto de dia quanto a noite. 
Ia e vinha sem dar pausa. Mas lá ha-
via um cão muito esperto e bravo, 
que cuidava de proteger a sua mo-
radia. A fera não tirava o olho dele, 
pronto para lhe meter os dentes. O 
gatuno era minuciosamente moni-
torado pelo protetor da casa.  

Depois de certo tempo o ban-
doleiro teve uma ideia: Foi até o 
açougue comprou um bom peda-
ço de carne e atirou para o melhor 
amigo do homem. Quando o cão 

viu o presente ofertado pelo ma-
landro, virou em sua direção e dis-
se -“você está pensando, que irá me 
comprar com peças de carne? Está 
muito equivocado!”. Surpreso com 
a resposta, o ladrão fi cou pensati-
vo. Na brecha o cachorro começou 
a rosnar e a latir bem alto até que 
acordou o seu dono. Ele rapida-
mente chamou a polícia. Conclusão 
o trapaceiro foi detido. 

Há muita gente que se comporta 
como esse sem caráter.

Você conhece alguém que age 
dessa forma? Eu conheço. É o 
Glauco. Ele queria ser líder de uma 

turma na escola. No dia da eleição, 
ele sorriu pra todos, pagou lanche 
pra geral, fez mil promessas de pas-
seios a museus e muito mais. Mas a 
garotada, que é bem esperta e des-
confi ava de sua falta de educação e 
xingamentos na sala aula, não vo-
taram nele. O que aconteceu? O ra-
paz perdeu. Resultado: nunca mais 
fez nenhuma gentileza pra nin-
guém. Pelo contrário, se esconde 
quando os colegas precisam dele. 
Um malandro não acha, pequeno? 

Moral: Não confie em quem 
tenta lhe comprar!!!

Essa é uma supergata, vaidosa, que ama andar bem elegante!!! É a HellenaMelsert, a 
paixão incondicional de sua mamãe Bell Melsert. Maravilhosa!!!

Linda como as manhãs ensolaradas!!! É a Rebecca de Souza da Silva, que apagou 
sua velinha de sete aninhos com a festa de “Unicórnio”, quando esteve cercada 
de muito carinho de seus papais: Viviane Dias e Fabricio Nascimento da Silva. 

Parabéns, que Papai do Céu coloque muitas estrelas brilhantes para acompanhar 
o seu crescer, é o desejo da Tia Katita!!!

A top model kids mais requisitada dos últimos tempo!!! É a Esther Taveira, a 
admirável mocinha de sua mamãe Alanna Taveira. Lindíssima!!!

As gêmeas mais belas e cativantes da região!!! É a Helena e Bethânia de Abreu 
Jatobá, o celebrar da vida de seus papais Alessandra e Luiz Mariano Jatobá. 

Rainhas!!!

Esse é o lindo sheik árabe, Caleb Monteiro Silvino, que desde seu nascimento, seus 
papais, Cleuvane Silvino e Tomé Monteiro, vivem em estado de graça, com o seu 

neném risonho. Um fofo!!!

O príncipe mais coroado de amor dos últimos tempos!!! É o Orlando Neto, orgulho 
de seus papais, Patrícia e Orlando fi lho. Um presente!!!

As gêmeas mais belas e cativantes da região!!! É a Helena e Bethânia de Abreu 
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