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Simone Kalil abre as portas 
do teatro online para curiosos
A atriz Simone Kalil se reinventa e cria escola de teatro oinline, ministrando desta vez curso para iniciantes

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Em tempo de pandemia 
e isolamento social, tea-
tros e escolas fechados, a 

atriz Simone Kalil se reinventa 
e cria escola de teatro online. 
Mais uma vez, a macaense mos-
tra o seu talento e produz novos 
talentos da arte de representar, 
ministrando desta vez curso 
para iniciantes. Trata-se do 
projeto ‘Teatro para Curiosos’, 
que acontece via web, com aulas 
semanais.

Segundo Simone Kalil, a pri-
meira aula foi super bacana. 
“Tivemos vagas esgotadas. As 
inscrições para a aula três es-
tão abertas”, informou a atriz, 
esclarecendo que a proposta do 
curso é oferecer o aprendizado 
teatral para pessoas curiosas 
em geral, não necessariamente 
atores. “A linguagem é acessível 
para pessoas de todas as idades. 
Preciso trabalhar e essa foi uma 
solução para o período de pan-
demia”, disse ela.

O valor do curso é de R$ 30 
por aula. “Mas se alguém quiser 
participar e não tem como pa-
gar, não se preocupe. É só cha-
mar Simone no telefone privado 
que ela resolve isso. As vagas são 
limitadas. A terceira aula será 
no domingo, dia 31 de maio, das 
16h às 17h30. O tema será “Po-
lítica e Humor na primeira fase 
do Teatro de Revista no Brasil”, 
e análise da peça O Mambembe, 
de Artur Azevedo. 

Por outro lado, Simone Kalil, 
além de ministrar aulas sema-
nais de Literatura Dramática 
online, está fazendo uma série 
de reapresentações do espe-
táculo ‘As BRIMAS', também 
online. O primeiro espetáculo 
aconteceu na quinta-feira (28 
de maio), às 20h, quando as 
personagens Dona Ester e Do-
na Marion deram conselhos e 
dicas, matando a saudade uma 
da outra e ensinando a preparar 

aquela comidinha árabe que to-
do mundo que ama, A primeira 
live foi pelo canal das netas @
bethzalcman e @sikalilkalil, 
mas a próxima será pelo canal 
da peça @brimas.oficial

OS SUCESSO DE SIMONE 
KALIL

“Trouxemos a peça “Zilda 
Arns, a Dona dos Lírios” para 
Macaé, no Teatro do Sesi, no 
ano passado. Foi incrível. É 
sempre uma emoção grande 
apresentar meus trabalhos 
aqui, na minha cidade. Depois 
fizemos turnê por São Paulo, 
Salvador, Niterói e Curitiba, 
onde encerramos o projeto. 
Foi indescritível apresentar 
em Curitiba. Participamos das 
comemorações dos 35 anos de 
fundação da Pastoral da Crian-
ça e da homenagem à Dra Zilda 
pelos 10 anos de falecimento. 
Fizemos a peça no Museu da 
Vida, sede da Pastoral. Havia 
excursões de todos os lugares 
do Brasil: Acre, Rio Grande 
do Sul, Tocantins, Maranhão, 
Bahia... Foi uma comoção! No 
último dia o local lotou.. Eles 
abriram o auditório e transmi-
tiram pelo telão. Aí o auditório 
lotou. Eles liberaram a rede wifi 
e as pessoas se espalharam pe-
los corredores, assistindo a pe-
ça via transmissão ao vivo, pelo 
celular. Fechamos com chave 
de ouro. Foi um momento úni-
co”, revelou a atriz.

Quanto a peça  ‘As Brimas’, 
ela conta que a peça completa 
cinco anos em parceria com a 
atriz Beth Zalcman e volta ao 
cartaz agora via web. “Também 
tenho projeto de duas peças in-
fantis, que estão em fase de cap-
tação de patrocínio. Aliás, deixo 
o convite às empresas da cidade 
que tenham interesse em esta-
belecer uma parceria cultural. 
Nossos projetos têm ótimas 
contrapartidas para empresas 
patrocinadoras”, afirmou. 

CRÉDITO

Zilda Arns a Dona dos Lirios 

DIVULGAÇÃO

Simone Kalil
 Simone Kalil é Atriz (formada pela Casa das Artes de Laranjeiras 

- CAL), Comediante, Diretora Teatral (formada pela Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO) e Produtora, com 
experiência profissional nos EUA e na França. Desde 1998 dedica-
se ao trabalho artístico em ambientes corporativos e ao ensino das 
Artes Cênicas para jovens e adultos. Mestre em /Ciências Sociais 
pelo IUPERJ (Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro). 
Foi docente da ETET Martins Penna, a mais antiga escola de forma-
ção de atores da América Latina e do SESC Niterói. Indicada, em 
2015, ao Prêmio Shell de melhor texto pela peça teatral BRIMAS. 
Participou do programa “A Grande Família”, da minissérie “Dois 
Irmãos”, das novelas “Rocky Story” e “Órfãos da Terra”, todos na 
Rede Globo. Integra o elenco do filme “Ricos de Amor”, com di-
reção de Bruno Garotti, ainda não lançado no Brasil pela Netflix. 
Atualmente está escalada para a série Mal Secreto, com direção de 
Mauro Mendonça Filho, ainda não lançada pela GloboPlay

FRASE

“A linguagem é 
acessível para 
pessoas de todas 
as idades. Preciso 
trabalhar e essa 
foi uma solução 
para o período de 
pandemia”
SIMONE KALIL, ATRIZ
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VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

“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)

Nome de griffe de sucesso, a estilista Giovana 
Besada esteve trocando de idade, terça-feira (26). 
E como pessoa linda e muito querida, a aniversa-

riante ganhou mil abraços e felicitações de amigos 
e mais amigos.

Felicidades, querida! Deus a abençoe sempre!!!

Filhos de brilhante Hair Style só podem ser pro-
fissionais com o mesmo brilhantismo. Pelo menos 
foi o que Andréia Britto sempre sonhou e agora vê 

se tornar realidade. A excelente cabeleireira atua na 
área da beleza, em seu salão, juntamente com filha 
Maria Celina Britto, de 13 anos, como manicure, e 
com o filho Luiz Felipe Britto, trabalhando como 

profissional e professor de cursos presencial e 
online de barbeiro profissional.

Giovana Besada Família unida na 

A aniversariante Giovana com as amigas 
Vívian e Fátima Barreira

Andéia feliz atuando no seu salão, 
juntamente com os filhos Maria Celina Britto 

e Luís Felipe 

Abraços virtuais
94 anos de vida

O Zoom da Ivete

Querida aniversariante

Parabéns de 
quarta

Carinhosamente cumprimentado via redes 
sociais esteve o aniversariante de segunda-

feira (25), Aldo Mussi Lopes, que exerce com 
brilhantismo o cargo de Presidente do Thea-

tro Municipal do Rio de Janeiro.
Mil parabéns! Deus te abençoe!!!

Pessoa linda que sabe viver com o melhor que 
a vida oferece, a querida Ivete Mussi e Castro 

tem muito a festejar neste sábado (30), quando 
completa 82 anos. Uma live marca a data, reunin-
do as amigas e familiares que ela ama. Será lindo 

demais!!! Tudo organizado pelas filhas lindas 
Gisele e Daniele.

Felicidades, querida!!! Deus a abençoe sempre!!!

Segunda-feira (25) foi o dia especial de Rosaly Chaloub, 
que curtiu clima festivo pelo seu aniversário. A comemora-

ção acontecerá muito breve, quando tudo isso passar.
Felicidades, querida! Deus a abençoe sempre!!!

A técnica de karatê, Samara Jardim, 
amanheceu de idade nova quarta-feira (26), 
sendo a grande campeã de abraços virtuais 

do dia.
Felicidades, querida!!!

Bonita e cheia de saúde, dona Alda Lopes 
celebrou os seus 94 anos de idade no sábado 

(23), rodeada de carinho e felicitações da 
família Mussi Lopes. Uma comemoração 

íntima marcou a data.
Felicidades e saúde para a aniversariante!!!

Ivete curte aniversário com amigas 
em live hoje

A querida Rosaly que curtiu clima 
especial de aniversário segunda-feira

A grande campeã de abraços 
virtuais, quarta-feira, Samara 

Jardim.

O aniversariante mais cumprimentado 
de segunda-feira, Aldo Mussi

Dona Alda comemorando os seus 94 anos de 
vida, junto ao irmão, ex-prefeito Sylvio Lopes, 

e da cunhada Carmem

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

A FEITURA DE NOSSA VIDA
Nós fomos feitos a partir de quais rela-

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

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

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

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

frustrações, por situações não-previstas, por 
incertezas.

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

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

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

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

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

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

Boa semana,
Um abraço,
Paulo-de-Tarso 

Paulo-de-Tarso de Castro Peixoto
Compositor, pianista e arranjador / Graduado em Musicoterapia - CBM - RJ / Graduado em Filosofia - Unimes - Santos 
- SP / Pós-graduado em Educação, Currículo e Práticas Educativas - PUC - RJ / Pós-graduado em Psicopedagogia - 
UCAM - RJ / Especialista na Abordagem Gestáltica - Teresinha Mello da Silveira (RJ) / Mestre e Doutor em Psicologia - 
UFF - Niterói - RJ / Pós-Doutorado em Filosofia - UFRJ e Université Paris-Est Créteil Val de Marne - Paris XII / Professor 
do Curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial - LAPS-ENSP-FIOCRUZ / Professor do Curso de 
Pós-graduação em Humanidades na Contemporaneidade - UFRJ - Macaé (RJ) / Professor do Curso de Pós-graduação 
em Psicologia Clínica na Abordagem Gestáltica - IPGL [sob a coordenação da PF. Dra. Teresinha Mello da Silveira].

CIGARRAS DE MACAÉ
por AURORA RIBEIRO
cigarrasmacae@gmail.com

cigarrasmacae@gmail.com>

Aurora Ribeiro Pacheco

CIGARRAS DE MACAÉ - Doce satisfação ler o texto abaixo e saber que a poesia está em mo-
mentos assim, como viveu nosso querido CLEBER DUTRA, que após 40 anos retorna a Macaé 
e mata a saudade que lhe doía no peito. Pra você amigo Cleber vai nossa homenagem... 

Macaé, 40 anos de saudade!
No alvorecer da primavera de 2012, quando a bela 

tarde coloria-se para  o casamento com a noite, um ex-
morador, arrebentando-se de alegria, retornou num 
emocionado abraço a Macaé - um paraíso de muita luz, 
abençoado com o manto azul do mar. Parecia ter desem-
barcado de um pão de queijo, tal a mineirice de seus ges-
tos. Vinha em companhia da sobrinha, Sandra Cunha, 
e da esposa Maria José Dutra. Recebido à Travessa dos 
Ferroviários, instalou-se na residência 18, ao aconchego 
de bons amigos, o Sr. Paulo e Nilcéia Santos, Leci Dias, 
as irmãs Gisele e Cintia Pacheco. No conforto daquele 
lar, não estavam nem Fernando, nem Renato, e para 
sua tristeza, nem Dona Nair, nem Sônia, que já haviam 
retornado à pátria espiritual.  Horas depois, ainda sob o 
impacto da emoção do reencontro, dormiu, bailando nos 
sonhos que ora se materializavam. 

Em razão do temporal da madrugada, a linda e aco-
lhedora cidade amanheceu fria.  O clima convidava-o a 
permanecer no leito macio. Todavia, preferiu fugir nos 
braços do vento. Quis rever a areia grossa da praia de Im-
betiba e as instalações do seu tempo de ferroviário. A ofi-
cina de o SENAI da REFESA, não achou.  Viu a Petrobrás 
em moderna planta no lugar. Diante do quadro atual, 
mergulhou tristonho no oceano de ternas recordações.

Do Hotel Imbetiba, observava saudoso antigo pontal, 
até que uma chuva veio lembrá-lo das vezes em que se 
molhara à saída do trabalho, ao lado de companheiros 
inesquecíveis: Noir, Bruno, Aluízio, Jorge, Biriba, Rober-
to, Zizinho, Benony, Aroldo, Lucas, Bráulio, Roberval, Jô, 
Chiquinho, J.Patrocínio, Mário, Jair, Wilson, J.Loureiro, 
Aires, Derneny (...), pedalando sua Phillips 1952, impor-
tada. Se pudesse voltaria no tempo a fim de reviver aque-
le presente de Deus!

       Deliciou-se na garoa e voltou ao passado, flutuan-
do prazerosamente pelas ruas da Cidade Mais Clara do 
Brasil: ondas de emoção em cada esquina, revelações a 
cada passo.  Contente, o coração explodia!

Logo, o sol abri-se, sorridente, sobre os grandes edifí-
cios. Embriagado pelo prazer de estar mais uma vez em 
Macaé, deslizou pela Cap. Luiz Belegard até a Veríssimo 
de Mello. Quando a vista, garimpando preciosas imagens 
que o tempo não apaga, fixou a vegetação da praça - teste-
munha de sua felicidade em 1971/1972 - meditou: Diante 
destas velhas árvores, 40 anos me conduzem à reflexão 

Cleber Dutra

do muito que aprendi aqui e de quanto fui feliz!  
Seguindo pela Teixeira de Gouveia, foi examinar sua 

antiga residência(Rua do Estádio, 14). Ali perto mora-
vam Dona Vivinha e família, o Sr. Antônio e Dona Bie-
sa. Percorrendo o  Cajueiros, renteou a Trav. Antônio 
Alves Ferreira, pensando: “Leci Dias fica perto daqui, 
mas estou fugido de casa!” Passeou pela Bento Manoel 
e percebeu a casa do falecido Genésio Pinto.  Indagou 
de um desconhecido por Eliane, Jorge, Jaime e outros 
familiares desse respeitável cidadão com Dona Mari-
quinha.

Em plena  Agenor Caldas - seu caminho diário em dé-
cadas anteriores- acariciou-lhe a face agradável brisa, 
enquanto se perdia numa infinidade de quadros preté-
ritos. Quem o analisasse desenvolto naquela voltinha, 
extravasando venturas, diria: É um velho extasiado no 
paraíso ou uma criança deslumbrada?  Alguém poderia 
concluir: É um pássaro que retorna feliz aos sítios de sua 
predileção!   

 Depois do café, saiu novamente. Seu olhar nadou nas 
águas do belo mar de Cavaleiros, pescando memoráveis 
lembranças.  Em visita ao centro, contemplou alguns lu-
gares históricos como a Rua Direita. Suaves reminiscên-
cias assaltaram-lhe  os pensamentos: Cobal, Mercado 
Costa... E devaneava: “Adorava viver em Macaé! Agora, 
Capital Nacional do Petróleo, quanta coisa mudou!”  

E muita coisa não pôde rever, como o Grupo Pedro 
(onde aprendera Doutrina Espírita com o Prof. Pierre); 
o Colégio Luiz Reid(onde seus filhos Cleber e Dorinha 
estudaram); o Caetano Dias (onde lecionara à noite, 
ao tempo de Dijalminha Almeida, Dona Isabel Simão, 
Figueira, José Bruno de Azevedo): tudo arquivado nas 
páginas da saudade.

Terminado o almoço com os generosos anfitriões 
- Sr. Paulo e a filha Nilcéia - o mineiro agradecido 
despedi-se com a sua comitiva.  A Princesinha do 
Atlântico, tão rica em beleza e tão pródiga de amar 
aos filhos que adotava ficaria para trás.  Apenas na 
memória se dessedentaria nessa fonte milagrosa! 
Como o pássaro que volta ao ninho, recolheu-se ao 
veículo que sumiria nas sombras da estrada. E sen-
tindo aquele luminoso mundo de sonhos, como um 
portal mágico, fechar-se atrás de si, perguntou-se: 
Quando se abriria outra vez?
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Fábio Leonardo, proprietário do Canil MBX Leonardo e os cachorros, Zeus Leonardo e Chocran Saghir

Os proprietários Fábio Leonardo e Erica Gessário Leonardo com os cães Godizilla Black e 
Faruck Zayn - Divulgação

Fábio 
Leonardo, 
responsável 
pelo Canil 
MBX 
Leonardo e, 
Tora, 14 vezes 
campeã

PATROCINADO

Novo conceito em criação 
de animais se destaca em 
Rio das Ostras 
Em Rio das Ostras, Canil MBX Leonardo é 
referência no tratamento de cães da raça pit monsters 
Alex Maia 
alexmaia@odebateon.com.br

S ituado em Rio das Ostras, 
o Canil MBX Leonardo se 
destaca na cidade com um 

novo conceito em criação de ani-
mais, sobretudo, a de pitbulls. 
Especializado em cães da raça 
pit monsters, o espaço funciona 
há dois anos.

Segundo Fábio Leonardo, pro-
prietário do canil, este conceito é 
pautado no amor pelos animais e 
pela raça e o respeito pelo tempo 
de recuperação quanto à repro-
dução.

“Nosso espaço oferece boa 
alimentação, trato de qualidade 
para saúde e desenvolvimento 
do porte dos cães, além do aten-
dimento de qualidade para os 

clientes, prezando sua satisfação 
e comodidade”, ressalta.

Os animais assistidos pelo ca-
nil participam ainda de competi-
ções e, o MBX Leonardo colecio-
na alguns troféus. No plantel, há 
a Tora, 14 vezes campeã e 1BEST 
IN SHOW, o Chocran Sghir, 4 
vezes campeão com 1 BEST IN 
SHOW e o Zeus Leonardo, que 
ganhou foi campeão 2 vezes. 

Funcionando desde junho de 
2018 e, em atividades regulares, 
neste momento, durante a pan-
demia do coronavírus, a venda 
de coberturas, que é a venda do 
sêmen e de filhotes, é um dos 
serviços oferecidos pelo canil.

De acordo com Érica Gessário 
Leonardo, funcionária do canil 
“esse tipo de trabalho que es-
tamos fazendo de muita trans-

parência é ímpar. Estamos de 
portas abertas para os clientes 
nos visitarem e, no canil, mos-
tramos o nosso dia a dia, limpe-
za, alimentações e passeios com 
os cães, ou seja, os cuidados e a 
convivência”, destaca.

Ganhando cada vez mais evi-
dência no município, o Canil 
MBX Leonardo também se en-
contra nas mídias sociais, no fa-
cebook https://www.facebook.
com/mbx.leonardo, no  

Instagram https://instagram.
com/fabio_leonardo0711?igshid
=10dnt5ou1ouin e, no YouTube, 
Canil MBX Leonardo. Além dis-
so, há ainda o e-mail, fldesouza@
yahoo.com.br e os telefones (22) 
99812-0183 e (22) 99856-1489 
para mais informações e escla-
recimentos de dúvidas.



O DEBATE  DIÁRIO DE MACAÉ4    CADERNO DOIS    Macaé, sábado, 30, domingo, 31  de maio e segunda-feira, 1º de junho de 2020 

O fenômeno das lives continua, mas em patamar menor do que há um mês. As principais 
transmissões do último final de semana tiveram menos audiência que as anteriores dos 
mesmos artistas. As buscas por lives também caíram. A "segunda rodada" perdeu da primeira. 
Gusttavo Lima, Simone & Simaria e Maiara & Maraisa foram destaques entre as lives de 23 a 
25 de maio. Mas as quatro tiveram menos audiência no YouTube do que as que eles fizeram 
antes, em abril

Ninguém consegue realmente ficar "socado" em casa. Algumas pessoas aproveitam para dar 
uma caminhada noturna, momento em que os calçadões ficam vazios.

dos problemas Presidenciais já está cansando os telespectadores. O papel da imprensa é 
divulgar, correto. Mas quem está levando "paulada" diariamente é a imprensa. O que a gente 
não gosta não divulga. Não se mete, esquece.

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,6% no trimestre encerrado em abril, atingindo 
12,8 milhões de pessoas e com um fechamento de quase 5 milhões de postos de trabalho 
em relação ao trimestre anterior, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua Mensal (PNAD Contínua) divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

EU JÁ HAVIA DITO... 

A REPETIÇÃO

TRABALHO.

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

O aniversariante da semana: O sócio da Playbeats, Felipe Costa

CAMINHADAS

DIVULGAÇÃO

Aline Barbosa, fundadora e 
palhaça da Cia Chirulico)

Dilma Negreiros, Pedagoga, especialista em 
Acessibilidade Cultural, Diretora e Fundadora do CIEMH2

Taís Vieira, coreógrafa, Diretora Artística e 
fundadora do CIEMH2

Ciemh² promove ações em 
favor dos artistas de Macaé

SOLIDARIEDADE

O Ciemh2 Núcleo Cultural 
prossegue sua trajetória de lu-
ta neste tempo de pandemia. 
E segundo os seus dirigentes, 
justamente pela inexistên-
cia de políticas públicas que 
amparem os profissionais da 
cultura neste momento e com 
o objetivo de garantir a segu-
rança alimentar mínima de 
todos os profissionais ligados 
às suas atividades, a instituição 
apresenta o projeto "CIEMH2 
COmVIDA - ações em favor dos 
artistas de Macaé".

Por meio de lives semanais, 
a equipe do Ciemh2 conversa 
com o público sobre o Núcleo 
Cultural, o trabalho dos seus 
grupos profissionais e tam-
bém conta com a participação 
especial de artistas e outros 
profissionais que fizeram parte 

O CIEMH² Núcleo 
Cultural criou 
estratégias para ajudar 
os profissionais da arte 
macaense através de 
lives semanais

de sua história. A programação 
irá acontecer através do canal 
do YouTube do "ciemh2ma-
cae" toda quinta-feira, às 20h. A 
primeira edição aconteceu no 
dia 28 de maio, com mediação 
de Aline Barbosa (Fundadora 
e Palhaça da Cia Chirulico), 
e participações especiais de 
Dilma Negreiros (Pedagoga, 
Especialista em Acessibilida-
de Cultural, Diretora e Funda-
dora do CIEMH2) e Taís Vieira 
(Coreógrafa, Diretora Artística 
e Fundadora do CIEMH2).

Todas as contribuições des-
tinadas ao projeto serão rever-
tidas em cestas básicas para 
esses profissionais, contendo 
alimentos não perecíveis, itens 
básicos de higiene e produtos 
de hortifrutti de pequenos pro-
dutores da cidade.

O CIEMH2 Núcleo Cultural 
atua no município de Macaé 
há mais de 20 anos e foi criado 
com o objetivo de abrir espaço 
e facilitar a participação efetiva 
de crianças, adolescentes, jo-
vens e adultos nas questões so-
ciais da comunidade e do mun-
do. E desde o dia 14/03/2020 o 
CIEMH2 está com suas ativi-

dades presenciais paralisadas, 
em virtude do isolamento so-
cial gerado pela pandemia do 
COVID19. As oficinas culturais 
desenvolvidas pela associação 
retornaram em formato virtu-
al, mas os ensaios e apresenta-
ções de seus grupos profissio-
nais continuam suspensos por 
tempo indeterminado.

Atualmente existem cinco 
grupos profissionais ligados ao 
CIEMH2, sendo diretamente 
impactados pela paralisação de 
suas atividades. São eles: Cole-
tivo Flores, Represent Dance 
Crew, Simply Feel, H2 Funk 
Crew e a Cia Chirulico. Ao to-
do, 36 famílias têm seu susten-
to ligado à cadeia produtiva da 
Cultura através desse trabalho. 
Somos coreógrafos, dançari-
nos, professores, monitores, 
atores, designers, palhaços, 
DJs e produtores culturais, 
com a renda comprometida e 
com suas necessidades básicas 
ameaçadas.

Para contribuir com o pro-
jeto entre em contato com o 
CIEMH2 pelo WhatsApp (22) 
99290.9439 ou através do Pic 
Pay @ciemh2
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A linda mamãe, Maria Luiza Cure comemorando 
com seu filho aniversariante do dia 19 de maio, o 
Henrique Cure Matos junto ao filho primogênito 

Luiz Felipe Cure Matos. Beijos!!!

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A bela família Morgan, Glen  Morgan, com a 
esposa, a Gabriela, em festa de um aninho da 

linda baby Sophia Morgan

A amada matriarca Carla Beatriz Ferreira de Almeida com 
as filhas, Ilhana e Aimee e os netos Benjamin e Catarina, em 

reunião familiar. Show!!!

Um encontro de saudades, após anos sem se 
verem, a Aurea Moraes e seu filho Carlos Eduardo, 

com a madrinha dele, a Elza Corsina de Oliveira

A bonita Lorena Massena em festa de aniversário no 
dia 23 de maio. Parabéns, querida!!!

Festival de Cultura apresenta músicas e aulas de artesanato
CULTURAL

O isolamento social necessário no 
período da pandemia do Covid-19 
não impede os moradores de Rio 
das Ostras de prestigiar os artistas 
da Cidade. Com o Festival “Sou Cul-
tura em Casa”, todas as semanas, de 
terça a domingo, é possível assistir 
videoaulas de artesanato e apresen-
tações musicais, entre outras. Todas 
as atrações são postadas no Facebook 
da Fundação de Cultura do município 
no endereço eletrônico https://www.
facebook.com/frcriodasostras1997/

Nesta semana, a programação co-
meça com videoaulas de artesanato 
com costura e processo criativo com 
stencil. Os músicos Hiata, Diogo Spa-
daro, Paulinho Macieira, Anderson 
Chatelier, Raquel Ferreira e Fabiana 
Garcia também participam do festival 
online. Outras atrações agendadas até 
domingo, dia 31, são as aulas que ensi-
nam a fazer massa de modelar caseira 
e TV para contação de histórias.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE 
TERÇA A DOMINGO:

Terça-feira, dia 26

16h - Artesanato com costura

Rosilene Alves trabalha com arte-
sanato e costura criativa. Nessa video-
aula, ela ensina a fazer uma máscara de 
pregas e um porta-álcool em gel, itens 
importantes para a proteção contra o 
coronavírus.

16h30 - Processo criativo com stencil

Bruna Argy é artista visual e aluna de 

Produção Cultural da UFF. No vídeo, 
ela fala sobre o uso do stencil na arte e 
do processo de produção de sua obra 
selecionada no 1º Prêmio de Grafites e 
Painéis de Rio das Ostras.

Quarta-feira, dia 27

16h - Vídeo musical de Hiata Ander-
son

Cantor instrumentista há mais de 20 
anos, Hiata Anderson apresenta clássi-
cos do rock. No formato acústico, lem-
bra sucessos do Whitesnake, o Rappa, 
Raul Seixas, Creed, U2, Red Hot Chilli 
Peppers, entre outros.

16h30 - Vídeo musical de Diogo 
Spadaro

Compositor, produtor musical, 
guitarrista, violonista e baixista. Com 
mais de 10 anos de estrada, Diogo 
Spadaro mostra canções inéditas e 
antigas parcerias, muitas delas apre-
sentadas na Taberna da Amendoeira.

Quinta-feira, dia 28

16h - Videoaula de artesanato

A artesã Vânia Carvalho, que há 15 
anos trabalha com biscuit, ensina a 
fazer a massa de modelar caseira e 
também cortadores usando garrafa 
PET. Com vídeo incentiva a garotada 
a criar seus bonecos e esculturas e se 
divertir.

16h30 - Vídeo musical de Pauli-
nho Macieira

Um repertório composto de sam-
bas foi selecionado por Paulinho Ma-
cieira para esse vídeo. O músico, que 
começou a atuar profissionalmente 
em 2002, é conhecido por suas apre-
sentações de voz e violão em bares e 
eventos de Rio das Ostras.

Sexta-feira, dia 29

16h - Vídeo musical de Anderson 
Chatelier (Lee)

Trabalhando há mais de 20 anos 
com música, Anderson Chatelier 
(Lee) teve uma banda em Guarulhos 
(SP) e se mudou para Rio das Ostras 
em 2006. No vídeo, interpreta hits 
internacionais de Tracy Chapman, 
Pearl Jam, Ed Sheeram e Michael 
Jackson, entre outros

16h30 - Vídeo musical de Raquel 
Ferreira

Atriz, contadora de histórias, can-
tora e compositora, Raquel Ferreira 
mergulha na musicalidade mineira 
acompanhada por Júnior Ventura. 
No repertório, composições de Mil-
ton Nascimento, Lô Borges, Vander 
Lee, entre outros, e ainda a poesia 
profunda de Déa Trancoso.

Sábado, dia 30

16h - Vídeo musical de Fabiana 
Garcia

A cearense radicada em Rio das 
Ostras não perdeu suas raízes. Nesse 
vídeo, Fabiana Garcia faz nova viagem 

DIVULGAÇÃO

Príncipe em 
Festa

Baby Arco-íris

Em festa, mas de quarentena, esteve 
o gatinho Henrique Cure Matos, no 

dia 19 de maio, quando ganhou um 
bolinho recheado de licor de amor de 
sua supermãe dedicada, Maria Luiza 

Cure. E por lá a alegria reinou junto 
ao seu irmão Luiz Felipe Cure Matos 

e amiguinhos queridos. Parabéns, 
que Jesus encha deluz  e alegria o seu 

crescer e você continue esse rapazinho 
inteligente e generoso. Tia adora!!!

Uma linda festa de cores marcou o primeiro 
aninho da baby Sophia Morgan, que aconteceu 

sobre o tema “Arco-íris”, no dia 15 de maio, em sua 
bonita casa no Cavaleiros. Seus papais, Glen Mor-
gan e Gabriela Morgan eram somente sorrisos ao 

ver sua linda baby superfeliz correndo de um lado 
para o outro, cheia de curiosidades para conhecer 
todo aquele colorido, o bolo, pirulitos, balas, doci-

nhos e balões de múltiplas cores. Foi tudo muito 
gratificante!!! Parabéns, bonequinha, que Papai 

do Céu abra as janelinhas do Céu e proteja seu 
crescimento com todo amor e alegria que exista 

nesta terra, é o desejo da Tia Katita!!!

musical ao Nordeste e apresenta clás-
sicos da região de maneira intimista. 
Mas não esquece também da MPB 
relembrando sucessos de Adriana 
Calcanhoto e Marisa Monte, entre 
outros.

16h30 - Vídeo musical de Hiata 
Anderson

Em mais um vídeo selecionado 
para o Festival, Hiata Anderson des-
sa vez relembra clássicos dos anos 
80, incluindo um pouco de

Reggae. São releitura de Beatles, 
Men at Work, Guns’n Roses, Tracy 
Chapman e Jason Mraz.

Domingo, dia 31

16h - Artesanato com Costura

Em mais uma videoaula, a profes-
sora de artesanato Rosilene Alves 
ensina a fazer uma nécessaire. Para 
isso, aproveita diferentes retalhos 
aplicando a técnica crazy.

16h30 - Videoaula para confeccio-
nar TV de História

Quase todo mundo já se di-
vertiu com alguma história 
acompanhada por imagens 
passadas em uma TV de “brin-
cadeira”, feita de caixa de pape-
lão. A professora, atriz e ilustra-
dora Vanessa de Morais ensina 
o passo a passo dessa “televisão” 
que é um ótimo recurso para 
contação de histórias.
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Lápis e a Lua - Grande Paixão
Certo dia, um lápis apaixonou-

se pela lua.
- Vem, meu amor, minha beleza 

-, chamava a lua.
- Já vou!!! -, gritou ele.
O lápis começou a desenhar 

uma escada. Subia, subia por ela 
acima, cada vez mais alto, e quan-
do chegava em cima da escada, 
continuava a desenhá-la. O lápis 
desenhava, desenhava e subia, su-
bia. E, de vez em quando, pedia o 
apontador para afi á-lo.

O lápis subia, subia, desenhava, 
desenhava, fazia ponta, fazia… e 
ia fi cando cada vez mais pequeno.

- E gritava para a lua - Estou 
quase, estou quase chegando!!!

- Ah, meu amor, minha beleza! 
-, exclamava a lua. - Estás a fi car 
cada vez mais pertinho!!!

E a bela lua redonda, olhava e 
via que não ia dar certo, pois o lá-
pis estava acabando. Ficou triste, 
e de tão triste que, começou a fi -
car na fase minguante. Até que a 
lua desapareceu, de tanta tristeza.

Pequeno, tem gente que é as-
sim, se apaixona intensamente. 
Eu conheço a Laurinha, ela se 
apaixonou por um rapaz, mas ele 
era militar. Ele também era apai-

xonado por ela, mas foi convoca-
do para guerra e nunca mais ela 
teve notícias dele. Então ela foi 
emagrecendo demais e fi cou mui-
to doente, esperou ele por anos. 
Até que de tanto sua mãe olhar 
aquele sofrimento, começou a 
orar e pedia a Deus para que ela 
o esquecesse. Deus ouviu e ela se 
recuperou e casou com um outro 
militar, e é feliz até hoje. Muito 
legal Nè, pequeno?!!!

Moral: As grandes paixões 
podem trazer muito sofrimen-
to!!!

Essa formosa neném nasceu no dia 10 de maio, distribuindo amor e sorrisinhos 
cativantes!!! É a Maria Antônio Guimarães Rocha Hargreaves Vieira, a maior alegria 
de seus papais: Yasmin Guimarães Leite da Rocha e Alexandre Hargreaves Vieira 

Junior. Uma bênção a baby!!!

Felicidade é pouco para defi nir o amor de Enzo Marques Nogueira desde a 
chegada, de seu irmãozinho Eric Marques Nogueira, no dia 8 de maio de 2020. 
E com total gratidão nos corações estão também, seus papais: Juliana Marques 
Nogueira e Henrique de Paula Nogueira. Não é para menos, lindos os pequenos!!!

Ela é o abraçar gostoso da vida!!! É a Manu Rangel Araújo, o girassol que corre 
atrás do sol, para aquecer os corações de seus papais: Karine e Bernard Araújo. 

Linda!!!

Esse é o majestoso reizinho Lorenzo Massena Maia, a vitalidade do Universo 
de seus avós: Rosangela e Jorge Maia e da vovó Vera Lucia. Uma fortaleza o 

pequeno!!!

Ela é uma princesinha coroada de amor cor de rosa!!! É a Sophia Morgan, que acabou 
de cantar parabéns de um aninho, no dia 15 de maio, com a festa de “Arco Iris”, 

quando brincou saltitante, junto aos seus papais: Gabriela e Glen Morgan e a vovó 
Sonia. Parabéns, que Papai do Céu regue seu crescer com muitas bênçãos, é o desejo 

da Tia Katita!!!

Ela é doce, sorridente e bela demais!!! É a Clara Pires Castelani, a pérola de seus 
papais, Laís Pires e Douglas Castelani. Um sonho de mocinha!!! 
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