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O radialista informa ainda que o Show da 95 tem o formato de trazer o ouvinte para perto dele, 
oferecendo música, informação, utilidade pública e prestação de serviços. 

RADIO

Nelson Caio 
retorna a 95 e 
promete liderar 
audiência
O locutor estreia na segunda-feira (15) o programa 
‘Show da 95’, que vai ao ar das 10h às 14h de 
segunda a sexta
Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Com 34 anos de car-
r e i r a  e  u m a  b a g a -
g em repleta de  t a -

lento e profissionalismo, 
o radialista Nelson Caio 
retorna à Rádio 95 FM, 
p r o m e t e n d o  u m  m u n -
do de novidade na mídia 
radiofônica de Macaé e 
região. O locutor estreia 
na segunda-feira (15) o 
programa ‘Show da 95’, 
que vai ao ar das 10h às 
14h de segunda a sexta-
feiras, numa proposta di-
versificada de promover o 
entretenimento, ao mes-
mo tempo que dar voz aos 
excluídos da sociedade.

N e l s o n  C a i o  a d i a n t a 
q u e  s e r á  u m  p r o g r a m a 
entrevista, constando de 
boa música, muita infor-
mação, entrevistas e tudo 

mar c ad o  p e l o  c lim a de 
alegria. “O programa de 
estreia será para matar 
as saudades”, declarou. E 
prosseguiu: “No progra-
ma eu espero contar com 
os empresários de Ma -
caé para ajudar os mais 
c a r e n t e s  n u m  q u a d r o 
chamado A Corrente do 
bem”.

O  r a d i a l i s t a  i n f o r m a 
ainda que o Show da 95 
tem o formato de trazer 
o ouvinte para perto dele, 
oferecendo música, infor-
mação, utilidade pública 
e prestação de serviços. 
“Estou muito feliz por-
que estou voltando para 
rádio mais ouvida de Ma-
caé, num horário que vou 
falar para um público di-
versificado”, frisou.

Atualmente, se consi-
derando um profissional 
m a i s  m a d u r o ,  N e l s o n 

Caio faz questão de lem-
brar a sua passagem pela 
Rádio da Paz, onde ele co-
nheceu a Deus. “Conheci 
um Deus que me ouve e 
que fala comigo, mas não 
conhecia”, disse.

O CONVITE

Nelson Caio conta que 
o  c o n v i t e  p a r a  v o l t a r 
para emissora foi feito 
p e l o s  d o n o s  d a  r á d i o, 
Glauco Lopes é Silvinho 
Lopes. E o interessante 
é que o seu telefone é o 
mesmo desde a primeira 
vez que trabalhou na 95: 
99995-8895. “Toda vez 
que eu conversava com 
DEUS e pensava em tro-
car o número do me celu-
lar, Ele falava comigo pa-
ra continuar com aquele 
número, que é o mesmo 
de há12 anos.

DIVULGAÇÃO

O radialista 
Nelson Caio  nasceu num bairro chamado Cosmos, 
da cidade de Campo Grande (RJ). Estudei no 
ICE (Instituto de Comunicação e Educação) e 
atualmente tem 56 anos. Trabalhou em todas as 
rádios de Macaé, atuando ainda na principal FM 
de Rio das Ostras, na rádio Quissamã FM e hoje 
comanda um programa na rádio Carapebus FM.

O radialista lembra que veio conhecer Macaé 
quando esteve participando de um casamento no 
Frade. Aproveitou a oportunidade para fazer uma 
pesquisa e descobriu que o locutor mais famoso 
da cidade era o saudoso Manduca. “Fui até a casa 
dele na Aroeira e ele mandou procurar o saudoso 
amigo Aluízio Parentes, que na época era o gerente 
da antiga Rádio Jornal de Macaé. Ele me recebeu 
muito bem e disse que lá não tinha vaga, mas 
que eu fosse até a FM 101. Lá fui recebido pelo 
meu amigo Alzimar Faturine e a diretora Maria de 
Fátima. Coordenei 20 anos a 101, e nesses 20 
anos fomos imbatíveis”, contou

“Essa é a minha terceira vez que trabalho na 95 
e em nome de Jesus vou me aposentar lá”, disse 
deixando registrado os seus agradecimentos. 
“Quero agradecer aos donos da 95FM por mais 
essa oportunidade; agradeço também aos meus 
poucos amigos, porém valiosos e a todos que 
fizerem parte desse novo recomeço na minha 
vida”, disse.

FRASE

“O programa de estreia será para 
matar as saudades”, declarou. 
E prosseguiu: “No programa eu 
espero contar com os empresários 
de Macaé para ajudar os mais 
carentes num quadro chamado A 
Corrente do bem”
NELSON CAIO , RADIALISTA
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“Como é feliz aquele que se importa com o pobre! Em tempos de aflição, 
o Senhor o livrará. O Senhor o protegerá e lhe conservará a vida. Ele o 

fará prosperar na terra e o livrará de seus inimigos. O Senhor cuidará dele 
quando fica doente e lhe restaurará a saúde.”              

 (SALMOS 41:1-3)

Lindas e muito queridas, mãe e filha vivem 
tempo festivo por conta dos seus aniversários. 

a Chefe do Cerimonial do Senado Federal, 
Waleska Borges, curtiu clima especial na 

segunda-feira (9) e a filha, a advogada Larissa 
Borges Lima, vive seu dia de muitos abraços 

nesta sexta-feira (12).
Felicidades, queridas! Deus as abençoe!!!

Expet em festas, Telma 
Ribeiro (Festas) comple-

tou 60 anos e não poderia 
passar em branco. Por 

isso ela reuniu somente a 
família e caprichou uma 

festa dos Anos 60, curtin-
do tudo que tem direito, 

mas guardando o devido 
isolamento social.

Felicidades,! Deus a 
abençoe sempre!!!

Lindas 
aniversariantes

Anos 60

A linda mãe e filha, Waleska e Larissa em 
clima festivo de aniversário

Ao lado do marido Ribeiro 
e dos filhos Marcos, Deisi, 

Allan e Diana, Telma curtiu 
sua festa de 60 anos

Felicitações Abraços virtuaisDupla alegria Jornalista em 
festaUm clima de muita alegria envol-

veu a querida Iracena Costa Oliveira, 
outro dia, celebrando sua nova idade 

em família a troca de idade dele.
Mil parabéns!!!

O clima de dupla alegria marcou o 
mundo do casal Michele Alves e Marcos 
Luiz, por conta do primeiro aniversário 
do filho Ian, no dia 18 de maio, e semana 

passada os abraços pelo aniversário 
dela, Claro que houve comemorações 

discretas em família.
Deus abençoe sempre a mamãe e o 

filhote!!!

Quarta-feira (10), também foi dia de 
abraços para a jornalista Juliana Carvalho, 

que curtiu o seu 33º aniversário rodeada 
de carinho pela família

Deus a abençoe, querida!!!

Quarta-feira (10) cheia de carinho viveu 
Conceição Paes Osório, recebendo felici-
tações de aniversário de muitos amigos, 

através das redes sociais.
Felicidades, querida! Deus a abençoe 

sempre!!!

A aniversariante da semana passada, Michele 
com os lindos filhos Isaac e Ian, este completando 

um aninho de vida

A aniversariante da semana passada, 
Michele com os lindos filhos Isaac e Ian, este 

completando um aninho de vida

Iracena que curtiu clima especial de 
aniversário outro dia

A querida Conceição que curtiu clima especial 
de aniversário, quarta-feira

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

As Necessidades e a Vida
O que é necessário para você? Aquilo 

que você faz, aquilo que você realiza em sua 
vida, é realmente necessário? O quanto vo-
cê se ocupa com situações que não fazem 
mais sentido em sua vida? O quanto você 
mantém relacionamentos por comodida-
de, por hábito?

Temos necessidade de nos alimentar, 
de tomar um bom banho, de ter um lu-
gar confortável para morar. Estas são as 
necessidades naturais e que servem para 
a manutenção de nossa vida. Trabalhar 
e fazer atividades que alimentam a nossa 
existência de alguma forma, também fa-
zem parte das necessidades naturais.

No entanto, nos ocupamos com mi-
lhares de coisas por hábito. O hábito de 
estar fazendo sempre algo. Você já se 
sentiu mal, pelo fato de não estar fazendo 
nada? Talvez, ao longo da sua vida, muitas 
ideias foram implantadas em sua mente: 
“levante... vá fazer alguma coisa...”; “estude 
para ser alguém na vida...”. Estas e outras 
frases funcionam como injunções, como 
imposições que farão parte dos ‘implantes 
sociais-culturais’ dos quais a nossa subjeti-
vidade irá seguir. 

Com o tempo, não precisaremos mais 
lembrar de que ‘temos’ que fazer isso 
ou aquilo para se alcançar alguma coisa. 
Simplesmente, as emoções no corpo nos 
dirão que ‘devemos’ nos ocupar com tais 
obrigações. As imagens e palavras das 
pessoas que nos disseram para fazer isso 
ou aquilo irão para o fundo matricial das 
experiências que nós já vivemos. Estas 
imagens e palavras irão funcionar sob 
uma outra forma: sob formas emocionais 
de um ‘deve-se’.

No meu trabalho como musicotera-
peuta, Gestalt-terapeuta, filósofo-artista, 
acompanho quadros clínicos onde as 

pessoas manifestam em seus corpos sen-
sações de angústia, ansiedade, falta de ar, 
medo, quadros depressivos, dentre outras 
manifestações, que se ligam a uma série de 
injunções e falas impositivas que se torna-
ram não-conscientes e que se expressam 
através de expressões emocionais no 
corpo. As pessoas passam a ser habitadas 
por ‘implantes’ que se expressam através 
das ‘falas’ emocionais do corpo. O corpo 
fala de outras formas a respeito de muitas 
coisas que não estão acessíveis sob forma 
de imagens ou ideias. O corpo passa a ‘falar’ 
por sensações, afetos, emoções.

Daí conhecer e compreender como 
a vida é construída, reconhecer se um 
desejo e um projeto de vida poderá estar 
mais ligado aos desejos dos outros do que 
ao próprio desejo, é um caminho a ser des-
coberto, desvelado, revelado pelo trabalho 
clínico-estético-filosófico.

Seguindo a perspectiva da filosofia 
epicurista, diremos que muitas de nossas 
necessidades são movidas por desejos 
que servem, muito mais, para seguir de-
terminados ‘implantes sociais’ que foram 
colocados em nossas cabeças e em ‘nossa 
alma’. Assim, muitas pessoas aprisionam 
as suas vidas em projetos que dizem mais 
respeito ao que os outros irão achar. Mui-
tas pessoas bem-sucedidas profissional-
mente reclamam que ganharam muito 
dinheiro, mas, vivendo uma vida com uma 
textura emocional pobre. Vivem os dias 
para ganhar dinheiro e ‘desaprenderam’ 
a viver. Podem ser ‘ricos’ financeiramente, 
mas, pobres nas formas de viver a vida.

Uma das formas de verificação de que 
a nossa vida é rica será avaliarmos as tex-
turas emocionais vividas a cada dia. Se a 
vida é vivida de uma forma repetitiva, sem 
variações nas formas de se emocionar, 

abrindo-se às novas experiências, permi-
tindo-se viver novos contatos, poderemos 
dizer que a vida se expressa de forma habi-
tual, costumeira. O colorido da vida passa 
a ser opaco, sem vitalidade, vivendo-se dos 
mesmos padrões afetivos. Esta é uma vida 
empobrecida de novas paisagens de vida.

Podemos insistir numa vida onde nos 
ocupamos com milhares de necessidades 
que, muitas vezes, não fazem mais sentido. 
Vivemos o hábito de viver necessidades 
que não fazem mais sentido. Clarice Lis-
pector nos ensina: “O hábito anestesia”. 
Compreender o sentido da vida será co-
locar em perspectiva a direção vetorial dos 
desejos: o quanto o desejo está a serviço do 
desejo de outras pessoas, das ideias que 
foram ‘implantadas’ em sua mente e que 
funcionam de forma não-consciente no 
presente através de sensações-emoções 
de um ‘deve-se’, de um ‘cumpra-se’.

Quando Sócrates enunciou o ‘gnothi-
seauton’, ou seja, o conhecido ‘conheça-te 
a ti mesmo’, ele estava impulsionando a 
ideia de que precisamos sair do nosso es-
tado de alienação através de um conhe-
cimento de como construímos a vida, 
de que forma nossas ideias são as ideias 
de outros revestidas sob o véu de nossos 
desejos.

Quais são as suas reais necessidades?! 
Os seus desejos são seus?! Conheça como 
você constrói e compõe a sua vida, pois, a 
verdadeira liberdade é quando nos liber-
tamos dos véus de muitas verdades nas 
quais nos agarramos e que nos impedem 
de crescer, de expandirmos a nossa exis-
tência na relação com os outros.

Conheça-te a ti mesmo!

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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O premiado projeto 'Grandes Músicos 
para Pequenos' lança programação 
online inédita para toda a família
Os espetáculos "Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças", "Raulzito Beleza – Raul Seixas para 
Crianças" e "Tropicalinha – Caetano e Gil para Crianças" serão temas das 'livezinhas', exibidas nos dias 
14/06, 28/06 e 12/07, dentro da programação do projeto "Diversão em Cena"

O premiado projeto 'Gran-
des Músicos para Pe-
quenos', criado pela pro-

dutora Entre Entretenimento, 
lança programação online iné-
dita voltada para toda a família. 
Com direção de Diego Morais 
e roteiro de Pedro Henrique 
Lopes, serão exibidas três li-
ves, dias 14/06, 28/06 e 12/07, 
às 16h, com trechos pré-grava-
dos de espetáculos e quadros 
inéditos com possibilidade de 
interação dos telespectadores. 
As apresentações fazem parte 
do projeto Diversão em Cena 
e serão exibidas em suas redes 
sociais, Facebook, Instagram e 
Youtube (https://www.youtube.
com/channel/UCWio-b1D6S-
q8aHShfHJed0Q), com patro-
cínio da ArcelorMittal, através 
da Lei de Incentivo à Cultura da 
Secretaria Especial de Cultura.

O carismático personagem 
Mêlo (Pedro Henrique Lopes), 
do espetáculo 'Raulzito Beleza 
– Raul Seixas para Crianças', 
será o cicerone das três livezi-
nhas. As apresentações terão 
cenas e atividades inspiradas 
em três peças do projeto: 'Luiz 
e Nazinha – Luiz Gonzaga para 
Crianças' (14/06); 'Raulzito Be-
leza – Raul Seixas para Crianças' 
(28/06) e 'Tropicalinha – Caeta-
no e Gil para Crianças' (12/07), 
com atividades temáticas e 
informações sobre os músicos 
homenageados para despertar 

a curiosidade das crianças sobre 
os artistas e sua obra. Outras 
atividades estão disponíveis no 
canal do Youtube do Grandes 
Músicos para Pequenos (You-
Tube.com/grandesmusicospa-
rapequenos).

"Agora, temos mais um canal 
de interação com as famílias que 
acompanham o projeto. Com os 
teatros fechados, é importante 
que se criem atividades virtu-
ais atraentes que estimulem as 
crianças. Nosso objetivo é ini-
ciar uma nova fase, com conte-
údos audiovisuais elaborados 
para unir todas as gerações", 
explica o diretor Diego Morais.

Contemplado na Categoria 

Especial no Prêmio CBTIJ de 
Teatro Infantil 2016 pela sua 
relevância ao teatro infantil, o 
projeto Grandes Músicos pa-
ra Pequenos foi criado com o 
intuito de apresentar a vida e 

a obra de importantes com-
positores para as novas gera-
ções. Assistido por quase 200 
mil pessoas, seus espetáculos 
somam juntos 13 prêmios de 
teatro infantil, entre outras 42 
indicações.

No dia 14/06, às 16h, trechos 
do espetáculo "Luiz e Nazinha 
– Luiz Gonzaga para Crianças" 
serão exibidos e intercalados 
com atividades que levarão uma 
típica Festa Junina para a casa 
dos espectadores.

Em 28/06, também às 16h, 
"Raulzito Beleza – Raul Seixas 
para Crianças" vai fazer todo 
mundo cantar e dançar ao som 
do maior roqueiro do Brasil. 

 Junior Mandriola

Tropicalinha 

Comemorando os 75 anos do 
cantor, os pequenos espectado-
res aprenderão a preparar tudo 
para uma festa de aniversário.

No dia 12/07, no mesmo 
horário, vai ser a vez de se di-

vertir com as 
aventuras de 
Cae e Gil  no 
"Tropicalinha 
– Caetano e Gil 
para Crianças". 
As inovações 
musicais e ar-
tísticas da Tro-
picália em con-
teúdo exclusivo 
para toda famí-
lia, celebrando 
os 52 anos de 
lançamento do 
álbum que deu 
origem ao tro-
picalismo.

Todas as exi-
bições ao vivo 
s e r ã o  t r a n s -
mitidas pelas 
redes sociais 

(Facebook e Instagram) e pe-
lo canal do YouTube (https://
www.youtube.com/channel/
UCWio-b1D6Sq8aHShfHJe-
d0Q) do "Diversão em Cena", 
projeto que democratiza o 
acesso ao teatro infantil, criado 
e mantido pela ArcelorMittal.

 
LUIZ E NAZINHA – LUIZ 
GONZAGA PARA CRIANÇAS

O musical é inspirado na in-
fância de Luiz Gonzaga no inte-
rior nordestino e acompanha a 
descoberta do amor, quando 
o jovem Luizinho se apaixona 
por Nazarena, filha de um co-
ronel que não permite o namo-

ro entre eles. A fábula de amor 
inocente, voltada para toda a 
família, é embalada por gran-
des sucessos do músico, como 
"Asa Branca", "Que Nem Jiló", 
"Baião", "O Xote das Meninas", 
"Olha Pro Céu", entre outros.

Raulzito Beleza – Raul Seixas 
para Crianças

O espetáculo se inspira na in-
fância e em grandes sucessos da 
carreira de Raul Seixas para con-
tar a história de um menino que 
era criativo demais. Tão criativo 
que sua falta de atenção ao mundo 
real começou a atrapalhá-lo na es-
cola. A falta de foco e o excesso de 
energia de Raulzito trazem à cena 
questionamentos sobre a rotina 
e o tratamento de crianças que 
apresentam traços de hiperativi-
dade e déficit de atenção (TDAH). 
A peça é embalada por grandes 
sucessos do artista como "Maluco 
Beleza", "Gita", "Mosca na Sopa", 
"Como Vovó Já Dizia (Óculos Es-
curos)" e "O Carimbador Maluco 
(Plunct Plact Zuuum)".

TROPICALINHA – CAETANO E 
GIL PARA CRIANÇAS

O espetáculo conta a história 
do Reino de Pindorama, gover-
nado por uma rainha autoritá-
ria, que toma o poder e baixa de-
cretos proibindo a música e as 
cores no lugar. Dois amigos, Cae 
e Gil, se unem para trazer sons 
e cores de volta ao reino, em 
alusão ao movimento tropica-
lista. O musical não é biográfico, 
mas é inspirado em momentos 
vividos por Caetano Veloso e 
Gilberto Gil na juventude. No 

repertório, estão 43 músicas 
compostas por eles individu-
almente ou em parceria, entre 
elas "Tropicália", "Força estra-
nha", "Alegria, alegria", "Vamos 
fugir", "Andar com fé", "Divino 
Maravilhoso", "Expresso 2222" 
e "Você é linda".

 

GRANDES MÚSICOS PARA 
PEQUENOS

Luiz e Nazinha – Luiz Gon-
zaga para Crianças marcou a 
estreia do projeto "Grandes 
Músicos para Pequenos", cria-
do com o intuito de apresentar 
a vida e a obra de importantes 
compositores para as novas ge-
rações. Foi premiado no CBTIJ 
2015 (melhor Atriz), além de 
outras 5 indicações. Depois, vie-
ram O Menino das Marchinhas – 
Braguinha para Crianças, que es-
treou em 2016 e foi premiado em 
três categorias pelo CBTIJ –  Me-
lhor Atriz em Papel Coadjuvante 
(Martina Blink), Direção de Pro-
dução (Entre Entretenimento) e 
Prêmio Especial pela qualidade 
do projeto (Diego Morais e Pedro 
Henrique Lopes), além de outras 
12 indicações; Bituca – Milton 
Nascimento para Crianças, de 
2017, vencedor do Prêmio CB-
TIJ de Melhor Ator (Udylê Pro-
cópio) e de quatro estatuetas no 
Prêmio Botequim Cultural: Me-
lhor espetáculo infanto-juvenil, 
Melhor Direção (Diego Morais), 
Melhor Roteiro (Pedro Henrique 
Lopes) e Melhor Atriz Coadju-
vante (Aline Carrocino), além 
de outras 11 indicações; Tro-
picalinha – Caetano e Gil para 

Crianças, de 2018, vencedor dos 
prêmios Brasil Musical 2018 
de Melhor espetáculo Infantil, 
Musical Rio 2018 como Melhor 
Espetáculo Infantil, e Botequim 
Cultural de Melhor Direção In-
fanto Juvenil, além de outras 8 
indicações; e Raulzito Beleza – 
Raul Seixas para Crianças, em 
2019, vencedor do Musical Rio 
2019 como Melhor Espetáculo 
Infantil, tendo recebido outras 
3 indicações.

As cinco peças juntas já fo-
ram vistas por mais de 200 
mil espectadores. O objetivo 
do Grandes Músicos para Pe-
quenos é apresentar a vida e a 
obra de importantes composi-
tores para as novas gerações e 
promover o resgate da cultura 
brasileira através de espetácu-
los que envolvam toda a família 
em experiências inesquecíveis.

"A ideia é trazer o legado de 
uma cultura quase esquecida 
para as novas gerações, com 
um conteúdo atraente para as 
famílias", descreve Pedro Hen-
rique Lopes, autor das peças 
do projeto. "Queremos criar 
experiências de entretenimen-
to inesquecíveis e marcantes, 
onde o espectador participe de 
forma ativa", explica o diretor 
Diego Morais.

Mais sobre os espetáculos e o 
projeto em: www.grandesmusi-
cosparapequenos.com.br

 
ENTRE ENTRETENIMENTO

A Entre é uma empresa de 

produção cultural e inovação 
em entretenimento fundada 
pelo diretor Diego Morais e pelo 
ator e dramaturgo Pedro Henri-
que Lopes. O objetivo da dupla é 
valorizar a cultura do nosso país 
através da criação e da viabiliza-
ção de projetos inéditos e de alta 
qualidade artística que dialoguem 
com a história e as manifestações 
culturais do Brasil. Emoção, cultu-
ra, educação, história e momentos 
de extrema diversão estão na pauta 
dos projetos da empresa, assim co-
mo a criação de soluções culturais 
memoráveis para marcas, com-
panhias e consumidores através 
de: comprometimento artístico-
cultural; inovações em marketing; 
soluções transmidiáticas e envolvi-
mento social. Saiba mais em www.
entreentretenimento.com.br.

SERVIÇO

FICHA TÉCNICA:

 ● DIREÇÃO Geral: Diego 
Morais
 ● DIREÇÃO Musical: 
Guilherme Borges e 
Claudia Elizeu
 ● ROTEIRO: Pedro Henrique 
Lopes
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a união dos veículos de comunicação para informar sobre os dados reais do Covid-19, não 
dependendo mais do governo brasileiro e de suas fontes irregulares. 

Ilude-se quem pensa que os namorados no dia de hoje vão se ver por vídeo. Os que moram 
distantes é até possível. Já os próximos estarão coladinhos feito pombinhos. Namorado de 
vídeo só mesmo nos programas de televisão. Não seremos hipócritas.

Chegou a 10 milhões o número de brasileiros que já tiveram redução de jornada e salário ou 
suspensão do contrato de trabalho em meio à pandemia de coronavírus. De acordo com 
dados do Ministério da Economia, até as 11h15 desta quarta-feira (10), o programa criado 
para preservar empregos formais durante a pandemia reunia um total de 10.135.241 acordos 
fechados entre empresas e trabalhadores, com um acréscimo de cerca de 3 milhões de 
empregados com carteira de trabalho nos últimos 30 dias.

além de fraudes no auxílio emergencial, o governo ainda por falta de organização detém mais 
de seis milhões de pessoas presas ao tal aplicativo da caixa. São famílias necessitando e nem 
receberam a primeira parcela. Já quem não precisa recebeu em dia

Quem está em casa há 90 dias, saindo somente para ir a mercado ou algum compromisso 
percebe nos mais exigentes e crentes um certo medo de andar na rua. Quem não teve 
não quer pegar. Quem teve acredita que não pega mais (OMS não diz isso), quem circula 
tem medo dos assintomáticos que podem sim transmitir. Os olhares acima das máscaras 
transmitem medo, em alguns pavor.

LINDA  

EMPREGOS. 

ABSURDO, 

RETORNO DE VIDA. 

Equipes da Secretaria realizaram pequenas intervenções, proporcionando mais qualidade de vida aos visitantes

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Quem recebe o Título de Mérito Político em Quissamã é o Carapebuense Juninho 

SE 

DIVULGAÇÃO

Prefeitura realiza revitalização 
paisagística do Parque dos Pássaros

RIO DAS OSTRAS

A  S e c r et a r i a  d o  Me i o 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca de Rio das Ostras 
realizou a revitalização 
paisagística do Parque Na-
tural Municipal dos Pássa-
ros, em Jardim Mariléa.

Equipes da Secretaria 
realizaram pequenas in-
tervenções, proporcionan-
do mais qualidade de vida 
aos visitantes.

O Parque Natural Mu-
nicipal dos Pássaros tem 
o objetivo de preservar 
espécies de aves nativas 
da região de restinga. No 
local,  ao percorrer suas 
trilhas ecológicas, os visi-
tantes podem observar a 
fauna e a vegetação carac-
terística da Mata Atlânti-
ca.

No Centro de Visitan-
tes é possível ter acesso 
a exposições artísticas de 
cunho ambiental. O Par-
que dos Pássaros fica na 
Rua Petrópolis, s/n, em 
Jardim Mariléa.
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A bela Giselda Alice brindando seu dia especial ao 
lado do marido Rodrigo Mendes

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

O bonito casal festejando a bodas 
Papoula de um casamento de parceria

O empresário Thiago Rossato, que esteve em altos festejos de aniversário, no dia 
08 de junho acompanhado da  esposa, a dermatologista Danielle Medeiros Rossato. 

Parabéns, e que Jesus lhe cuide e proteja a vida toda!!!!

A charmosa Diomendes em ambiente festivo, amanhã (11), por conta de mais um ano 
de aniversário. Parabéns, e que a felicidade a acompanhe sempre, querida!!!

Inscrições para 
edição especial do 
Festim (Festival de 
Esquetes de Macaé) 
terminam neste 
domingo (14)

CULTURAL

A edição especial do Festim 
(Festival de Esquetes de Macaé), 
que neste ano será realizado pe-
la plataforma do instagram, já 
recebeu 17 inscrições. O prazo 
termina neste domingo (14). As 
inscrições podem ser feitas pe-
lo instagram @festim_festival. 
Nesta quarta-feira (10) foram 
divulgados os jurados que par-
ticiparão da edição Quarentena 
Poética – Poesia em Vídeo. São 
eles: Paulo Emílio, Conceição de 
Maria, Marcelo Atahualpa, Ju-
nior Machado, Mônica Carvalho 
e Gilberto Alves.

Segundo o idealizador e produ-
tor do Festim, Aldebaran Bastos, 
neste ano, devido à pandemia do 
novo coronavirus, o evento vai 
proporcionar um espaço especial 
para quem escreve poesias e não 
conseguem expor os trabalhos. 
"A proposta do Festim 2020 é 
usar essas novas linguagens, co-
mo poesia em vídeos", explicou. 
De acordo com Bastos, em meio 

à pandemia da Covid-19, o festi-
val virtual despertou um desejo 
de contribuir, de alguma forma, 
com a classe artística e levar arte 
às casas das pessoas. "Nesses no-
vos tempos que vivemos, perce-
bemos o crescimento digital, das 
redes sociais, das manifestações 
culturais, por meio das platafor-
mas e assim abrimos a edição 
especial do Festim online, abra-
çando a poesia e o áudio visual, 
como ferramentas para a nova 
frente do festival", acrescentou.

O Festim Online será realiza-
do entre os dias 22 e 28 de junho 
pelo instagram @festim_festival. 
O edital de inscrição está na pla-
taforma do instagram.

Aldebaran explicou também 
que o edital contempla artistas 
de todo o país e do mundo. Se-
rão premiadas as categorias das 
cinco melhores poesias de vídeo 
(vídeo arte), melhor intérprete e 
voto popular, com a premiação de 
R$ 300 para os vencedores

DIVULGAÇÃO

Aniversariante 
Amada

Bodas de 
Papoula

Prima linda, que olha o mundo com 
olhos do coração!!! Desse jeitinho é a 

bela Giselda Alice, que comemorou 
seu aniversário, na semana passada, 

junto ao marido Rodrigo Mendes, reu-
nindo também amigos mais chegados 

e a sua bonita família, a filha Fernanda 
e o genro Tiago Moraes e os netos Ma-

theus e Davi e seu irmão Betinho.
Parabéns, e que Jesus regue o seu 

dia-a-dia com todas as bênçãos possí-
veis!!!

Felicidade e companheirismo nun-
ca faltaram!!! Assim o casal Mauricio 

Aguiar e Carla Beatriz comemorou os 
oito anos de casados. A bodas de Papoula 

aconteceu, no dia 02 de junho, quando 
brindaram a data em companhia de toda 

a família. Parabéns, e que a união de vo-
cês tenha razões para muitos sorrisos!!!



O DEBATE  DIÁRIO DE MACAÉ6    CADERNO DOIS    Macaé, sábado, 13, domingo, 14 e segunda-feira, 15 de junho de 2020

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

A Cabra e a Pantera de Manto Negro — 
A Provocação

Dona Cabra tinha um filhote 
muito magrinho, e vivia preocupa-
da com sua inquietude infantil. Ia 
pra lá e pra cá, cheio de energia de 
criança. Ela morria de medo que 
outro animal o pegasse. Imaginava 
um leopardo, um tigre ou um leão 
lambendo os beiços, com a sua cria. 
Teve, então, uma ideia - pôs o seu 
filhotinho bem protegido em um 
abrigo antigo deixado por anos pelos 
caçadores. Ali ela sabia que estaria 
em segurança. Aliviada com seu fi -
lhinho no berçário, saía para se ali-
mentar, mas de hora em hora vinha 
para dar mama para seu bichinho. 

Neste local, tinha muito espaço e 
outros cabritinhos. O filhote brin-
cava a valer com os amiguinhos e 
fi cava bem feliz protegido por uma 
cerca de arame, bem entrelaçada. 
Até que uma bela tarde, a mamãe 
Cabra viu uma Pantera de manto 
preto rondando e sabia que a fera 
não poderia pegá-lo. Entrou rapi-
damente para o espaço e começou 
a falar ‘vai embora, sua intrometida, 
feia’. A Pantera olhou pra criaturi-
nha e disse: 

“- Você só diz isso porque está pro-
tegida ai. - Deixa você sair daí. Não 
sobrará nem seu rabicó.” 

Você conhece alguém que se com-
porta como essa mamãe cabra debo-
chada? Eu conheço a Luzia. Quando 
ela sai com o irmão mais velho, que 
se chama Caio, provoca os meninos 
da rua com deboches, dá banana, 
mostra a língua, chama de apelidos e 
ainda xinga toda a garotada. Menina 
feia não acha? Também quando es-
tá sem seu irmão, fi ca preterida por 
todos, sem um amigo para brincar, 
pois todos a ignoram. Resultado: Os 
meninos e as meninas do seu bairro 
não a chamam para nada.

Moral da história: A Provoca-
ção é um ato dos mal-educados!!!

Cheia de charme e 
elegância!!! É a Dafi ny 
Rebeca, a paixão da vida de 
sua mamãe, Elisangela Silva 
Pinto. Um chameguinho!!!

Uma princesa, que move carinho por onde passa!!! É a Maria Eduarda Marques 
Colonese, o presentinho embrulhado de amor de seus papais: Laila e Daniel 

Colonese.  Doce abraço!!!

Um gatinho apaixonante!!! É o Enzo Tanus, o carismático garoto da vida da vovó, 
Jaqueline Avlis. Um gênio!!!

Os irmãos mais lindos do planeta!!! Bruna, Lara e Diogo Antônio Moura Sá, a 
coleção de amor de seus papais: os médicos Fernanda e Fernando Moura Sá. 

Obras de artes!!!

Ela é um girassol, que traduz beleza e vitalidade!!! É a Clara Jardim dos Ramos, a fl or 
perfumada de amor do dia-a-dia dos seus papais, Yasmin Jardim e Vinicius Ramos

Esse é o majestoso príncipe da Família Almeida!!! É o Benjamin Leal de Almeida, o 
orgulho de seus papais, Aimee e Bruno Almeida. Sonho real!!!
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