
www.odebateon.com.br     Macaé, sábado, 20, domingo, 21 e segunda-feira, 22 de junho de 2020    Ano XLIII, Nº 9937     Fundador/Diretor: Oscar Pires

O DEBATE DIÁRIO DE MACAÉ

Caderno dois
dIvuLgAção

Capa da apresentação 2020 Macaé Convention & Visitors Bureau

Gastronomia Hotelaria

História

projetos

Macaé Convention 
prepara a retomada do 
turismo no município
O primeiro passo para essa retomada foi a inclusão 
de Macaé no plano de criação de selos de segurança 
‘Rio de Janeiro - Turismo Consciente’

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Sob a presidência do empre-
sário Guilherme Abreu, o 
Macaé Convention & Visi-

tors Bureau participa de projeto 
para a retomada do turismo no 
projeto do Rio de Janeiro e no 
Brasil. A instituição anuncia a 
primeira etapa do plano de re-
tomada do turismo que é a cria-
ção de selos de segurança, que 
tem como objetivo orientar os 
estabelecimentos a seguirem 
normas e protocolos para dimi-
nuir os impactos da pandemia e 
preparar o setor para um retor-
no gradual às atividades.

Neste sentido, o ‘Selo Rio de 
Janeiro - Turismo Consciente’ 
foi criado para orientar empre-
sas e auxiliar os turistas para a 
retomada da atividade - quan-
do autorizada pelas autoridades 
sanitárias - de forma ordenada 
e protegida. O processo de ela-
boração das diretrizes do selo 
foi pautado por seguidas reu-
niões entre representantes da 
Secretaria de Turismo do Rio 
de Janeiro, representantes dos 
segmentos turísticos, empresá-
rios e técnicos do setor da saúde 
do estado.

O Selo Ministério do Turis-
mo - Turismo Responsável é 
um programa que estabelece 
boas práticas de higienização 
para cada segmento do setor. O 
selo é um incentivo para que os 
consumidores se sintam segu-
ros ao viajar e frequentar locais 
que cumpram protocolos es-
pecíficos para a prevenção da 
Covid-19, posicionando o Bra-
sil como um destino protegido 
e responsável.

Merece destaque o empe-

nho do Macaé Convention em 
articular diversos projetos que 
venham garantir o desenvolvi-
mento de altas performances na 
prática do mercado de turismo. 
Um desses projetos é a apresen-
tação turística de Macaé elabo-
rada pela instituição.

Os destaques da Bela 
apresentaçãO:

A Cidade
Macaé possui todos os recursos 

necessários para a realização de 
grandes eventos, nacionais e inter-
nacionais. Além da boa estrutura 
e serviços de qualidade, a também 
conhecida “Princesinha do Atlânti-
co” dispõe de incomparável beleza 
natural e hospitalidade singular. 
Somos o maior polo hoteleiro do 
interior do estado do Rio de Janeiro.

Pontos Turísticos - Cercada por 
rio, lagoa e cachoeiras, Macaé con-
ta com um deslumbrante litoral de 
mar aberto e santuários ecológicos 
de águas calmas e cristalinas, como 
o famoso Arquipélago de Sant’Anna 

composto pelas ilhas do Francês, 
Ilhote Sul e Sant’Anna.

Esportes - Os amantes da aven-
tura sentem-se atraídos por cada 
detalhe da encantadora paisagem 
serrana que conta com gastrono-
mia típica, belas cachoeiras e trilhas 
em um clima para lá de especial. 
Ideal para a prática de esportes de 
água doce e salgada, terra e ar. Outro 
ponto alto é a história do município, 
repleta de riquezas contemporâne-
as herdadas da época do Brasil Co-
lônia. O comércio é diversificado 
e valoriza os talentos locais, como 
também é destaque no mundo 
pelo polo de grandes empresas da 
indústria do petróleo e gás.

História

Rica por Natureza - Ao entar-
decer, a natureza nos brinda com 
um emocionante pôr do sol, visto 
da Lagoa de Imboassica, e, quando 
anoitece, a praia dos Cavaleiros, 
com seus bares e restaurantes é o 
lugar certo de gente bonita e boa 
diversão.

Sofisticada Gastronomia - Com 
um Polo Gastronômico referência 
na região, a cidade se destaca nos 
eventos que envolvem: Frutos do 
Mar, Hambúrguer e Cerveja Arte-
sanal, Queijos & Vinhos, Massas e 
FoodTrucks.

Rede Hoteleira - A segunda 
maior rede hoteleira do estado 
está em Macaé! São 8.623 leitos, 
hotéis de rede nacional e inter-
nacional com oferta de salões 
para eventos de negócios. 

Grandes Eventos - Seu Cen-
tro de Convenções possui 
cerca de 110 mil metros qua-
drados, assim, Macaé ofere-
ce estrutura e um cenário 
perfeito para a realização de 
grandes feiras e congressos.

crédIto

A Instituição
O Macaé Convention & Visitors 
Bureau é uma entidade privada, 
sem fins lucrativos e tem por 
missão, aumentar o fluxo turístico 
por meio da promoção do nosso 
destino. Foi criado conforme outras 
instituições existentes em todo o 
Brasil e no exterior, que reúnem 
empresas e entidades ligadas 
aos setores de turismo como, 
transporte, comércio, indústria, 
serviços, entre outras.

O principal objetivo é contribuir 
para o desenvolvimento econômico 
e social de Macaé através do 

turismo, incentivando a promoção 
de eventos de lazer e de negócios, 
congressos, seminários, workshops 
e feiras em diversos espaços 
preparados para essas finalidades. 
Entre eles, temos o Centro de 
Convenções Jornalista Roberto 
Marinho, o terceiro maior do estado 
do Rio de Janeiro, o Parque de 
Exposições Latiff Mussi Rocha e o 
Parque da Cidade. A qualificação 
da mão-de-obra no setor turístico 
também é uma bandeira levantada 
pela Instituição que apoia, promove 
e participa em várias ações com o 
BRASIL C&VB, FC&VB-RJ, Min. 
Turismo, SETUR RJ, TCE RJ, entre 
outras, apostando na formação de 

pessoas e do próprio destino a fim 
de se caracterizar como referência 
em toda a região.

O relacionamento com outras 
instituições parceiras, ACIM, 
FIRJAN, REDE PETRO-BC, 
ABESPETRO, SPE, AMACON e 
IADC, potencializa o alcance de 
suas ações e agrega um valor ímpar 
com segmentos fortes e atuantes 
na economia do município.

O Macaé Convention & Visitors 
Bureau também participa 
ativamente de feiras do setor. 
Em 2019, a Instituição esteve 
presente na BRASIL OFFSHORE, 

na FESTURIS-Gramado, na FIT 
Feira Internacional do Turismo em 
Buenos Aires, na ABAV EXPO SP 
e no Salão Estadual do Turismo RJ. 
Seus Associados têm atendimento 
ágil, responsável e eficaz para 
desenvolvimento de projetos 
focados no desenvolvimento do 
turismo local e no crescimento 
da região. Várias ações internas, 
reuniões e eventos de networking 
contam com a participação 
de profissionais credenciados 
que estimulam os empresários 
e empreendedores locais, a 
fortalecerem seus conteúdos 
técnicos e a unirem seus interesses 
e necessidades.
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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)

Em clima de muita alegria e felicidade 
está a Personal Trainer Ana Paula Ventu-
ra Gomes, anunciando que está gravidís-
sima. E esta semana, a alegria aumentou 

ainda mais, quando a futura mamãe 
descobriu que é uma linda menina e vai 

colocar o nome de Giovanna. A menina já 
é muito amada por toda a família.

Deus as abençoe queridas! Dinda está 
muito feliz!!!

Linda e abençoada Maria 
Eduarda Gonçalves completou 
16 anos na terça-feira (16). Ano 

passado ela curtiu comemoração 
especial em viagem a Disney. Este 

ano a jovem passou seu dia em 
família, mas rodeada de carinho e 
amor dos pais, os Pastores Elaine 

Cristine e Dario Gonçalves. 
Que o Senhor te abençoe po-

derosamente em todos os dias de 
sua vida, querida!

Mamãe linda!!! Duda 
abençoada

A futura mamãe Ana Paula em clima de 
muitos sorrisos, na foto com a mãe Vera 
Alice, também na expectativa de ser avó 

mais uma vez

Duda que completou 16 anos, 
junto aos pais, Pastores Cris 

e Gonçalves

Felicidades Abraços de 
sábado

Leônidas 80 anos
Um clima de muita alegria envol-

veu a querida Raquel Terra, outro 
dia, celebrando sua nova idade em 

família.
Mil parabéns!!!

Uma expressiva comemoração marcou o 
aniversário de 80 anos do empresário Leônidas 
Fonseca. Tudo aconteceu no sítio, domingo (14), 

quando o aniversariante esteve rodeado pela 
esposa Regina, pelos filhos Leo, Anna Paula, 

Juliano, noras Érica Mendes e Thyane, o genro 
Adriano Marques e os netos Thales, Ester, Leon, 

Sarah, Thor e Gael. Apesar da obrigatoriedade 
do distanciamento social do momento, não falta-
ram amor, emoção e muitos carinhos e bênçãos 

ao aniversariante. Ele era só felicidade.
Felicidades! Deus o abençoe!!!

Sábado (13) foi dia festivo para o casal 
Conceicao e Videlmo Natalino, celebrando 

discretamente a troa de idade dela.
Parabéns!!!

o aniversariante Leônidas com a esposa regina, 
a filha Anna Paula, o genro Adriano, e os netos

os abraços desta sexta-feira (19) foram 
dirigidos a José Leite, que curtiu as 

alegrias do seu aniversário. Felicidades!!!

Linda como sempre, a querida 
aniversariante de quinta-feira 

(19), advogada Patrícia Pacheco, 
foi altamente cumprimentada

Quem comemorou aniversário ontem (19) foi 
roberta Pires Coutinho, atualmente concluindo 
na UFF em niteroi a graduação em Engenharia 

Ambiental. seus pais Angelique/Antonio 
Luiz celebraram juntos em niterói e ela foi 

parabenizada aqui pelo avô oscar Pires

A bela raquel que curtiu clima especial de 
aniversário outro dia

Conceição que curtiu clima de aniversário 
sábado 

AFETOLOGiA 
por PAulo de TARSo PeIxoTo

AS PELES CONTATUAIS
As peles que envolvem as coi-

sas. A pele da maçã, a pele de uma 
criança, a pele de uma mulher. O 
homem que trabalha pesado, sua 
pele transpira. A pele dos jovens 
na praia que queimam através 
dos raios do sol. A pele que morre 
e que se renova nos corpos de to-
dos nós. A pele da cereja, a pele de 
urso, a pele de tantos animais. Os 
homens também possuem peles. 
As mulheres revestem suas peles 
com peles de outros bichos. Sapa-
tos de ‘pele’ de cobra. Sapatos com 
tantas peles. Mas, a superfície de 
uma rocha seria uma pele? As 
superfícies são peles... assim uma 
criança toca a superfície-pele de 
uma rocha para sentir as suas 
ranhuras, suas entranhas, suas 
fissuras. 

Os olhos são envolvidos pela 
pele. Cada parte do nosso corpo 
tem como superfície algum tipo 
de pele. Assim, o contato se faz 
por uma pele contatual. Contato 
que se faz entre peles. O contato 
de uma criança com a sua mãe. 
A superfície-pele dos olhos da 
criança são tocadas pelas ima-
gens da sua mãe. O perfume da 
pele do corpo da criança tem a 
potência de tocar a pele complexa 
que recebe este mesmo perfume 
envolvendo-o em todo o caminho, 
em todo trajeto sensível para que 
o corpo reconheça este perfume... 
mais uma vez!

No entanto, existe uma Tercei-
ra Pele. Esta pele nasce do encon-
tro entre as pessoas com outras 
pessoas quando elas fazem um 

contato sensível, atento, afetivo. 
Esta é a experiência de estar com 
as pessoas, com o mundo no qual 
nos relacionamos e buscamos, 
simplesmente... sentir! A Ter-
ceira Pele nasce da propriedade 
fundamental para a vida de mui-
tos seres, inclusive, nós humanos 
que é a experiência de sentir. Fa-
zer contato com as emoções que 
nascem dos encontros com uma 
música. A música faz a pele arre-
piar. Somos envolvidos por ela... 
ela possui um significado afetivo 
importante. A música nos comu-
nica algo que é da ordem da lei dos 
afetos. 

A Terceira Pele nasce como 
uma pele-ambiente que nos en-
volve, que nos aconchega quando 
vivemos sensivelmente, afetiva-
mente, o encontro com pesso-
as, outros animais, a natureza. 
Decorre daí que esta pele-mãe é 
uma pele de trocas. É um espaço 
que nos envolve quando o olhar se 
deixa tocar por um outro olhar... 
é quando um abraço acolhe um 
outro abraço... é quando as peles 
que envolvem as tantas partes de 
cada corpo se liga às outras peles... 
mesmo à distância! E a experiên-
cia de sentir esta Terceira Pele 
também não é predeterminada, 
não é preconcebida: ela, simples-
mente, acontece quando as pesso-
as desenvolvem a sensibilidade de 
prestar atenção ao que acontece 
aqui-e-agora. A cada momento 
podemos sentir o fluxo contínuo 
daquilo que toca a nossa existên-
cia. Podemos sentir como o mun-

do é tocado pela e através a nossa 
presença neste mesmo mundo! A 
Terceira Pele é filha deste contato 
sensível, conosco, com os outros, 
com as outras peles que envolvem 
tudo o que existe. Uma poltrona 
confortável possui a sua super-
fície: ela é envolvida por tantas 
variedades de peles... pele couro, 
pele tecido, peles de tantas quali-
dades! 

A humanidade dos seres ditos 
humanos reside, efetivamente, na 
experiência profunda da proprie-
dade de sentir. É esta propriedade 
que faz a nossa humanidade visto 
que o nosso corpo é o primeiro a 
dizer e a comunicar como esta-
mos aqui-e-agora. Spinoza já nos 
ensinou no seu livro chamado 
‘Ética’ que a primeira ideia que 
temos é a ideia do nosso corpo. 

Terceira Pele... ser afetado pelo 
mundo, afetar o mundo com o seu 
modo tão singular de ser. A desu-
manidade do mundo é o efeito da 
esclerose da propriedade de sen-
tir. Deixe a pele ser tocada... pelos 
poros do olhar... pelos caminhos 
dos dedos de uma mão em seu 
rosto... seu rosto devém paisa-
gem... o perfume da sua pele que 
toca o dedo de quem te acaricia... o 
dedo leva consigo os vestígios per-
fumados colhidos do contato com 
os trajetos da tua pele... Contato 
sensível, encontro... encontro de 
peles, encontros de vida... Amor!

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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cultural

Abertas as inscrições da 1ª Web 
Conferência de Cultura de Macaé
O Conselho Municipal 

de Políticas Culturais 
de Macaé promove a 1ª 

Web Conferência de Cultura 
de Macaé, que acontece na 
próxima terça-feira (23), às 
18h, reunindo representantes 
do poder público, produtores 
culturais, artistas, trabalha-
dores da cultura em geral, e 
representantes de diversos 
segmentos e coletivos. A We-
bConferência será transmiti-
da pelo canal do YouTube do 
Conselho Municipal de Polí-
ticas Culturais de Macaé. 

O setor cultural é um dos 
mais afetados no sentido so-
cial e econômico pelas con-
sequências imediatas e tam-
bém, de médio e longo prazo, 
da atual crise sanitária, social 
e política. O objetivo da Web 
Conferência é fortalecer a lu-
ta pela sanção sem vetos e im-
plementação da Lei Nacional 
de Emergência Cultural Aldir 
Blanc, aprovada pela Câmara 
dos Deputados no dia 26 de 
abril e pelo Senado no último 
dia 04 de junho, garantindo 
auxílio mensal para trabalha-
dores da cultura, subsídios 
para a manutenção de espaços 
culturais, editais, prêmios, en-
tre outras ações.

Juntamente com a convo-
cação desta, está acontecendo 
uma grande campanha nas re-
des sociais do conselho, para 
ampliar a visibilidade das de-
mandas dos trabalhadores da 
cultura da cidade, sensibilizar 
os poderes executivo e legis-
lativo municipais e para que a 
população tome conhecimen-
to dessa luta e possa apoiar es-
sa construção.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Os agentes culturais in-
teressados em ter direito 
de falano evento podem se 
inscrever através do email 
do CMPCM (políticascul-
turaismacae@gmail.com<
mailto:políticasculturaism
acae@gmail.com>). Os ins-
critos serão selecionados 
por ORDEM DE INSCRI-
ÇÃO e REPRESENTATIVI-
DADE DE SEGMENTOS e 
avisados pelo endereço de 
e-mail  e de um canal do 
WhatsApp, onde receberão 
acesso a plataforma utiliza-
da para transmissão ao vivo no 
dia.

crédito

O objetivo da Web Conferência é 
fortalecer a luta pela sanção sem 
vetos e implementação da Lei 
Nacional de Emergência Cultural 
Aldir Blanc, aprovada pela Câmara 
dos Deputados no dia 26 de abril 
e pelo Senado no último dia 04 de 
junho, garantindo auxílio mensal 
para trabalhadores da cultura, 
subsídios para a manutenção de 
espaços culturais, editais, prêmios, 
entre outras ações.
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o governo de Macaé começar uma testagem em massa. Assim quem está com vírus e não sabe não 
contagia outros. É como se fosse uma peneira. Forçando a diminuição do espalhamento.

Os pesquisadores de lá descobriram que, quem já teve o Covid-19 está imune pelos próximos 6 
meses depois de ter sido contagiado. A China não descarta a possibilidade e já está entrando na 
terceira onda da pandemia. Mais branda, mas está. 

exemplo é uma loja que determinou quatro horários para as entregas. Depois de todas as dúvidas 
sanadas o motoboy cumpre com certeza seu destino com tudo certo.

de débito e crédito estão sendo usadas como nunca. Mas 60% estão capengas e já desgastadas. 
Algumas até mesmo debilitando os cartões dos consumidores. Há inclusive bloqueio de cartão 
devido a máquina defeituosa. E quem quer ir a banco realizar um desbloqueio? Vamos atentar a isso, 
pessoal!

As pessoas mais inteiradas no assunto pandemia estão com medo de seguir a vida normal. Está 
difícil. Mas esse medo cresce quando quem ignora a realidade fica se espremendo em calçadas e 
supermercados. Está na hora de gerar multas a quem anda sem máscaras. 

 Pessoal já está em desespero pelo réveillon e carnaval. Vamos falar sério. É momento de já pensar 
nisso?

Todos sabemos que o serviço de delivery está dominando. O comerciante que entende do assunto 
está recuperando um pouco do enorme tempo perdido financeiramente. Tem sido por telefone 
e aplicativos de comunicação. São perguntas infinitas, dúvidas e etc. Porém muitos precisam se 
adaptar ainda ao delivery. Principalmente quem está do outro lado da tela. O delivery já era usado 
amplamente em vários países. Mas o comércio precisa treinar mais seus funcionários. Disponibilizar 
ferramentas pra isso. Muitos estão pecando nas entregas e na logística de tempo.

em áreas mais populosas na cidade com pessoas mais leigas ou até mesmo aquelas que "não 
querem mais saber do assunto" porque na verdade ninguém suporta mais ler ou saber sobre, a 
ignorância prevalece. Não usam máscaras e se esbarram diretamente com os outros. Saber nunca 
é demais. 

LOUVÁVEL 

BELO

MÁQUINAS 

MEDO.

CALMA.

COMÉRCIO. 

REALMENTE 

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

kelvin karvalho
colunakk@gmail.com

Paulo Hercules e a aniversariante da semana, Carolde Zezit

LONDRES. 

divulgação

artigo científico é 
publicado na open 
access Library 
Journal

educação

  O fomento da pesquisa e da 
produção científica é uma cons-
tante na Faculdade Católica Sa-
lesiana, por meio do Programa 
de Iniciação Científica, mantido 
pela coordenação de Pesquisa e 
Extensão.

Fruto disso é a publicação 
do artigo intitulado "Magnetic 
Characterization of the Carajás 
Mineral Province, Brazil"(em 
português: "Caracterização 
Magnética da Província Mi-
neral de Carajás, Brasil"), de 
autoria dos ex-alunos de Enge-
nharia Química Yasmim Mon-
teiro Cordeiro e Gleyton Pinto 
Lisboa e do aluno Vinny Sales 
Esterque, com a  colaboração 
dos professores Hans Schmidt 
Santos, Larissa Santos de Paula 
e Orlandemberg Pereira Silva, 
publicado na Revista Científica 
Internacional "Open Access Li-
brary Journal", de qualificação 

B4 pela Capes.
A ex-aluna Yasmim Cordei-

ro revela que a oportunidade 
de publicar artigos em revistas 
científicas nacionais e interna-
cionais se deu pela participação 
no Programa de Iniciação Cien-
tífica desde o início da gradua-
ção.

"Estas atividades foram de 
suma importância para o meu 
desenvolvimento acadêmico, 
contribuindo, por exemplo, pa-
ra o enriquecimento do Currí-
culo Lattes. Além disso, a parti-
cipação em projetos de pesquisa 
e publicação de artigos auxilia-
rá, de maneira significativa, a 
minha inserção no mestrado, 
futuramente. Agradeço à Ca-
tólica Salesiana e à Coordena-
ção de Pesquisa e Extensão por 
investirem no conhecimento 
científico e na promoção de 
eventos em que os alunos têm 

a oportunidade de apresentar os 
seus projetos", disse, informan-
do que o artigo publicado abor-
da a caracterização geológica e 
magnética da Província dos Ca-
rajás, uma das principais regiões 
mineradoras de ferro do Brasil.

"Não tenho receio de dizer 
que aqui na Católica Salesia-
na nós temos um programa 
de Iniciação Científica forte, 
que funciona desde 2013. Pos-
suímos dezenas de trabalhos 
publicados por nossos alunos. 
Temos ainda, um corpo do-
cente qualificado, formado por 
90% de mestres e doutores 
que estão sempre publicando. 
Mas quando a publicação vem 
dos próprios alunos, para nós é 
muito especial, pois eles são os 
protagonistas", ressaltou o co-
ordenador de Pesquisa e Exten-
são da Católica Salesiana, Hans 
Schmidt.



O DEBATE  DIÁRIO DE MACAÉ Macaé, sábado, 20, domingo, 21 e segunda-feira, 22 de junho de 2020      Caderno dois    5

A advogada Monica Gonçalves em altas comemorações para o dia especial de sua 
menina, a Gabriela Gonçalves Figueiredo

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

As amigas inseparáveis, 
Izes Maria Schwart, 

Amélia Guedes Marinho e 
Rosemary Mothé

O bonito casal Luana 
Lima e Marcio Raro 

em clima de carinho, 
por conta do Dia dos 

Namorados

No Dia dos Namorados, Mauro Pereira e Luciane Sodré, com o amor no ar

Festival de Cultura reuniu mais 
de 100 atrações artísticas

cultural

Durante pouco mais de dois 
meses, o Festival Sou Cultura 
em Casa, que chega à última 
semana, cumpriu o papel de 
levar entretenimento e arte 
para quem está em isolamento 
social. O evento produzido pela 
Fundação de Cultura do Muni-
cípio reuniu 109 diferentes pro-
duções, como apresentações 
de música, teatro, dança, artes 
plásticas, cinema e videoaulas 
de artesanato, entre outras.

O Festival foi pensando para 
esse período no qual o Teatro 
Popular e outros espaços cul-
turais de Rio das Ostras estão 
fechados devido à prevenção 
do coronavírus. O “Sou Cultura 
em Casa” beneficiou o público e 
também artistas, que receberam 
um cachê por cada produção se-
lecionada. Todos os vídeos são 
postados no Facebook da Fun-
dação pelo endereço eletrônico 
https://www.facebook.com/
frcriodasostras1997/.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Terça-feira, dia 16

16h - Oficina de confecção de 
bolinhas de malabarismo

Formada em teatro pela Onda, 
Marina Petersen é uma das idea-
lizadoras do Festival de Circo da 
Cidade. Nessa oficina, ela ensi-
na como confeccionar bolinhas 

para malabarismo e também os 
primeiros passos para aprender 
a jogar.

16h30 - Vídeo musical de Pau-
linho Macieira

Com uma carreira iniciada em 
2002 nos bares e eventos da Re-
gião, o cantor Paulinho Maciei-
ra faz mais uma participação no 
Festival tocando um repertório 
eclético, que vai do Pop ao MPB.

Quarta-feira, dia 17

16h - Contação de história 
“Margarida e o Espantalho” - 1ª 
parte

Os Atores Marcia Aicram 
e Reynaldo Lisboa, da Cia da 
Capital, transpuseram a peça 
“Margarida e o Espantalho” 
para o formato de contação de 
histórias. O enredo, que fala de 
amizade, é cheio de estímulos 
sonoros e aprendizado.

16h30 - Contação de história 
“Margarida e o Espantalho” - 2ª 
parte

Agora que os dois persona-
gens, Margarida e o Espantalho, 
já são amigos, vão aprender mui-
to juntos, usando a imaginação. 
Quem ouvir a história também 
conhecerá um novo amigo. Bas-
ta embarcar neste mundo de 

divulgação

Festa Surpresa
Em festa de aniversário de 11 anos, esteve a linda Gabriela Gonçalves Figueiredo, quando 

sua mãe, a advogada Monica Gonçalves, promoveu uma bonita comemoração surpresa para a 
mocinha. A festa contou com bolo, docinhos e ainda uma vídeo conferência com as amiguinhas 
e familiares, para que juntos, todos cantassem os parabéns para a bela aniversariante. Foi tudo 
tão perfeito, que a alegria se espalhou por todo o ambiente e se fez presente em seu olhar e no 

sorrisão da pequena. Parabéns, que Deus faça chover muitas bênçãos em sua vida!!!

imaginação com a Cia da Capital.

Quinta-feira, dia 18

 16h - Alongamento em dupla 
com Yasmin Caetano

Quem está em casa com mais 
alguém da família nesse período 
de isolamento, pode fazer alon-
gamento em dupla. A bailarina 
Yasmin Caetano explica que os 
exercícios devem ser realizados 
de duas a três vezes por semana 
e cada um trabalha uma parte 
diferente do corpo.

 16h30 - Vídeo musical com 
Paulinho Macieira

Na sua última participação no 
Festival, Paulinho Macieira se 
apresenta no formato voz e vio-
lão. E a escolha novamente é por 
um repertório eclético, viajando 
do Pop ao MPB com grande de-
senvoltura.

 Sexta-feira, dia 19

16h - Vídeo musical de Thiago 
Barroso

No formato voz e violão, Thia-
go Barroso relembra grandes su-
cessos do repertório sertanejo. 
Essas composições marcaram a 
trajetória do músico que tocava 
em palcos, bares e restaurantes 
da Cidade.

16h30 - Oficina de Brinquedos 
com material reciclável

A atriz, palhaça e estudantes 
de Produção Cultural Marina 
Petersen conta que aprendeu 
muito com as apresentações 
circenses. Um dos aprendizados 
foi confeccionar brinquedos com 
material reciclado, conhecimen-
to que repassa agora com essa 
oficina.

Sábado, dia 20

16h - Vídeo musical de Rodol-
pho Mendes

Guitarrista, violonista e can-
tor, Rodolpho Mendes iniciou 
sua carreira em 2006. Aluno do 
curso técnico de música da On-
da, ele se despede do Festival Sou 
Cultura em Casa apresentando 
composições da MPB.

16h30 - Vídeo musical de Fa-
biana Garcia

A cearense Fabiana Garcia, ra-
dicada na Cidade, trabalha com 
música há mais de 10 anos.  No 
vídeo, ela mostra parte do pro-
jeto

“Florroseiras”, que tem o obje-
tivo divulgar a cultura e as tradi-
ções nordestinas.

17h - Introdução à Palhaçaria 

Brasileira

Marina Petersen traba-
lhou em diferentes áreas da 
produção cultural até que 
conheceu mais de perto o 
mundo do circo e se tornou 
palhaça. No vídeo, faz uma 
breve introdução do contex-
to histórico da formação da 
identidade do palhaço brasi-
leiro e apresenta a estimada 
Palhaça Trambolho.

Domingo dia 21

16h - Videoaula coletiva de 
Música

Carioca da zona norte, Ju-
nior Muniz começou a sua 
vivência musical no gospel. 
Integrante da Banda Se-

gundo Set Instrumental, 
nascida em Rio das Ostras, 
atua como professor e pro-
dutor, além de ministrar 
workshops. Nesse vídeo, ele 
mostra como é sua experiên-
cia como professor de músi-
ca online.

16h30 - Vídeo musical do 
Abufela!

O grupo mescla diferentes 
ritmos brasileiros com funk, 
rock’n’roll

e letras que vão de temáti-
cas corriqueiras à evocação de 
raízes afro-brasileiras e ácidas 
críticas sociais. Parte desse re-
pertório é apresentado pelo 
grupo, que acaba de lançar o 
disco “Lá Vem o Medo”.
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Peixinho dourado e o Polvo - A 
Solidariedade

Era uma vez um peixinho muito 
divertido, que tinha o corpo dou-
rado intenso, chegava a reluzir no 
sol. Por este motivo, seus amigos e 
conhecidos o apelidaram de “Peixe 
de Ouro”. Mas além de ser lindo, era 
também muito prestativo. Ele vivia 
para ajudar, sem medir esforços, era 
“oh Peixinho”!!! Então num dia de 
mar muito revolto resolveu passe-
ar pelos bonitos rochedos imersos, 
onde havia muitos corais coloridos. 
Foi assim que descobriu um polvo 
desesperado com seus tentáculos 
presos as rochas. Ele correu na ca-
verna, onde morava e chamou um 
cardume de pequenos tubarões, que 
ali estava descansando do almoço, 
pedindo-lhes para ajudar a socorrer 
o pobre polvo.  Como a união faz a 

força, não deu outra coisa eles con-
seguiram libertar o polvo, quando 
em conjunto arrastaram uma pe-
dra enorme. Ufa!!! - disse o polvo já 
bem cansado, mas muito agradecido 
a todos, principalmente aquele pei-
xinho pequenino e lindo, e com um 
coraçãozinho tão bondoso. 

Assim, pequenos, como tem bi-
chinho de coração bom no oceano, 
na terra também existem pessoas  
assim. Vou contar uma historinha 
bem parecida com a do peixinho 
para você.

Uma menininha chamada Arle-
te estava jogando queimado com 
os amiguinhos na quadra da igreja, 
quando a bola caiu na casa vizinha. 
Ela então saiu da quadra para pegar 
a bola, quando deparou com a casa 

começando a pegar fogo na cozinha 
em um botijão de gás, já alcançando 
o teto. A Carmen, dona da casa, tinha 
ido até o mercadinho, deixando sua 
babá ninando seu neném de dois 
meses. Só que pegaram no sono. A 
Arlete diante daquela cena correu 
até a quadra e pediu ao zelador da 
igreja para ligar para o Corpo de 
Bombeiros. Nossa!!! Se não fosse a 
mocinha bondosa havia acontecido 
uma tragédia. Graças a Deus tudo 
acabou bem. Os bombeiros chega-
ram e rapidamente apagaram o fogo. 
Incrível a Corporação de Bombei-
ros, não acham pequenos!!!?

Moral: As pessoas de bom co-
ração sempre se importam com 
os outros!!!

Sua beleza é basicamente 
pintada com as cores do 
Céu!!! É a Livea Cabral 
Gomes, a obra prima de seus 
papais, a médica Laila e o 
ortodontista Rafael Borges 
Gomes. Divina a mocinha!!!

Uma princesinha encantadora, que desde que chegou há três meses, traduz 
carinho e ternura!!! É a baby Antonella Oliveira Ribeiro, a festa de alegria de seus 

papais: Jessica de Oliveira Serra e Mauricio Ribeiro. Um sonho!!!

Bela, graciosa e cheia de amor próprio para distribuir!!! É a Clara Pires Castelani, a 
razão de viver dos seus papais: Laís e Douglas Castelani. Uma gracinha!!!

Essa é a belíssima 
Livia Marise, 

superestilosa, pois ama 
uma pose com óculos 
de sol, a forte paixão 

de Tia Aurea Moraes. 
Um amorzinho de 

mocinha!!!

Até correndo ele deixa rastro de luz divina em sua trajetória!!! É o Felipe Cabral 
Gomes, que é o raiozinho de amor de seus papais, a médica Laila Cabral e o 

ortodontista Rafael Borges Gomes. Um sol o pequeno!!!

Essa linda mocinha é a Gabriela 
Gonçalves Figueiredo, que 
apagou sua velinha de 11 anos 
em sua casa, em companhia de 
um montão de amiguinhos que 
estiveram presentes através de 
áudio conferência, para cantar 
os seus parabéns. A lindinha e 
sua mamãe, a advogada Monica 
Gonçalves eram somente sorrisos 
no decorrer da festa. Parabéns 
que o seu crescer seja cheio de 
amor e alegria, é o desejo da tia 
Katita!!!




