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Web Conferência une forças para 
fortalecer a cultura macaense
O evento foi promovido pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais de Macaé, reunindo 
representantes do poder público, produtores culturais, artistas, trabalhadores da cultura em geral, e 
representantes de diversos segmentos e coletivos
Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Com a proposta de unir for-
ças para oferecer amparo 
aos trabalhadores da cul-

tura e meios de manutenção de 
espaços artísticos, aconteceu a 
1ª Web Conferência de Cultu-
ra de Macaé na terça-feira (23), 
numa promoção do Conselho 
Municipal de Políticas Cultu-
rais de Macaé, O evento reuniu 
representantes do poder públi-
co, produtores culturais, artis-
tas, trabalhadores da cultura 
em geral, e representantes de 
diversos segmentos e coletivos.

Transmitida pelo canal do 
YouTube do Conselho,  a Web 
Conferência teve o objetivo de 
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, no sen-
tido de garantir auxílio mensal 
para trabalhadores da cultura, 
subsídios para a manutenção 
de espaços culturais, editais, 
prêmios, entre outras ações.

Na verdade, a área cultu-
ral é um dos mais afetados no 
sentido social e econômico pe-
las consequências imediatas 
e também, de médio e longo 
prazo, da atual crise sanitária, 
social e política.

Paralelamente, acontece uma 
campanha nas redes sociais do 
conselho, para ampliar a visibi-
lidade das demandas dos traba-
lhadores da cultura da cidade, 
sensibilizar os poderes execu-
tivo e legislativo municipais e 
para que a população tome co-

nhecimento dessa luta e possa 
apoiar essa construção.

Lei NacioNaL de emergêNcia 
cuLturaL aLdir BLaNc

dIvuLgAção

transmitida pelo canal do Youtube do conselho,  a Web conferência teve o objetivo de fortalecer a luta pela sanção sem vetos e implementação da Lei Nacional de emergência cultural aldir Blanc

O projeto de lei libera R$ 3 
bilhões em auxílio financeiro 
a artistas e estabelecimentos 
culturais durante a pandemia 
da Covid-19 (PL 1.075/2020). 
O dinheiro será repassado a 

estados, Distrito Federal e mu-
nicípios, que vão aplicá-lo em 
renda emergencial para os tra-
balhadores do setor, subsídios 
para manutenção dos espaços 
e instrumentos como editais, 

chamadas públicas e 
prêmios.

O projeto seguiu pa-
ra a sanção presiden-
cial. O texto foi apro-
vado sem mudanças. 
Ele chegou a receber 
29 emendas, mas todas 
foram retiradas pelos 
senadores para evi-
tar que o texto tivesse 
que retornar à Câma-
ra dos Deputados, de 
onde veio. O relator, 
senador Jaques Wag-
ner (PT-BA), destacou 
que representantes do 
setor da cultura reivin-
dicaram a aprovação 
rápida.

- A emergência é 
mais importante do 
que um eventual er-
ro [no texto]. Por isso 
eu insisto que a Casa 
tenha essa sensibili-
dade. A nossa terra é 
um caleidoscópio de 

arte e cultura, nas suas várias 
formas de manifestação - dis-
se Jaques Wagner.

A única alteração foi in-
cluir contadores de história 
e professores de capoeira 
entre os profissionais que 
poderão ser alcançados pe-
lo programa. Essa alteração 
foi considerada apenas de re-
dação, uma vez que ela não 
aumenta o valor do repasse 
federal, e, com isso, não pro-
voca o retorno do projeto à 
Câmara.

Wagner ressaltou a impor-
tância da medida para apoiar 
o setor cultural, que conta 
com cerca de 5 milhões de 
profissionais e que respon-
de por quase 3% do PIB. Ele 
lembrou ainda que o setor já 
vinha sofrendo com a crise 
econômica, mesmo antes 
da pandemia. Segundo o se-
nador, o Fundo Nacional de 
Cultura, principal mecanis-
mo governamental de apoio 
direto a projetos artísticos, 
passou de R$ 344 milhões 
em aportes em 2010 para R$ 
1 milhão em 2019.

Os governos estaduais e 
municipais também pode-

rão repassar entre R$ 3 mil 
e R$ 10 mil mensais para 
manter espaços artísticos 
e culturais, micro e peque-
nas empresas culturais e 
cooperativas, instituições e 
organizações culturais co-
munitárias que tiveram as 
suas atividades interrompi-
das por força das medidas 
de isolamento social contra 
a pandemia.

O valor será pago ao ges-
tor responsável pelo espaço 
cultural, que deverá prestar 
contas do uso do dinheiro 
em até 120 dias após a última 
parcela. Os espaços beneficia-
dos também deverão assumir 
o compromisso de promover 
atividades gratuitas para alu-
nos de escolas públicas e suas 
comunidades após a retoma-
da das atividades. Poderão 
receber essa ajuda os gestores 
inscritos em cadastros esta-
duais, municipais ou distri-
tal, em cadastros de pontos 
e pontões de cultura, no Sis-
tema Nacional de Informa-
ções e Indicadores Culturais 
(Sniic) ou no Sistema de In-
formações Cadastrais do Ar-
tesanato Brasileiro (Sicab). 
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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)

Após quase quatro meses de 
confinamento no Brasil, com o fe-
chamento aéreo, enfim a macaense 
Cristiane Sodré Verhaagen retorna 
ao aconchego do lar, em Dubai - 
Emirados Árabes, com o coração 
transbordando de saudades. Ela 
embarcou em São Paulo quinta-
feira (25), e foi recepcionada com 
festa pela marido Dick e pela filha 
Maria Pia.

Deus te abençoe, querida!

Em clima de muita alegria e 
felicidade viveram terça-feira 
(23) o médico Marcus Darlan 
Cure e o filho, advogado Alex 

Golosov Cure. Tudo por conta 
dos seus aniversários celebrados 

em família.
Felicidades, queridos! Deus os 

abençoe sempre!!!

A mais querida aniversariante de quarta-
feira (24) foi a Psicóloga Jandiara Ritzmann, 

que foi altamente cumprimentada em família 
e pelas redes sociais. Merece lembrar que 

Jandiara é idealizadora do Projeto Rir pra não 
Chorar, que expande os bons serviços e ganha 

evidência na cidade, distribuindo amor e le-
vando fé e sorrisos aos hospitais, asilos, ongs e 

escolas. A instituição inaugurou recentemente 
o seu Espaço Terapêutico Annas & Cia.

Deus a abençoe sempre amiga!!!

De volta ao aconchego Família linda!!!

Abraços de 
quarta

A bela Cristiane que 
está na maior alegria já 
curtindo seu retorno a 
Dubai, onde reside

os queridos aniversariantes 
Marcus e Alex, em recente viagem 

compondo uma linda família com 
Katia,  Eric e Victor Golosov Cure

Maravilhosa!!! Bora ser felizLinda 
aniversariante Maravilhosamente talentosa e 

pessoa linda, a figurisnista Marianna 
Ladeira viveu seu dia de aniversá-
rio, quinta-feira (25), sendo muito 

cumprimentada pelos amigos e 
familiares.

Que Deus a abençoe sempre, 
querida!!!

Pessoa linda que amo muito faz aniversário 
na próxima terça-feira (30). Trata-se de Viviane 

Borges, que naturalmente celebra a data em 
família entre os carinhosos abraços dos mais 

íntimos.
Desejo a você toda felicidade do mundo! Deus 

a abençoe sempre!!!

Após 31 anos de serviços prestados a Pe-
trobras, Luciane Sodré chega a aposentaria 
com a felicidade do dever cumprido. Agora, 
vida nova e muitas viagens virão pela fren-
te, junto ao marido, também aposentado, 

Mauro Pereira.

A querida aniversariante Viviane junto ao marido 
Carlos Edmundo Pietracci

A querida Jandiara curtindo clima de 
aniversário quarta-feira (24)

Denise Marques curtindo o 
clima de muitos sorrisos pelo 

aniversário do neto Lucas

A bela Marianna que curtiu clima de 
aniversário quinta-feira

A mais nova aposentada da cidade, Luciane 
está cheia de planos para muitos passeios

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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Como ocorre na vida real, os políticos nos tentam pregar "peças". Um lança um projeto, estudado, 
trabalhado... e outro vai para a rede social com a real cara de pau daquelas de passar óleo de peroba 
e se diz dono do projeto. Mas o povo não é burro. Muitas vezes um projeto sai de uma conversa e 
não de um gabinete legislativo. Mas o povo não é burro. É um toma lá dá cá. Um avisa e nas redes 
sociais a fofoca rola que fulano criou anda. Fica feio!

com um entregador dos Correios, ele me disse que está com equipe reduzida devido a vários 
estarem com Covid-19. Já era real que os Correios não iam bem das pernas. Não por culpa dos 
funcionários mas sim do Governo que largou o sistema de lado. Trabalhavam como podiam. Agora 

Cresce o número de assaltos e roubos em todo o Estado do Rio. A crise com a bandidagem uniu-se 
no atual momento. Mas a PM está de olho. 

Não adianta nem colocar multas pela Região dos Lagos. O povo vai pra praia mesmo. Búzios está 
vazia. Geribá "abriu o mar" para práticas esportivas. Ao menos não tem aglomerações na areia. Já 
Cabo Frio está uma festa. Rio das Ostras, como já escrevi, o Prefeito não tem vergonha na cara. Não 
divulga os índices e o povo vive como "se não houvesse amanhã". Eu escrevi que, só acreditariam 
na Covid-19 quem tivesse um parente falecido, um amigo doente, teria noção da real situação. E já 
foi comprovado que quem pegou só tem seis meses de imunidade. A terceira onda chega na China, 
a Alemanha fecha tudo de novo essa semana. Enquanto isso, o Reino Unido luta pela tal vacina. 
Oremos!

mostra 15,7 milhões afastados do trabalho devido à pandemia em maio e quase 9,7 milhões sem 
remuneração. O distanciamento social provocado pela pandemia de coronavírus deixou no mês 
de maio cerca de 15,7 milhões de pessoas afastadas do trabalho e quase 9,7 milhões ficaram sem 
remuneração no país, segundo dados da Pnad Covid-19 do IBGE, divulgados nesta quarta-feira 
(24). O rendimento médio efetivo dos trabalhadores caiu 18% em maio ante o rendimento habitual 
e 38,7% dos domicílios brasileiros receberam algum auxílio momentário do governo relacionado 
à pandemia. De acordo com a pesquisa, esse total de pessoas sem remuneração corresponde a 
51,3% dos cerca de 19 milhões que estavam afastados de seus trabalhos e é 11,5% da população 
ocupada do país em maio, que era de 84,4 milhões de pessoas no período.

minha coluna. E também meu Facebook, e também meu Instagram. Nada é impossível a nível de 
informática. Estamos vulneráveis 24h pro dia. Não adianta senha com números, alfa e etc... Mas ao 
tentar mexer em algo meu, pelo sistema que uso sou avisado a cada segundo. Então pode continuar 
tentando que, quando conseguir eu saberei a real vulnerabilidade! 

TAL DE FILHO FEIO NÃO TEM PAI.

ROUBOS. 

PRAIAS.

IBGE

AVISO AOS NAVEGANTES QUE LEEM

Em outra ocasião, os profissionais 
visitaram a cidade para conhecer e 
identificar os principais pontos turísticos, 
realizando os estudos referentes à 
confecção das placas.vida aos visitantes

kelvin karvalho
colunakk@gmail.com

O casal Stevam e Samara Canedo

CONVERSANDO  

divulgação

Quissamã implementa 
sinalização Turística

turismo

A Prefeitura de Quissamã se-
gue com o projeto de sinalização 
turística indicativa do municí-
pio, que conta com a participa-
ção de profissionais do Insti-
tuto Estadual de Engenharia e 
Arquitetura (IEEA). Na manhã 
desta quarta-feira (24), a prefei-
ta Fátima Pacheco e o secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Trabalho e Turismo, Arnal-
do Mattoso, receberam a equipe 
do Instituto, que está finalizan-
do os trabalhos. A previsão é de 
que as placas sejam instaladas 
entre os meses de julho e agos-
to. A ação será concretizada 
com recursos de R$ 480 mil, de 
emenda parlamentar da depu-
tada federal Soraya Santos.

Em outra ocasião, os profis-
sionais visitaram a cidade para 
conhecer e identificar os prin-
cipais pontos turísticos, reali-
zando os estudos referentes à 
confecção das placas. “Gostaria 
de agradecer a presença desta 
equipe qualificada. Desde 2017, 
temos um canal muito positivo 
com Brasília, com o deputa-
do Rodrigo Maia, a deputada 

Soraya Santos, e demais par-
lamentares. É importante que 
tenhamos profissionais com es-
ta expertise, especialistas nesta 
área, de um órgão tão qualifica-
do. Quissamã ganha muito com 
essa parceria”, disse a prefeita 
Fátima Pacheco.

De acordo com informações 
da secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e 
Turismo, recentemente os pro-
fissionais do IEEA enviaram os 
modelos das placas para apro-
vação. “Nesta etapa, a equipe 
do Instituto verificará onde os 
materiais indicativos serão co-
locados, ou seja, eles estão aqui 
para finalizar o projeto e, poste-
riormente, fazer apenas a ins-
talação. Essa é a última fase do 
projeto antes da implantação”, 
frisou o subsecretário munici-
pal de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho e Turismo, 
Marco Simas.

As outras fases do projeto fo-
ram o mapeamento pela equipe 
do IEEA, para verificar, junto 
aos profissionais da Prefeitura, 

as necessidades na sinalização 
município; e um trabalho de 
planejamento, onde os repre-
sentantes do Instituto Estadu-
al de Engenharia e Arquitetura 
dimensionaram as placas, mon-
taram o projeto, fazendo todo o 
trajeto da cidade no mapa.
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O médico Marcus Darlan e o filho advogado, 
Alex Golosov Cure, curtindo sua data de 
aniversário (23) ao lado do caçula, o médico 
Victor Golosov Cure

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

O belo Casal Noval 
Paredes e Denize Paredes 

brindando os 32 anos de 
casados. Tim-Tim!!!

Carismática em qualquer ângulo!!! 
É a querida amiga Virginia Wyatt 
em festa de aniversário na última 
terça feira (23). Parabéns, amiga 

amada!!!

Sempre um charme!!! É a 
Cristiane Sodré Verhaagen

Amores de 
uma Vida

Bodas de 
Pinho

Seres abençoados que sabem como 
ninguém fazer meu coração bater com 
os melhores sentimentos, trazendo ale-
gria e esperança para o meu viver. São 
eles, o meu marido, o médico Marcus 
Darlan e nosso primeiro filho, o advoga-
do Alex Golosov Cure, que se reuniram 
com a família, na terça-feira (23), por 
conta de seus aniversários.

Parabéns, e continuem sendo melodia 
na vida dos que têm o privilégio de viver 
ao lado de vocês!!! 

O amor é lindo, quando regamos com 
carinho e parceria!!! Assim o casal Noval 

Paredes e Denize Paredes comemorou 
seus 32 anos de casados - Bodas de 

Pinho, na quinta-feira, dia 18 de junho. 
A festa em família aconteceu com total 

gratidão a Deus e deliciosos pratos 
de fondue e caldos.  Parabéns, e que a 
felicidade e o companheirismo sejam 

permanentes nesta bonita união!!!

Webconferência debateu Lei de 
emergência Cultural nesta quinta

rio das ostras

A  L e i  d e  E m e r g ê n c i a 
Cultural Aldir Blanc será 
tema de webconferência 
que vai reunir artistas de 
Rio das Ostras e todos os 
interessados no tema nes-
ta quinta-feira, dia 25, às 19 
horas. A reunião virtual te-
rá transmissão ao vivo pelo 
Facebook da Fundação de 
Cultura do Município (ht-
tps://www.facebook.com/
frcriodasostras1997/).

Organizada pela Funda-
ção Rio das Ostras de Cul-
tura, a webconferência vai 
prestar esclarecimentos e 
tirar dúvidas sobre a Lei 
Federal 1.075/2020. Apro-
v a d a  p o r  u n a n i m i d a d e 
no Senado em 4 de junho 
e apelidada de Lei Aldir 
Blanc, em homenagem ao 
músico que morreu de co-
ronavírus, destina R$ 3 bi-
lhões ao setor cultural du-
rante a crise causada pela 
pandemia.

D e p o i s  d e  p a s sa r  p e l o 
Congresso e Senado, a nova 
lei depende do Executivo 
para ser sancionada e en-

Evento foi organizada 
pela Fundação Rio das 
Ostras de Cultura 

trar em vigor. Enquanto is-
so, gestores do setor vem se 
capacitando para receber e 
executar as verbas. Em Rio 
das Ostras, equipe da Fun-
dação de Cultura partici-
pou, entre os dias 8 e 14 de 
junho, de um curso sobre a 
legislação promovido pela 
Articulação Nacional de 
Emergência Cultural.

Com a webconferência 
desta quinta-feira, repre-
sentantes de todos os se-
tores culturais da Cidade 
e  i n t e r e s sa d o s  n o  t e m a 
poderão entender melhor 
a Lei Aldir Blanc. O evento 
será conduzido pela presi-
dente da Fundação de Cul-
tura, Cristiane Régis, com 
a participação da equipe da 
autarquia e da presidente 
do Conselho Municipal de 
Cultura, Micha Devellard.

“Decidimos fazer essa 
webconferência por que 
queremos conversar com 
a classe artística da Cida-
de e todos os interessados 
em conhecer mais sobre a 
Lei de Emergência Cultu-
ral Aldir Blanc. Acredito 
que assim poderemos va-
lidar as ações que serão 
implementadas com a lei e 
contar com o engajamen-
to dos diferentes setores 

culturais, já que todos se-
rão beneficiados”, explica 
Cristiane Régis.

SAIB A MAIS S OBRE A 
LEI - Assim que a nova le-
gislação federal for sancio-
nada, a União terá 15 dias 
para repassar o valor de 
R$ 3 bilhões aos estados e 
municípios. Após receber 
o recurso, cada cidade de-
verá entregar um Plano de 
Trabalho de Execução da 
Lei no prazo de 60 dias. A 
verba é destinada exclu-
sivamente a ações emer-
genciais de apoio ao setor 
cultural.

Com o recurso, as cida-
des poderão garantir ren-
da mensal de R$ 600 aos 
trabalhadores do setor, a 
manutenção de espaços ar-
tístico-culturais e a promo-
ção de instrumentos como 
editais e prêmios, entre ou-
tros. Segundo estimativas 
da Confederação Nacional 
de Municípios, Rio das Os-
tras deve receber R$ 1,04 
milhão, aproximadamente.

O cálculo do repasse é 
feito assim: 80% a partir 
do tamanho da população 
local e 20% de acordo com 
os critérios do Fundo de 
Participação dos Municí-
pios (FPM).

Mauricio rochaDescrição 
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Show da virada 2020: Macaé surpreende 
com alegria e encanta turistas
Com aproximadamente 

100 mil pessoas, segun-
do a Prefeitura, a festa de 

Ano Novo em Macaé surpreen-
deu o público. Com shows de 
samba, sertanejo e DJ, a Praia 
dos Cavaleiros foi palco da gran-
de festa da virada para 2020. A 
contagem regressiva embalou 
turistas e moradores que pula-
ram, brindaram, se abraçaram 
e se beijaram durante os 12 mi-
nutos de 8 toneladas de fogos.

As tendas com ceias, os sete 
pulinhos e o primeiro banho de 
mar foram momentos marcan-
tes e emocionantes segundo a 
moradora, Viviane Sales, que 
curtiu ao lado de sua família e 
amigos que vieram da capital 
do estado para o evento.

Minas Gerais, São Paulo, Es-
pírito Santo, Bahia, Recife e 
muitos outros locais represen-
tados pelos turistas na praia 
macaense. Com registro de qua-
se 100% de taxa de ocupação, 
além de 41 ônibus de turismo, 
todos cadastrados, chegaram 
ao município para dar as boas 
vindas ao novo ano, segundo a 
Prefeitura. Restaurantes fica-
ram lotados e a hospedagem se 
estende até o fi m das férias es-
colares para algumas famílias, 
segundo a administração da 
rede hoteleira.

O Macaé Convention & Visi-
tors Bureau agradece o Coronel 
André Henrique e Subtenente 
Barreto da Polícia Militar e 
também a Guarda Municipal e 
a Mobilidade Urbana de Macaé 
e a Defesa Civil pelo suporte 
prestado em um evento de ré-
veillon realizado com segurança 
e planejamento.

O local também contou com 
quatro postos de saúde, com 
um total de 12 leitos e três am-
bulâncias avançadas, com 40 
profissionais, entre médicos, 
enfermeiros, técnicos de en-
fermagem, maqueiros e moto-

ristas. Também foi instalado 
pela primeira vez um posto de 
acolhimento de crianças, com 
distribuição de pulseiras de 
identifi cação.

– O resultado alcançado nas 
festividades do final do ano 
traduzem o amplo trabalho de 
divulgação a favor do nosso mu-
nicípio. Macaé esteve presente 
em 2019, nas diversas feiras e con-
gressos voltados para a promoção 
do destino tanto com enfoque 
no lazer como no turismo de ne-
gócios. O Macaé Convention & 
Visitors Bureau participou ativa-
mente para estreitar relaciona-
mento comercial dos atrativos, 
meios de hospedagens e alimen-
tação de Macaé com mais de 600 
operadores e agentes de viagem. 
Nosso trabalho está concentrado 
no bem receber os turistas que nos 
escolheram para realização de su-
as viagens. Estamos muito felizes! 
-, afirmou o presidente do Macaé 
C&VB, Guilherme Braga de Abreu.

Em breve o Macaé C&VB anun-
ciará a parceria com a Host Hos-
pitalidade, empresa especializada 
em formar e atualizar os colabora-
dores de toda cadeia produtiva do 
turismo.

PROGRAMAÇÃO DE VERÃO

A programação de verão co-
meçará no próximo domingo 
(5), das 9h às 11h, com o lança-
mento do Sesc Verão, que terá 
oficina de vôlei e presença do 
jogador Giovane Gávio.

A iniciativa conta com ofi-
cinas com ídolos de vários es-
portes, shows, jogos como be-
ach soccer, futevôlei e altinha, 
além de brinquedos infl áveis e 
radicais, aulão de ritmos, gin-
canas, entre outras ações, outro 
ganho marcante para a cidade, 
após várias reuniões realizadas 
em 2019 entre a presidência do 
Macaé C&VB e os diretores do 
Sesc.

Com registro de quase 100% de taxa de ocupação, além de 41 ônibus de turismo, todos cadastrados, chegaram ao município 
para dar as boas vindas ao novo ano, segundo a Prefeitura

: RUI PORTO FILHO

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

Os Gansos e as patinhas - A Mudança 
de Atitude

Uma família de gansos muito bri-
guentos vivia pelas ruas de uma ci-
dadezinha de interior, numa região 
bem fechada de árvores frutíferas. 
Brigavam muito. No mesmo local 
puseram lá quatro patinhas muito 
alegres. Os gansos, logo que viram as 
patinhas, olhavam desconfi ados com 
cara de poucos amigos. Perguntavam 
entre si - O que essas penosas vieram 
fazer aqui? - Responde o Ganso che-
fe - Estranho!!! E assim acabaram 
esquecendo-se das brigas, pois as pa-
tinhas eram pura alegria. Passou uma 
semana, eles viram que elas se diver-
tiam com tudo. Então as patinhas 
se reuniram e organizaram uma big 
festa. Passaram o dia inteiro colhen-
do espigas de milhos, sementes de 
sojas, de girassóis e pequenos inver-
tebrados. Um banquete mesmo!!!. 

Focadas nos preparativos do evento 
enfeitaram com folhas de bananeira o 
terreiro, fi zeram um palco para quem 
quisesse cantar no karaokê e muito 
mais.... Quando estava tudo pronto. 
Foram aos convites, ai sim, chama-
ram todas as galinhas da roça, gali-
nholas e convidaram os gansos. Para 
animar a festa chamaram uma banda 
de forró local formada por galos. E a 
noite foi curta para os gansos, que se 
acabaram de tanto dançar e encher 
o papo. Depois desse dia nunca mais 
perderam tempo com brigas. Pelo 
contrário, viraram irmãos e compa-
nheiros. 

 Você conhece gente valentona as-
sim como esses gansos? Então vou 
contar uma historinha para vocês. 
Havia uns amigos Júlio, Ricardo, 
Máximo e Alan eram meninos de rua, 

não podiam ver ninguém diferente no 
bairro, que eles se juntavam e partiam 
para a violência.Um dia apareceu um 
grupo de moças que morava no orfa-
nato do bairro muito educadas e ami-
gas. Elas fi zeram amizade com eles e 
começaram a chamá-los para jogar 
bola, brincar de queimado, xadrez, pi-
que-esconde etc.. Em datas comemo-
rativas como festa junina, Halloween, 
Natal... Produziam os meninos à cará-
ter e se divertiam de montão nos bailes 
diurnos no orfanato. Sabe o que acon-
teceu? A paz reinou entre os meninos, 
que acabaram indo morar no abrigo, e 
passaram a frequentar a escola juntos 
e vivem lá até hoje felizes da vida. Que 
legal não acham, pequenos?   

Moral: Conviver com pessoas 
que promovem a paz, é ter a pro-
teção de Deus!!!

Um bebê caipirinha, que 
além de lindo é apaixonante!!! 
É o Benicio Crespo Azevedo, 
que farreou na folia de São 
João a valer. Ele é  o orgulho 
dos seus papais: Karin 
Crespo e Leonardo Azevedo 
Crespo e chameguinho dos 
avós, Celi Crespo e Marco 
Crespo e Tania Azevedo 
e Paulo Azevedo. Um 
galãzinho o pequenino!!!

Mocinha de beleza terna e delicada, parece uma pintura!!! É a Nicole Lopes Leão, 
que apagou a sua velinha de 08 aninhos, de seu bolo recheado de amor, no dia 12 
de junho, acolhida de afeto da mamãe Amanda Lopes e de seu vovô Edival Rangel. 

Parabéns, que seu crescer seja de bênçãos e vitórias, é o desejo da Tia Katita!!!

Ele carrega beleza para onde vai!!! É o Felipe Filho, a obra prima de seus papais: 
Ana Paula e Felipe Alves. Muito lindo!!!

Flor aveludada, que 
os beija-fl ores amam 
admirá-la!!! É a Alicia 

Barroco, o sorriso 
constante de seus 

papais: Maria Fernanda 
Barroco e Hugo 

Barros. Um presente 
de Deus!!!

Uma perolazinha esculpida com toda beleza pelas mãos de Deus!!! É a Clara Jardim, 
vestida da loja fashion “Total Kids”, a princesinha coroada de amor pelos seus papais: 

Yasmin Jardim e Vinicius Ramos e o mel da vovó Joseane Jardim. Um docinho 
mesmo!!!

Esse neném lindo e abençoado 
é o Henrique Deveza, a alegria 
do dia a dia de seus papais: 
a médica, Danielle Deveza e 
Henrique Bassous e o sonho mais 
doce dos avós, a médica Vânia 
Deveza e Jorge Gomes. Um 
amorzinho!!!

Mocinha de beleza terna e delicada, parece uma pintura!!! É a Nicole Lopes Leão, 
que apagou a sua velinha de 08 aninhos, de seu bolo recheado de amor, no dia 12 


