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Projeto Rir pra não Chorar 
avança com brilhantes serviços
Com a chegada da pandemia, o Projeto Rir pra não Chorar não se intimidou, se reinventou e prosseguiu prestando os bons serviços

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Tendo iniciado o ano com 
um trabalho bastante 
promissor, com a chegada 

da pandemia, o Projeto Rir pra 
não Chorar não se intimidou, se 
reinventou e prosseguiu pres-
tando os bons serviços. Sem 
poder distribuir amor e levar fé 
e sorrisos aos hospitais, asilos, 
ongs e escolas, a instituição de-
cidiu unir forças com parceiros 
e criar novos programas. 

Assim, sob a liderança da 
idealizadora do Projeto, Jan-
diara Ritzmann, surge o Pro-
jeto ‘Máscaras para todos’, 
onde foram fabricadas pelas 
costureiras voluntárias apro-
ximadamente 4.600 máscaras 
e doadas para a população ma-
caense, fortalecendo assim o 
combate ao coronavírus.

“Estamos agora unindo for-
ças também com o Projeto 
‘Pé de Meia’, de confecção de 
mantas feitas de meias usadas, 
que muitas das vezes perdem 
o seu par”, declarou  Jandia-
ra acrescentando que este 
projeto é uma iniciativa da 
Palhacinha Mickey e família 
costureira.

A idealizadora conta ainda 
que o grupo de costureiras do 
projeto Máscaras para Todos 
está empenhado na realiza-
ção do Projeto ‘Mantas para 
quem tem frio, distribuindo o 
produto nas comunidades ca-
rentes. “Como vocês podem 
ver a união faz a força e esse é 
o nosso lema”, disse.

Jandiara Ritzmann reve-
lou, também, que a proposta 
do Projeto Rir pra não Cho-
rar para 2020 seria conseguir 
mais colaboradores, parceiros 
e isso realmente está aconte-
cendo. Ela declarou também 
que o seu alvo era promover 
parcerias com empresas e is-
so já está surgindo em 2020 e 
em breve ela estará relatando. 

Novos projetos em ação

A líder do projeto informou 
que mesmo a distância e to-
mando todas as recomenda-
ções da OMS e do Governo 
Municipal, ela vem prestando 
atendimento social de psico-
logia às famílias menos favo-
recidas desde março, como 
Psicóloga. Ela lembra também 
que o Projeto de hospitalha-
ço desenvolveu uma parceria 
com Patrícia da SONS oficina 

dIvuLgAção

Bonecas reformadas pelo projeto (annas & via) e vendidas no Bazar solidário para ajudar famílias

material de demolição doado para o projeto de reforma e 
construção do rir pra Não Chorar em parceria com a design de 
interiores Lorena Corrêa

criativa de brinquedos feitos 
de material reciclado e doados 
às crianças do bairro Nova Es-
perança e parceria com Lorena 
Corrêa, design de interiores, 
com doações de materiais de 
demolição para abençoar os 
voluntários do Projeto Palha-
cinhos, na construção das casas 
próprias.

Jandiara acrescenta que a 
visão é continuar com o vo-
luntariado, mas cada um con-
tribuindo da sua própria casa 

como foi na confecção de más-
caras, brinquedos feitos de ma-
terial reciclado e reforma de 
brinquedos usados feitos por 
Annas & Cia e Irani do Projeto 
Rir pra não chorar . “Somos um 
Projeto Social Sustentável que 
além de transformar cápsula de 
café em bijoux e brinquedos ve-
lhos em novos e tantas outras 
transformações, nós também 
‘transformamos vidas’ através 
da Risoterapia e Espiritualida-
de”, concluiu ela.

dIvuLgAção

Projeto Rir pra não Chorar
O Projeto Rir pra não Chorar apresenta a 
proposta de promover a saúde integral dos 
pacientes, profissionais da saúde, familiares, 
idosos e crianças levando afeto, amor, 
compaixão, empatia, inteligência emocional, 
inteligência espiritual, espiritualidade, 
ludoterapia, musicoterapia e palhacaria, 
buscando sempre o riso cômico, a música e 
a espiritualidade na promoção da saúde. O 
programa coloca em evidências valores como 
espiritualidade, disciplina, qualidade, ética, 
solidariedade e compaixão. “A nossa visão é de 
um projeto terapêutico de referência utilizando a 
espiritualidade, a “clown terapia”, a inteligência 
emocional e a inteligência espiritual na promoção 
da saúde integral do ser humano”, disse.

O Projeto Rir pra não chorar tem na liderança 
Jandiara Ritzmann (Teóloga, Coach em saúde e 
liderança pela UFRJ, Graduanda em psicologia 
e idealizadora do Projeto - contato (22) 
992539905 - aritz@uol.com.br); e Aline Gomes 
(Gestora de Recursos Humanos, Pós Graduanda 
em inteligência sócio emocional e Coach Infantil - 
contato (22) 99782-8991 - line.gomesa@gmail.
com).

A equipe atualmente é formada por 
aproximadamente 40 voluntários incluindo os 
parceiros. O projeto possui voluntários como 
psicólogos, médicos, assistente social, coach 
infantil, gestora de recursos humanos, donas de 
casas, empresárias, fonoaudiólogos, pedagogos, 
teólogos, Bacharel em música sacra, dentre 
outros.
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“Se quiserdes, e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se 
recusardes, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada; porque a boca do 

Senhor o disse.”                 
 (Isaías 1:19,20)

Meu primeiro presente de Deus 
é um amor tão imenso que não 

cabe no peito. Trata-se do Enge-
nheiro Santiago Borges Gomes, 

que amanhece de idade nova, 
nesta segunda-feira (6), recebendo 

o carinho dos mais chegados.
Feliz aniversário, meu amor! 

Que o Senhor derrame bênçãos 
sem medidas sobre a sua vida hoje 

e sempre!!!

Ela entrou para a minha família e logo me ga-
nhou, ao me presentear com preciosos presentes, 
meus netos, além de sempre embarcar nos meus 
sonhos e me dar força em tudo. É a médica Laila 

Cabral - minha querida nora, mãe da princesa Lí-
vea e do príncipe Felipe, esposa do Dentista Rafael 

-, que troca de idade no domingo (5), merecendo 
muito carinho de todos.

Felicidades, querida! Deus a abençoe sempre!!!

Amor 
eterno!!!

Médica 
abençoada!!!

O querido santiago em clima 
festivo junto ao seu precioso 

presente, o filho Isaac
a aniversariante Laila com a sua linda família, 

o marido Rafael e os filhos Lívea e Felipe

Abraços de quinta Queridíssima!!!Pastora linda
A querida aniversariante de quinta-feira (2), 

Cely Crespo foi bastante cumprimentada em 
família e pelas redes sociais. 

Felicidades, querida! Deus a abençoe sempre!!!

Mulher de Deus e de oração, que cuida das ovelhas com 
o maior amor do mundo, além de ser mãe e esposa mara-

vilhosas. É a Pastora Elaine Cristine que esteve aniver-
sariando no domingo (28), mas sendo abraçada virtual-
mente desde sábado (27), recebendo de volta uma boa 
parte do carinho que ela espalha durante o ano inteiro.

Deus a abençoe sempre, minha pastora querida!!!

Ela é realmente uma pessoa maravilhosa e muito queri-
da da família e de todos que a conhecem. Dona Carmem 

Mussi esteve aniversariando na segunda-eira (29), sendo 
rodeada de muito amor pelos seus familiares.

Mil parabéns, querida! Deus a abençoe sempre!!!

Pastora Cris com o marido, Pastor Gonçalves, e a 
linda filha Duda

a querida Cely curtindo clima de aniversário junto ao marido 
Marcos, e dos filhos Gean (do coração) Karyn e Karol a aniversariante Carmem com os seus amores, o marido 

sylvio Lopes e os filhos silvinho, Glauco e aldo

AFETOLOGiA 
por PAulo de TARSo PeIxoTo

AS DIFERENÇAS
Como compreender as diferen-

ças? Quais são as nossas tolerâncias 
frente ao desconhecido, àquilo que 
é estrangeiro aos nossos valores e 
sistemas de crenças? Os precon-
ceitos são gerados por tudo aquilo 
que possa diferir de nossos pontos 
de vista. Ao longo da história da hu-
manidade vemos que as inúmeras 
guerras, mesmo aquelas travestidas 
e nomeadas como ‘Guerras Santas’ 
e as tantas outras guerras que atra-
vessaram o século XX e ainda faz 
correr sangue, dor e tristezas pelo 
planeta no século XXI, traz nas su-
as entranhas o preconceito, o desejo 
de poder sobre os outros, as outras 
culturas, o desejo de submeter os 
outros e as outras culturas aos seus 
pontos de vista. A ambição, a inveja, 
o orgulho, a vaidade movem os cora-
ções e as mentes daqueles que culti-
vam guerras e só fazem deteriorar a 
vida no planeta!

No entanto, existem aqueles que 
desejam compreender os outros 
modos de vida, respeitando-os! 
Compreender com a potência do 
pensar e do sentir. Compreender 
outros mundos, outras maneiras 
de ser fazendo a aliança e a comu-
nhão entre a potência de refletir e a 
potência de se aproximar de outras 
superfícies existenciais distintas das 
nossas. Assim, as superfícies de per-
tencimento transcultural se tece! 
Estas são as superfícies onde somos 
tocados pelas diferentes formas de 
ver e sentir o mundo. São superfícies 
afetivas, onde somos tocados por 
outros modos de ver a vida e, com 
efeito, tocamos os outros mundos 

com os nossos modos de viver! Esta 
composição afetiva se dá pela aber-
tura entre os mundos. Quando nos 
abrimos para compreender como 
os outros se fazem, pensam a vida, 
constroem seus espaços sociais, 
culturais e religiosos, passamos a 
integrar aquilo que tão diferente 
[pelo menos uma pequena parte] 
em nossos mundos.

A arte de compreender... Este é o 
amor pela vida e por tudo o que exis-
te! Compreender é a arte de uma fi-
losofia de vida onde podemos inte-
grar outros mundos aos nossos. Do 
mesmo modo como podemos nos 
alimentar crescendo e vitalizando 
o nosso corpo com alimentos nutri-
tivos, podemos, por sua vez, encon-
trar em outras culturas, em outras 
crenças, em outros modos de viver, a 
novidade que poderá fazer crescer a 
nossa existência, vitalizando-a!

Somente pela novidade é que a 
nossa existência pode crescer, se 
complexificando e saindo dos vícios, 
das cristalizações, dos preconceitos 
e julgamentos nos quais e pelos 
quais nos aprisionamos. 

O amor em compreender a vida 
é um dos grandes objetivos da filo-
sofia de Spinoza, filósofo do século 
XVII! Filosofia de um amor pela 
vida, de uma alegria que é conquis-
tada pelo aumento de potência, de 
compreensão dos outros modos de 
vida. Amor em conhecer outros mo-
dos existentes: será sempre antes se 
esforçar em se aproximar de outras 
pessoas, evitando-se os preconcei-
tos e os julgamentos. Compreender 
é se aproximar. Daí o grande exer-

cício para a contemporaneidade é 
a abertura às diferenças. Desenvol-
ver as capacidades nas crianças, nos 
jovens, nos adultos em compor co-
munidades afetivas de onde pode-
se extrair práticas mais sensíveis e 
próximas entre as pessoas na famí-
lia, nas relações de vizinhança, nas 
relações comunitárias, na cidade... 
pelo país... pelo planeta! 

O amor em compreender o outro 
é o esforço em se evitar o caminho 
mais fácil que é dizer: “isto não me 
pertence”. A humanidade vem 
reinscrevendo esta lógica durante 
séculos. Dizer “isto não me perten-
ce” será educar os sentidos, as per-
cepções, os modos de sentir, pensar 
e agir voltados à indiferença, à insig-
nificância, afirmando que o que so-
mente importa é a vida voltada a si 
mesmo, ao seu grupo, à sua religião, 
ao seu partido político e ponto final.

Amar a vida será, por conseguin-
te, desenvolver a capacidade de se 
aproximar daqueles que mais de-
testamos, buscando compreender 
seus mundos e como eles se cons-
tituíram ao longo das suas vidas. A 
complexão afetiva dos seus mundos 
só pode ser explicada pela potência 
do entendimento, da proximidade, 
a partir de uma superfície onde nos 
deixamos tocar por seus pontos de 
vista, sem rigidez, sem repulsão, 
mas, sim, pelo toque sensível e pelo 
respeito que é o de ‘amar as diferen-
ças’.

Abraços,

Paulo-de-Tarso

Paulo-de-Tarso de Castro Peixoto
Compositor, pianista e arranjador / Graduado em Musicoterapia - CBM - RJ / Graduado em Filosofia - Unimes - santos 
- sP / Pós-graduado em Educação, Currículo e Práticas Educativas - PUC - RJ / Pós-graduado em Psicopedagogia - 
UCaM - RJ / Especialista na abordagem Gestáltica - Teresinha Mello da silveira (RJ) / Mestre e Doutor em Psicologia - 
UFF - Niterói - RJ / Pós-Doutorado em Filosofia - UFRJ e Université Paris-Est Créteil Val de Marne - Paris XII / Professor 
do Curso de Especialização em saúde Mental e atenção Psicossocial - LaPs-ENsP-FIOCRUZ / Professor do Curso de 
Pós-graduação em Humanidades na Contemporaneidade - UFRJ - Macaé (RJ) / Professor do Curso de Pós-graduação 
em Psicologia Clínica na abordagem Gestáltica - IPGL [sob a coordenação da PF. Dra. Teresinha Mello da silveira].

ciGArrAS dE mAcAé
por AuRoRA RIbeIRo
cigarrasmacae@gmail.com

cigarrasmacae@gmail.com>

Aurora Ribeiro Pacheco

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

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

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

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

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

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

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

Cleber Dutra

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

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

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

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

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

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

Petrobras Cultural abre inscrições 
para patrocínio a projetos de animação 
Iniciativa integra o programa Petrobras Cultural para Crianças, com valor total de R$ 10 milhões

A Petrobras abre, nesta quar-
ta-feira (1/7), inscrições pa-
ra edital de financiamento 

a projetos de curta e média me-
tragens de animação. O patro-
cínio, no valor de R$ 4 milhões, 
será destinado a iniciativas que 
tenham como público crianças 
de até 6 anos de idade, podendo 
ser também voltados a seus pais 
e educadores. Essa é a segunda 
chamada do programa Petrobras 
Cultural para Crianças 2020, 
com investimento total de R$ 10 
milhões. A primeira seleção, de ar-
tes cênicas, foi lançada em março 
e recebeu mais de 900 inscrições.

O Petrobras Cultural é o pro-
grama de patrocínios da Petro-
bras à cultura, em áreas como 
Música, Artes Cênicas, Múltiplas 
Expressões e Audiovisual. Neste 
último, a empresa conta com um 
legado de viabilização de diferen-
tes tipos de projetos ao longo dos 
anos. No segmento específico de 
animação, exemplos de produções 
patrocinadas são “O Menino e o 
Mundo”, que concorreu ao Oscar, 
o sucesso “Peixonauta - O Filme” 
e os longas “Tarsilinha” e “Teca e 
Tuti” (ambos inéditos).

A animação brasileira está pre-
sente também na Orquestra Pe-
trobras Sinfônica, que, além de 
tocar com o reconhecido projeto 
Mundo Bita (cujo vídeo já alcan-
çou mais de 3 milhões de visuali-
zações), lançará em julho arranjos 
para diferentes formações instru-
mentais de canções registradas 
por Villa-Lobos.

A companhia vem apoiando 

iniciativas que promovam o aces-
so ao brincar, à arte, à música e à 
literatura para o público infantil. 
Estudos mostram que proporcio-
nar estímulos adequados duran-
te a fase da primeira infância das 
crianças (até a idade de 6 anos) 
contribui significativamente pa-
ra a aquisição de habilidades cog-
nitivas e de caráter fundamentais 
para o desenvolvimento de habi-
lidades futuras mais complexas.

“Queremos projetos que lidem 
com temas que levem conheci-
mento e despertem a curiosidade 
das crianças. A Petrobras sempre 
foi parceria da cultura e as cha-
madas públicas são ainda mais 
importantes no momento atual, 
quando estamos precisando nos 
adaptar a novas formas de viver 
e consumindo mais produtos 
culturais. Esperamos contribuir 
para a retomada do setor cultural 
no Brasil, num cenário pós pan-
demia”, destaca o gerente de Pa-
trocínio e Eventos da Petrobras, 
Aislan Greca.

O processo seletivo contará 
com especialistas do segmento 
e tem previsão de divulgação de 
resultado em novembro. Os pro-
jetos selecionados deverão ser 
concluídos em até 18 meses, a 
contar da assinatura do contrato 
de patrocínio. Uma vez conclu-
ídas, as animações deverão ser 
disponibilizadas em plataformas 
streaming.

As inscrições podem ser reali-
zadas no site https://gestaodepa-
trocinios.petrobras.com.br/pt/, 
até 24 de agosto.

divulgação

Essa é a segunda chamada do programa Petrobras Cultural para Crianças 2020, com investimento total de R$ 10 milhões
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o novo iPhone 12 que teria lançamento previsto para setembro pode ser adiado um mês na frente 
devido aos problemas mundiais. Cogita-se que custará por volta de mil dólares (lá fora) e não virá 
com carregador nem fone de ouvido com fio, feito seus antecessores. A revolução realmente foi o X 
que ainda vale muito dinheiro.

A Receita Federal do Rio de Janeiro iniciou na última segunda (29) um leilão com produtos retidos 
no Aeroporto Internacional do Galeão. Entre os lotes disponíveis, vale destacar o de número 28, com 
um MacBook Air de 13 polegadas e um iPhone 8, saindo a R$ 500. Vale ressaltar que, atualmente, 

houve manifestações e paralisação dos motoboys e deliverys pelo país. Encontrei com uma no 
sinal de trânsito e perguntei: Está na greve? Ela respondeu: Já está fraco, se eu parar por um dia a 
situação piora! Mais força aos meus amigos.

 Mês da pandemia eu havia citado uma nota em que os motoboys precisavam de mais cuidados, 
direitos! Afinal são eles que estão nos salvando também no atual momento. São trabalhadores 
contratados e os "patrões" só "mandam" entregar e muito rápido, se possível. Os mais 
sortudos participam de cooperativas. Já outros são autônomos. Mas merecem muito o nosso 
reconhecimento.

Não de tamborim. Mas o Governo Federal informa um número de doentes e mortos pelo Covid-19. 
Já os noticiários locais informam outros. Afinal, quantos foram internados? Falecidos? E os 
recuperados?

CITANDO APPLE,

NA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA (1)

NO PRIMEIRO 

SAMBA.

kelvin karvalho
colunakk@gmail.com

O aniversariante da semana: Antônio!

PARA QUEM GOSTA.  

Lei aldir Blanc deve destinar 1,04 
milhão à Cultura de rio das ostras

cultural

Rio das Ostras está se pre-
parando para receber cerca de 
R$1,04 milhão destinado ao se-
tor artístico-cultural durante o 
período de pandemia. O recurso 
é oriundo da Lei Federal Aldir 
Blanc, sancionada na última se-
gunda-feira, dia 29. Para capaci-
tar os trabalhadores do segmento 
sobre a nova legislação, teve início 
uma série de webconferências 
com transmissão ao vivo pelo Fa-
cebook da Fundação de Cultura 
do Município. Essas reuniões vir-
tuais acontecem todas as quintas-
feiras, às 19 horas.

“Foi uma grande vitória para 
o segmento artístico-cultural do 
Brasil. Nunca, em toda a história 
do País, recebemos um recurso 
tão alto como esse”, comemora 
a presidente da Fundação Rio 
das Ostras de Cultura, Cristiane 
Régis, ao lembrar que a lei desti-
na verba federal de mais de R$ 3 

Série de webconferências 
promovida às quintas 
pela Fundação de Cultura 
presta esclarecimentos 
sobre Lei Aldir Blanc

bilhões aos estados e municípios. 
“Queremos orientar os que tra-
balham com o setor na Cidade e 
podem ser beneficiados pela legis-
lação”, completa.

A primeira webconferência 
promovida pela Fundação de Cul-
tura aconteceu no dia 25 de junho 
e reuniu informações gerais sobre 
a nova legislação. O tema do en-
contro virtual da quinta-feira, 
dia 2 de julho, é a preparação de 
portfolio para comprovar proje-
tos realizados. Essa comprovação 
é necessária para o recebimento 
do auxílio emergencial destinado 
aos que têm a arte e cultura como 
únicas fontes de renda.

Primeira cidade da Região da 
Baixada Litorânea a implantar 
um Sistema Municipal de Cultura 
completo, com Conselho, Plano 
e Fundo Municipais de Cultura, 
Rio das Ostras cumpre as exi-
gências para receber o recurso 
da União. Esse valor deverá ser de 
R$1,04 milhão segundo o cálculo 
de repasse definida pela lei: 80% 
a partir do tamanho da população 
local e 20% de acordo com os cri-
térios do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM).

Jorge ronald

EXECUÇÃO DA LEI - Com o 
recurso, as cidades poderão ga-
rantir auxílio emergencial de R$ 
600 aos trabalhadores do setor, 
manutenção de espaços artístico-
culturais e a promoção de instru-
mentos como cursos, editais e prê-
mios. Após receber a verba, cada 
município deverá entregar um 
Plano de Trabalho de Execução 
da Lei, batizada com o nome Aldir 
Blanc em homenagem ao compo-
sitor falecido em 4 de maio, vítima 
de complicações da Covid-19.

Para estar apto ao auxílio emer-
gencial de R$ 600, é preciso 
atender aos seguintes  requisi-
tos: comprovar trabalho na área 
artística nos 24 meses anteriores 
à publicação da lei; não possuir 
emprego formal; não receber 
benefício previdenciário ou as-
sistencial, seguro-desemprego 
ou de programa de transferência 
de renda federal (com exceção do 
Bolsa Família); renda familiar 
mensal de até meio salário-míni-
mo por pessoa ou total de até três 
salários-mínimos; rendimento 
menor de R$ 28.559,70 em 2018; 
não receber outro auxílio emer-
gencial.
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O engenheiro Mario Sergio Cure, com a 
linda filha Isabella Ferrari Cure em dia de 

festa dele (26)

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A querida Sonia Borges 
comemorando seu 

aniversário (21)

As belas, Claudia Esteves e a aniversariante do último sábado 
(27), a Clícia Esteves (mãe e filha). Felicidades e muitas 

bênçãos!!! 

A ex diretora do Castelo, a Irmã Regina Meireles com a amiga 
de trabalho, Aurea Moraes

O bonito casal: Aquiles Vieira e Marcia Barros, em plena 
felicidade

Aniversariante 
Alegria

Muitos 
Beijinhos

Em dia festivo de aniversário 
na última sexta-feira (26) esteve o 

engenheiro Mario Sergio Cure, um 
ser humano superagradavel, que 

vive para brincar e sorrir. E foi assim 
que passou o seu dia especial, ao lado 

dos que ama. Parabéns, que Deus 
conserve essa alegria, que tanto gos-
ta de compartilhar com os amigos e 

familiares!!!

No dia 21 de junho, quem foi 
muito abraçada e cumprimen-

tada por amigos e familiares 
por conta de seu aniversário foi 

a bela Sônia Borges. O apagar 
das luzes para o parabéns 

aconteceu em sua bonita casa 
em Macaé, com total carinho 

dos amigos mais chegados. Pa-
rabéns e muitas felicidades!!!

Locais públicos de rio das ostras são 
também espaços para arte

aerografia

Paredes, corredores, 
muros e diversos ambien-
tes públicos estão se tor-
nando espaço para arte em 
Rio das Ostras. As pinturas 
realizadas desde 2019 pelo 
artista visual Fábio Fonse-
ca de Miranda vêm tornan-
do os espaços usados pela 
população, muito mais ale-
gres e aconchegantes.

Conhecido como Fábio 
“Aranha”, o artista traba-
lha com aerografia, técnica 
de pintura detalhista que 
permite o efeito 3D, e tem 
levado mais alegria a espa-
ços como creches, escolas, 
Casa da Criança, centros de 
atendimento social, além 
de parques e praças. O tra-
balho é baseado na colori-
metria - ciência que estuda 
a percepção das cores pelo 
ser humano e é usada em vá-
rias áreas como fotografia, 
publicidade e moda. O obje-
tivo desta pintura artística é 
levar para o ambiente mais 
leveza, suavidade e cor.

Artista - Fábio começou 
a pintar profissionalmente 
aos 19 anos e há 10 se dedi-
ca à aerografia. Desde o ano 
passado vem colorindo os 
prédios e espaços públicos, 
principalmente depois do 
trabalho de manutenção e 
reforma.

Com certeza boa parte da 

população já conhece sua 
arte. Trabalhos como os pai-
néis do Parque da Cidade, 
em Nova Cidade, e a fachada 
do Centro de Atendimento 
à Mulher (Ceam), no início 
da Av. Roberto Silveira, em 
Costazul, chamam atenção 
pela riqueza de detalhes e 
colorido. Também já rece-
beram pinturas artísticas 
com a assinatura do Fábio 
- FBM Artes - o Centro de 
Formação Artística, a Bi-
blioteca Municipal e diver-
sos centro de atendimento 
social, creches e escolas.

Placas de identificação 
- Fábio “Aranha” também 
faz parte da equipe de ma-
nutenção da Prefeitura, e 
é responsável pela recupe-
ração da maioria das placas 
de identificação de áreas 
públicas.

divulgação

Espaços públicos de Rio das Ostras são também vitrines para arte
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Papa-capim e o Pardal - a habilidade 

O Papa-capim cantava linda-
mente como só ele sabia cantar. A 
bicharada da fl oresta parava para 
ouvir. Ficavam todos encantados 
com o gorjeio do pássaro. Quando 
de manhãzinha ele começava seu 
canto atraia de tal forma os ani-
mais, que a floresta toda parava 
para ouvi-lo, a calma pairava no 
ar. Com isso os animais gostavam 
tanto que pediam bis. Mas ele saía 
para dar um voo. Mesmo assim 
todos o aplaudiam. Somente um 
não se conformava com tanta be-
leza numa única voz, era o Pardal. 
Sabe o porquê? Ele tinha vontade 

de ter a mesma afi nação. Pessoas 
e animais, que vivem ao redor da 
fl oresta amam o pássaro. Querem 
ficar sempre pertinho dele, pois 
ele distribui paz com o seu canto 
mágico. 

 O Pardal também queria ter 
uma voz tão melodiosa quanto ao 
do Papa-capim, então resolveu 
entrar numa aula de canto com 
o mestre dos Papa-capins. Após 
muitas aulas e de muita perse-
verança ele começou a tirar um 
som com seu biquinho esforçado. 
Ficou feliz da vida, Os animais se 
reuniram e começaram a apreciar 

o cantarolar do Pardalzinho tam-
bém e incentivar o passarinho. Que 
bacana atitude dos animais, não é?  

Assim, é a nossa vida, pequenos!!!. 
Você conhece pessoas como o Pardal 
que admiram um coleguinha por con-
ta de suas habilidades? Eu conheço. O 
Rodrigo ele ouvia seu amigo Juninho 
tocar flauta e também tinha vontade 
de aprender a tocar, fez um curso com 
um bom professor e hoje é integrante 
de uma importante Orquestra chama-
da, “Notáveis cantores”.

Moral: Quem tem perseve-
rança sempre alcança seus ob-
jetivos!!!

O fofurômetro explodiu de 
tanta beleza e carisma!!! É 
o Daniel Carvalho Gomes, o 
amor incondicional dos seus 
papais: os engenheiros Thaís 
Carvalho Gomes e Alberto 
Mendonça Gomes. Um 
sonho!!!

Um gênio em miniatura!!! É o Joshua Moreira Tarr, a paixão de seus papais:  
Marcelle e o Nathan Willian Tarr. Muito inteligente o pequeno!!!

Uma bela fl orzinha perfumada!!! 
É a Maria Pessanha de Faria 

Uzai,  o olhar mais doce e 
delicado de seus papais: 

Raquel Maria e Alexandre Uzai. 
Gloriosa a pequena!!!

Dona de sorriso 
cativante e simpatia 

singular!!! É a Antonella 
Murta, o abraço 

gostoso da vovó Joelza 
Murta. Um docinho!!!

A baby mais bela e abençoada do universo!!! É a Sophia Ribeiro Fernandes, que 
chegou há três meses, trazendo amor e gratidão para o mundo de seus papais: 

Nathalie e Guto Fernandes. Um encanto de neném!!!

Ele é o Homem-Aranha mais 
lindo do planeta!!! É o Enzo 
Almeida Lemos, a felicidade de 
seus papais: Ana Paula Cardozo 
Lemos e Leonardo de Almeida 
Felizardo. Um fenômeno o 
garotão!!!


