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Glauco Zulo e Marcelo Marrom
agitam o aniversário de Macaé
Show live mistura humor e música e promete embalar a animação do aniversário da cidade na próxima quarta-feira

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Ma c a é  c e l e b r a  2 0 7 
a n o s  d e  e m a n c i -
pação político-ad-

ministrativa, na próxima 
quarta-feira (29). A data se-
rá marcada por uma super 
live shows do humorista 
Marcelo Marrom e do can-
tor Glauco Zulo, prometen-
do sacudir a animação da 
cidade. Amigos e parceiros 
de longa data, a dupla vai 
concentrar as atenções em 
apresentação de humor e 
música sertaneja, intitula-
da ‘Humor Sertanejo’, que 
vai rolar a partir das 19h via 
plataforma YouTube.

Nomes consagrados no 
cenário artístico nacional, 
a dupla promete um show 
irreverente e muito diver-
tido. Segundo o idealizador 
da live show, o empresário 
Jean Carvalho, no início da 
apresentação, os macaen-
ses serão presenteados com 
uma homenagem que está 
sendo preparada pelos 207 
anos de Macaé. "Todo ano a 
cidade se prepara com uma 
festa ou algum evento co-
memorativo. Este ano, por 
conta da pandemia do coro-
navírus, não vai ser possível, 
mas, nem por isso, não po-
demos deixar de celebrar o 
aniversário da cidade onde 
moramos e amamos viver, 
além de poder levar um pou-

co de alegria para dentro da 
casa das pessoas", declarou 
Jean Carvalho.

O  c a n t o r  G l a u c o  Z u l o 
adianta que o show terá du-
ração de cerca de três horas 
executando um repertório 
de uma média de 70 músi-
cas, com destaque para o 

DIVULGAÇÃO

a dupla vai concentrar as atenções em apresentação de humor e música sertaneja, intitulada ‘Humor Sertanejo’

trabalho mais recente da 
dupla, a canção "E Você me 
abraça", escrita por Marrom 
e interpretada por Glauco. 
Asim, os dois prometem le-
var muita música, humor e 
animação para todos. O ‘Hu-
mor Sertanejo’ será exibido 
no canal do cantor Glauco 

Zulo no YouTube, onde a 
dupla Marcelo e Glauco irá 
receber, ao vivo, as mensa-
gens encaminhadas pelo 
público. A solidariedade 
também estará presente, 
com arrecadação em prol 
dos músicos da região, além 
de instituições fi lantrópicas 

do município.
O público poderá se di-

vertir com toda a irreve-
rência de Marcelo Mar-
rom e o talento de Clauco 
Zulo. Nacionalmente co-
nhecido, Marcelo Marrom 
já morou em Macaé onde 
deu início a sua carreira 

juntamente com o cantor 
Glauco Zulo, na época em 
que integravam a banda 
d e  s u c e s s o  D o m i n i u m . 
Marrom foi também apre-
sentador de programa de 
rádio, e a arte de improvi-
sar com a comédia sempre 
foi o seu forte.

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Marcelo Marrom
Humorista e apresentador, Marcelo 
Marrom nasceu em Niterói no ano de 1971. 
Filho de José Luiz de Moura e Talita Costa 
de Moura, Marrom teve uma infância feliz 
ao lado de três irmãos. Na adolescência, 
mudou para a cidade de Macaé-RJ, onde 
casou e teve dois fi lhos, Mariah e Cauê. 
Antes, aos 23 anos, ele se formou na 
Escola Técnica de Publicidade, no Rio de 
Janeiro, mas optou por viver de música 
tocando e cantando em bandas de baile e 
barzinhos da Região dos Lagos do estado 
do Rio.

O humor sempre esteve presente em sua 
vida. Em Macaé Marrom comandou por 
dois anos o programa de rádio líder de 
audiência, Balbúrdia 95. Aos 35 anos 
mudou para São Paulo para integrar a 
Cia de humor Deznecessários. Na terra 
da garoa teve o seu terceiro fi lho, Luca, 
fruto do seu segundo casamento. Renata, 
esse é o nome da mulher que conquistou 
o coração do negão. Marrom divide seu 
tempo entre viagens com a peça e a família. 
Já trabalhou durante anos no programa 
Altas Horas, da Globo.

Marcelo Marrom
Dono de uma voz marcante, o cantor macaense Glauco Zulo encanta o público com seu expressivo 
repertório de músicas sertanejas. Ainda muito jovem, Glauco Zulo ganha destaque no cenário da 
música de Macaé, conquistando de imediato o público da Região. Sua primeira experiência como 
músico e vocalista foi em Macaé, onde nasceu e em 1994 começou a tocar percussão. Um dia o 
cantor, responsável pelo vocal principal da banda, fi cou com a voz rouca. “Sobrou pra mim e então 
eu cantei pela primeira vez. Lembro que era em um clube e tinha uma pilastra. Cantei praticamente 
escondido atrás desse pilar de tanta vergonha. Um ano depois assumi o vocal da banda e essa passou 
a ser minha principal atividade”, conta.Com uma vasta bagagem como músico e cantor de banda 
de baile na década de 1990, Glauco também foi vocalista de um grupo de pop rock entre os anos de 
2001 a 2007. Atualmente, conhece a essência da música e imprime nas canções seu estilo animado e 
versátil. O caminho até a defi nição do estilo musical, Zulo atrela à vivência rural. “Sempre me disseram 
que meu linguajar era de roceiro, mesmo quando cantava rock”, brinca, falando a respeito da sua 
vocação caipira. E acrescenta: “Eu sou do interior fl uminense e passava os fi nais de semana com os 
meus avós, muito próximo dessa raiz do campo”.

Seguindo a linha pop rock, o cantor decidiu, em meados de 2007, parar com suas atividades. Um ano 
antes, como tinha começado a compor, se aprofundou na função e pôde presenciar suas músicas 
se tornarem grandes sucessos nas vozes de artistas renomados. Com o avanço do sertanejo 
universitário, Glauco Zulo despontou no gênero juntamente com outros nomes, que ganharam os 
olhos da mídia e o gosto do público. Neste sentido, o macaense explodiu sucesso, apresentando um 
repertório repleto de pérolas da música sertaneja. O cantor sertanejo vem fazendo cerca de quinze 
shows por mês.Glauco apresenta um repertório composto por músicas da atualidade e composições 
próprias. Aliás, muitas composições desse artista há muito tempo vem sendo interpretadas por outros 
artistas como a dupla João Neto e Frederico, o trio KLB e o grupo Inimigos da HP, Os Travessos, o 
vencedor do programa Ídolos (Israel). Sucessos como “Nosso Filme, Bye bye”, interpretados pelo 
Inimigos da HP, tiveram a participação de Glauco na composição. O sucesso “Onde quer que eu vá”, 
ouvida na voz de João Neto e Frederico é outra composição de Glauco com parceiros e também o 
atual sucesso do KLB “Você vai lembrar de mim".
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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)

Dona de marca própria de roupas fe-
mininas e com mais de 30 mil seguidores 

no Instagram, Jayane Siqueira acaba de 
inaugurar a sua loja física na orla da Praia 
Campista. Jay, além de sócia proprietária, 

é a designer da marca e a modelo também. 
Bom gosto comanda o novo empreendi-

mento.
Sucesso, querida!

Sonho 
realizado

A empresária Jayane Siqueira, feliz com 
o seu sonho realizado, a loja física de sua 

marca

A empresária Jayane 
Siqueira recebendo as 
clientes, a professora 

Patrícia Barbosa e esta 
jornalista 

Festa em família Ana ChristinaQueridíssima 
aniversariante Forte e guerreiro, Gerson Fernandes 

viveu as alegrias do seu aniversário, 
quarta-feria (22), cercado de abraços 
de sua família, em meio a uma festa 
caipira lindamente produzida pela 

filha Lena Fernandes.
MIl parabéns! Deus o abençoe!

Seu nome traduz festa. Mas este ano ela teve 
que se contentar em curtir somente a família. 
Assim, a querida Ana Christina Marins Golo-
sov viveu seu dia de aniversário, rodeada de 

carinho de sua bonita família.
Deus a abençoe abundantemente, querida!!!

Segunda-feira (20) foi dia de enviar muito 
carinho e votos de uma vida transbordante 
de alegria e saúde para a querida Christina 
Gomes, pelo seu aniversário. Ela recebeu o 

carinho de todos, mas promete festejar a data 
quando o mundo voltar aos eixos.
Deus a abençoe sempre, querida!!!

A aniversariante Christina em clima 
festivo com seu love Nelson

O aniversarainte Gerson em clima festivo 
com a esposa Conceição Batalha Fernandes

A querida aniversariante Ana em clima 
festivo com o marido Junior Golosov 

Sempre empenhadas nos assuntos artísticos 
e culturais da cidade, Agnes Williams 

esteve em clima festivo, semana passada, 
celebrando o seu aniversário. Na foto com 
o marido, o cantor e compositor Temóteo 

Williams

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

A VIDA E O PRESENTE
Viver a novidade... viver o ins-

tante presente... Como viver o 
tempo de um presente que es-
corre diante de nós? Como viver a 
dimensão da vida que chamamos 
de tempo, mas, na dimensão in-
finitiva do verbo? Como viver o 
silêncio que podemos encontrar 
em nós mesmos?

 Estas questões são fun-
damentais para pensarmos que a 
condição humana é afetada pela 
dimensão que denominamos 
como “tempo”. As sociedades se 
organizaram através da dinâmica 
mutante e móvel da natureza. Es-
ta se modifica através dos ciclos 
das estações. Mesmo a experiên-
cia de vivermos a jornada de um 
dia. Quantas transformações são 
vividas no espaço de um dia?! Os 
matizes do sol que se modificam 
no curso de um dia... as sombras 
de uma árvore que se desenham 
de formas diferentes no chão... 
as nuvens que vem cobrir a lumi-
nosidade do sol, modificando a 
paisagem... A estas modificações 
no curso da vida, as durações das 
coisas que compõem a vida cha-
mamos por “tempo”, “tempora-
lidade”. 

 Viver o tempo será se 
debruçar na “janela do tempo”. 
No presente que vivemos aqui-e-
agora, podemos ter as imagens de 
situações passadas que invadem 
a nossa mente, fazendo emergir 
emoções que estavam escondi-
das, “dormindo” em nosso cor-
po. No instante seguinte, algo nos 
toca, talvez, uma música que faz 

brotar imagens de situações que 
ainda viveremos, ou seja, brotan-
do imagens daquilo por vir, da-
quilo por viver! O futuro invade o 
presente instante de nossas vidas, 
brotando, também, emoções que 
estavam de um jeito e que, agora, 
são de outros modos. No pre-
sente aqui-e-agora se abre uma 
janela do tempo que faz nascer 
imagens já vividas ou ainda por 
viver. Assim, podemos sentir no 
presente algo que já passou e algo 
ainda que virá! Claro, não pode-
mos viver a abertura da janela do 
tempo permanentemente, senão, 
viveremos o tempo do passado-
presente ou do futuro-presente. 
Deixamos de viver a tempora-
lidade do presente-presente. O 
grande presente que poderemos 
nos dar é a vivência do presente-
presente! É no presente que po-
demos nos encontrar com a no-
vidade!

 No entanto, nos habi-
tuamos a colocar a direção da 
mente, da nossa consciência, nas 
imagens do passado ou do futuro! 
Desencarnamos a nossa mente 
daquilo que está acontecendo 
no aqui-e-agora de nossas vidas! 
Deixamos a vida passar, pois, pas-
samos a ser espectadores de um 
filme que já passou ou do filme 
que projetamos para nós no fu-
turo!

 Viver as novidades, vi-
ver a excitação daquilo que pode 
ser encontrado em alguma coisa 
diante de nós aqui-e-agora será 
se abrir à temporalidade da vida 

se fazendo! A vida não para de se 
fazer! A vida não para de se criar 
e de recriar! Assim, a natureza 
se faz e se desfaz! Conectar-se 
com o movimento das transfor-
mações, como as águas que des-
cem docemente as correntes de 
um rio, será colocar a direção do 
nosso campo de experiência de 
consciência no puro silêncio de 
nossa respiração. Deixar o fluxo 
da inspiração se combinar com o 
processo lento da expiração. Se-
rá reincorporar a mente ao corpo, 
ou seja, será sentir a reunião da-
quilo que é tão fluido [nossa men-
te] se unir àquilo que é extenso e 
que é tocado permanentemente 
pela vida através de nossa senso-
rialidade [nosso corpo]. 

 Abrir-se ao silêncio do 
presente é uma experiência a 
ser praticada várias vezes ao dia! 
Será se abrir ao fluxo da vida, se-
rá se renascer de si no instante 
vindouro, no instante que está 
a se nascer! Abrir-se ao silêncio 
do presente é a experiência da 
criança que está presente em nós, 
talvez, pela primeira vez! Talvez 
não seja a sensação da criança 
que já fomos um dia... mas, uma 
outra que nascerá enquanto uma 
sensação de buscar a novidade, o 
desconhecido, experimentando a 
vida, como se fosse pela primeira 
vez!

Aproveite o presente como se 
fosse pela primeira vez!

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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Live do Sentrinho anima a 
tarde deste sábado
A instituição adere a nova onda de lives e Vakinhas Virturais e promove o show do Trio SNS com renda 
revertida para a escola

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

D iante do quadro de 
confinamento, cresce 
um clima de diversão 

online, levando ao público 
um mundo de arte e cultura. 
E com a escola fechada en-
frentando ainda problemas 
fi nanceiros, o Sentrinho ade-
re a nova onda de lives e Vaki-
nha Virtural. Neste sentido, 
a instituição promove a live 
show do Trio SNS com ren-
da revertida para a escola. O 
agito acontece neste sábado 
(25) a partir das 16h através 
do Canal Youtube - Trio SNS. 
A doação será de qualquer va-
lor. Na oportunidade, haverá 
sorteio de brindes para quem 
fi zer doações.

Por outro lado, a Esco-
la Sentrinho está com uma 
Vakinha Virtual (http://vaka.
me/1216213), para poder so-
breviver, resistir e sonhar, 
neste tempo de pandemia.

“Somos a Escola Sentrinho 
Sentrom em Macaé, lugar 
muito especial, de gente feliz, 
que ousa, cria, desafi a rótulos 
e preconceitos. Aqui, todos so-
mos pessoas com suas histó-
rias, desejos, sonhos e o direito 
fundamental de Ser e Existir. 
Somos alegria, amor, cuida-
do, respeito e magia, e agora 
a tristeza e pessimismo não 
moram conosco. Somos espe-
rança e fé na vida, nas pessoas 
e nos sonhos do Bem”, decla-

rou a Diretora Rita Manhães, 
lembrando que a escola apre-
senta uma história de 31 anos 
de lutas, desafi os, conquistas, 
abrigando cerca de 200 alu-
nos, que são a razão maior da 
existência da instituição.

“Em 2020, o maior dos 
desafi os: a Pandemia. Como 
sobreviver, resistir e sonhar? 
Você com sua contribuição 
possível pode ser a Luz da 
Bênção”, frisou esclarecendo 
ainda que o Sentrinho é uma 
escola especial com propos-
ta de inclusão educacional e 
social de pessoas com condi-
ções de defi ciências diversas 
(física, motora, visual, auditi-
va, intelectual, entre outras). 
Pratica a inclusão também 
recebendo alunos com difi-
culdades de aprendizagem e 
que são excluídos nos espaços 
das escolas regulares. E con-
clui: “o fundamento fi losófi co 
de nosso trabalho é o cuidado, 
o afeto, o respeito à diversida-
de e o direito de todos à Edu-
cação e à dignidade de ser e 
existir.”

Os interessados em co-
laboração, os dados ban-
cários: Banco do Brasil Ag: 
0051-5 Cc: 4733-3 - CNPJ: 
31504798/0001-32 - Associa-
ção Educacional Terapêutica 
Sociedade de Ensino e Tera-
pia Macaense - Endereço: 
Av. Evaldo Costa, n 475. Sol e 
Mar. Macaé RJ. instagram: @
escolasentrinho \ facebook: 
escola Sentrinho.

DIVULGAÇÃO

SERVIÇO

Live do Trio 
SNS com renda 
revertida para a 
Escola Sentrinho

 ● DATA: 25 de juho
 ● LOCAL: Canal 
Youtube - Trio SNS
 ● HORÁRIO: às 16h
 ● INFORMAÇÕES: (22) 
2762 9647 / (21) 
99971-6482

Trio SNS
O Trio SNS formado por André Rabelo, Lucas 

Mariano e Fábio Horácio. Estes possuem uma 
amizade de mais de 15 anos e um grande grupo 
de amigos. A ideia da Live veio para reunir este gru-
po de amigos, resenhar, relembrar bons sambas/

pagodes e principalmente ajudar a quem precisa 
neste momento. Esta será a segunda Live neste 
formato. A primeira foi realizada no dia 26/04, 
quando eles conseguiram arrecadar aproximada-
mente 70 cestas básicas. 
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Realmente algumas lojas fecharam suas portas e não têm mais intenção de abrir. Ponto fechado. Já 
era

Macaé com a flexibilização está com suas ruas lotadas. Nos bairros afastados já estavam, pois o 
povo não respeitava. Agora ainda não se sabe se o povo vai pra rua passear e "desanuviar" a cabeça 
ou fazer compras. Acredito que teremos um índice do comércio no próximo mês.

Uma amiga de Dice me disse que abriu um delivery só de caldos. Roseana Fernandes (esposa de 
Diego Pereira) já está colocando em prática os seus dons culinários. Caverna do Sabor. São caldos 
às terças-feiras e feijoadas às sextas. Pedidos antecipados e porções mega generosas!

A galera anda circulando pela Orla. Correndo, caminhando, se exercitando. E assim a vida caminha 
a passos ainda curtos.

No app Globoplay é possível ver filmes e novelas. Querendo ou não, Vale Tudo, a novela de Odete 
Roitman voltou e está com índices altíssimos! Aliás o aplicativo está sendo mais acessado que a 
própria tv Globo aberta. Vale Tudo é uma novela "velha" porém seu enredo é ainda atual: A política 
pública e a política invadida na privada das empresas e nossa conhecida corrupção eterna. E a glória 
das Colunas Sociais e revistas.

Idosos pedem encarecidamente à Mobilidade Urbana que o espaço de estacionamento deles seja 
respeitado. A cada rua carros ficam o dia inteiro, sem autorização e na mão de flanelinhas. É um 
caso de observação.

 os supermercados. Afinal ninguém vive sem comida. Inclui-se aí as vendinhas de bairro que na 
clandestinidade continuavam na fé!

PORTAS.

DOTES. 

TEMPO PERDIDO

TRAMA

ESTACIONAMENTO. 

SOBREVIVENTES

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Roseana Fernandes e Diego Pereira, agora com sua Caverna do Sabor

COMÉRCIO. 

Livro ‘Ana Curiosa e 
as formas’ é lançado 
neste sábado (25)

LITERATURA

Originado por meio de 
um projeto acadêmico, ‘Ana 
Curiosa e as formas’ é o nome 
do livro infantil lançado pelas 
autoras Diane Lizst e Marya-
na Ahlert neste sábado (25), 
às 17h, em live através do Ins-
tagram @anacuriosaoficial. 
Com o objetivo de com o obje-
tivo de esclarecer e fomentar 
o conhecimento sobre a àrea 
do Design Gráfico, o exemplar 
configura a criança negra bra-
sileira como protagonista da 
história. 

Segundo Diane, ‘Ana Curio-
sa’ surgiu como trabalho 
acadêmico, no entanto, atu-
almente o projeto tem várias 
vertentes, passando por várias 
pesquisas e testes durante três 
anos até chegar à publicação 

As autoras Diane Lizst 
e Maryana Ahlert 
apresentam o exemplar 
a partir das 17h em live 

do primeiro livro da coleção 
lançado pela Editora Pébola 
Casa Editorial. “Pretendemos 
fazer muitas outras coisas. Te-
mos um espaço para dar voz e 
apoiar as ‘Anas’ a se expressa-
rem. Em nenhum momento 
queremos roubar fala de nin-
guém. Na verdade, queremos 
usar o nosso talento para que 
de alguma forma em tudo o 
que fizermos, seja agregada a 
importância de crianças ne-
gras brasileiras”, ressalta.

Uma das autoras destaca 
que a ideia nasceu no primei-
ro período da faculdade de 
Design Gráfico do Instituto 
Federal Fluminense (IFF), ao 
dialogar com alguns profes-
sores e perceber a ausência de 
poucas obras publicadas sobre 
o Design Gráfico ao público 
infantil. Quanto à escolha da 
protagonista, Diane diz que a 
ideia surgiu ao analisar a esta-
tística da população brasileira 
e saber que mais de 50 porcen-

to é negra. “Queríamos que a 
personagem fosse brasileira e 
que não retratasse doméstica, 
jogador de futebol ou que fa-
lasse de equidade racial, mas 
não encontramos, o que nos 
incomodou. Olhamos para os 
lados e sabemos que poucas 
‘Anas’ se veem representadas”, 
declara. 

Diane salienta ainda que o 
projeto conta com nove em-
baixadoras, mini-influencers 
digitais, representando a ‘Ana’ 
dentro e fora das mídias so-
ciais, cada uma de um lugar do 
país. “Essas meninas convo-
cam outras a se posicionarem 
como crianças que merecem 
ser valorizadas. Para que mui-
tas ‘Anas’ escondidas por este 
país se manifestem”, revela.

Para conhecer mais sobre o pro-
jeto ‘Ana Curiosa’ e participar do 
lançamento do livro, basta aces-
sar o Instagram através do link 
<https://instagram.com/anacuri
osaoficial?igshid=x49pzgz00fc9>.

DIVULGAÇÃO

Diane Lizst e Maryana Ahlert são as autoras do livro ‘Ana Curiosa e as formas’ 
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O bonito casal Junior Golosov e Ana 
Christina Marins Golosov, brindando o 

dia feliz dela (23)

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A querida Thais Pessanha 
apagando seu bolo de 

aniversário, recheado de 
adrenalina

A Maria Duhen, feliz em dia de festa de 
aniversário do filho, Bruno Duhen. Parabéns, 

alegria e felicidades!!!

Exuberante beleza da Musa 
Teem de Macaé, a perfeita 

Rebeca Barros Buys

Linda de todos os ângulos!!! É a Cidinha Manzzini 
comemorando mais um ano de vida, no dia 17 de julho. 

Parabéns, que Deus lhe cuide sempre!!!

Bela 
Aniversariante

Aniversariante 
exemplo

Comemorando a vida com mais 
um aniversário esteve a querida 
Ana Christina Marins Golosov, 
que reuniu a família e recebeu 

com animação as muitas mensa-
gens de amigos e parentes. 

Parabéns, que chuvas de bên-
çãos aconteçam diariamente  em 

sua vida e de sua bonita família, 
cunhada amada!!!

Quem tem o privilégio de conviver 
com essa pessoinha linda vai sentir o 

quanto é capaz um ser humano!!! É 
a Thais Pessanha, que com sua fibra 
e adrenalina, desenha a sua vontade 

de dar volta ao mundo. A linda esteve 
de aniversário, na semana passada, 

quando foi surpreendida por incon-
táveis vídeos chamadas para saudar 

seu dia. Parabéns, adoro você, e desejo 
que nunca perca essa fé, que a impul-
siona a correr atrás de seus objetivos. 

Muitos Beijos!!! 

Rio das Ostras promove Arraiá na casa dos idosos
SOCIAL

“Meu coração está explo-
dindo de alegria”. Foi com 
esta frase que Maria Pacheco 
recebeu a equipe de oficinei-
ros da Secretaria de Bem-Es-
tar Social de Rio das Ostras, 
que começou nesta terça-
feira, 21, a visitar os idosos 
para promover o tradicional 
Arraiá. Este ano, por conta da 
pandemia do Coronavírus, 
encontrá-los individualmen-
te, no portão de suas casas foi 
a estratégia que a equipe pe-
dagógica encontrou para que 
eles não ficassem sem esta 
festa tão esperada. Os idosos 
integram o Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 
de Vínculos - SCFV.

Logo na chegada, os ofi-
cineiros caracterizados de 
caipiras já colocam músicas 
típicas de festa julina. Os 
idosos, que são usuários do 
Centro de Referência de As-
sistência Social - CRAS, can-
tam, dançam e se alegram ao 
ver a equipe da Secretaria de 
Bem-Estar Social. A ideia é 
promover um encontro que 
amenize o medo do Corona-
vírus e ofereça, mesmo que 
a alguns metros de distân-
cia, um pouco de boa ener-
gia para aqueles que estão se 
sentindo solitários.

Sidnei Sampaio gostou da 
iniciativa. “Acho essencial 
este trabalho. Os idosos fi-
cam muito carentes. Ficamos 
eu e minha esposa dentro de 
casa. Os filhos moram no Rio. 
Ela liga para os amigos cho-

rando porque ficamos muito 
presos. Que ação bacana! Vo-
cês se aproximaram da gente 
num momento muito impor-
tante. Esse carinho que nos 
traz é fantástico. Rio das Os-
tras é diferente. A Prefeitura 
daqui se dedica ao jovem e ao 
idoso e tem um carinho espe-
cial pela terceira idade. Que 
surpresa boa”, contou.

OFICINAS - No Arraiá, 
os oficineiros fazem uma 
avaliação das atividades que 
são aplicadas remotamente, 
como as de raciocínio logico, 
memória e de coordenação 
motora. Desde março, este 
grupo está sendo acompa-
nhado via internet e celular 
com troca de mensagens de 
áudio, fotos e vídeos com 
atividades para fazerem em 
casa. O Arraiá é uma opor-
tunidade de saber como eles 
estão e quais precisam de 
mais apoio, já que alguns se 
demonstram com tristeza, 
monotonia e depressão.

Para a oficineira Amanda 
Vasques é importante para 
que a prevenção do Coro-
navírus não acabe ocasio-
nando outras enfermidades. 
“As atividades propostas são 
para benefício da memória, 
coordenação motora e foco. 
Através do canto e da dança 
levamos alegria para cada 
um deles. Trabalho impor-
tantíssimo para a prevenção 
de várias doenças e manu-
tenção da saúde física, men-
tal e psicológica. Sem contar 

DIVULGAÇÃO

Durante o encontro, os servidores atendem os protocolos da Organização Mundial de Saúde

que a reação dos idosos é de 
extrema alegria e felicidade”, 
contou.

Durante o encontro, os ser-
vidores atendem os protoco-
los da Organização Mundial 
de Saúde - OMS como o uso 
simultâneo de dois tipos de 
máscaras, aplicação de álcool 
gel e distanciamento de, pe-
lo menos, dois metros. Além 
das atividades, os oficinei-
ros reforçam sobre a impor-
tância do isolamento e dos 
demais cuidados enquanto 
não for descoberta a cura da 
Covid-19.

Fã da oficina de música, 

Maria Pacheco relatou seu 
carinho pela equipe da Se-
cretaria de Bem-Estar Social. 
“Só tenho a agradecer que 
vocês lembraram de mim. 
Eu amo cantar e vocês trou-
xeram isso de volta. Se Deus 
quiser esta pandemia vai pas-
sar e estaremos juntos fazen-
do tudo o que a gente gosta. 
Se foi importante para mim 
a visita de vocês imagino que 
seja para os outros também”, 
disse.

SCFV - O Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 
de Vínculos é um serviço 

de caráter preventivo, que 
busca fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários, 
procurando desenvolver as 
capacidades nos usuários, 
gerando autonomia e prota-
gonismo através da troca de 
experiências e integração en-
tre os participantes do grupo. 
É organizado em grupos e 
para cada um deles existem 
atividades específicas.

“Compreendemos a im-
portância de cuidar dos ido-
sos, considerando que eles 
fazem parte do grupo de 
risco da Covid-19. É preciso 
mantê-los em casa e as ferra-

mentas virtuais estão sendo 
um excelente apoio nesse 
momento para nos deixar 
conectados com eles. Neste 
Arraiá estamos dizendo aos 
idosos que isso tudo é algo 
temporário e que, daqui a al-
gum tempo, poderão retomar 
suas atividades, seus passeios 
e visitar seus familiares. E 
assim aliviamos a ansiedade 
deles, com a compreensão de 
que este é um momento de 
recolhimento especial pa-
ra todos eles”, disse Andrea 
Vasconcellos, coordenadora 
pedagógica da Secretaria de 
Bem-Estar Social.
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

Curiosidades sobre os Botos
O boto cor de rosa também co-

nhecido como golfinho dos rios 
da Amazônia, é uma subespécie 
de água doce com muita perso-
nalidade, criaturas amigáveis e 
altamente inteligentes. Embora 
vivam em água ocasionalmente 
escura, os botos ainda precisam 
interagir com outros animais em 
seu ambiente. Os botos de água sal-
gada e de água doce usam seu som 
para se comunicar com os outros 
de sua espécie. O desmatamento, 
a pesca comercial e a perda de ha-
bitat prejudicaram o ecossistema e 
a população dos botos, desafi ando 
sua capacidade de nadar e procriar 
ao longo de suas rotas normais. A 
poluição também prejudica o so-
nar interno, tornando difícil para 
eles navegarem em direções e ras-
trear objetos na água. Embora mais 
proeminentes nos machos do que 

fêmeas, a coloração rosa da espécie 
dá aos botos um aspecto distinto 
em comparação com seus paren-
tes que vivem no oceano. Quando 
nascem, começam a vida com uma 
cor cinza, em seguida, tornam-se 
mais claros, e eventualmente, a 
cor rosa como sua pele são expos-
tos aos elementos. A temperatura 
e a qualidade da água podem afetar 
a coloração dos botos individuais 
dos rios da Amazônia. Da mesma 
forma, emoções como surpresas 
e felicidade podem criar um tom 
rosa, semelhante à forma como os 
humanos ficam corados quando 
têm esses sentimentos. Os botos 
amazônicos são considerados os 
mais inteligentes da espécie, com 
uma capacidade cerebral de 40% 
maior do que a dos seres huma-
nos. Ambos, os de água salgada e 
doce, os botos são conhecidos por 

interações positivas com os seres 
humanos e a capacidade de apren-
der novas habilidades, incluindo o 
conhecimento de que eles têm sen-
timentos, os tornando animais no-
táveis e emocionantes. O boto cor 
de rosa foi sagrado para as tribos 
indígenas da Amazônia há milha-
res de anos. Há histórias de botos 
salvar as pessoas, orientando-os 
para a costa. Existem até contos 
de mudança de forma, onde eles 
se transformam em seres huma-
nos para seduzir as mulheres na 
praia. Tribos amazônicas vivem 
no mesmo ecossistema que os 
botos do rio, e esses animais estão 
embutidos em seu folclore e his-
tórias. Lembrando que, os botos 
e golfinhos são a mesma espécie, 
variando apenas nas cores, eles são 
encontrados mais facilmente como 
botos, ao invés de golfi nhos

Esses lindos são super 
agarradinhos e zelosos um 
com outro!!! São os irmãos 
Samuel e Paola Garbelini

Ela é como um trevinho de 
quatro folhas, quem ganhou 

vive feliz!!! É a Clara Pires 
castelani

Meigas, belas e amigas 
inseparáveis!!! São 

elas Sophia Araújo e 
Isabella Aveiro, sempre 

felizes, quando juntas

Esse neném abençoado e  precioso é o Caleb Monteiro do Santo

Um gato!!! É o Theo Lescure 
curtindo o frescor do vento em 
movimento em seu balaço

Esse bebê, além de lindo é encantador!!! É o João Pedro 
Fernandes, a vitamina fortalecedora do amor de seus papais: 

Leidi Ribeiro e João Paulo Fernandes. Pura Felicidade!!!
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