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A escolha do nome se deu justamente porque Vena Amoris (palavras latinas) signifi ca a Veia do Amor

MÚSICA

Banda Vena 
Amoris é som 
de altíssima 
qualidade
O talento do grupo vem sendo reconhecido e já 
formando seu fã-clube, colocando em evidência os 
cantores Clito Junior e Paulinha Izidoro

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Criada há pouco mais de 
dois anos, a Banda Vena 
Amoris já desponta no 

cenário artístico com um re-
pertório impecável. No último 
dia 15 de julho, a banda realizou 
a sua primeira live sendo aplau-
didássima. De fato, o talento do 
grupo vem sendo reconhecido e 
já formando seu fã-clube, colo-
cando em evidência os cantores 
Clito Junior e Paulinha Izidoro.

No momento, a banda vem 
colhendo os bons frutos de sua 
música de trabalho, lançada re-
centemente, que se chama ‘Para 
o Resto da Vida’, que é a primei-
ra de uma série de uma coletâ-
nea que está por vir, e já está 
nas rádios e nas plataformas 
digitais. Produzida e mixada 

pelo produtor Danilo Budega, a 
música tem como compositores 
os próprios cantores da Vena 
Amoris. Nas próximas semanas, 
estará sendo gravado o clipe e 
logo estará disponível no canal 
da banda no YouTube (YouTu-
be.com/bandavenaamoris) e 
em todas as redes sociais.

BANDA VENA AMORIS

A banda foi criada no iní-
cio de 2018 no Rio de Janeiro 
pelos cantores Clito Junior e 
Paulinha Izidoro. A escolha do 
nome se deu justamente por-
que Vena Amoris (palavras la-
tinas) signifi ca a Veia do Amor. 
Acreditava-se que existia uma 
veia que ligava o dedo anelar da 
mão esquerda diretamente ao 
coração: Vena Amoris.  

O repertório vai do pop, pas-

sa pelo rock, tem uma pitada de 
samba e pagode, passeia pelo 
sertanejo e também muito axé 
para animar ainda mais o pú-
blico.

LIVE SOLIDÁRIA

No dia 15 de julho, a banda 
fez uma live solidária trans-
mitida pelo canal do YouTube, 
onde contou com um cenário 
bem original, repertório bem 
variado, mensagens de amigos, 
conversas e o mais importante, 
arrecadou doações que foram 
revertidas em cestas básicas 
destinadas a uma comunidade 
do Rio de Janeiro.

Redes Sociais: www.YouTube.
com/BandaVenaAmoris \ www.
instagram.com/BandaVenaA-
moris \ www.facebook.com/
BandaVenaAmoris 
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isismaria@odebateon.com.br 

“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)

Pessoa linda, a promoter 
Ana Paula Anjos esteve em 

clima festivo, domingo (26), 
celebrando discretamente 

mais um ano de vida.
Felicidades, querida! Deus 

a abençoe!

O mesmo domingo (26) foi 
dia de enviar abraços e votos de 

felicidades para José Walmir 
Dias, pelo seu aniversário. Ele 

recebeu o carinho de toda a 
família..

Deus o abençoe sempre!!!

Domingo 
festivo

Abraços de 
domigo

A bela Anna Paula que curtiu 
clima de aniversário domingo O aniversariante José Valmir 

com a esposa Vilminha

Abraços de quintaEm família
Sempre de bem com a vida, Selma Ramos esteve em clima 

festivo, quinta-feira (30) celebrando o seu aniversário
Felicidades!!!

No dia do aniversário de Macaé, 29 de julho, outro aniver-
sariante foi bastante cumprimentado: o médico Carlos Emir 

Junior viveu as alegrias da data entre os mais chegados.
MIl parabéns!

O aniversariante Carlos Emir em seu 
dia especial

Selma curtindo o clima de abraços pelos 
aniversário quinta-feira

A Jornalista Marilene Carvalho viveu uma 
quarta-feira (22) de muitos cumprimentos pelo 

seu aniversário através das redes sociais 

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

CULTIVAR A SIMPLICIDADE
A vida é feita de muitas 

e x p e r i ê n c i a s  s i m p l e s. . . 
a  nossa mente é tomada 
por muitos objetivos que, 
muitas vezes, servem mui-
to mais para nos confun-
dir e nos aprisionar...

A  n a t u r e z a  é  f e i t a  d e 
u m a  m a n e i r a  t ã o  s i m -
ples. . .  mas,  tão comple -
xa. . .  assim a abelha que 
b u s c a  o  n é c t a r  d e  u m a 
flor.. . .  a flor que abre as 
suas pétalas para se fazer 
um corpo, uma casa para 
a abelha visitar. . .  existe 
alg o de abelha na flor. . . 
e  e x i s t e  a l g o  d e  f l o r  n a 
abelha...  as duas, juntas, 
t e c e m  a  c o m p o s i ç ã o  d a 
vida... 

As duas fazem acorde, 
juntas, para continuarem 
vivas...Assim nos ensina o 
poeta Goethe...

B u d a  n o s  f a l a  s o b r e  a 
i m a g e m  d a  a b e l h a  e  d a 
flor... a sabedoria de uma 
v i d a  o n d e  a  a b e l h a  q u e 
recolhe o néctar, visitan-
do as pétalas e as partes 
mais profundas da flor..., 
mas, ela não incomoda a 
cor das suas pétalas... não 
incomoda os perfumes da 
flor... este é o movimento 
inteligente da natureza e 
da vida...

Podemos aprender com 
a simplicidade da nature-
za.. .  aprender a sentir o 
presente que está diante 

de nós e que nos revela a 
vida se fazendo em peque-
ninos gestos...  os ventos 
que podem tocar a areia 
da praia... sentir esta ima-
g e m . . .  t a l v ez ,  n o s  s i r v a 
para que possamos apren-
der como tocar as pesso-
as com nossas palavras... 
tocar as pessoas com pa-
lavras que não sejam fle-
chas... aprender a sabedo-
ria de sentir o presente... 
e em sua simplicidade... 
buscar os caminhos que 
façam sentido...

Desenvolver a  capaci-
dade de selecionar aqui-
l o  q u e  é  r e a l m e n t e  i m -
p o r t a n t e  p a r a  a  n o s s a 
vida. Percebendo aquilo 
que faz sentido. Sentido 
aquilo que não faz mais 
s e n t i d o.  C o m p r e e n d e r 
q u e  n e m  t u d o  s a i r á  d a 
forma como idealizamos. 
C o m p r e e n d e r  q u e  e x i s -
t e m  s i t u a ç õ e s  q u e  n ã o 
d e p e n d e m  d e  n ó s.  B u s -
car seguir adiante naqui-
lo que só depende de nós. 
Isso aprendi com Sêneca, 
filósofo estoico. 

Construir a simplicidade 
da vida será desenvolver 
a capacidade de cultivar 
caminhos de vida onde a 
sensibilidade possa estar 
sempre sendo ativada.

Assim, podemos apren-
der a viver o presente.. . 
com muitos professores da 

natureza... aprender a ser 
zen com os gatos quando 
eles se espreguiçam... com 
os pássaros em seus voos... 
e que nos ensinam a voar, 
sentindo os ventos que fa-
zem corpo em nossa pele... 
tocar a pele de uma péta-
la,  sentindo os seus ca -
minhos, sentindo as suas 
texturas... simplesmente 
sentir... 

Talvez, este seja um cami-
nho possível para se viver 
com simplicidade, pois, ao 
contrário, a vida se torna 
um caminho a ser preen-
chido com tantas ocupações 
repetidas e que não trazem 
mais prazer.

Desenvolver a capacidade 
de sentir.. .  coisa rara nos 
tempos de hoje! O que vê-se 
é o contínuo desejo de se fa-
zer muitas coisas na vida... 
mas, com o tempo, a vida se 
torna mecânica, sem senti-
do, enfadonha...  uma vida 
pálida de afetos... Uma vida 
apática!

Quem sabe um pouco de 
outros temperos possam 
ativar a  sensibilidade de 
uma vida feita de pitadas 
de simplicidade?

Aprender a sentir a sim-
plicidade da vida...  que se 
faz aqui-e-agora...  diante 
de nós...

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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BENEFÍCIO

Começa na segunda cadastramento 
da Lei de Emergência Cultural
Com a finalidade de con-

tribuir para que os bene-
ficiários da Lei Federal 

de Emergência Cultural Aldir 
Blanc (14.017/20) recebam o 
auxílio devido, a Prefeitura de 
Macaé, através da Secretaria de 
Cultura, lançará no portal www.
macaé.rj.gov.br uma cartilha de 
orientação aos agentes culturais. 
A cartilha estará disponível a 
partir da próxima segunda-feira, 
3 de agosto, quando os cadastros 
serão abertos. Os formulários es-
pecífi cos para este fi m deverão 
ser preenchidos por meio de um 
aplicativo divulgado na cartilha. 
A prefeitura prestará atendi-
mento para mais informações 
sobre o processo de inscrição pe-
lo telefone (22) 2759-5049 e ain-
da pelo Whatsapp (22)99826-
6714. O serviço será oferecido de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 16h30. O período de cadastro 
para recebimento do benefício é 
de 3 a 17 de agosto.

A Lei de Emergência Cultural 
Aldir Blanc surgiu com o obje-
tivo de ajudar os trabalhadores 
da Cultura e os espaços culturais 
brasileiros nesse período de iso-
lamento social ocasionado pela 
pandemia da Covid-19. A ajuda 
prevista pela Lei varia de R$ 
3 mil a R$ 10 mil para espaços 
culturais. Já para trabalhadores 
informais no setor cultural, a 
lei prevê uma complementação 
mensal de renda de R$ 600, em 
três parcelas.

Os espaços culturais que re-
ceberem o auxílio deverão, em 
contrapartida, após a reabertura, 
realizar atividades para alunos 
de escolas públicas gratuita-
mente, ou promover atividades 
em espaços públicos, também de 

forma gratuita.
A lei estabelece como espaços 

culturais aqueles que sejam de-
dicados a realizar atividades ar-
tísticas e culturais e que sejam 
organizados e mantidos por 
pessoas, organizações da socie-
dade civil, empresas culturais e 
organizações culturais comuni-
tárias, além de cooperativas com 
finalidade cultural e também 
instituições culturais, com ou 
sem fi ns lucrativos. As empresas 
precisam comprovar cadastro 
municipal, estadual, distrital ou 
de pontos de cultura. O recurso 
advindo da Lei também poderá 
ser usado para editais, chamadas 
públicas, prêmios, aquisição de 
bens e serviços vinculados ao 
setor cultural.

 TRABALHADORES DA 
CULTURA

Também poderão receber 
auxílio, os trabalhadores com 
atuação no setor cultural nos úl-
timos dois anos, que não tenham 
vínculo formal de emprego e não 
tenham recebido o auxílio emer-
gencial federal ou outros bene-
fícios previdenciários ou assis-
tenciais, seguro-desemprego ou 
valores de programas de trans-
ferência de renda federal, com 
exceção do Bolsa Família. Além 
disso, não pode ter recebido, em 
2018, rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70.

Não poderão receber o auxílio 
aqueles que têm emprego formal 
ativo ou que são titulares de be-
nefício previdenciário. O mes-
mo vale para os benefi ciários do 
seguro-desemprego e para quem 
já recebe o auxílio emergencial 
pago a trabalhadores informais.

DIVULGAÇÃO

Uma das principais transformação foi do Solar dos Mellos - Museu da Cidade de Macaé, que completou 15 anos

OUTROS AVANÇOS

No último período, a Secretaria 
de Cultura de Macaé deu largos 
passos para o desenvolvimento 
do setor no município. Uma das 
principais foi a transformação 
do Solar dos Mellos - Museu da 
Cidade de Macaé, que comple-
tou 15 anos, em um centro cul-
tural e de convivência. O local, 
que é privilegiado por sua loca-
lização central, recriou e criou 
projetos, inclusive de Educação 
não Formal, atraindo público 
de diferentes idades, interesses, 
segmentos e bairros da cidade. 
O ambiente dinâmico no museu 
fez com que, de 2018 para 2019, 
ele obtivesse um aumento de pú-
blico de 90%, passando de 5 mil 
para 9.500 visitantes. Devido à 
grande importância regional do 
museu, investiu-se em tecnolo-
gia com a fi nalidade de preservar 
e democratizar fontes históricas 
primárias de pesquisa. Foram 
adquiridas uma mesa de higie-
nização para dois operadores e 
outra de escâner planetário por-
tátil, com sistema suspenso para 
livros e obras raras e alta resolu-
ção e ainda um HD externo para 
arquivamento digital do acervo.

A cultura é fundamental para a 
educação de todo cidadão e tam-
bém para aquecer a economia da 
cidade. Por isso, estudantes de 
escolas públicas e microempre-
endedores dos setores de gastro-
nomia urbana e de artesanato fo-
ram integrados aos projetos cul-
turais. Os microempreendedores 
se apoiavam em ações e eventos 
da secretaria para incrementar 
a sua renda familiar. Além disso, 
para maior proximidade do pú-
blico, a secretaria passou a levar 

a cultura para a porta do Teatro. 
No hall, no foyer ou no balcão 
nobre, por exemplo, estavam 
acontecendo o 'Ensaio Aberto 
da Orquestra Popular de Macaé 
(OPM)', às quartas-feiras, 15h, e 
o sarau de poesias, 'Língua do P', 
às terças-feiras, 19h.

Outros projetos culturais fo-
ram realizados nos bairros peri-
féricos e na região serrana, que 
ainda ganhou o Polo Cultural da 
Serra, em Glicério. A Secretaria 
de Cultura adquiriu um telão 
infl ável de oito metros por sete e 
um projetor moderno para aten-
der ao 'Cinema na Rua'. Através 
deste projeto foram exibidos 
curtas-metragens locais e o Fes-
tival de Cinema Francês-Varilux-
Aliança Francesa. Fora isso, fo-
ram produzidos desde desfi les de 
moda artesanal a exposições de 

artes plásticas e históricas, bus-
cando atender às demandas dos 
artistas e historiadores locais.

 TEATRO MUNICIPAL DE MACAÉ

 Também no último período, 
foram produzidos grandes es-
petáculos de música e dança 
onde os protagonistas foram 
os alunos das escolas de Arte 
e de Dança, valorizando os 
alunos e os produtores locais. 
Para isso, o Teatro Munici-
pal, em 2018, foi contempla-
do com o kit de iluminação 
cênica, fruto da participação 
em um edital da Fundação 
Nacional de Artes (Funarte). 
Este material permanente 
viabiliza aos produtores lo-
cais a utilização do teatro, sem 
a necessidade de terceirizar o 

serviço de iluminação cênica, 
diminuindo os custos de pro-
dução, sendo um atrativo para 
bons espetáculos.

Além disso, o teatro passou 
por uma necessária obra de 
manutenção e conservação. 
Foi feita a limpeza a seco de 
todo o piso acarpetado, 375 
m2 e higienização dos 336 
m2 de paredes e das 310 pol-
tronas. As varas cênicas foram 
reparadas, demais peças regu-
ladas e também o circuito elé-
trico passou por manutenção. 
Ainda foram pintados os ca-
marins, a recepção dos artis-
tas, o foyer, o balcão nobre, o 
hall e as escadas. Toda a estru-
tura da Secretaria de Cultura 
estará preparada para quando 
as atividades culturais volta-
rem a ser liberadas.
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Passou de forma atípica. Calmo. Cidade parada, tudo vazio. O que era de se esperar. E assim 
caminha a humanidade.

comunica que a vacina para o Covid-19 será homologada em agosto. E em outubro pode haver a 
distribuição. O governo de São Paulo já entrou em contato com os russos. Já há interesse.

realmente está existindo um controle de entrada e saída nas lojas. E o povo no Centro está usando 
máscaras. Ao que tudo indica os protocolos de segurança estão sendo seguidos pela população 
no comércio local. Às vezes a gente observa um ou outro sem máscara. Mas não entra numa loja, é 
automaticamente impedido.

Para quem pensa que a opção de silenciar as notificações de uma conversa no WhatsApp por um 
ano não é suficiente, o aplicativo trabalha em uma solução. Uma nova versão de testes do "Zap" 
substituiu a opção para não alertar sobre novas mensagens durante o período por "Sempre".

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira que a sociedade 
certamente não vai aceitar novos impostos, ao tecer comentários sobre fontes de recursos 
para bancar uma eventual nova desoneração da folha de pagamentos ou mesmo para bancar 
investimentos públicos, como obras de infraestrutura.

o Prefeito de Macaé retornar com as barreiras sanitárias na entrada de Macaé vindo de Rio das 
Ostras. Pois o município vizinho agora resolveu fechar seu comércio. Absurdo, usar guarda-chuva 
em vento e tempestade. De nada adianta com os números de Covid-19 estourando pelas bordas em 
Rio das Ostras. 
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AO MENOS EM MACAÉ 
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ELE TEM NOÇÃO. O

CORRETO 

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Silas Santos da Motta em sua performance com seu baixo Eagle

ENQUANTO ISSO. A RÚSSIA

Releituras de obras de 
artistas colorem escolas 
municipais

ARTES

A data do retorno gradual 
das aulas presenciais na Rede 
Municipal de Rio das Ostras 
ainda não foi definida, mas a 
Prefeitura já está trabalhan-
do para deixar as escolas em 
excelentes condições. Com 
a participação de servidores, 
algumas unidades de ensi-
no também estão recebendo 
painéis e pinturas artísticas 
que criam ambientes alegres 
e valorizam o lúdico.

Um exemplo é Creche Mu-
nicipal Maria Rosa Ribeiro Pi-
nheiro - Tia Didi, que ganhou 
cinco painéis e pinturas no 
chão. De acordo Gilma Farias, 
diretora da unidade, esse tra-
balho começou no ano passa-
do com releituras de obras do 
artista plástico Ivan Cruz em 
parceria com a professora 
Mariângela Carvalho e os alu-
nos do Programa de Correção 
de Fluxo da E. M. Padre José 
Dilson Dórea.

Em 2020, a proposta da ges-

tão era terminar as pinturas já 
iniciadas. E foi com a chegada 
dos novos concursados que a 
decoração pôde ser finalizada 
e ainda incluiu releituras de 
outros artistas. “Pretende-
mos agora pintar um circuito 
para trabalhar a coordenação 
motora dos nossos alunos. É 
importante oferecer à crian-
ça um ambiente estimulador 
e prazeroso que favoreça o seu 
desenvolvimento e sua apren-
dizagem”, disse a diretora.

Outras unidades de en-
sino também têm projetos 
semelhantes que incluem os 
alunos, professores e a comu-
nidade escolar. Em 2019, por 
exemplo, os estudantes do 7° 
ano da E. M. Vereador Pedro 
Moreira dos Santos coloca-
ram a ‘mão na massa’ e pin-
taram a entrada da escola. A 
iniciativa fez parte do projeto 
‘Arte Urbana’, desenvolvido 
pela professora Anna Rosau-
ra Trancoso.

MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO

Para o secretário de Educação, 
Esporte e Lazer, Maurício Hen-
riques, a parceria entre toda a co-
munidade escolar é fundamental 
para que o resultado seja positivo. 
Além dos projetos desenvolvidos 
pelas unidades que visam embe-
lezá-las ainda mais, a Secretaria 
se preocupa em oferecer uma 
estrutura adequada para que es-
tudantes e profissionais estejam 
em um ambiente saudável.

“Desde o início do ano, todos 
os prédios escolares recebem 
manutenção como serviços de 
pintura, hidráulica e elétrica, 
conserto de telhados, dentre 
outros. Equipamentos como be-
bedouros, ventiladores e mobili-
ários também foram adquiridos 
pela Administração Municipal e, 
para as unidades de Educação In-
fantil, foram entregues tatames e 
camas empilháveis”, afirmou o 
secretário.

DIVULGAÇÃO

Releitura de obra do artista Ivan Cruz colore 
unidade municipal - Divulgação

Releitura de obra de Romero Britto ornamenta 
um dos paineis - Divulgação

Obra mostra brincadeiras da infância na visão 
de Ivan Cruz - Divulgação

Obra mostra brincadeiras da infância na visão 
de Ivan Cruz - Divulgação
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A vovó Sônia Lúcia Golosov com os 
netos João Pedro e Gabriel Golosov 

Curvelo

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

As queridas amigas Nádia e Claudia Garcia, em festa em dose dupla de seus 
aniversários, no dia 24 de julho. Parabéns, que a felicidade faça quarentena 

junto a vocês, suas adoráveis!!!

Em reunião de família, a 
matriarca Áurea Moraes 
com os filhos Carlos Augusto 
Moraes Cardozo e Carlos 
Eduardo Cardozo

A bela Valquíria Valença 
divando

Amor de irmã
Hoje  o meu carinho vai para 

minha irmã Sônia Lúcia Golosov, 
que brindou seu dia na última se-
gunda feira (27), em quarentena. 
Irmã que só nos dá orgulho, pois 
é exemplo de atitudes e admirá-

vel em suas responsabilidades. 
Portanto, saiba que a amo um 

montão e peço a Deus que cuide 
todo segundo de você, para que 
tenha muita saúde e paz na sua 

vida. Beijinhos.

Arraiá do Castelo Virtuá dá um show em solidariedade
SHOW SOLIDÁRIO

Para tornar o mundo 
melhor é preciso solida-
riedade e amor ao próxi-
mo. E foram justamente 
esses sentimentos que 
m a r c a r a m  o  A r r a i á  d o 
Castelo Virtuá, promo-
vido pelo Colégio Caste-
lo e Faculdade Católica 
Salesiana de Macaé, em 
p r o l  d o  A s i l o  R e c a n t o 
dos Idosos, localizado no 
bairro São José do Bar-
reto,  em Macaé-RJ, no 
último dia 18.

Durante a Live, o públi-
co pôde realizar doações 
d i r e t a m e n t e  n a  c o n t a 
corrente do Recanto dos 
Idosos, chegando a um 
total de R$ 7.070,05. O 
Asilo, atualmente, pos-
sui  cerca de 30 idosos 
acolhidos e se mantém 
com doações e apoio da 
sociedade.

"O Castelo sempre foi 
parceiro do Recanto dos 
Idosos e neste momento 
de pandemia, cabe desta-
car que o Colégio sempre 
esteve de braços dados 
conosco, fazendo valer 
o projeto do padre José 
L u i s,  d a  Pa r ó q u i a  S ã o 
João Batista. Ao Castelo, 
o nosso muitíssimo obri-
gado, que Deus retribua 
com bênçãos e graças tu-
do que vocês fazem pelo 
Recanto. Hoje vivemos 
um momento em que to-
da ajuda é bem-vinda", 
revelou o diretor do Re-

canto dos Idosos, Genel-
son Garcia da Silva.

O Arraiá contou com 
shows de Andréa Mar-
tins,  Glauco Zulo e  do 
p r o f e s s o r  d e  m ú s i c a 
C l a u s e r  G u e d e s,  a l é m 
da participação especial 
da plateia virtual (com-
posta por alunos e pro-
fessores), do palhaço Zé 
Cueca, do poeta Marce-
lo Cozer e do apoio das 
e m p r e sa s  M .  S a n t o s  e 
Casa Medeiros Vidros, 
tornando-se um momen-
to de confraternização e 
união.

"Que festa linda! Festa 
do coração! Sabemos o 
quanto todos trabalha-
ram neste mês de julho, 
celebrando o Arraiá Vir-
tuá beneficente.  Obri-
gada a toda equipe que 
trabalhou com seu jeito 
humano para que esta 
festa chegasse em cada 
família. Nesta noite, ti-
vemos a  possibilidade 
de repartir,  dando um 
pouco de nós ao Recan-
to dos Idosos,  pessoas 
que precisam do nosso 
apoio e do nosso abra-
ço a distância dado com 
todo carinho, com todo 
afeto salesiano", disse a 
diretora geral do INSG/
Castelo e Católica Sale-
siana, Ir. Carmelita Agri-
zzi ao agradecer a todos 
os envolvidos nesta ação 
beneficente.

DIVULGAÇÃO

O Arraiá contou com shows de Andréa Martins, Glauco Zulo 
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O  Leopardo X A Capivara - A solidariedade
Um dia de muito calor na fl ores-

ta, o Leopardo começou a buscar 
um lugar bem fresquinho  para 
descansar. Foi então que achou 
uma árvore de copa farta, se esti-
cou e balançou a cauda preguiço-
samente, e fi cou apreciando a pai-
sagem. De repente, uma Capivara 
saiu da mata, sem ver o Leopardo 
passou debaixo de seu nariz. A fera 
selvagem logo levantou e, come-
çou a perseguir  o  que seria seu al-
moço do dia. A Capivara, quando o 
viu, saiu correndo, tremia da cabe-
ça as patinhas. Então gaguejando 
disse para o animal feroz: “Eu lhe 
suplico poupe a minha vida, por 
favor, caro amigo, se me deixar ir 
embora pode contar comigo para 
tudo!!!”  Hahahaha, riu o pintado, 
lhe dizendo: “Em que poderá me 
ajudar, você é um roedor inexpres-

sível?! Mas está bom vou quebrar 
seu galho. Vaza bem depressinha 
e não olhe muito para o meu foci-
nho.” 

Depois de algum tempo a capi-
vara que sempre procurava ficar 
longe do Sr. Leopardo, ouviu ru-
gidos que pareciam ser de afl ição. 
Como se algo de muito serio esti-
vesse acontecendo. 

A D. Capivara então começou a 
procurar de onde estava vindo to-
do aquele desespero. Quando de 
repente deu com uma armadilha 
bem projetada por caçadores e 
olhando dentro do  buraco,  viu o  
Leopardo fragilizado e roxo com  
um nó de corda grossa apertadís-
simo em seu pescoço. Já era  noi-
te, mas o roedor não pestanejou e 
pulou  no poço e começou a roer a 
corda. Somente conseguiu livrar 

o pobre animal da emboscada  de 
madrugada. Legal, o roedor é bem 
prestativo, não acha, pequenos?

Tem pessoas assim no mundo 
como a capivara que não medem 
esforços para ajudar. É a Mar-
cinha,  tem uma conhecida que 
frequenta  a mesma igreja dela e 
mora no mesmo prédio, mas nun-
ca lhe deu um Bom dia. Uma tarde 
chuvosa ficou presa no elevador.  
Gritava sem parar. O porteiro já 
havia ido embora. Marcinha es-
tava com febre em cima da cama, 
mesmo fraca levantou  e correu 
ao telefone  para pedir ajuda.  Em 
cinco minutos retiraram a moça, 
que estava tremendo e chorando 
muito. Que legal, não é?

Moral: Ter um coração so-
lidário é viver sob as asas dos 
anjos de Deus!!!

Ela é um furacão 
de Amor e alegria!!! 
É a Esther Fragozo, 
a fl orzinha bem 
regada de carinho 
de seus papais: 
Luana e Anderson 
Fragozo. Divina a 
mocinha!!!

Inspiração de carinho 
e amor!!! É a Maria 

Clara Souza Ferreira, 
o sol que aquece o 

coração de afeto de 
seus pais: Samara 
Rocha de Souza e 

Gabriel de Paula 
Ferreira. Iluminada a 

pequenina!!!

Ela espalha alegria e 
sorrisinhos para todos 
os lados!!! É a Sophia 

Carneiro, a lindinha 
que orgulha muito seus 

pais: Claudete e Guto 
Carneiro. Um encanto a 

mocinha!!!

Uma princesinha de cachinhos dourados!!! É a Catarina Leal de Almeida Rebelo, o 
mundo de beleza de seus pais: Ilhana e Alan Stone Rebelo. Lindíssima baby!!!

Símbolo de beleza mirim!!! 
É a Ana Luísa Mussi 
Garbelini, a obra prima mais 
bela da coleção de seus 
pais:  Ana Carolina Mussi 
e Fillipe Garbelini.  Um 
presente!!!

Espelho, espelho meu, 
existe alguém mais bela 
e risonha do que eu? 
Não!!! É a Maria Eduarda 
Colonese, a escultura 
preferida de seus pais:  
Laila e Daniel Colonese. 
Um conto de fadas 
mesmo!!!
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