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Cantora Andrea Martins

Toninho Geraes Grupo Samba da Vila Chico Alves

Live marca 31º 
aniversário do 
Sentrinho
A Escola Sentrinho, que apresenta uma história de 
31 anos de lutas e sucessos, celebra a data com live 
no próximo sábado (15)

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

A Escola Sentrinho com-
pleta 31 anos de bons 
serviços pretados à co-

munidade macaense, no senti-
do de proporcionar às crianças 
com difi culdades neurológicas a 
oportunidade de superação dos 
seus limites. Assim, neste mo-
mentos sem poder oferecer os 
animados shows do Gourmet, a 
instituição continua sonhando, 
realizando, e se reinventando a 
cada desafio, ao comemorar a 
data com uma super live.

O show online acontecerá no 
próximo sábado, 15 de agosto, 
reunindo diversos talentos da 
música, criando um novo Gour-
met Musical Sentrinho. O even-
to coloca em destaque os talen-
tos do grupo Samba da Vila, e 
dos cantores Andréa Martins, 
Toninho Ceraes e Chico Alves. 
E os quitutes fi carão por conta 
do Restaurante Ilhote Sul, em 
delivery.

A apresentação será trans-
mitida pelo canal Fitamarela 
do Youtube, com apresentação 
especial de Davi Pinheiro (Sam-
barilove).

APOIO DE FAMOSOS

Nos últimos dias, artistas fa-
mosas vem prestando apoio 
ao Sentrinho, que vem en-
frentando sérios problemas 
financeiros. A escola maca-
ense atraiu as atenções de 
artistas como Maitê Proen-
ça, Mônica Martelli e Angela 
Vieira, e da bailarina Ana Bo-
tafogo. É que, sensibilizadas 
com a dramática situação que 
atravessa a instituição maca-
ense, as consagradas atrizes 
foram para as redes sociais e 
lançaram vídeos solicitando 
o apoio das pessoas para sal-
var aquele estabelecimento 
de ensino, aderindo a Vaki-
nha Virtural. 

Por outro lado, a Diretora 
Rita Nolasco revela também 
que os alunos da escola estão 
passando por dificuldade e a  
escola tem procurado suprir 
as famílias com cestas bási-
cas. Além de estar passando 
difi culdades para cumprir com 
os compromisso da escola ain-
da vem fazendo doação de gê-
neros alimentícios aos alunos 
carentes. 

“Em 2020, o maior dos desa-

fi os: a Pandemia. Como sobre-
viver, resistir e sonhar? Você 
com sua contribuição possível 
pode ser a Luz da Bênção”, fri-
sou, esclarecendo ainda que o 
Sentrinho é uma escola espe-
cial com proposta de inclusão 
educacional e social de pessoas 
com condições de defi ciências 
diversas (física, motora, visu-
al, auditiva, intelectual, entre 
outras). Pratica a inclusão 
também recebendo alunos 
com difi culdades de aprendi-
zagem e que são excluídos nos 
espaços das escolas regulares. 
E conclui: “o fundamento fi-
losófi co de nosso trabalho é o 
cuidado, o afeto, o respeito à 
diversidade e o direito de to-
dos à Educação 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 Te-
rapia Macaense - Endereço: 
Av. Evaldo Costa, n 475. Sol e 
Mar. Macaé RJ. instagram: @
escolasentrinho \ facebook: 
escola Sentrinho.

SERVIÇO

Live Sentrinho 
de 31 anos

 ● DATA: 15 de agosto
 ● HORÁRIO: às 21h30
 ● INFORMAÇÕES e reservas 
pelos telefones (22) 
2762-9647 (horário 
comercial) / (21) 99072-
6482 (watsapp Ilza 
Medeiros)

Sentrinho
A Sociedade de Ensino e Terapia Macaense (SENTROM), 

conhecida como Escola Sentrinho, nasceu em março de 1989. 
Decidida a superar os limites impostos por uma sociedade ex-
cludente, a historiadora Rita Manhães abriu as portas de sua 
casa para seis crianças com difi culdades neurológicas. A pro-
posta era fazer uma escola cuja fi losofi a de trabalho estivesse 
baseada numa concepção integrada do ser humano e no res-
peito ao direito de ser diferente. Assim, surgia uma história em 
que educação e processo terapêutico integram-se, buscando 
sempre a construção do cidadão.

Neste sentido, a instituição é uma associação sem fi ns lucra-
tivos mantida por parcerias com empresas privadas e órgãos 
públicos. A entidade vem rompendo com a visão assistencia-
lista da educação, passando a desenvolver potencialidades a 
partir de uma visão integrada do ser humano. A instituição é um 
projeto educacional que visa a inclusão nos diversos espaços 
sociais. Fundamentada no respeito ao direito de ser diferente, 
a escola oferece aos cerca de 190 alunos com defi ciência a 
oportunidade de construir e fortalecer suas potencialidades a 
partir de uma visão integrada do ser humano.
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VIP'S por ISIS MARIA
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)

Mais de 40 anos de amizade. Mes-
mo distante uma da outra - ela em 

Brasília (DF) e eu em Macaé -, man-
temos viva a nossa amizade e sem-
pre que possível nos encontramos 

no Rio. E semana passada, a querida 
amiga e Advogada Yvonne Grace 

Curado viveu seu dia de aniversário, 
cercada de carinho do amigo Sérgio, 

dos filhos, noras e netos.
Amiga querida, Deus a abençoe 

sempre!!!

Pessoa muito querida que faz parte da minha história de 
vida, Milmar Madureira Pinheiro curtiu seu dia de aniver-
sário, quinta-feira (6), sendo altamente homenageada pela 
família e amigos.

Querida, Deus a proteja e a abençoe!!!

Amiga 
querida

Querida aniversariante

A aniversariante Yvonne e esta colunista em recente 
encontro no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro

A aniversariante em clima festivo com 
o marido, Eduardo Zarour Pinheiro

O empresário Eduardo Zarour Pinheiro que vai 
curtir Dia dos Pais com os filhos Duda, Daniele e 

Carlinhos, e a esposa Milmar

Lindinha Abraços e carinhos Artista em 
festa

Família Filártiga
A linda empresária Bruna Siqueira este-

ve em clima festivo, domingo (2), curtindo 
discretamente mais um ano de vida, junto 
ao seu amor, médico Víctor Golosov Cure.

Felicidades, querida! Deus a abençoe!

O casal Fábio e Lucriane viveu clima especial, 
outro dia, por conta da nova idade dele. O ani-

versariante foi altamente cumprimentado pelas 
redes sociais. Aliás, eles estão vivendo clima de 

muitos sorrisos e alegrias anunciando que o 
herdeiro ou herdeira já está a caminho.

Deus os abençoe sempre!!!Felicidades, queri-
da! Deus a abençoe!

A artista plástica Célia Bueno 
foi altamente cumprimentada, 

outro dia, quando comemorava o 
seu aniversário.

MIl parabéns! Deus a abençoe!!!

Amigos de longa data que compõem a família 
Filártiga viveram em Macaé e deixaram saudades. 
E morando em Campo Grande (MS), eles tiveram 

uma semana duplamente festiva celebrando os ani-
versários de Virgínia (3) e do filho, o médico Diego.

Felicidades, queridos! Deus os abençoe!!!

Os aniversariantes queridos, Virgínia 
e Diego

A bela Bruna que curtiu clima 
de aniversário domingo, com o 

namorado Víctor

O aniversariante Fábio e a esposa Lucriane 
anunciando que o herdeiro, ou herdeira chegará 

em breve

A aniversariante Célia 
Bueno em seu dia especial

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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CHAPÉU

Dia Mundial da Fotogra� a: live trata 
do tema para amantes dessa arte
"Temos motivo para 

comemorar o Dia 
Mundial da Foto-

grafi a - celebrado na quarta-
feira, 19 de agosto?". Esta 
pergunta será feita pelo fo-
tógrafo Rômulo Campos pa-
ra cinco outros profi ssionais 
da fotografi a, em live aberta 
para os amantes dessa arte. 
Ela ocorrerá na terça-feira 
(18), às 20h30, via facebook.
com\photoon.brazil. O even-
to reunirá fotógrafos reno-
mados como Lívio Campos, 
Rogério Peccioli, Alfredo 
Manhães, Cláudia Barreto e 
Eduardo Zavarize.

"Conversaremos sobre 
ética, estética, projetos, tec-
nologia, além de falarmos 
sobre o papel da fotografia 
no futuro diante dos smar-
tphones", afi rma o mediador 
do encontro, Rômulo Cam-
pos que já possui três livros 
publicados: "Lagoa de Im-
boassica" e "Parque Atalaia" 
(em parceria com a fotógrafa 
Cláudia Barreto) e "Parque 
de Jurubatiba" (com textos 
do professor universitário e 
pesquisador Chico Esteves e 
do historiador e ambientalis-
ta Sofi ati Neto).

TODA FORMA DE FOTOGRAFAR 
VALE A PENA

Segundo o fotógrafo Lí-
vio Campos, toda forma de 
fotografar vale a pena. "A 
democratização dessa arte, 
que é um espelho da vida, é 
uma força importante para 
todos os fotógrafos, os quais 
são contadores de história", 
elucidou ele, sobre a temáti-
ca proposta para a live.

Lívio começou a fotografar 
fora de Macaé, onde só fazia 
fotos comerciais, para atuar 
em shows musicais e peças 
de teatro na cidade do Rio 
de Janeiro. Em 1978, deu-se 
a realização de sua primeira 
capa de disco. Esta foi com o 
cantor Emílio Santiago.

"Depois disso, fi z capas de 
disco de A a Z, de cantores 
que iam de Alceu Valença a 
Zé Ramalho, passando por 
Caetano Veloso. Em 1992, re-
cebi o prêmio Sharp de me-
lhor capa do ano e, em 1993, 
fui premiado como melhor 
capa do circulador ao vivo.

ACESSIBILIDADE DA 
FOTOGRAFIA ATUAL

Fotografando há 23 anos, o 
profi ssional de imagens Ro-
gério Peccioli conquistou em 
2019 a terceira colocação no 
Brasília International Photo, 
devido à beleza cênica de de-
zenas de garças retornando 
ao seu repouso. Ele é espe-
cialista em fotos da natureza, 
um documentarista renoma-
do em Macaé e região.

- Há realmente motivos pa-
ra comemorar o Dia Mundial 
da Fotografi a. Anteriormen-
te, era caro fazer revelação, 
com equipamentos compli-
cados. Mas hoje, ocorrem fa-
cilidades com a populariza-
ção dos smartphones - conta 
ele.

ESPECIALIZAÇÃO EM 
POSICIONAMENTO DE IMAGEM

Políticos, empreende-
dores, homens de negócio 
ou profissionais liberais 

DIVULGAÇÃO

O evento reunirá fotógrafos renomados como Lívio Campos, Rogério Peccioli, Alfredo Manhães, Cláudia Barreto e Eduardo 

são alguns que precisam de 
imagem digital pública. Es-
tes agentes, além de outros 
palestrantes, buscam os tra-
balhos do fotógrafo Eduardo 
Zavarize para a obtenção de 
fotos de alto nível, direcio-
nadas a públicos específi-
cos. "O posicionamento de 
imagem serve para isso: le-
var a representação de uma 
pessoa de sucesso para uma 
coletividade determinada", 
conta ele.

"Vejo que a fotografia só 
ganhou com a tecnologia. 
Minha fi lha terá sua infân-
cia registrada e documenta-
da para quando for adulta 
com registros e memórias 
devidamente captados na 
fase infantil. Eu não dispo-
nho dessas fotos", diz.

TRABALHOS 
ANTROPOLÓGICOS E SOCIAIS

A  f ot ó g r a f a  C l á u d i a 

Barreto já fez ações foto-
gráficas junto a setores 
que tratam a temática do 
câncer de mama e o au-
tismo. Ou seja, clicou nas 
esferas antropológicas e 
sociais.

"Meu trabalho caracte-
riza-se por ser conceitu-
al. Hoje em dia todo mun-
do tem olhar fotográfico: 
desde crianças a adultos. 
Ocorre uma eficaz demo-
cratização", avalia.

BELEZAS NATURAIS E 
PAISAGENS

Há mais de 30 anos registran-
do fotos em cliques que registram 
belezas naturais e paisagens, o 
fotógrafo Alfredo Manhães afi r-
ma que: "Temos motivos para 
comemorar o Dia Mundial da 
Fotografia sim. Hoje, há facili-
dades via smartphones para re-
gistrar momentos do dia a dia, de 
modo sensacional, signifi cativo e 
democrático", comenta.
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Então, ao que tudo indica as academias poderão abrir no próximo mês. Quem me disse foi Dice que 
já não suporta mais ficar em sua academia em casa. A minha amiga milionária Dice, me disse que 
montou uma academia em casa com todos os aparelhos possíveis, e com um personal cumprindo 
os protocolos de exigência. Mas Dice já está feliz pois o convívio no espaço é algo que está faltando 

do covímetro em Macaé já estão quase no verde. Ao menos no Centro da cidade as pessoas 
estão usando máscaras. Alguns de forma correta, outros de forma irregular. Mas estão. Porém os 
barzinhos de bairro continuam abertos com pessoas desprotegidas sentadas e bebendo felizes.

será celebrado o Dia Mundial da Fotografia. E como a data precisa ser sempre "revelada" o 
fotógrafo Rômulo Campos fará uma live sobre o assunto abrangendo diversos assuntos. Terça-feira 
(18) às 20:30 no facebook.com\photoon.brazil

O evento reunirá fotógrafos renomados como Lívio Campos, Rogério Peccioli, Alfredo Manhães, 
Cláudia Barreto e Eduardo Zavarize.

 pensei que o ano de 2020 seria simplesl como digitar no computador...

no momento em que vivemos o que seria de nós sem as fotografias? São elas que nos remetem a 
momentos felizes, distração, beleza e arte. Tudo apropriado.

 Apesar da retomada gradual da economia em diversas regiões do Brasil, o empresariado nacional 
não está animado com as perspectivas de vendas para o Dia dos Pais, segundo levantamento da 
Boa Vista que entrevistou 600 varejistas, empresários do setor de serviços e da indústria entre 
os dias 6 e 17 de julho. Apenas 19% dos empresários consultados disseram estar otimistas com 
o desempenho deste ano, enquanto 52% se dizem pessimistas e outros 29% afirmam que a 
situação não deve mudar. Quanto às vendas, 78% dos entrevistados acreditam que em 2020 o 
desempenho será pior ou igual ao de 2019. Só 12% preveem melhora no faturamento para o Dia 
dos Pais.

FORÇA. 

DIA 19 DA AGOSTO

E EU 

ALIÁS, 

DIA DOS PAIS

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Pensa que eles pararam? Não! O casal Follk está preparando novas tracks para o 
novo mundo! Além disso o Rustique Lounge Bar continuará trabalhando com delivery, 
corre no Instagram do Rustique e observe! Saboreie!

OS NÚMEROS

Aniversário da Lei 
Maria da Penha prevê 
ações em Rio das Ostras

CURSOS

A Lei Maria da Penha com-
pleta 14 anos nesta sexta, 7. No 
momento em que as estatís-
ticas da Associação de Ma-
gistrados Brasileiros - AMB 
apontam um aumento de 
22,2% de feminicídio durante 
o isolamento social por causa 
da pandemia do Coronavírus, 
Rio das Ostras se torna refe-
rência no combate à violência 
doméstica.

No dia 10 de junho de 2020, 
a AMB, em parceria com o 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), lançou a campa-
nha “Sinal Vermelho” contra 
a violência doméstica, que 
tem como proposta um ato 
simples, mas que pode salvar 
muitas vidas. A imagem prin-
cipal é a marca de um “X” em 
vermelho desenhado na pal-
ma da mão.  Em Rio das Os-
tras a campanha acontecerá 
por meio das mídias digitais 
da Administração Municipal 

e cartazes mantendo os con-
tatos de serviço de atendi-
mento, prevenção e denúncia 
no combate à situação de vio-
lência contra a mulher.

CURSO

Outra ação que vai man-
ter a qualidade dos serviços 
oferecidos pelos servidores 
à população é a abertura do 
curso “Lei Maria da Penha 
uma linguagem simples”. Os 
interessados devem acessar a 
plataforma Suassembes pelo 
link capacita.riodasostras.
rj.gov.br/ead/login/index.
php.

O objetivo é oferecer conhe-
cimento para que a qualidade 
do trabalho seja mantida e 
que mais pessoas se tornem 
multiplicadoras de infor-
mações pertinentes para o 
trabalho e para a vida em so-
ciedade.

TELEFONES 

A Prefeitura de Rio das 
Ostras divulga amplamente 
os telefones de contato pa-
ra mulheres que precisam 
buscar ajuda. São eles: Cen-
tro Especializado de Aten-
dimento à Mulher (CEAM) 
- (22) 2771-3125 (segunda 
à sexta-feira 08 às 17h) ou 
(22) 99870-8546 (Plantão 
- Atendimento Remoto-
WhatsApp);Patrulha Maria 
da Penha - (22) 2771-5000 
ou 0800 022-6302 - 24 ho-
ras; Programa de Saúde da 
Mulher - (22) 2777-2540 
(segunda à sexta-feira 08 
às 17h); Farmácia Muni-
cipal - (22) 2771-1463 (se-
gunda à sexta-feira 08h às 
17h); Polícia Militar - 190; 
Disque - 180; Registro de 
Ocorrência on-line, aces-
se: https://dedic.pcivil.
rj.gov.br/ .

DIVULGAÇÃO

O Ceam é uma referência no combate à violência doméstica
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A linda jornalista Isis Maria em festa 
com o marido Luiz Fernando

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

 Amado irmão Elias Golosov 
Junior curtindo seu dia 

especial nesta quinta-feira 
(6) ao lado da esposa Ana 
Christina Marins Golosov. 

Tim-Tim...

Jorge Maia e a esposa 
Rosangela Thomaz Maia, em 
altos festejos de aniversário de 
08 anos,  do netinho Lorenzo 
Massena Maia, no dia 30 de 
julho. Parabéns, que Deus 
encha seu caminhar de amor e 
alegria, lindinho!!!

A bela Chris Quintella 
divando

Parabéns para 
nossa rainha

Irmão muito amado

Em festa neste sábado (8) está a mi-
nha amiga-irmã, a Jornalista Isis Maria 

Borges, que festeja seu aniversário, ao 
lado de sua família. Falar dela é sempre 

muito emocionante, já que comparti-
lhamos muitos momentos memoráveis 

juntas. Linda serva de Deus me fez 
conhecê-lo mais de pertinho. Saiba que 
ter você ao meu lado é ter a garantia de 

que estou caminhando ao lado do nosso 
Pai.

 Parabéns, que Deus tenha muitas 
bênçãos para te ofertar a cada momento 

de sua bonita caminhada aqui.  Amo 
mais!!!

Na última quinta-feira (6) 
quem esteve em festa de aniver-

sário foi meu amado irmão, Elias 
Golosov Junior, que é um ser 

generoso e muito especial. Ter 
você ao nosso lado sempre foi ter 

a garantia de conforto e fartura 
de bondade. Portanto, hoje dese-

jo para você, a melhor Celebração 
da vida, pois você é merecedor de 
todas as maravilhas que Jesus lhe 

proporciona.  Te amo!!!

Trabalhadores do setor cultural devem atualizar cadastro
RIO DAS OSTRAS

Artistas, produtores, 
técnicos e trabalhadores 
do campo artístico-cul-
tural estão sendo con-
vocando pelo Fundo e o 
Conselho Municipais de 
Cultura para atualizar 
os seus cadastros até o 
dia 14 de agosto. Esses 
dados devem ser infor-
mados junto ao Sistema 
de Indicadores e Infor-
mações Culturais de Rio 
das Ostras, instrumen-
to de gestão do Sistema 
M u n i c i p a l  d e  C u l t u r a 
(Lei 1949/2016)

A atualização cadastral 
é um dos requisitos para 
ser contemplado com os 
benefícios da legislação 
federal nº 14.017, de 29 
de junho de 2020, que 
ficou conhecida como 
Lei Aldir Blanc. Com a 
nova legislação é garan-
tido auxílio emergencial 
para artistas, coletivos e 
empresas com ativida-
des interrompidas que 
comprovem atuação no 
segmento durante os 24 
meses anteriores à pu-
blicação da lei.

Quem atender os re-
quisitos para requerer 
o benefício deve preen-
cher o formulário onli-
ne ou presencialmente. 
Pa r a  f a z e r  o  c a d a st r o 
virtual, basta acessar o 
endereço  https://fun-
d a c a o r i o d a s o st r a s d e -
c u l t u r a . r j. g o v. b r/  a t é 

à s  2 3 h 5 9  d o  d i a  14  d e 
agosto. Os que não têm 
acesso à internet podem 
atualizar os dados na Se-
de da Fundação Rio das 
Ostras de Cultura (Ave-
nida Cristóvão Barcelos, 
109 - Centro) de segun-
da a sexta, das 10h às 17, 
até o próximo dia 14.

Para facilitar o cadas-
tramento dos que mo-
ram nas localidades mais 
distantes,  a  equipe da 
Fundação Rio das Ostras 
de Cultura está fazendo 
atendimento itineran-
te. No dia 11, das 10h às 
12h, será em Cantagalo 
(Sala Verde Semente de 
Cantagalo - Praça Wal-
demar Alves Barcelos); 
das 14h às 15h, em Rocha 
Leão (Empório do Trem 
- Rua Henrique Sarze-
das,  s/nº).  Dia 12,  das 
10h às 12h, o cadastro 
acontecerá no Mar do 
Norte (Escola Municipal 
Enedina Fidelis Morei-
ra - Rua Albano Branco 
Guimarães, s/nº).

O u t r a s  i n f o r m a ç õ e s 
sobre a convocatória pa-
ra o cadastro estão dis-
poníveis na edição 1206 
do Jornal Oficial  ( ht-
tps://www.riodasostras.
rj.gov.br/wp-content/
uploads/2020/07/1206.
pdf ) e também podem 
ser obtidas pelo telefo-
ne: 2764-7676, das 10h 
às 17h.

DIVULGAÇÃO

Cadastro pode ser feito online ou presencialmente na sede da Fundação Rio das Ostras de 
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Caranguejo X  O Cavalo e o Pássaro - A Gentileza
Um dia de calor escaldante, um 

caranguejo chamado Dundun, 
saiu para passear na areia da praia, 
ia e vinha entrando em tocas. Foi 
quando, de repente, com seus 
olhos enormes observou um ani-
mal bem grande andando, e achou 
muito estranho. Era um cavalo 
de manto negro, robusto, porém 
superdócil, que vez ou outra tro-
tava alegremente na beirada do 
mar, molhando suas patas para se 
refrescar. O Dundun, para puxar 
assunto, foi de mansinho e chegan-
do perto de uma das suas patas lhe 
cravou a poã. O pássaro amigo de 
todas as horas, que vivia sempre 
junto no dorso de manto negro, 
retrucou dizendo “Por que fez isso 
com o meu amigo, ele não está lhe 

atrapalhando.”O caranguejo rapi-
damente lhe respondeu: “Não foi 
por mal eu somente queria chamar 
a sua atenção para mim, pois vivo 
muito sozinho e gostaria de ficar 
amigo de vocês.”O Pardal então 
lhe disse: “Poderia ser mais gentil 
e o chamar com carinho". Dali pa-
ra frente começou uma amizade 
superbacana e no mesmo horário 
com sol ou chuva se encontravam 
naquele point da praia todos os 
dias. E o trio trocava informações 
tanto do mar, quanto da terra, de 
onde vinham. Muito bacana!!!

Tem gente assim também, vou 
contar um caso parecido para vo-
cês. Um dia, na escola, Gilmar tinha 
uma difi culdade muito grande em 
se relacionar, sentava sempre ao 

lado do Moisés que era muito riso-
nho e brincalhão. Um belo dia, no 
intervalo de uma aula, um grupo 
de coleguinhas cercou a carteira 
do engraçado Moisés. Daí então 
começou uma farra, uma risada-
ria com as piadas que ele contava.  
Sabe o que o Gilmar fez? Foi no 
braço de um deles, e lascou uma 
mordida, O amigo mordido em 
vez de lhe pagar com agressivida-
de, simplesmente perguntou: “O 
que é isto?” Junte-se a nós, colega, 
para participar. Assim o Gilmar fez 
fi cando mais falante e mais alegre. 
Dali pra frente Gilmar era o que 
mais contava casos engraçados. 
Que legal, não é pequeno?!!!

Moral: Gentileza gera genti-

Uma fl orzinha que 
exala o melhor 
perfume de amor 
nos espaços que 
visita!!! É a Sophia 
Caetano Macedo, 
a fragrância super 
cheirosa do dia a 
dia de seus papais: 
Jessica Caetano e 
Guilherme Macedo. 
Um amorzinho a 
pequerrucha!!!

Esse reizinho 
supercharmoso é o 
Lorenzo Massena 
Thomaz Maia, que 

comemorou seu 
aniversário de 08 

anos, no dia 30 de 
julho, com a festa 
sobre o time Paris 

Saint Germain,  
quando cortou seu 

bolo recheado de 
carinho e brincou 
a valer com seus 

amiguinhos. O bonito 
rapazinho é fi lho de 

Lorena e George 
Maia. Parabéns, 

que Deus regue seu 
caminhar com muitas 
vitórias, é o desejo de 

Tia Katita

Bela, graciosa e uma 
simpatia!!! É a Flor 
de Lys, a amorosa 

mocinha de seus 
papais: Danuza Maria 
dos Santos e Juliano 

Meireles. Uma linda!!!

Princesa encantadora, que por onde passa, ganha todos os olhares por conta de 
sua gigantesca beleza!!! É a Maitê Wanderroscky, a obra de arte de seus papais: 

Selmara Wanderroscky e MaikJhonson. Linda!!!

Uma emoção olhar o 
amor e o carinho desses 
dois irmãos gêmeos 
inseparáveis!!! São eles: 
Luiz Miguel e Pedro 
Mariano de Abreu Jatobá, 
os garotões talentosos 
da vida de seus papais: 
Alessandra e Luiz Mariano 
Jatobá. Sensacionais os 
gatinhos!!!

Desde neném 
enfeita O Debatinho, 
agora já uma 
mocinha cada vez 
mais linda e doce!!! 
É a Flora dos Santos 
Meireles, a pedrinha 
preciosa do mundo 
dos seus papais: 
Danuza Maria dos 
Santos e Juliano 
Meireles. Uma 
graça!!!
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