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Professor celebra 25 anos de 
carreira com legado e livro
A grande celebração será o lançamento do livro intitulado ‘A esperança é uma segunda-feira com cãibras’ 
com capa e projeto gráfi co de Filipe Itagiba

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Esbanjando talento e irre-
verência, e ainda se inti-
tulando ‘desobediente’ 

por excelência (isto é, gerando 
contrapontos estéticos), o pro-
fessor e escritor Paulo Azeve-
do chegou aos 45 anos e agora 
celebra 25 anos de carreira no 
próximo 17 de agosto. A data se-
rá marcada por inúmeras ativi-
dades. Para se ter uma ideia da 
explosão de talento do artista, 
somente neste ano, em meio à 
pandemia da Covid-19, Paulo se 
reinventou e lançou dois livros 
no formato e-book, dirigiu um 
podcast, foi tema de fi lme e, não 
satisfeito, iniciou o programa de 
aulas X-NADA. Nele, um debate 
que nasce das vinte e seis letras 
do alfabeto, onde apresenta a 
cada semana uma palavra que 
corresponde a determinada 
letra.

E agora, a grande celebração 
será o lançamento do livro in-
titulado ‘A esperança é uma  
segunda-feira com cãibras’ 
(e-book - Fundação PAz), com 
capa e projeto gráfi co de Fili-
pe Itagiba, revisão de Mariana 
Belize, que acontecerá  no dia 
17 de agosto, a partir das 19h, 
através do Zoom - acessar 
www.fundacaopaz.com para 
baixar o livro (gratuito) e, em 
seguida, clicar na senha (ao la-
do da capa do livro) para assitir 
ao lançamento online.

Na verdade, o mês de agosto 
é super especial para o autor, 
em que algumas ações mere-
cem mais atenção. Dentre elas, 
a comemoração no dia 09 dos 
oito anos da Rede Cia Gente. 
Esta, que por sua vez serve co-
mo plataforma de criação com 
diversas expressões e pessoas. 
Também, ele chama a aten-
ção para a elaboração do curto 
espetáculo “Cada um no seu 
quadrado”; o aprofundamento 
da linguagem que ele chamou 
de “SPA” (Screen Performance 
Arts), quando então o drama-
turgo propõe outra forma de 
diálogo performático nas salas 
de conferências virtuais. O ex-
perimento inaugural da mes-
ma se deu com a performance 
“NOIX”, considerada a primeira 
peça de Macaé 100% online, isto 
é, pensada, dirigida, ensaiada e 
apresentada com jogos cênicos 
envolvendo três atores. 

Segundo Paulo Azevedo, a úl-
tima obra de sua coleção é dedi-
cada aos alunos. De bônus, dois 
eventos de natureza pessoal: o 
nascimento da primeira menina 
na família, sua sobrinha Marina, 
e o aniversário do fi lho (Hiago) 
em 31. “Assim, vou encerrar o 
mês de agosto repousando no 
preâmbulo da primavera”, disse

O escritor, como sua obra, é 
inclassificável. Sua narrativa, 
muitas narrativas envolvem um 
caráter interdisciplinar, múlti-
plo e não previsto em impactar 
apenas um público específico. 

DIVULGAÇÃO

SERVIÇO

Lançamento 
do livro “A 
esperança é 
uma  segunda-
feira com 
cãibras” 
 ● AUTOR: Paulo Emílio 
Azevedo 
 ● CAPA e projeto gráfi co: 
Filipe Itagiba
 ● REVISÃO: Mariana Belize
 ● DATA: 17 de agosto, a partir 
das 19h
 ● LOCAL: acessar www.
fundacaopaz.com para 
baixar o livro (gratuito) e, em 
seguida, clicar na senha (ao 
lado da capa do livro) para 
assitir ao lançamento via 
Zoom

DIVULGAÇÃO

Paulo Emílio 
Azevedo
Professor, Pós 
Doutor em Políticas 
Sociais e Doutor 
em Ciências Sociais 
com especialização 
em Antropologia do 
Corpo e Cartografi a da 
Palavra, Paulo Emílio 
Azevedo é escritor, 
criador no campo 
das artes cênicas e 
consultor na área de 
Educação e Cultura, 
cuja pesquisa tem 
por objetivo refl etir 
sobre outras formas 
de comunicação 
aos diversos 
protagonismos e 
redes de sociabilidade 
na sociedade 

contemporânea. 
Recebeu diversos 
prêmios, entre eles 
“Rumos Educação, 
Cultura e Arte” 
(2008/10) através do 
Instituto Itaú Cultural 
e “Nada sobre nós 
sem nós” (2011-12) 
no âmbito da Escola 
Brasil/Ministério da 
Cultura. Sendo um 
dos introdutores 
das práticas do 
poetryslam no Estado 
do Rio de Janeiro, 
vem desenvolvendo 
uma série de ações 
no campo da palavra 
falada e performance 
poética. Em 2018 
representou o 
país na Journée 
d’EtudesCultures, 
arts et 

Seja nas artes do corpo, da pa-
lavra, da Literatura, da Perfo-
mance, do Teatro, da Música, 
do Cinema e das Artes Visuais. 
Seja na Educação, na Cultura, na 
Antropologia, na Sociologia, na 
Gestão. O criador aparece como 
sinônimo de ruptura. E, mesmo 
sendo sinônimo, já não poderá 
ser assemelhado, porque em se-
guida ele se faz ruptura. 

OBRAS ANTERIORES 

“Diariologismos”, 2020. “50 
poemas para esquecer o on-
tem”, 2020; “O Andarilho”, 2019 
(port/es); “Quarenta e três ou 
quatro formas de nascer”, 2019; 
“Um corpo e uma voz: a cidade 
como obra de arte”, 2018 (port/
fr); “Depois do silêncio, uma 
obra prima de amor ou ódio”, 
2018; “Versos sem fim”, 2018; 
“Depois dos vinte, prometo es-
crever o romance e me chamar 
Machado de Azevedo”, 2017; 
“O amor não nasce em muros”, 
2016; “Ensaios de um poeta só”, 
2015; “Notas sobre outros corpos 
possíveis”, 2014 ; “Tagarela, o pe-
núltimo registro do slampoetry 
no Brasil”, 2014 (org.); “Palavra 
projétil, poesias além da escrita”, 
2013; “Membros, a história de um 
corpo político que dança”, 2009 
(org.); “Meninos que não criam 
permanecem no C.R.I.A.M.”, 
2008 (port/fr); “A descoberta de 
talentos nas escolas municipais 
de Macaé”, 2002; “Dança de rua 
contando histórias”, 2000
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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)

Amiga de longa data, ela é pessoa doce, 
meiga e maravilhosa por dentro e por fora. 
A professora Amélia Augusta Guedes Ma-
rinho esteve trocando de idade, terça-feira 
(11), recebendo muito carinho dos amigos, 

através das redes sociais, e rodeada de mui-
to amor pelos filhos Leandro e Raphael, da 

nora Zina e do netinho Lorenzo.
Felicidades, querida! Deus os abençoe 

sempre!!!

Amiga linda!!!

A querida Amélia que curtiu clima de 
aniversário terça-feira

O papai Elder Vieira Santos sendo 
homenageado pelas filhas lindas Ana 

Júlia e Ana Liz Guimarães Vieira, no Dia 
dos Pais

Linda 
aniversariante

Agosto festivo Projeto social

Feliz 
aniversário!!!

Linda e muito querida, Renata Eilid 
de Almeida Castro curtiu seu dia de 

aniversário, sábado (8), celebrando a 
data em família.

Querida, Deus a proteja e a abençoe!!!

Muita festa e alegria marcam o mês de 
agosto no meio da família Lemos, em torno 

de três aniversariantes. Dia 1º foi a vez do 
Bernardo, dia 6 da Maria Júlia, e dia 9 da 

Maria Luiza. Este ano, eles curtiram come-
morações íntimas.

Felicidades aos aniversariantes!!!

Merece os mais expressivos aplausos a inicia-
tiva da Odontóloga Sarah Rocha, em promover 
o Projeto Social de Saúde Oral. A realização foi 

inaugurada durante o último Sana Instrumental, 
no Distrito do Sana, e neste mês de agosto aconte-
ce, na sua Clínica Integrada do Mirante da Lagoa, 

destinado às crianças carentes. O evento consta de 
palestras educativas, aplicação de flúor, sorteios 
de brindes. “É uma experiência maravilhosa que 
consiste na conscientização da saúde oral e a in-

clusão das crianças neste projeto”, disse a dentista, 
acrescentando que o atendimento acontece aos 
sábados. Para participar os pais precisam fazer o 

cadastro pelo telefone (22) 99982-7996.

A chef Luciana Leite recebeu abraços no 
dia do seu aniversário, terça-feira (11), em 

sua residência. Sem aglomerações, a querida 
aniversariante, a eterna Musa do jornal O 

DEBATE, ganhou muito carinho de apenas 
três amigas, em meio a delicioso bolo (red vel-

vet) by Lena Fernandes, e ótimo bate-papo.
Amiga, Deus a abençoe sempre!!!

A querida aniversariante Luciana em 
clima de ‘parabéns pra você...’

A aniversariante Renata em clima 
festivo com a mãe Vânia e o irmão Ivan

Os aniversariantes Bernardo, Maju, e Maria 
Luiza com o pai e marido, Julio Lemos A bela dentista Sarah rodeada de 

crianças durante uma recente edição 
deste projeto social

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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ANIVERSÁRIO

Sentrinho comemora 31 anos 
com live solidária neste sábado
O Sentrinho irá promover 

uma live solidária em 
comemoração aos seus 

31 anos, neste sábado dia 15, às 
15h, através do canal Youtube 
fitamamarela, com  a partici-
pação do sambista Toninho 
Geraes, grupo Samba da Vila, 
Andrea Martins e Chico Alves. 
A comemoração conta  com a 
parceria do restaurante Ilhote 
Sul que irá reverter a venda do 
prato "Não se Avexe Não, Vai 
Passar " (Baião de dois com pa-
çoca de carne de sol e pirão de 
macaxeira). Os interessados de-
vem fazer logo sua reserva para 
entrega delivery ou take way. A 
proposta é angariar recursos 
para manter os compromissos 
financeiros da instituição que 
assiste cerca de 200 crianças 
em Macaé e conta com 25 pro-
fissionais.

Segundo a diretora da insti-
tuição, Rita Nolasco, a vaquinha 
e a live são ações fundamentais 
para que os encargos sociais e 
o pagamento de uma parte dos 
funcionários fiquem em dia. 
Além disso, apesar da escola não 
estar em funcionamento devido 
a pandemia, 90% dos alunos es-
tão recebendo assistência com 
cestas básicas, materiais de 
higiene, limpeza e cobertores. 
"Uma parte dos funcionários e 
as contas de luz água e telefone 
conseguimos sanar através do 
convênio com a prefeitura, mas 
nossas despesas são muitas e o 
que garantia era o faturamento 
dos eventos Sentrinho Gour-
met que foram suspensos. Não 
podemos demitir funcionários 
que estão conosco há mais de 
20 anos e são especialistas em 
atender as necessidades dos 
alunos. Precisamos da união da 
sociedade para manter a insti-
tuição".

O chef e proprietário do res-
taurante Ilhote Sul, Renato 
Martins, informou que o cliente 
também vai participar da con-
fecção do prato fritando o ovo 
em casa antes da degustação, ga-
rantindo assim o ponto ideal da 
gema, do jeito que gostar, assis-
tindo a live. O prato é composto 
de feijão de corda, arroz, queijo 
de coalho, pirão de macaxeira 
e paçoca com carne de sol. Os 
interessados devem combinar 
o melhor horário para entrega 
ou retirada do prato gourmet. O 
valor varia de R$27,00 take way 
a R$ 30,00 delivery, através do 
Whatsapp 22-999796530.

O Sentrinho tem uma história 
de vida, exemplo de superação 

e amor. Assim é a  Sociedade 
de Ensino e Terapia Macaense, 
conhecida como Escola Sentri-
nho, que nasceu em março de 
1989 a partir da professora Rita 
Nolasco Manhães, que com o 
nascimento do seu filho e viven-
do a necessidade da Educação 
Inclusiva,  abriu as portas da 
sua casa para seis crianças com 
dificuldades neurológicas com 
a proposta de se construir uma 
escola que respeitasse o ser hu-
mano no seu direito de ser dife-
rente.

Em 1997, inicia o Sentrinho 
Música Popular Brasileira com 
músicos da cidade e outros con-
sagrados nacionalmente. Uma 
vez por mês toda renda arreca-
dada com a venda dos ingressos 
e jantares do show é revertida 
para o Sentrinho. As empresas 
se unem para a contratação dos 
artistas e custos com traslados, 
hospedagem e alimentação. 
Mas devido a pandemia este 
evento foi suspenso este ano.

Um brechó é mantido na uni-
dade recebendo peças de vestu-
ário e acessórios semi novos e 
de estoque das lojas para vendas 
com preços menores que tam-
bém são revertidos. 

"O Sentrinho é um espaço em 
que a relação com o ser, o saber 
e o fazer é mediada pelo encon-
tro com o outro pelo lúdico. 
Vivenciamos a Educação como 
escola, sociedade e ser humano. 
Abrimos as portas substituindo 
a palavra impossibilidade por 
capacidade. São muitos cami-
nhos, realidades e diferenças. 
Hoje comprovamos que a Edu-
cação Inclusiva é possível", diz 
Rita Nolasco Manhães.

E os depoimentos das famí-
lias são emocionantes. É o caso 
de Ana Paula Dias Miranda que 
há  anos atrás chegou em Ma-
caé sem saber o que fazer com 
o filho André Dias Miranda. "Eu 
procurava uma escola que aten-
desse o Autismo de igual para 
igual. O desenvolvimento do 
meu filho foi visível no Sentri-
nho. Ele chorava, era introspec-
tivo, não conseguia se socializar. 
Hoje a alegria e o sorriso fazem 
parte da vida de André. Evoluiu 
a verbalização, aprendeu infor-
mática, troca ideias, não vive 
mais isolado. As mudanças são 
significativas", declara a mãe.

A seriedade do trabalho da 
Escola Sentrinho conquistou 
o respeito das famílias, das
empresas e lojistas de Macaé e 
da região. Hoje a dificuldade é 
inserir os alunos no mercado 

DIVULGAÇÃO

de trabalho. Algumas famílias 
têm medo de empregar seus fi-
lhos pois eles perdem o INSS e 
correm o risco de não permane-
cerem no mercado de trabalho. 

A Escola Sentrinho, possui 
uma parceria com a Prefeitura 
Municipal de Macaé através 
da Secretaria de Educação que 
ajuda na alimentação, no trans-
porte dos alunos com as vans es-
colares e parte dos funcionários. 

"Aqui não tenho classifica-
ção por diagnóstico clínico. São 
pessoas com nome, sobrenome 
e suas dificuldades. Recebemos 
todos de braços e corações aber-
tos. Contamos com todos vocês 
na live deste sábado".

Para contribuir com o Sen-
trinho as doações podem ser 
feitas através da conta do Ban-
co do Brasil ag 0051-5 conta 
4733-3 CNPJ 31504798000132 
Associação Educacional Tera-
pêutica Sociedade de Ensino 
e Terapia Macaense. As do-
ações de roupas e alimentos 
podem ser efetuadas pelo tel 
22-997710740. O trabalho da 
instituição está registrado nas 
redes sociais da escola. O Sen-
trinho fica na Avenida Evaldo 
Costa 475, Sol e Mar. 

Um jardim 
mais �orido no 
sepultamento de 
Bertha Barreto.

FALECIMENTO

Os parentes e amigos que na 
segunda-feira (11), comparece-
ram ao velório de Bertha Bar-
reto, mesmo sob forte emoção 
guardando o distanciamento 
recomendado e todos usando 
máscaras, não puderam conter 
as lágrimas em razão das pala-
vras emocionadas da filha Carla 
Barreto, e no momento em que o 
sobrinho e pastor Antônio Car-
los Pinto Júnior encomendou 
o corpo para o sepultamento. 
Naquela tarde, o Jardim das 
Rosas, na sepultura 16, ganhava 
mais flores e coroas, somadas as 
muitas rosas brancas que envol-
viam o entorno do corpo no ataú-
de. A face maquiada e a impecável 
cor do batom ainda mostravam 
a ideia vaidosa do ser huma-
no, a imagem perfeita de quem 
não queria deixar esse mundo. 
E foi assim o adeus a uma figu-
ra ímpar, com o coração maior 

do mundo enquanto viva, por 
adorar todos da família que 
a cercava, e abrindo as por-
tas desse imenso mundo para 
a cada dia fazer mais amigos 
que iam se tornando infinitos. 
Os dias de domingo, a reunião 
em família e amigos para um 
requintado almoço que se alon-
gava, era sempre um motivo 
especial para celebrar a vida.  
Mas a noite daquela segunda-
feira, o céu estrelado mostrava 
uma luz mais forte. Poderia ser o 
ponto que marcava a chegada de 
Bertha aos braços de Deus, que 
certamente a guarda ao lado do 
seu marido Hayel Barreto, en-
quanto o universo era ocupado 
com imagens postadas na inter-
net mostrando a cada tempo os 
momentos felizes vividos por ela. 
Foi um adeus que ficará marca-
do na memória de todos que a 
conheceram.

DIVULGAÇÃO

A face maquiada e a impecável cor do batom ainda mostravam a ideia vaidosa do ser humano
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A Live in Rio, que é um projeto de música eletrônica que reúne os Estados do Rio e São Paulo. Os 
djs e produtores musicais de São Paulo, Jumper e Doug! (ele já está entre nós), se juntam a Ryan 
Carvalho e Zero Cold (Macaenses). A live será transmitida no  Twitch.tv a partir das 14h no canal: 
https://www.twitch.tv/jumperlive

Então, neste sábado (15) a galera já pode "balançar o esqueleto" #emcasa

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Dj JumperDj Doug!

NESTE SÁBADO TEM:

Prata da casa: Andréa 
Martins lança música 
autoral em live dia 27

SHOW

Mesmo em meio à dor, é pos-
sível ver poesia até mesmo nas 
pequenas coisas. A cantora An-
dréa Martins sabe muito bem 
disso. Servidora municipal, e 
já conhecida por suas belas in-
terpretações no samba, Andréa 
se descobriu compositora em 
plena quarentena e já se pre-
para para apresentar esse no-
vo lado ao mundo em uma live 
no próximo dia 27, às 18h, em 
seu canal no Youtube: Andréa 
Martins Oficial (https://www.
youtube.com/channel/UC-
3nUKJ�UYia0VeP0_NkK7Q).

Sua música autoral, "Cheguei 
para balançar", foi feita em par-
ceria com Nego Álvaro, sambis-
ta conhecido por trabalhos com 
artistas de renome, como Maria 
Rita. A amizade surgiu no Sam-
ba do Trabalhador, no Rio. Além 
dos músicos de sua banda, An-
dréa vai trazer três convidados 
especiais: a cantora Thaís Mace-
do, e os músicos Ricardo Badaró 
e Diego Cabral.

"A quarentena me fez compo-
sitora. Antes, nunca tinha para-
do para escrever nada. E, nesses 
cinco meses, já escrevi um mon-
te de música. Mas vou lançar 
uma, por enquanto. Mandei a 
canção para alguns composi-
tores e Nego Álvaro abraçou 
a ideia, colocando melodia. Já 
estamos gravando, preparando 
o clipe, e vamos lançar em todas 
as plataformas digitais", explica 
Andréa.

A música de trabalho traz 
uma letra forte, de empodera-
mento feminino e de amor pró-
prio. A canção foi escolhida para 
ser lançada nesse momento, por 
se tratar de uma letra positiva. 
"Temos que ter amor próprio 
para poder amar alguém. Fico 
à noite no meu quarto assistin-
do filmes, estudando, e tenho 
um caderninho onde anoto as 

coisas que preciso fazer e meus 
pensamentos. Foi assim que 
comecei a escrever sobre quem 
acredita que precisa ter um ou-
tro alguém para se encontrar 
como pessoa. Mas é preciso 
entender que o nosso amor nos 
basta, somos nossa felicidade, e 
não uma outra pessoa", observa 
a cantora.

Nas outras canções, Andréa 
traz letras que falam de temas 
como intolerância religiosa, 
amores não correspondidos, 
sentimentos que todos já tive-
ram em algum momento da vi-
da. "O samba é sofrência, não é 
só o sertanejo não. Mas esse pri-
meiro trabalho vai ser lançado 
para buscar essa positividade 
em meio à mulherada, melhorar 
a auto estima. Precisamos dis-
so. Temos que pensar que: se for 
para somar, pode vir. Se não for, 
nem precisa chegar", acredita.

A live de Andréa Martins vai 
contar com os seguintes parcei-
ros: @bioanaliselaboratorio, @
postovianorteam,@belicatto, 
@_da_sara @immense.store, 
@macaemegahair, @betobran-
daoeventos, @colegioatlantico, 
@artigosfemininoslr, @mach-
producoes, @gportesbeauty, @
thayfotografiaa, @helixfilmes, 
@photoonbrazil.

SERENATAS

Foi também durante a qua-
rentena que Andréa Martins 
retomou um movimento que, 
há alguns anos, era realizado em 
Macaé: as serenatas. Ela tem se 
apresentado em pequenos trios 
elétricos, em frente às casas das 
pessoas.

"Macaé foi um reduto de se-
renatas, que passavam pela Rua 
Direita. Antes era acústico, pois 
não havia tanto barulho. Reto-
mei com outra roupagem, com o 

meu show de samba e MPB. Por 
causa do isolamento, eu senti 
essa necessidade, essa falta de 
me apresentar para as pesso-
as. Chamei dois integrantes da 
minha banda, em parceria com 
a Mega Dance, e nos apresenta-
mos em aniversários, noivados, 
até para celebrar casamentos, já 
que não pode ter festa durante 
esse período, e tem dado certo", 
afirma Andréa.

DIVULGAÇÃO

Andréa Martins Oficial
(https://www.youtube.com/channel/UC3nUKJfhUYia0VeP0_NkK7Q).

FRASE

“A quarentena me 
fez compositora. 
Antes, nunca 
tinha parado para 
escrever nada. 
E, nesses cinco 
meses, já escrevi 
um monte de 
música. Mas vou 
lançar uma, por 
enquanto. Mandei a 
canção para alguns 
compositores 
e Nego Álvaro 
abraçou a ideia, 
colocando 
melodia. Já 
estamos gravando, 
preparando o 
clipe, e vamos 
lançar em todas 
as plataformas 
digitais”
ANDRÉA MARTINS , CANTORA
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A professora Amélia Augusta Guedes 
Marinho em seu dia especial (11)

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

O Pepê Santos rumo ao sucesso

O lindo Piloto, Yuri Golosov brindando 
seu aniversário (14) ao lado de sua mãe, 
Ana Christina Marins Golosov . Parabéns, 
que Deus lhe regue com chuvas de 
bênçãos, sua tia te ama!!!

O bonito casal, Ana Paula Neves Rollo e Eron Rollo

Alice Maria Souza comemorando mais 
um ano de vida (12) ao lado da sobrinha 

Raquel Pereira. Parabéns, querida!!!

Dj Jumper

Amiga orgulho Pepê, o cantor!!!

Hoje todo o meu carinho vai para 
a professora Amélia Augusta Guedes 

Marinho, pelo seu aniversário no dia 11 
de agosto. A professora, além de muito 

querida, gentil e talentosa, foi uma 
profissional diferenciada, pois desem-

penhou seu papel na educação linda-
mente, com um olhar transformador 

em sintonia com a sociedade atual. Com 
isso deixou uma robusta contribuição 

para a prática educativa de Macaé.
Parabéns, sinta meu abraço virtual e 
amo ter a senhora juntinha a mim!!!

Esse rapaz lindo é o João Pedro Souza 
Martins Santos, mais conhecido como 

Pepê Santos, participante do The Voice 
Kids e ator do musical “Ayrton Senna”. 
O Sucesso lhe acompanha, pois lançou 

música sertaneja, que vem batendo 
recordes nas plataformas digitais. No ano 
passado, o Pepê lançou sua primeira mú-
sica chamada “Sentença”, obtendo mais 

de 300 mil plays no Spotify e esse ano 
lançou seu primeiro EP com seis músicas 

sendo super executadas nas rádios e em 
todas plataformas digitais. E agora já está 
se preparando para lançar seu videoclipe 

musical, previsto para o mês de setem-
bro. Então, pessoal, vamos acompanhar 
pelas redes sociais bem de pertinho essa 
bela carreira do talentoso jovem Pepê!!!

"Vidas em Rede": 
Inscrições abertas 
para atividades 
online e gratuitas

ENCONTRO

Neste momento de prá-
ticas de vida virtual, a Uni-
versidade Livre (Unilivre), 
da Secretaria Adjunta de 
Ensino Superior de Macaé, 
segue com a implementação 
remota de política pública 
de cuidados com a popula-
ção através do "Vidas em 
Rede", com encontros aber-
tos à comunidade, às sextas-
feiras, de 8h às 9h, por meio 
da plataforma Google Me-
et. O encontro é gratuito e, 
para participar, os interes-
sados devem se inscrever, 
também gratuitamente, no 
link https://forms.gle/SvE-
BQDAuFE45PnQF9.

"Um dos grandes obje-
tivos do Vidas em Rede é 
a produção de cultura de 
cuidados para a população 
frente à situação que pas-
samos. É uma das ações 
que podem contribuir para 
a construção de comunida-
des de cuidados", destacou 
o coordenador da Unilivre, 
professor Paulo de Tarso de 
Castro Peixoto.

O encontro virtual é para 
exercitar a mente e o corpo 
promovendo as práticas do 
Tai-Chi-Chuan, de Musi-
coterapia na Abordagem 
Gestáltica e, também, atra-
vés das filosofias ocidentais 
e orientais, construindo 
ambientalidades afetivas, 
e podem participar crian-
ças, adolescentes, adultos 
e idosos. A ação é promo-
vida em parceria com os 
Espaços de Convivência do 
Programa de Saúde Mental 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e o Núcleo de Tecno-
logias Municipal (NTM), da 
Secretaria de Educação de 
Macaé.

Paulo de Tarso disse que 
participam dos encontros 
não só moradores de Ma-
caé, mas também de Cam-
pos, Niterói, Juiz de Fora 
(MG), Rio de Janeiro, Bel-
fort Roxo, Boa Vista (RR) 
e até de fora do Brasil, co-
mo pessoas que residem 
na França, no Canadá e em 
outros países.

DIVULGAÇÃO

Os interessados devem se inscrever, também gratuitamente, no link https://forms.gle/
SvEBQDAuFE45PnQF9
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O camelo X O pássaro - A Ajuda
Um camelo andava sozinho no 

deserto, às vezes encontrava com 
cobras, lagartos, aranhas e bichos 
que por lá vivem. Certo dia quan-
do à tardinha se esvaía em meio 
a um vasto corredor de cactos, o 
camelo ouviu um Ai, ai, ai... e lo-
go atrás uma vozinha afl ita muito 
baixinha dizia: “Ai que dor, estou 
todo espetado, ai como dói... !!! E 
o camelo que ia em busca do seu 
território para dormir, parou e 
viu aquela pequenina ave com as 
asinhas toda machucadinha, su-
plicando socorro. Então, o grande 
animal lhe perguntou: "Nossa, o 
que veio fazer no deserto?”  E o 
pássaro, exausto, lhe respondeu: “ 
Eu me perdi, viajo muito no verão, 
moro na Europa , mas quando o 
inverno chega lá, eu busco vir pa-

ra o quentinho da África. ”Nossa, 
veio de longe, heim!!!", disse o ca-
melo bem surpreso. Diante da si-
tuação, o camelo, muito bonzinho, 
foi até um daqueles cactos, abriu 
e retirou um pouco de água, e deu 
para hidratar o passarinho. Após 
a avezinha beber bastante água, 
se refez e se despediu do camelo, 
seguindo seu caminho.

 Como é bonito sermos solidá-
rios, não é, pequenos?  Mas antes 
do pássaro ir embora o camelo se 
despediu dizendo: “É melhor se-
guir esse corredor de cactos e ir 
buscar alimento.” E assim, o pas-
sarinho acatou o conselho e saiu 
mais rápido possível daquele ca-
lor escaldante. 

Você conhece alguém que já 
passou por alguma situação pa-

recida com esta, pequeno? Eu já 
ouvi falar. O Claudio foi fazer uma 
trilha, na Floresta com seu fi lho 
Pedro, de apenas 7 anos, e no meio 
do caminho se perderam, a noite 
veio e os dois não enxergavam 
nada, o pequeno Pedro caiu e se 
machucou, tiveram que passar a 
noite sem água e bastante tensos 
com os animais rondando. Até que 
conseguiram fazer uma fogueira 
para ver se alguém aparecia. Dito 
e feito, um helicóptero do Corpo 
de Bombeiros, que já havia sido 
acionado pelos seus familiares, 
os viu e os tirou daquela situação 
complicada. Ufa, que legal, não é 
pequeno!!!?

Moral: As pessoas, que se em-
penham em ajudar, são olhadas 
de pertinho por Deus!!!

Um show de 
entusiasmo essa 
linda pequena!!! 
É a Luma Lima, o 
coração amoroso de 
seus papais, Luana 
e Marcio Raro. Um 
amorzinho!!!

Ela é um anjinho 
que irradia luz e 

doçura!!! É a Valentina 
Gorni, a oração mais 

perfeita de seus avós: 
Pauliceia e Paulo. 
Cintilante a baby!!!

Ela canta e encanta!!! 
É a Antonella Murta, 

a felicidade de sua 
vovó Joelza Murta. 

Um charme de 
pequerrucha!!!

O principezinho Davi Moraes, que apagou sua velinha de dois aninhos, com uma 
festinha muito fofa, quando correu de montão com seu irmão Matheus e seus 

amiguinhos. Seus papais Fernanda e Tiago Moraes, estavam super contentes em 
assistir o tamanho da alegria de seu neném. Parabéns, que Papai do Céu coloque 

muito amor em seu crescer, é o desejo da Tia Katita!!!

Ela é como uma fonte 
que jorra beleza!!! É a 
Manu Rangel Araújo, a 
princesinha de seus papais: 
Karine e Bernard Araújo. 
Uma gatinha!!!

Esse gato talentoso é o 
Gabriel Golosov Curvelo, que 
cortou seu bolo recheado 
de amor e zelo, no dia sete 
de agosto, acompanhado 
de muito carinho dos seus 
papais: Os médicos, Camile 
Golosov Alvarez Melon 
e Sergio Curvelo Junior. 
Parabéns, que Papai do Céu 
faça de você um rapaz lindo, 
que só nos dê orgulho, esse é 
o anseio da Tia Katita!!!


