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Minero revela que o som, gravado 
nos estúdios Midas em São Paulo e Toca do 
Bandido, no Rio de Janeiro, contou com a produção 
de Giu Daga, ganhador de três prêmios Grammy’s.

MÚSICA

Cantor Minero 
lança single e ganha 
aplausos do público
O cantor compõe a nova música durante 
isolamento social intitulada ‘A Mágica do Tempo’

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

A Cantor aproveita o 
i s o l a m e n t o  s o c i a l 
exigido pela pande-

mia para expandir o talen-
to de compositor. Neste 
sentido, Minero acaba de 
lançar o single ‘A Mági-
ca do Tempo’ pela Midas 
Music, gravadora de Rick 
Bonadio. Segundo o pró-
prio cantor e compositor, 
a faixa caminha entre o 
pop/rock e faz uma refle-
xão sobre o momento em 
que o mundo vive com oti-
mismo e confiança. A mú-
sica já foi capa da playlist 
Radar Midas do produtor 
Rick Bonadio e está nas 
principais plataformas 
digitais.

Minero relata que a can-
ção foi composta durante 
os dois meses e meio que 
ele ficou em total isola-
mento e traz uma men-
sagem positiva de que o 
tempo é capaz de curar as 
mais profundas feridas. 
Nos versos, o cantor soube 
transformar os sentimen-
tos de angústia e preocu-
pação em uma mensagem 
de coragem e estímulo ao 
seu público.

O lançamento, em meio 
ao período de isolamento 
provocado pela pandemia 

do novo coronavírus, não 
é coincidência. “Este é um 
instante nunca vivido na 
humanidade, que mistura 
medo e empatia. Daí ser o 
momento importante pa-
ra que nós artistas trazer 
luz e alento”, disse ele.

SOM DE ALTA QUALIDADE

M i n e r o  r e v e l a  q u e  o 
som, gravado nos estú-
dios Midas em São Paulo 
e Toca do Bandido, no Rio 
de Janeiro, contou com 
a produção de Giu Daga, 
ganhador de três prêmios 
Grammy’s. Para o cantor 
e compositor, o apoio da 
gravadora foi um passo 
importante para realizar 
essa produção: “Foi incrí-
vel gravar com essa equi-
pe talentosa e competen-
te”, disse o cantor que vai 
voltar para a estrada para 
lançar o single após a pan-
demia

RICK BONADIO

Rick Bonadio é conhe-
cido no meio musical por 
ser responsável por des-
cobrir, produzir e lançar 
artistas de renome nacio-
nal, como Charlie Brown 
Jr. ,  N x Z e r o,  M a m o n a s 
A s sa s s i n a s  e  N e g r a  L i . 
Entre os novos nomes da 

música brasileira, a 
Midas Music faz a 
produção musical 
de Vitor Kley (O 
Sol) e Kell Smith 
(Era uma vez).

Minero
Minero nasceu em Brasilândia de Minas e viveu parte da sua 
história em Uberlândia/MG, mas desde 2011 mora em Macaé-
RJ. Com tantas infl uências culturais, as referências musicais 
são encontradas na MPB e no Rock.

Minero se interessou pela música e violão desde pequeno, e de 
lá pra cá, sempre seguiu esse caminho. Compositor, a poesia 
do cantor presente nas letras transmite a mensagem de que 
podemos (e devemos) evoluir.

O primeiro álbum do cantor foi lançado em 2018, ainda 
de forma independente. Na sequência participou de um 
Workshop sobre Music Bussiness organizado por Rick 
Bonadio em seu estúdio, o Midas. Dias depois, o cantor foi 
convidado a assinar com a gravadora. Pela Midas Music, 
Minero já lançou o EP “28 Dias” (com três músicas).  Minero 
também faz parte do casting da LIKE Produtora, agência do 
guitarrista da banda Jamz, Paulinho Moreira e seu sócio Leo 
Filippone.
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VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, 
entrarei e cearei com ele, e ele comigo.”                 

 (APOCALIPSE 3:20)

Ainda é tempo de homenagear a Psicóloga Thaísa Kohler, pela 
passagem do Dia do Psicólogo, ocorrido em 27 de agosto. Como 

ela mesma diz, ser psicólogo é tentar encontrar o equilíbrio exato 
entre a ética, o profissionalismo, a técnica e o ser humano. “Nem 

sempre (quase nunca) isso é fácil! Exige muita dedicação, empatia 
e compreensão. Exige o entendimento que não sou mais que meu 

paciente, não tenho poder sobre ele, e sim que somos fortes juntos, 
trabalhando em conjunto. O que seria do psicólogo sem o trabalho 

em conjunto, sem a aliança terapêutica e sem o comprometimento 
em mudar a realidade? Ser psicólogo é muito mais que saber aplicar 

técnicas, é compreender que existem momentos em que escutar 
e apoiar já são o suficiente. Ser psicólogo é praticar uma arte, uma 

arte que não existe sem o outro. Uma arte em conjunto de respeito, 
parceria e comprometimento!”, declarou a psicóloga.

Psicóloga em destaque

A Psicóloga Thaísa Kohler merecendo as homenagens pela 
passagem do Dia do Psicólogo

O aniversariante Julio que curtiu 
clima festivo quarta-feira

Os sorrisos da aniversariante Juliana 
junto ao marido Marcelo

RE/MAX ESSÊNCIA

Abraços de 
quarta

Querido 
aniversariante

Carinho à
aniversarianteBela Maria Pia!!!

Conquistando público e ganhando evidência em 
Macaé e Região está a Imobiliária RE/MAX, que se 

consagra como a maior rede de franquias imobiliá-
rias em números de transações no mundo. Tendo 

à frente os sócios e proprietários Simone Soares e 
Luciano Firmino, o novo empreendimento visa 

realizar sonhos através de aluguéis ou vendas de 
moradias, oferecendo uma gestão otimizada, on-
de cada imóvel é único, com plano de marketing 
individualizado e uma consultoria de análise de 

mercado completa.

Em família, a querida Marilena Carvalho 
celebrou a sua nova idade, quarta-feira (2). E 
quando a pandemia passar, ela juntamente 

com o marido Gomide voltarão a liderar a ani-
mação do Motoclube Eu, Gata e Cão Fiel, que 
está em vias de completar 15 anos de ativida-

des mostrando uma história de boas amizades 
e viagens inesquecíveis em duas rodas.

Quarta-feira (2) foi dia de 
Julio Ferraz trocar de idade. O 

aniversariante foi bastante cum-
primentado pelas redes sociais

Felicidades, querido! Deus o 
abençoe!!!

Terça-feira (1º) foi dia especial para 
a Arquiteta Juliana Borges Lima, que 

curtiu o clima pela sua nova idade.
Querida, Deus te abençoe sempre!!!

Linda com seus expressivos olhos azuis, 
Maria-Pia Vehaagen completou mais um 
ano de vida, na quarta-feira (2). A aniver-

sariante curtiu o clima festivo em em Haia 
(Holanda), onde reside.

Felicidades, querida!!!

A bela aniversariante Maria-Pia em clima 
festivo quarta-feira. Na foto, a bela em 

recente viagem a Dubai, com os pais Dick 
e Cristiane Sodré Vehaagen

Simone Soares, Empreendedora no 
segmento Imobiliário, na liderança da 

RE/MAX ESSÊNCIA em Macaé

A aniversariante Lena com o marido 
Gomide curtindo sempre os agitos 
do Motoclube Eu, Gata e Cão Fiel

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

A VIDA COMO OBRA DE ARTE
Como você constrói a sua vida? Qual 

é o seu repertório de possibilidades em 
sua vida? Você busca construir o seu dia 
fazendo o bom uso de cada momento? 
Você busca se encontrar consigo para 
poder refletir sobre os seus encontros? 
Você se encontra consigo para sentir o 
que foi justo de sua parte e o que não foi? 

Estas são algumas questões que orien-
tam o caminho da construção da vida co-
mo uma obra de arte. Na Grécia Antiga 
as crianças eram educadas para com-
preenderem e, sobretudo, sentirem que 
a vida é uma obra a ser construída a cada 
encontro, em cada decisão que tomamos.

Pois, em cada decisão e escolhas que 
fazemos somos movidos por desejos. 
Muitas vezes o desejo nos impulsiona 
para nos desviarmos daquilo que preci-
sa ser resolvido. Assim vemos milhões de 
pessoas que buscam anestesiar as suas 
vidas de tantas formas. Elas não se cons-
troem como uma obra de arte!

Perls, Herferline e Goodman, alguns 
dos fundadores da Gestalt-Terapia, nos 
dizem, inspirados em Otto Rank, que as 
pessoas que perderam a sua capacidade 
de se reinventar, repetindo a sua vida sem 
criação de novas possibilidades em suas 
formas de sentir, de pensar e de estar no 
mundo, elas se transformam em artistas 
frustrados. Artistas que repetem as suas 
‘obras de vida’ sem sentirem o frescor da 
novidade, da invenção de novos olhares 
sobre si, sobre os outros, sobre o mundo.

Ser um escultor de si! Assim aprendi 
com a filosofia antiga. Esculpir a com-
preensão daquilo que faz sentido na vi-
da. Esculpir a compreensão daquilo que 
não faz mais sentido na vida! Esculpir 
o entendimento sobre as emoções que 
nasceram de uma dada situação. Esculpir 

o entendimento sobre o que uma outra 
pessoa possa estar sentindo. Esculpir 
ideias mais claras sobre os caminhos 
que se abrem diante de nós. Esculpir a 
compreensão sobre como conviver com 
pessoas tão diferentes de nós. Esculpir o 
entendimento sobre aquilo que nos apri-
siona. Esculpir a compreensão sobre de-
terminados desejos que mais nos viciam 
em determinados caminhos que não nos 
fazem crescer!

Ser um escultor da própria existên-
cia! Este era o caminho para a liberdade! 
Spinoza, filósofo do século XVII, nos diz 
que os homens se sentem livres, mas, 
eles desconhecem as causas que deter-
minam as suas ações. Spinoza nos fala 
sobre a ‘prisão’ que podemos viver quan-
do somos movidos por emoções, desejos, 
pensamentos dos quais não compreen-
demos. Desta forma, em muitas ocasiões, 
somos escravos dos pensamentos que 
atormentam e nos tiram o sono. Somos 
servos dos desejos que nos impulsionam 
ao consumo de tantas coisas. Somos pri-
sioneiros das emoções que impulsionam 
ações e palavras que só nos distanciam 
das pessoas.

Ser um escultor da própria existência é 
um trabalho árduo, mas, não impossível. 
Desenvolver a capacidade de se encon-
trar consigo é uma arte. Esta é uma tec-
nologia tão antiga. Pitágoras, sim aquele 
que inventou o teorema matemático que 
é ensinado no ensino médio, inventou 
uma tecnologia chamada exagoreusis. 
Esta tecnologia era ensinada para os 
alunos de Pitágoras. Era uma forma de 
análise dos pensamentos, das lembran-
ças do dia. Era uma forma de poder fazer 
contato com as situações vividas e de po-
der avaliar e analisar aquilo que foi justo 

e aquilo que não foi!
Assim, poder se encontrar com esta 

tecnologia tão antiga era a chance de po-
der ser verdadeiro, sobretudo, consigo. 
Poder rememorar as situações vividas 
no dia e poder avaliar se o que foi dito 
foi justo. Se acaso uma decisão foi feita 
de forma precipitada. Se uma promessa 
foi feita, mas, muito mais para agradar a 
outra pessoa e, muito menos, correspon-
dendo ao que foi sentido no momento. 
Poder avaliar se o silêncio foi feito para 
escutar de forma empática a situação de 
uma outra pessoa, ou se o silêncio foi feito 
para desviar a atenção daquilo que esta-
va sendo dito pelo outro, imaginando-se 
outras coisas.

Ser um escultor da própria existência! 
Uma tarefa para todo o sempre! Uma ta-
refa feita num caminho que só pode ser 
percorrido por você! Mesmo que você 
tenha pessoas que possam ajudá-lo nesta 
travessia de conhecimento de si, será você 
que precisará pegar nas ‘ferramentas’ para 
esculpir os caminhos de encontro consigo 
de forma verdadeira. Uma escultura que 
poderá te levar à autonomia existencial. 
Sendo um escultor de caminhos para que 
você se mantenha de pé diante da vida, 
sem fugir e sem se desviar dela, podendo 
olhá-la de frente! Sem fugas, sem subter-
fúgios, sem procrastinações, sem adiar a 
decisão de viver a vida, apesar de tudo, su-
perando as tristezas, compreendendo-as 
e, assim, conquistar a verdadeira liberda-
de! A liberdade feita através da escultura 
do conhecimento de si!

Pense, sinta, reflita!

Grande abraço,
Paulo-de-Tarso

Paulo-de-Tarso de Castro Peixoto
Graduado em Musicoterapia (CBM), Graduado em Filosofia (Universidade Metropolitana de Santos (SP), Pós-graduado 
em Psicopedagogia (UCAM), Pós-graduado em Educação, Currículo e Práticas Educativas (PUC - RJ), Mestrado e 
Doutorado em Psicologia (UFF), Pós-doutorado em Filosofia (UFRJ - IFCS) e pela Université Paris Est-Créteil Paris XII, 
Pós-Doutorando em Psicologia (UFRJ), Co-coordena cursos no campo da Gestalt-Terapia com a Dra. Teresinha Mello 
da Silveira, Coordenador de cursos do EcoVie - Escola da Vida, pianista, compositor, escritor, poeta, macaense, pai de 
Nina, Nicholas e Nicole.

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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Cantor Bira Bello bate recorde 
regional e promove live com 
mais de 40 mil visualizações
A apresentação do cantor 

Bira Bello, no último 
domingo, 31 de agosto, 

atingiu o pico de seis mil inter-
nautas assistindo, simultanea-
mente e alcançou a marca dos 
40 mil views. Essa foi à primei-
ra live promovida pelo cantor 
que já tinha feito outras parti-
cipações especiais. Os números 
surpreenderam a produção e o 
cantor: "muito além da expec-
tiva!"

A live foi realizada na fazenda 
Gamela Ecoresort, em Canta-
galo, e a produção foi assinada 
pela LIKE, agência do guitar-
rista da banda Jamz, Paulinho 
Moreira e seu sócio Leo Fili-
ppone.  A apresentação ficou 
por conta da digital influencer 
de Rio das Ostras, Thalita Mas-
soto que possui mais de 220 mil 
seguidores.

Em quase três horas de apre-
sentação, o público curtiu su-
cessos da dupla sertaneja Jorge 
e Mateus, forró com Barões da 
Pisadinha e o funk carioca. Bi-
ra Bello apresentou ao público 
também o seu trabalho autoral, 
"Curtida não é traição," dispo-
nível nas principais platafor-
mas digitais. A apresentação 
online contou também com a 
participação da cantora Laris-
sa Feijó.

O clímax da live foi durante 
o buteco do Bira Bello quando 
o tio do cantor Mozart parti-
cipou cantando várias modas.  
Os filhos do cantor Joaquim de 
dois anos e Maitê de dois meses 
também participaram e Bira 
não conteve as lágrimas: "Foi 
uma emoção incrível, rodeado 
de amigos, familiares. Muita 
gente querida e uma energia 

sensacional," afirmou o cantor.
Com um show dinâmico, uma 

estrutura impecável, cenário e 
uma produção de palco incrí-
vel a live surpreendeu a todos.  
Bira Bello subiu ao palco com a 
banda composta pelo baixista 
Paulo Henrique Biá, Maurício 
Araújo na guitarra, a percussão 
é de Allan Azevedo, Gilvan da 
Conceição no teclado, Renan 
Lourenço na bateria e Sara 
Freitas como  Backing vocal.

 BIRA BELLO

Advogado de formação, Bira 
Bello deixou carreira no direito 
para seguir a carreira de cantor. 
Com sete anos de carreira, ele 
já se apresentou na festa do 
peão de Barretos, tem duas 
turnês na Europa, passando 
por Inglaterra, Suiça, França e 
Bélgica. Já dividiu o palco com 
Jorge e Matheus, Luan Santa-
na, Leonardo e outros artistas. 
O álbum "Meu Velho Novo 
Mundo" conta com a partici-
pação do cantor Naldo Benny 
e uma faixa composta pela can-
tora Marilia Mendonça.

DIVULGAÇÃO

Em quase três horas de apresentação, o público curtiu sucessos da dupla sertaneja Jorge e Mateus, forró com Barões da Pisadinha e o funk carioca

Sucesso dos palcos brasileiros, o espetáculo "Paulo 
Freire, o andarilho da utopia" ganha temporada online

EDUCAÇÃO

"Não é possível refazer este 
país, democratizá-lo, humanizá-
lo, torná-lo sério, ofendendo a 
vida, destruindo sonho, invia-
bilizando o amor. Se a educação 
sozinha não transforma a socie-
dade, sem ela tampouco a socie-
dade muda". Este foi um dos úl-
timos escritos do mestre Paulo 
Freire (1921-1997), cujo apelo 
ainda ressoa assustadoramen-
te atual. A partir do legado dei-
xado pelo mestre, que mostrou 
aos brasileiros a importância da 
luta pela dignidade humana, Ri-
chard Riguetti (ator), Luiz Antô-
nio Rocha (encenação) e Junio 
Santos (dramaturgia) levam a 
inspiradora vida do educador 
para os palcos no espetáculo 
"Paulo Freire, o andarilho da 
utopia". Depois de mais de um 
ano percorrendo o país, vista por 
mais de 40 mil espectadores, a 
montagem ganha temporada 
on-line, de 5 a 27 de setembro, 
aos sábados (21h) e domingos 
(16h), com homenagem espe-

A partir de 5 de 
setembro, com 
sessões aos sábados e 
domingos, Paulo Freire, 
o andarilho da utopia 
web 4.  Educador, que 
completaria 99 anos 
neste mês de setembro, 
é homenageado em 
montagem já vista por 
40 mil espetadores no 
país. Em cena, Richard 
Riguetti dá vida ao 
mestre, com direção de 
Luiz Antônio Rocha e 
dramaturgia de Junio 
Santos

cial na sessão do dia 19, data em 
que Paulo Freire celebraria 99 
anos. A venda de ingressos está 
disponível pelo Sympla (www.
sympla.com.br/paulo-freire-o-
andarilho-da-utopia) e a trans-
missão do espetáculo será feita 
pela plataforma Zoom.

Além do espetáculo, a equi-
pe apresenta, às quintas-feiras 
de setembro, às 20h, a "RODA 
na REDE com Paulo Freire, o 
Andarilho da utopia", com a 
presença de um convidado es-
pecial para uma conversa sobre 
o legado e a práxis de Paulo Frei-
re e suas conexões com o mun-
do de hoje. Os ingressos podem 
ser retirados gratuitamente pelo 
Sympla.

Indicada ao Prêmio Shell do 
Rio de Janeiro 2019 na catego-
ria Inovação, a peça acompanha 
a trajetória e os causos de um 
dos mais notáveis pensadores 
da história da educação mun-
dial, misturando elementos das 
linguagens do teatro, do palhaço 
e do teatro de rua. A ideia é evi-
denciar na encenação a amoro-
sidade de Paulo Freire com o ser 
humano, e o profundo respeito 
ao diálogo e à aceitação das di-
ferenças. Em todas as sessões 
virtuais, logo após a peça, have-
rá um bate-papo com o diretor, 
o dramaturgo e o ator do espe-
táculo sobre os ideais deixados 
pelo patrono da educação bra-
sileira.

"Com a pandemia, a arte pre-
cisou se reinventar para per-
manecer viva! E o teatro, consi-
derado a arte da presença, tem 
buscado alternativas e novos ca-
minhos. O teatro em casa é um 
grande desafio, mas muito im-
portante para que haja encon-
tros com qualidade de presen-
ça e escuta, mesmo no distan-
ciamento físico", declara o ator 

DIVULGAÇÃO

Indicada ao Prêmio Shell do Rio de Janeiro 2019 na categoria 
Inovação, a peça acompanha a trajetória e os causos de um 
dos mais notáveis pensadores da história da educação mundial

Richard Riguetti. O diretor Luiz 
Antonio Rocha acrescenta que 
a necessidade do confinamento 
nos faz lembrar de passagens 
da vida de Paulo Freire: "Assim 
como o mestre foi perseguido 
pela ditadura militar e forçado 
a ser exilar, todos nós estamos, 
de uma certa forma, exilados 
pela pandemia e afastados do 
convívio social. E lutando para 
que nosso ofício permaneça vivo 
e pulsante".

A encenação de Luiz Antônio 
Rocha ('Frida Kahlo, a Deu-
sa Tehuana'; 'Brimas' e 'Zilda 
Arns, a dona dos lírios') pro-
põe uma estrutura narrativa 
que leva a um lugar de ideias e 
reflexão. "O brasileiro gosta de 
histórias. Gosta de pessoas que 
inventam, que abrem caminho, 
que enfrentam desafios, que são 
corajosas. Estamos imersos em 
crenças fortes, em uma diversi-
dade e cultura preciosas. Nossa 
brasilidade carrega paixão e aco-
lhe arte antes mesmo de saber 
que é arte", destaca o diretor. 
"Assim trazemos a presença ilu-
minada de Paulo Freire através 
de uma dramaturgia que abarca 
formas brincantes como o circo 
e o teatro de rua. Essa brincadei-
ra rompe barreiras de tempo e 
lugar. Nos leva à lua, um lugar de 
exílio e reflexão. Traz o encan-
to das palavras encharcadas de 
significados de Paulo Freire. São 
ideias mais que nunca atuais, vi-
vas e necessárias diante da rea-
lidade que neste momento nos 
envolve", acrescenta.    

SINOPSE - "PAULO FREIRE, 
ANDARILHO DA UTOPIA"

O andarilho é um sujeito em 
movimento. A Utopia é um 
movimento da alma. É um im-
pulso de buscar, sabendo que 

existe sempre algo mais a ser 
descoberto.  Descobrir, para 
Paulo, é exatamente isso: tirar 
a coberta, se surpreender com 
a beleza, a estranheza e o mis-
tério das coisas. "Paulo Freire, 
o andarilho da Utopia" aparece 
em nosso espetáculo como um 
menino, um astronauta, um 
professor, um brasileiro com 
sonhos e esperança.  É no inte-
rior de Pernambuco, à sombra 
de uma mangueira, que nossa 
história começa. Um menino 
com um graveto na mão inicia 
o seu processo de leitura do 
mundo. É submetido à fome, 
tal qual grande parte da popu-
lação brasileira. Na infância e 
juventude, outra fome lhe ocu-
pa o tempo: as palavras. E ele 
as devora como se fossem pe-
daços de comida. Foi essa a sua 
busca até a eternidade: as pala-
vras. Através delas, e com elas, 

percorre territórios, tecendo 
uma pedagogia emancipado-
ra e revoluciona a educação 
mundial - movido pelo dese-
jo de liberdade de si e dos ou-
tros, de consciência política, 
de justiça e de superação dos 
obstáculos. Nosso Andarilho, 
independente da sua vontade, 
é afastado da Terra, enviado 
ao espaço, e amanhece na lua. 
Um lugar escondido do mun-
do e dos outros, onde se pode 
OBSERVAR, VER, ENTEN-
DER e APRENDER. Distante 
do Brasil, reafirma seu amor 
por sua terra, pela sua gente. 
Com a toada do verso nor-
destino e a dialética da cultu-
ra popular, convidamos você 
pra viajar e voltar de novo a 
ser menino. É assim que rein-
ventamos Paulo Freire em to-
dos nós. Uma história que não 
tem fim, e por que será?

SERVIÇO

Paulo Freire, 
o Andarilho 
da Utopia - 
Apresentações 
virtuais

 ● MONÓLOGO teatral 
inspirado na trajetória e 
na obra do patrono da 
educação Brasileira, Paulo 
Freire
 ● TEMPORADA: De 5 a 27 de 
setembro. Aos sábados, 
às 21h, e aos domingos, 
às 16h.
 ● INGRESSOS: A partir de 
R$ 25
 ● ONDE comprar e assistir: 
www.sympla.com.br/
paulo-freire-o-andarilho-
da-utopia
 ● CLASSIFICAÇÃO etária: 12 
anos
 ● RODA na Rede: conversas 
da equipe com a presença 
de um convidado especial. 
Quintas de setembro, às 
20h. Ingressos gratuitos 
com retirada pelo Sympla.
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e sucesso está o casal Follk. Os produtores e djs Rodrigo XPC e Luh Carvalho, como eu havia 
adiantado em coluna no mês passado não pararam de produzir. Recentemente o Follk foi matéria da 
conceituada revista de música eletrônica House Mag! Durante a quarentena em colar (colaboration) 
com o dj Sloth a música "Down Low". Follk lança pela gravadora britânica House of Hustle a música 
"Sexy Sax". 

mundial para fazer o Bobs do centro da cidade fi car limpo. Dia desses passei em frente e observei. 
Como as pessoas estão comprando "pela porta" os funcionários estão com os uniformes limpos, o 
chão "um brilho só" e lá no balcão tudo limpíssimo. Porque há meses atrás era uma vergonha!

O efeito negativo da Covid-19 sobre as empresas brasileiras diminuiu e ao menos um quarto 
delas revelou impacto positivo sobre suas atividades, apontou pesquisa feita pelo IBGE sobre a 
segunda quinzena de julho. De acordo com o levantamento, 37,5% das 3 milhões de empresas em 
funcionamento foram atingidas negativamente pela pandemia, enquanto 36,3% revelaram que as 
consequências foram pequenas ou inexistentes. Por outro lado, 26,1% por cento revelaram efeito 
positivo da pandemia sobre os negócios. De acordo com o IBGE, além da redução dos impactos da 
pandemia, há uma crescente percepção de um efeito negativo pequeno ou inexistente da Covid-19 
sobre os negócios: 22,5% (na segunda quinzena de junho) para 36,3% na pesquisa atual. O 
impacto positivo era então percebido por 15,1% das empresas. A região Norte do país concentrou 
a maior incidência de empresas que perceberam impactos positivos da pandemia, com 41,1%. Já 
o Nordeste foi a região onde as empresas foram mais atingidas pela crise (49,6%), seguida por 
Centro-Oeste (44,75). Fonte: CNN Brasil

essa pandemia também serviu para que outros lugares fi cassem "brilhando feito brincos de ouro". 
Alguns restaurantes os copos parecem que são novos! Mas na verdade foram mega lavados e 
cristalinamente oferecidos. E que continuem com esse padrão internacional para sempre!

e sucesso está o casal Follk. Os produtores e djs Rodrigo XPC e Luh Carvalho, como eu havia 
adiantado em coluna no mês passado não pararam de produzir. Recentemente o Follk foi matéria da 
conceituada revista de música eletrônica House Mag! Durante a quarentena em colar (colaboration) 
com o dj Sloth a música "Down Low". Follk lança pela gravadora britânica House of Hustle a música 
"Sexy Sax". 

Neste sábado (5) acontece em Rio das Ostras o famoso "Drive In". Estilo os que têm ocorrido na 
Europa e Estados Unidos. Drive In Sounds acontece num terreno com toda estrutura onde os carros 
fi cam estacionados e com espaços delimitados. As atrações são: 2Muchsouce, Hijo, Cadu Novelino, 
Follk, Atom e Zaaitar. 

SEMPRE EM FAMA

SÓ MESMO UMA "TRAGÉDIA"

NEGÓCIOS.

ALIÁS,

SEMPRE EM FAMA

EVENTO.

A minha linda irmã Magali Golosov, 
feliz, com mais um ano de vida (1º)

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Noval Paredes e Denize Paredes 
renovando seus votos de 31 anos 

de casados

A bela Mariana Reid em altas curtições de seu 
aniversário, que aconteceu no dia 29 de agosto. 

Parabéns e muitas felicidades!!!

Francielle Terra Martillen Dias ao lado do marido Martillen 
Dias celebrando o aniversário dela, no último domingo 
(30). Parabéns, que Deus lhe dê saúde e mais amor!!!

A charmosa Vania Neves em festa de mais um 
ano de vida, ao lado de sua irmã Marystela. 

Parabéns, que você continue com essa empatia 
que lhe é peculiar para com todos!!!

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

O casal mega, 
NiqLoira e 

Anderson Mattos, 
aniversariantes da 

semana!

Cadu Novelino 
participará do 
evento Drive In 
Sounds

Parabéns para 
uma irmã 

maravilhosa
Amor eterno

Carinho é o que nunca vai faltar para 
essa irmã fi el e fascinante!!! É a preciosa 

professora Magali Golosov, que ao me 
lembrar do passado, vem memórias 

incríveis, de quanto me protegia e me 
cuidava. Esse momentos de raiz nunca 

mais vão deixar de existir em mim e sai-
ba que carrego de você muitas atitudes 

de carinho.
Parabéns, te amo e desejo muita luz 

para você, irmã amada!!!

Vale a pena acreditar no amor 
eterno!!! Exemplo disso é o casal 
Noval Paredes e Denize Paredes, 

que festeja seus 31 anos de casados 
ou seja a “Bodas de Nácar”, com 

grande respeito e lealdade e muita 
atenção recíproca.

Parabéns, vocês merecem toda 
felicidade do mundo!!!
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A Elefanta e Os Elefantinhos - A Obesidade
Numa floresta fechada de vasta 

mata morava uma família de elefan-
tes, composta de dois filhotes machos 
e uma fêmea. A mamãe elefanta vivia 
muito chateada, pois a sua bebê-fêmea 
estava se arrastando para andar de tão 
pesada. Não brincava, ficava olhando 
deitada do buraco, que seu próprio 
corpo havia feito no chão, os seus ir-
mãos se divertindo. A mamãe preo-
cupada com todo aquele desânimo da 
elefantinha é que ia até a pobrezinha 
amamentá-la. Enquanto isso, os dois 
bebês machos brincavam de se acabar 
numa poça que havia nas imediações 
e ainda se alimentavam muito bem de 
folhagens, plantas e capim. Somente 
deitavam na hora de dormir.

Certo dia, a mamãe elefanta levou 
sua menininha para uma consulta 
com o médico-elefante. Como era 
longe de onde morava, caminharam 
vagarosamente durante horas. En-
tretanto, ao chegar lá, o Dr. Elefante 
passou uma dieta à base de brotos 
para a pequenina. Ao chegar de volta 
a sua moradia, a elefantinha voltou 
para seu buraco preferido e ali ficou, 
nada fazia para procurar os brotos pa-
ra se alimentar. Até que um belo dia a 
mamãe elefanta deu uma surra de 
tromba na elefantinha. Foi somente 
assim que levantou e buscou comer 
seus brotinhos. Ufaaaa, que luta!!! 

Sabe, pequeno, na vida têm pesso-
as assim como essa elefantinha. Veja 

o caso da Jorgina, ela começou a ficar 
muito deitada, não gostava de brincar 
com seus muitos brinquedos. Só sabia 
dormir. Sabe o que aconteceu, com 14 
anos ficou com 90 quilos. Sua mãe, 
após convencê-la a sair daquela cama 
e vendo que não adiantava, deu uns 
bons tapinhas na mocinha e a levou a 
nutricionista. Quando saiu do consul-
tório já passou na rua e a matriculou 
numa academia de dança, fez todas 
as receitas da profissional e a obrigou 
a comer de três em três horas. Agora 
está a maior gatinha, a Jorgina se sen-
tindo super de bem com vida. Valeu, 
não é pequenos?

Moral: Cuidar da saúde desde 
cedo é a melhor prevenção!!!

Esse neném lindo e fofo é o Ravi Feijó Jatobá Baiense, o presente de Deus na 
vida de seus papais: Isabelle e Leonardo e ainda a paixão do mundo da vovó 

Celia Jatobá. Um principezinho!!!

Belas, gloriosas 
e charmosas!!! 

Assim são as 
irmãs, Lis e Maitê 
Vasconcellos, as 

fl ores que perfumam 
o dia-a-dia de seus 

papais: Bianca e 
Ruddy Henrique 

Vasconcellos. 
Grandes Amores!!!

Esse é o reizinho coroado de afeto!!! É o Bento Melo de Souza Gomes, o 
talentoso rapazinho da vida de seus papais: Priscila e Divalter. Uma bênção!!!

Parece um anjinho 
com suas asas 
esplendorosas!!! É 
a Yasmin Santos 
Wyatt, a angelical 
mocinha dos olhos de 
seus papais: Ivone e 
Wagner Wyatt. Uma 
felicidade!!!

Ela é linda de todos os ângulos!!! 
É a Nicole Lopes Leão, o arco-
íris do universo do vovô Edival 
Rangel. Perfeita!!!

Esse lindo garotão é sinônimo 
de sorriso!!! É o Ricardo 
Salgado Neto, a energia 
boa, que atrai a alegria para 
o mundo de seus papais: 
Debora e Ricardo Salgado. 
Mágico o meninão!!!
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