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APRESENTAÇÃO EM PENEDO
A dupla Julinho Marassi & Gutemberg vai se apresentar nesta
sexta-feira, dia 6, a partir das 21 horas na Clave Music Bar, em
Penedo, Itatiaia. O local fica na Avenida das Mangueiras, nº
1776. Já no sábado os músicos tocam em um evento particular
em Volta Redonda. Os shows trazem os maiores hits da dupla
como ‘Appaloosa’, ‘Maromba’ e ‘Aos Meus Heróis’. Além disso, os
sucessos da Música Popular Brasileira (MPB), samba e clássicos
do pop nacional também estarão no repertório.
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Cia Teatral Calegari
está com inscrições abertas
para curso de atores

Uma pessoa dedicada
nunca perde, só ganha

Divulgação

Atualmente
a companhia
conta com quase
70 integrantes,
que participam
e produzem
espetáculos para
públicos variados
Barra MaNSa
A Cia Teatral Calegari está
com inscrições abertas para o
ano de 2020 para as turmas
infantil, juvenil e adulta. Consolidada desde 2011 a Cia tem
como diretor o professor de
teatro Danilo Calegari Manzela. A companhia tem como
foco principal a seriedade,
dedicação e amor à arte e oferece oportunidade de formação
para seus atores, mostrando
que, sim, é possível viver dessa
carreira tão encantadora.
A Cia Teatral Calegari fica
localizada no Ilha Clube, no
Ano Bom. Crianças, adolescentes, jovens e adultos que
quiserem fazer uma avaliação

CIA TEM como foco principal a seriedade, dedicação e amor à arte

ou aula experimental podem
entrar em contato pelo instagram: @ciateatralcalegari ou
pelos telefones: (21) 988465090 e (24) 99204-0651.
De acordo com o diretor
da Cia Calegari, ao longo
desses nove anos a companhia
conseguiu se estruturar no
município e isso, segundo ele,
resultou em muitos trabalhos,
aulas e reconhecimento. “Tudo
isso, hoje, faz com que a Cia
Calegari seja uma grande
oportunidade para quem gosta

de teatro e pretende aprender
sobre essa arte”, frisa o diretor.
Atualmente a companhia
conta com quase 70 atores,
que participam e produzem
espetáculos para públicos
variados. Conforme conta o
diretor, para abrir os trabalhos
em 2020, junto a seus alunos,
a Cia Teatral Calegari ofereceu
a oficina: Treinamento do
Ator: Criação e Construção
para adultos e crianças, cujo
retorno foi muito positivo.
A proposta, de acordo com

ele, foi ampliar os estudos sobre
a formação do ator visando
identificar e explorar princípios
e procedimentos que promovam
a autonomia técnica e criativa
do ator no exercício profissional. Ao final do treinamento,
todos os atores participaram
da gravação de um filme que,
segundo o professor, oportunizou eles colocarem em prática
tudo o que foi absorvido nos três
dias de treinamento. “A ideia,
nesses três dias de treinamento,
foi preparar os atores para atividades também fora do horário
de aula. Sempre digo para os
alunos que, hoje, eu vejo a Cia
Teatral Calegari mais como um
curso para atores, do que só um
curso de teatro. Com isso, tento
dar para os alunos desafios em
todas as áreas de atuação. As
atividades da sala de aula sempre são estruturadas de modo
que a gente possa contemplar
o trabalho do ator e também
é assim para o cinema e TV. O
objetivo da companhia é oferecer experiência e deixar nossos
atores cada vez mais entregues
e mais prontos para quando
aparecer uma oportunidade”,
finaliza.

Projeto ‘Passeio Histórico’ tem início hoje
Gleisiane Carvalho

reSeNDe
Acontece hoje a primeira
edição do ‘Passeio Histórico’.
A iniciativa é desenvolvida
pela prefeitura, por meio da
Fundação Casa da Cultura
Macedo Miranda (FCCMM).
O ‘Passeio Histórico’ pretende
oferecer a grupos de alunos das
redes pública e privada uma caminhada pelo Centro Histórico
do município, contando sua
história a partir de seus prédios,
construções e monumentos.
A oportunidade da visitação
guiada aos principais pontos
históricos também está aberta
para outros grupos interessados,
mediante inscrição prévia. O
agendamento pode ser feito
pelo telefone (24) 3354-6927,
entre 13 e 17 horas no Arquivo
Histórico Municipal. O Passeio Histórico acontecerá toda
sexta-feira, exceto em feriados,
podendo receber grupos de até
40 pessoas no período da manhã,
a partir de 9 horas, e da tarde,
às 14 horas.

TOuR pelos pontos históricos será toda sexta-feira, exceto em feriados

Além dos pontos arquitetônicos da cidade, o público poderá conhecer os equipamentos
culturais que integram a Casa da
Cultura, como o Museu de Arte
Moderna (MAM), a Biblioteca
Pública Municipal Jandyr César
Sampaio, o Museu da Imagem e
do Som (MIS) e o Arquivo Histórico Municipal, suas histórias,
acervos e serviços.
De acordo com o presidente
da Casa da Cultura, Thiago Zaidan, o desenvolvimento do pro-

jeto beneficia, principalmente,
a nova geração de resendenses,
que vai conhecer com riqueza de
detalhes a construção histórica
da cidade onde mora. Ainda
segundo ele, o percurso será
limitado ao Centro Histórico,
proporcionando um tour tranquilo e nada cansativo para que
todos aproveitem da melhor
forma. “O projeto idealizado
pelo diretor do Arquivo Histórico, Angelo Tramezzino, é
uma forma não só de incentivar

a cultura para as novas gerações,
mas de desenvolver nelas a
afeição e a proximidade com
nossos espaços culturais, como
o próprio Arquivo Histórico, na
Casa da Cultura. Esses alunos
darão continuidade ao trabalho
um dia. Conservar a história
da Resende será uma responsabilidade passada para esses
estudantes”, explica Zaidan.
Para o secretário municipal
de Indústria, Comércio e Turismo, Thiago Diniz, o projeto
acaba se tornando mais um atrativo para o turismo da região, já
que pessoas de outros lugares
também poderão agendar o
passeio. “Quando você visita
uma cidade em família ou entre
amigos, é muito interessante
saber um pouco mais sobre sua
história, cultura local e todos os
elementos que compõem essa
construção. Levando isso em
consideração, todos que vierem passar férias em Resende
poderão conhecer em detalhes
nossos pontos impregnados de
história e cultura”, frisa.

Homem alcoolizado é preso após agredir casal
Barra MaNSa
Um casal – mulher de
30 anos e homem de 36 - foi
agredido no bairro Água
Comprida na noite de quarta-

-feira por um homem de 34
anos. A Polícia Militar foi
chamada pela mulher que
chegou na sede da 2ª Companhia no bairro Vila Nova
informando que ela e seu
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companheiro tinham sido
agredidos. O homem, autor
das agressões foi encontrado
pelos agentes alcoolizado.
Ficou preso.
Segundo boletim de ocor-

Redação Principal e Parque Gráfico
Barra MaNSa: rua Michel Wardini, 100
Centro - Cep: 27.330-100
55 + 24 + 3028 1409 / 99911 0101
redacao@avozdacidade.com
grafica@avozdacidade.com

Departamento Comercial

rência, ele resistiu a prisão e
ainda machucou um segundo sargento. Todos foram
levados para a Santa Casa e
depois feito registro na 90ª
Delegacia de Polícia.

E, tudo quanto fizerdes,
fazei-o de todo o coração,
como ao Senhor, e não aos
homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão
da herança, porque a Cristo,
o Senhor, servis. Mas, quem
fizer agravo receberá o agravo
que fizer; pois não há distinção de pessoas. (Colossenses
3.23-25).
A dedicação é um procedimento valioso na vida de
quem a possui. A dedicação
precede a perfeição.
Quem é dedicado é sábio,
é inteligente. O que faz, o faz
com amor. O dedicado sempre
é elogiado. Um profissional
dedicado é procurado, é valorizado, pode-se cofiar nele.
Um patrão que tem um
empregado dedicado, ele não
quer perde-lo de maneira nenhuma. Pois ele nunca deixa
nada pela metade.
Agradece a Deus todo
aquele que é ajudado por uma
pessoa dedicada.
Uma mulher dedicada ao
seu marido, aos seus filhos
e a sua casa, demonstra que
os ama. A dedicação livra a
dona de casa da ociosidade,
do relaxamento, da vergonha
de ser censurada.
A dedicação ocupa o tempo, e não dá ocasião à preguiça,
aos prejuízos, ás intrigas.
Da mesma maneira, um
marido dedicado é a felicidade
dos seus; porque ele se esmera
por ver seu lar perfeito, bonito; sua esposa e filhos bem
cuidados.
O Sábio Salomão disse:
Viste a um homem diligente
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BUFFET - SRP. Início do recebimento das propostas: 10/03/2020 às 17h - Encerramento de recebimento:
20/03/2020 às 09h00 - Abertura: 20/03/2020 às 09h01 - Início
do Pregão: 20/03/2020 às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2020
OBJETO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS.
Início do recebimento das propostas: 11/03/2020 às 17h Encerramento de recebimento: 23/03/2020 às 09h00 - Abertura: 23/03/2020 às 09h01 - Início do Pregão: 23/03/2020
às 09h30.
PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA - SRP.
Início do recebimento das propostas: 11/03/2020 às 17h Encerramento de recebimento: 23/03/2020 às 14h00 - Abertura: 23/03/2020 às 14h01 - Início do Pregão: 23/03/2020
às 14h30.
TOMADA DE PREÇOS N. 001/2020/A
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE QUADRA. DATA: 25/03/2020 às 09h00.
O edital poderá ser obtido através do site www.barramansa.
rj.gov.br. Maiores informações (24) 2106-3534 e pelo e-mail
edital@barramansa.rj.gov.br ou coordenadoria.compras@
gmail.com
Renata É. de M. das N. Conceição
Assistente Administrativo

Sedes
aNgra DOS reIS: Travessa Santa luzia, 35 - Sala
207 Centro.

na sua obra? perante reis será
posto: não será posto perante
os de baixa sorte. (Provérbios
22.29).
Um grande exemplo de
dedicação encontramos em
José filho de Jacó. Ele foi dedicado trabalhando para seu
pai Jacó; que o elogiava. Isso
trouxe peleja dos seus irmãos
contra José; que o venderam
como escravo e foi levado para
o mercado no Egito. José foi
comprado pelo governador e
passou a servi-lo. E pela sua
dedicação foi exaltado por
Deus a ser mordomo de toda
casa do seu amo.
Por fim, José tornou-se o
vice-rei do Egito. Tudo pela
sua dedicação.
Jesus deu exemplo de
dedicação quando assumiu a
responsabilidade de todos os
nossos pecados sobre si. E com
dedicação se ofereceu como
preço de redenção para salvação de toda a humanidade, e
no final da sua missão na cruz,
Ele disse: Está consumado!
[Perfeito, realizado].
Uma pessoa dedicada
que procura sempre agradar
a Deus e fazer a Sua vontade.
No final, será elogiado: E o
seu senhor lhe disse: Bem
está, servo bom e fiel. Sobre
o pouco foste fiel, sobre muito
te colocarei; entra [na vida
prazerosa} do teu senhor.
(Mateus 25.23).
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Barra Mansa, rio Claro, angra dos reis e Paraty; Volta redonda,
Piraí e Pinheiral; resende, Porto real e Quatis; Itatiaia, Barra do
Piraí, Valença, rio das Flores, Vassouras, Mendes, engenheiro
Paulo de Frontin, Paraíba do Sul, Três rios, Magé, Paracambi,
Seropédica, Itaguaí, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis,
São João de Meriti, Belford roxo, Duque de Caxias,Miguel
Pereira, Paty do alferes, Niterói e rio de Janeiro.
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