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O DEBATE DIÁRIO DE MACAÉ

CADERNO DOIS
Empresária roda mundo e dá dicas 
sobre o interior da Inglaterra
Vivian Fernandes retornou recentemente de uma temporada especial pela Europa
Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

V iajar é fonte de inspiração 
e o maior deleite de prazer 
do bem viver. Para muitos, 

viagem simboliza reunir família 
e amigos para a curtição em cli-
ma de excusão. Mas para outros, 
a viagem é uma paixão tão com-
pleta que basta conhecer luga-
res diferentes para se tornar o 
melhor passeio. Neste sentido, 
a empresária de Macaé, Vívian 
Fernandes se declara uma apai-
xonada por viagem e que desco-
briu o prazer de viajar só.

“Amo compartilhar novas ex-
periências que desfruto em mi-
nhas viagens”, declarou Vívian, 
que retornou recentemente de 
uma temporada especial pela 
Europa, cumprindo um roteiro 
nada tradicional, conhecendo a 
fundo a Inglaterra, França e seu 
interior, e finalizando em Portu-
gal, e seu litoral.

Assim, Vivian destaca os pon-
tos que mais a tocaram, come-
çando pela Inglaterra, onde ela 
deixa dicas preciosas, fora do ro-
teiro turístico tradicional, para 
todos que curtem descobertas 
em qualquer parte do mundo.

NORTE DA INGLATERRA
Vivian destaca o Norte da 

Inglaterra, onde esteve em ju-
nho deste ano pela primeira 

CRÉDITO

Vivian destacou o Norte da Inglaterra, onde esteve em junho deste ano pela primeira vez, numa deliciosa viagem de trem

vez, numa deliciosa viagem de 
trem, a partir de Londres pelo 
Reino Unido. “Comecei por Li-
verpool, em Crosby Beach, onde 
me deparei com uma cena que 
me arrepiou: as 100 figuras do 
"Another Place", esculpidas em 
ferro fundido pelo artista An-
tony Gormley, pesando 650kgs 
cada, chumbadas por 3km na 
faixa litorânea da praia, se es-
tendendo perto de 1km para 
dentro do mar, em pontos irre-
gulares”, contou ela.

As figuras são feitas de moldes 
do próprio corpo do artista, em 
pé na praia, todos olhando para 
o horizonte, em silenciosa ex-
pectativa aproveitando o fluxo 
e refluxo da maré para explorar 
o relacionamento do homem 
com a natureza. Exposto à luz 
e ao tempo, a nudez de um ho-
mem de meia idade, que tenta 
permanecer de pé e respirar en-
carando o horizonte. “Me arre-
piei chegando às lágrimas. Não 
dá para esquecer”, disse.

Outro ponto destacado por 
ela foi o Phillarmonic Pub, cons-
truído em 1898/1900, sendo re-
gistrado na lista de Patrimônio 
Nacional da Inglaterra. Deta-
lhes maravilhosos. “Para quem 
não bebe, como eu, bastou sen-
tar e se encantar com a decora-
ção do local. Paul McCartney 
se apresentou lá num concerto 
improvisado em 2018”, revelou.

Lake District National Park
uma das raras regiões mon-
tanhosas da Inglaterra, paisa-
gens inspiradoras, com seus inú-
meros lagos refletindo de manei-
ra espetacular o céu limpo.

Viaduto de Ribblehead, onde 
Vívian fez questão de descer da 
estrada até ele, se deparando 
com a estrutura impressionan-
te da ferrovia com seus 24 arcos 

de pedra a 32 metros acima da 
charneca. Sua construção cau-
sou tantas perdas de vidas, que 
a ferrovia pagou por uma expan-
são do cemitério local.

Yorkshire e seus 
lindos vilarejos
Yorkshire e seus lindos vilarejos deixaram 
Vívian com um sorriso nos lábios. Ela ressalta que 
os "Cottages" encantadores convidam a todos a 
sentar em suas mesas, compartilhando deliciosos 
quitutes típicos da região. E as flores harmonizam 
com as pedras brutas antigas de suas construções 
um ambiente acolhedor, que faz ter vontade de 
demorar mais por ali.

“Com tanta beleza, cultura e hospitalidade, lo-
jas e cafés pitorescos, você se sente inserida tran-
quilamente neste cenário perfeito”, informou ela.

País De Gales, 
Bodnant Garden
O local tem parques e jardins mundialmente 
famosos, por abrigarem plantas de todo o mundo, 
coleção histórica de árvores nativas e exóticas, em 
80 acres de puro deslumbramento.

“Mas tire um dia inteiro com sapatos e roupa con-
fortáveis, mochila com garrafa d'água, e deixe-se levar 
pelo encanto das trilhas, por entre pequenos riachos 
e cachoeiras, encontrando bosques que brilham em 
cores surpreendentes. E que delícia o chá da tarde, 
ou o pic-nic que te convida a sentar na relva, ou num 
banco tosco, fechando os olhos de prazer com aquele 
pão caseiro, recheado de coisa boa, e agradecer aos 
céus pelo privilégio de descobrir este verdadeiro 
sonho, reino de fadas”, concluiu Vívian Fernandes.
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AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

Psicopatologia Biomusical e a Psicopatologia dos Processos

Desde muito pequeno eu comecei a 
ver a vida pelos ‘ouvidos’. Eu aprendi 
a escutar os processos da vida. Minha 
mãe tocava piano para mim todas as 
tardes. E ali eu pude aprender a sen-
tir que a vida era musical. A vida se 
faz como um processo ininterrupto, 
num movimento sempre na direção 
daquilo que não sabemos jamais. De-
pois de muito tempo descobri na filo-
sofia de Deleuze a perspectiva de que a 
vida era musical. A música é a arte dos 
processos. Ela é a grande metáfora 
da vida, pois, a vida está em constan-
te transformação e movimento. Foi 
no encontro com a biologia de Jacob 
Von Uexkül que pude me deparar com 
a sua visão de que a natureza segue os 
princípios da música. A vida da natu-
reza é feita por contrapontos. Algo de 
um ser toca um outro ser para que en-
trem em ressonâncias, para que façam 
acordes uns com os outros. Uexkül nos 
diz: ̃ se não houvesse nada da abelha na 
flor e se não houvesse nada de flor na 
abelha, o acorde não se faria !̃ Ele nos 
proporciona a visão de um mundo que 
é feito por composições. Um mundo 
que é feito pela lógica das harmonias, 
ritmos, cadências, contrapontos, res-
sonâncias, sincronias, sintonias entre 
seres tão diferentes uns dos outros.

Depois como terapeuta eu aprendi a 
ver o mundo a partir das classificações 
da psicopatologia. Como trabalhador 
em saúde mental e, trabalhando em 
equipes de saúde mental, passei a com-
preender aquilo que as pessoas sentiam 
como ‘sintomas’, como ‘transtornos 
psíquicos’ etc. Com o tempo e a partir 

de muitas experiências aprendidas e 
desenvolvidas com os colegas de tra-
balhos e com os pacientes-usuários de 
saúde mental e do consultório pude, de 
pouco a pouco, desenvolver um olhar 
sobre as experiências sensíveis das 
pessoas utilizando-se a perspectiva da 
arte, da música, da literatura, da poesia 
como ferramentas de compreensão. 
Como Musicoterapeuta, com com for-
mação na Abordagem Gestáltica, como 
filósofo e com outras formações, pude 
desenvolver um olhar dinâmico, estéti-
co e mais plástico sobre os processos de 
formação dos ‘sintomas’ que cada pes-
soa. Pude perceber que uma emoção, 
um sintoma, não nasce exclusivamente 
da pessoa. Uma emoção, um sintoma, 
nasce de um campo de experiências de 
afetações por contrapontos. Será preci-
so que algo do ambiente toque e afeta 
uma pessoa para que uma emoção ou 
um sintoma possa se expressar em sua 
vida. Emoções, sentimentos, sensações, 
sintomas são efeitos de processos de 
coexistência. Mesmo que a pessoa não 
saiba as causas do que sente ela pode, de 
pouco a pouco, desenvolver a sensibili-
dade de fazer as ‘leituras’ desta escrita 
e desta fala que se expressa por sinais 
afetivos, por uma potência linguageira 
do corpo. De pouco a pouco a pessoa 
ela pode desenvolver a capacidade de 
fazer as leituras das partituras de emo-
ções, de sensações, de afetos, de ideias, 
de imagens, de desejos sobre os quais 
não possui tanto conhecimento. Pode 
compreender que as suas formas de 
compor os contatos na vida são feitos 
por contrapontos com pessoas, situa-

ções, com tantas possibilidades e expe-
riências. No entanto, ela não aprendeu a 
‘ler’ os processos de construção da vida 
de forma biomusical, ou seja, sobre co-
mo a ‘musicalidade de sua vida’ foi feita 
e sobre como é feita na sua vida atual-
mente. Compreender seus ritmos, suas 
cadências no ato de fazer contatos com 
os outros e as situações. Compreender 
como ela ‘marca os ritmos dos seus en-
contros’, com os outros, com as situa-
ções e consigo mesma. Compreender 
quais qualidades de acordes afetivos, 
com suas qualidades intensivas ale-
gres e tristes têm se produzido em sua 
vida. Compreender os biorritmos dos 
contatos, ou seja, os processos de sentir 
as ressonâncias-simpatias, sincronias, 
empatias, sintonias afetivas que advém 
de cada encontro. Será poder fazer uma 
‘alfabetização afetiva’ sobre os campos 
de experiências afetivos. Campos de 
experiências que seguem princípios 
estéticos de vida. Princípios de reinven-
ção de si. Princípios que desenvolvem a 
capacidade criadora de aprender a dar 
novas formas ao processo de sentir, de 
pensar e de estar na relação com as di-
ferenças, com aquilo que é inédito, com 
as incertezas, com o processo sempre 
renovado da vida. Este é um dos cami-
nhos possíveis para a compreensão 
e reinvenção do processo de viver de 
forma criativa, num processo onde arte, 
filosofia e clínica se aliançam como uma 
das formas possíveis para a construção 
de uma vida potente.

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 MACAÉ -  Que tal visitarmos, através da poesia nossa Região Serrana, aquela beleza 
ímpar, onde temos  lindos caminhos a trilhar... Vamos ao Sana? Quem será seu guardião?  Uma ave em 
cujo peito  rochoso tem lá dentro um coração a pulsar? Ou nós, todos que amam essa terra tão linda?

Guardião do Sana
Aurora Ribeiro Pacheco

Não me vejas sem sentidos,
pois muitos eu posso ter,
rodeado por teu verde,
e em teus rios caudalosos
meu sangue está a correr...
As tuas manhãs azuis
revelam o perfume teu
se vôo mesmo inerte
em teu céu, sinto a mão de Deus...

Não me vejas sem sentido,
escuta o canto meu,
e as cachoeiras sorrindo
querem me fazer voar,
alegram o pranto da mata
que a chuva vem derramar...
Mas se choro em corredeiras
pelo encanto que é só meu,
nas noites belas estrelas

me levam até Morfeu...

Não me vejas sem sentidos,
estou aqui neste encanto
e sou rocha viva a cismar,
que te admirando tanto
sou do dia, sol a pino,
sou da noite, do luar...

Não me vejas sem sentidos,
sou a paz que te embriaga
e estou aqui pra zelar...
Vou sonhando, sou magia
enquanto emano energia,
meus olhos estão a flanar...
Sou o guardião do Sana,
meu sonho é poder voar!
Sou o guardião do Sana,
Sou o Rei desse lugar...

VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

“Pois vocês são povo consagrado ao Senhor, ao seu 
Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor 

os escolheu para serem o seu tesouro pessoal.” 
(DEUTERONÔMIO 14:2)

A bela Marabel esteve em clima festivo, nesta sex-
ta-feira (25), celebrando mais um ano de vida. Aliás, a 
aniversariante vive passeando. Chegou outro dia da 
Europa e já está de malas prontas para embarcar para a 
Tailândia com mais 7 amigos e já está com tudo pronto 
pra curtir festas de final de ano nos Estados Unidos.

Felicidades, querida!!!

A bela aniversariante Marabel 
em clima festivo sexta-feira

Linda passeadeira!!!

A primeira joia é a minha amiga de uma vida intei-
ra, Tereza Cristina Cure, pessoa linda que fez aniver-
sário dia 8 de outubro. Amo demais! A segunda joia 
preciosa é a minha querida colunista Kátia Golosov 
Cure, amiga de todas as horas e que me dá carinho 
sempre que preciso, e que é a linda aniversariante 
de segunda-feira (28). A terceira joia rara é Hélia 
Ladeira Cuiabano, minha doce sobrinha, amiga e 
confidente, que vai curtir clima de aniversário no 

próximo dia 15 de novembro.
Uma comemoração especial marcou as datas, 

por conta de Tereza Cure, que abriu sua casa para 
receber o membros da Célula da Igreja Ministério 
Apostólico Gileade, em meio a delicioso jantar, mui-
ta alegria e todos honrando a Deus.

Como é bom ter amigas de verdade! Como é ma-
ravilhoso ter vocês na minha vida!!! Deus as abençoe 
e as proteja hoje e sempre!!!

3 joias raras

O Coro de Cigarras de Macaé voltou a unir suas vozes, só 
que desta vez foi preparar a comemoração dos 27 anos do 
grupo. A festa acontecerá no próximo dia 13 de novembro, 
em clima de muitas surpresas poéticas. Na reunião, Aurora 
Ribeiro recebeu os amigos do Grupo e as Cigarras Ivonete, 
Sandra Wyatt, Leci Dias, Sandra Estácio, Éstia Batista e Dilton 
Pereira, cumprindo o lema ‘Amor a Macaé e o amor à poesia’.

Mil parabéns!!!

O Coro de Cigarras de Macaé reunido 
em ritmo de festa de 27 anos de 

atividades, na residência de Aurora

Coro de Cigarras 
de Macaé

Um terreno baldio no coração da Praia dos Cavalei-
ros (Rua Jorge Reid) está deixando os moradores ao 
redor desesperados. Fundos de uma pousada, o local é 
concentração de lixo, constituindo-se num verdadeiro 
criadouro de ratos e insetos transmissores de doenças. 
Os moradores estão desesperados com suas residências 
invadidas por roedores. Saúde pública, cadê você???

O terreno é concentração de lixo e está 
infestado de ratos e insetos transmissores 

de doenças

Moradores 
desesperados

A Agência Ma-
caé Centro da Si-
coob completa o 
seu segundo ano 
de atividades. A 
c o m e m o r a ç ã o 
acontece neste 
domingo (27) na 
sede da agência 
(Rua Júlio Olivier, 
449 - Centro), a 
partir das 9h.

Sicoob 
em 

festa

Em dia especial quinta-feira (24) esteve a que-
rida Denise Cabral, por conta de sua nova idade. 
A aniversariante curtiu o clima festivo junto a 
familia em sua residência. 

Felicidades, querida!!! Deus a abençoe!!!

A aniversariante Denise em clima 
festivo na quinta-feira

Linda aniversariante
No último sábado (19), foram comemorados os 

80 anos de Jorge Santiago com uma linda festa 
preparada pela esposa Onilda e os filhos Gabrie-
la, Michele e Santiago. A decoração, com o tema 
‘Bar do Jorge - Boteco Caipira’, foi uma ideia 
da família com criação da Tematic Party que 
divertiu os convidados com sua originalidade e 
criatividade, principalmente nos personalizados.

Parabéns ao aniversariante pela linda família! 
Felicidades!!!

O aniversariante Jorge em clima festivo 
ao lado da esposa Onilda e os filhos 

Gabriela, Michele e Santiago

80 anos de vidaAs três belas joias 
aniversariantes, 
Tereza, Kátia e 
Hélia

JENYFER FOTOGRAFIA

Esta poesia é dedicada a um dos defensores  da Região Serrana, o nosso radialista Antônio José Quintela 
de Abreu, o  “Zezé de Abreu”. Nossa região, tão linda, tanto no Litoral quanto na Serra merece especial 
atenção,  merece cuidados.  Ensinamentos as crianças e adultos do quanto é prejudicial se jogar um simples 
copinho descartável ou latinha de bebida ao longo da estrada, na cachoeira, no pasto, no rio... Não precisa-
mos ser formados em Meio Ambiente para ver que a falta cidadania se faz presente,  nas ruas sujas, logo 
depois da passagem de um agente de limpeza;  no se lavar calçadas com água da “direta”, quando tantos 
estão sem o preciso líquido;  no não querer ser responsável,   deixando os erros que podem ser corrigidos, 
se perpetuarem, simplesmente,  jogando a culpa nos outros... Podemos fazer poesia no nosso dia a dia,  
trabalhando com o bom senso de que tudo isso é nosso, tudo isso nos pertence e cada verso que escrevemos, 
no zelo e amor pelo próximo e pela Natureza reverterá em benefício comum,  ou  certamente estaremos...
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AGENDA CULTURAL

Teatro é Sesi 
 ● COMANDANDO a boa programa-
ção para todos os gostos e idade, 
tanto adulto quanto infantil, nes-
te mês de outubro, o Teatro do 
Sesi Macaé promove no dia 24 
o espetáculo adulto ‘A Invenção 
do Nordeste’ às 20h. A entrada 
custa R$ 22 (inteira) e a clas-
sificação etaria e de 16 anos. E 
fechando o mês com chave de 
ouro, no dia 30, o Ensaio Cultu-
rAll apresenta ‘The Bon Jovi Ex-
perience’ com Fábio HZ às 20h. 
O ingresso custa R$ 40 (inteira) 
e a classificação etária é de 16 
anos. Os ingressos estão à venda  
a partir de hoje, 1º de outubro, so-
mente no atendimento da Firjan 
SESI Macaé. O Teatro do Sesi 
Macaé fica na Alameda Etelvino 
Gomes, 155 (Bairro Riviera Flu-
minense).
 ● SERVIÇO: Programação do Teatro 
do Sesi Macaé
 ● DATAS: 24 e 30
 ● LOCAL: Teatro do Sesi Macaé - 
Alameda Etelvino Gomes, 155 
(Bairro Riviera Fluminense)

Curso de Teatro
 ● ESTÃO abertas as inscrições para 
o Curso de Teatro para Crianças e 
Adolescentes. O evento acontece 
no Espaço de Festa FAC, numa 
oranização da Organogrupotea-
tral (produtora cultural Margareth 
Indio do Brasil), em horários ma-
nhã e tarde.

 ● SERVIÇO: Curso de Teatro para 
Crianças e Adolescentes
 ● DATA: Meses de julho e agosto
 ● LOCAL: Espaço de Festa FAC - 
Rua Teixeira de Gouveia, 1051 - 
Centro
 ● OUTRAS informações:  (22) 
99943-1552

Atelier Aquarela
 ● SOB a direção da Professora 
Jomapina, artista plástica com 
mais de 20 anos de atividades, 
o Atelier Aquarela promove aulas 
de artes terapêuticas e relaxan-
tes para pessoas com necessi-
dades especiais, e também para 
aquelas que buscam o artesana-
to como fonte de renda. As au-
las são de desenhos artísticos, 
reciclagem, pintura em MDF, 
Colagem, pintura em tecido, 
técnicas de pintura, pintura em 
tela e técnicas de desenho. Os 
cursos acontecem na Av. Rui 
Barbosa, 264 loja 07 - Galeria 
Elias Agostinho - Centro.
 ● SERVIÇO: Aulas de artes terapêu-
ticas e relaxantes
 ● DATA: março/19
 ● LOCAL: Av. Rui Barbosa, 264 
loja 07 - Galeria Elias Agosti-
nho - Centro

Feira Caipira da Serra
 ● SEMANALMENTE, a Feira Caipira 
da Serra de Macaé acontece na 
Praça Gê Sardenberg (antiga Câ-
mara Municipal de Macaé), das 
9h às 19h, trazendo a proposta de 

implementar uma cultura susten-
tável para que sejam divulgadas a 
agroecologia, a troca de ideias e 
experiências com os integrantes 
e visitantes da feira, visando ainda 
incentivar o cultivo de hortas natu-
rais ou orgânicas rurais e urbanas, 
além de alertar sobre os perigos 
dos agrotóxicos e dos transgêni-
cos. A feira oferece alimentação 
saudável, arte, artesanato, cinema 
ambiental e música ao vivo todas 
às sextas-feiras.
 ● SERVIÇO: Feira Caipira da Serra 
de Macaé
 ● DATA: toda sexta-feira
 ● LOCAL: Praça Gê Sardenberg (an-
tiga Câmara Municipal de Macaé)
 ● HORÁRIO: das 9h às 19h

Feira Barramar
 ● MUITO elogiada, a Feira Barra-
mares acontece toda quinta-feira 
das 19h às 23h, na Rua Elis Re-
gina - atrás do Atacadão, perto 
do Bairro Barreto. Organizada 
por moradores, o evento ofere-
ce boa gastronomia, artesanato, 
perfumaria e cosméticos, diversão 
para as crianças e música ao vivo.
 ● SERVIÇO: Feira Barramar
 ● DATA: toda quinta-feira
 ● LOCAL: .Rua Elis Regina - atrás do 
Atacadão, perto do Bairro Barreto
 ● HORÁRIO: das 19h às 23h

Feira de Agricultura 
Familiar

 ● VISANDO beneficiar tanto os pro-
dutores quanto a comunidade 

com os produtos de qualidade, 
acontece a 1ª Feira de Agricultura 
Familiar e Economia Solidária do 
Município de Macaé. O evento 
abre uma nova oportunidade de 
bons negócios na cidade. A Fei-
rinha é realizada semanalçmente, 
toda quarta-feira das 6h às 13h 
na Praça do Bairro da Glória, 
reunindo agricultores da cidade 
e região, e oferecendo seus ex-
celentes produtos do município e 
região, numa promoção da Coo-
perativa da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária do Município 
de Macaé, Coopmac.  A Diretora 
Financeira e de Administração, 
Miria Marins, esclarece que a 
proposta deste evento é propor-
cionar maior renda aos produto-
res, e promover o escoamento 
de suas mercadorias, oferecendo 
melhor qualidade aos consumi-
dores.
 ● SERVIÇO: Feira de Agricultura 
Familiar
 ● LOCAL: Praça do Bairro da Glória
 ● DATA: toda quarta-feira
 ● HORÁRIO: das 6h às 13h

Feirinha do Horto
 ● PELO terceiro ano consecutivo 
acontece a Feirinha do Horto, 
que se tornou um local de boa 
música, comidas gostosas e en-
contro de amigos. O evento é re-
alizado toda quinta-feira, a partir 
das 18h30, oferecendo yakisoba, 
vatapá, churrasquinhos, batata 
frita, cachorro quente, caldos, 

pastéis, doces, bebidas e arte-
sanato.
 ● SERVIÇO: Feirinha do Horto
 ● DATA: toda quinta-feira
 ● HORÁRIO: a partir das 18h30
 ● LOCAL: Village do Horto
 ● OUTRAS informações:  (22) 
99957-5299

Feira do Mirante
 ● SEMANALMENTE, acontece a 
Feira Gastronômica Artesanal 
do Mirante da Lagoa marcando 
pleno sucesso. O evento é rea-
lizado às quintas-feiras, a partir 
das 19h, com talentos locais, 
transcorrendo em meio a diver-
sas barracas com pastéis, bata-
tas fritas, pizzas, caldos, tortas, 
bolos, doces, acarajé, churrasco, 
empadas e outros. A feira vem 
atraindo a presença de um pú-
blico crescente a cada semana, 
recebendo moradores e convi-
dados, sendo considerada uma 
excelente opção para famílias e 
amigos.
 ● SERVIÇO: Feira Gastronômica 
Artesanal do Mirante da Lagoa
 ● LOCAL: Mirante da Lagoa
 ● DATA: todas as quintas-feiras
 ● HORÁRIO: a partir das 19h

Neuróticos Anônimos
 ● PROBLEMAS com depressão, soli-
dão, raiva, ansiedade, timidez, in-
sônia, ciúmes, pânico e estresse? 
Procure o Neuróticos Anônimos, 
através do Grupo Conviver e Revi-
ver, que funciona na Rua Prefeito 

Moreira Neto, 72 - 3º Andar - Pa-
róquia São João Batista. As reuni-
ões acontecem aos domingos, de 
17h às 19h. O Programa de Recu-
peração de Neuróticos Anônimos 
tem por base os 12 passos, que 
propõem um programa de vida 
plena de amor e felicidade e as 
12 tradições, que propõem uma 
convivência harmoniosa com to-
das as outras pessoas.
 ● SERVIÇO: Programa de Recupe-
ração de Neuróticos Anônimos
 ● DATA: Aos domingos
 ● HORÁRIO: das 17h às 19h
 ● LOCAL: Paróquia São João Ba-
tista - Rua Prefeito Moreira Neto, 
72 - 3º Andar
 ● INFORMAÇÕES: telefone (22) 
99229-1945 (Claro) / 99799-
5649 (Vivo) / e-mail podersupe-
rior12@gmail.com

Aion Ville
 ● ALIADO aos bons momentos, que-
mnão conhece deve conhecer o 
espaço Aion Ville, no Mar do Nor-
te, para agradáveis horas de lazer 
e de festas, além de treinamen-
tos especiais para funcionários 
de empresas. Informações tel. 
2762-1037.
 ● OS Interessados em divulgar 
eventos em Macaé e região po-
dem entrar em contato com a 
jornalista Isis Maria, através dos 
telefones (22) 2106-6060 - ra-
mal 1212 / ou 99985-0803 ou 
pelo e-mail: isismaria@odebate-
on.com.br

CINEMA Programação de Cinema de 24 de outubro a 3 de novembro de 2019

Zumbilândia - Atire 
Duas Vezes

 ● GÊNERO: Comédia e Terror
 ● CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
 ● HORÁRIOS: 15h (2D/Dub), 17h 
(2D/Dub), 19h10 (2D/Dub), 21h15 
(2D/Leg)
 ● SINOPSE:  Anos depois de se 
unirem para atravessar o início 
da epidemia zumbi nos Estados 
Unidos, Columbus (Jesse Eisen-
berg), Tallahassee (Woody Har-
relson), Wichita (Emma Stone) 
e Little Rock (Abigail Breslin) 
seguem buscando novos lugares 
para habitação e sobrevivência. 
Quando decidem ir até a Casa 
Branca, acabam encontrando 
outros sobreviventes e percebem 
que novos rumos podem ser ex-

plorados.

O Iluminado
 ● GÊNERO: Suspense
 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
 ● HORÁRIOS: 21h* (2D/Dub) *So-
mente terça-feira
 ● SINOPSE:  Durante o inverno, um 
homem (Jack Nicholson) é con-
tratado para ficar como vigia em 
um hotel no Colorado e vai para 
lá com a mulher (Shelley Duvall) 
e seu filho (Danny Lloyd). Porém, 
o contínuo isolamento começa a 
lhe causar problemas mentais 
sérios e ele vai se tornando cada 
vez mais agressivo e perigoso, ao 
mesmo tempo em que seu filho 
passa a ter visões de aconteci-
mentos ocorridos no passado, 

que também foram causados pelo 
isolamento excessivo.

Malévola                  
Dona do Mal

 ● GÊNERO: Aventura
 ● CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
 ● HORÁRIOS: 14h (3D/Dub), 16h20 
(3D/Dub), 18h30 (2D/Dub), 
18h45 (3D/Dub), 18h45 (2D/
Dub), 21h10 (3D/Dub)
 ● SINOPSE: Cinco anos após Aurora 
(Elle Fanning) despertar do sono 
profundo, a agora rainha dos Mo-
ors é pedida em casamento pelo 
príncipe Phillip (Harris Dickinson). 
Ela aceita o pedido e, com isso, 
parte rumo ao reino de Ulstead ao 
lado de Malévola (Angelina Jo-
lie), no intuito de conhecer seus 

futuros sogros, John (Robert Lin-
dsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). 
O jantar entre eles deveria ser de 
celebração entre os reinos, mas 
os interesses de Ingrith vêm à 
tona quando é criado um atrito 
com Malévola e os demais seres 
mágicos.

Projeto Gemini
 ● GÊNERO: Drama
 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
 ● HORÁRIOS: 19h (2D/Dub), 21h20 
(2D/Leg)
 ● SINOPSE:  O melhor assassino do 
mundo está ficando velho e me-
nos confiável. Por isso seus che-
fes decidem eliminá-lo criando um 
clone mais novo e mais forte com 
a tarefa de exterminá-lo. 

Coringa
 ● GÊNERO: Drama
 ● CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
 ● HORÁRIOS: 14h (2D/Dub), 16h15 
(2D/Dub), 18h40 (2D/Leg), 
20h50 (2D/Leg), 21h* (2D/Dub) 
*Exceto terça-feira
 ● SINOPSE:  Arthur Fleck (Joaquin 
Phoenix) trabalha como palhaço 
para uma agência de talentos e, 
toda semana, precisa compare-
cer a uma agente social, devido 
aos seus conhecidos problemas 
mentais. Após ser demitido, Fleck 
reage mal à gozação de três ho-
mens em pleno metrô e os mata. 
Os assassinatos iniciam um mo-
vimento popular contra a elite de 
Gotham City, da qual Thomas 
Wayne (Brett Cullen) é seu maior 

representante.

Angry Birds 2                
O Filme

 ● GÊNERO: Animação
 ● CLASSIFICAÇÃO: 6 anos
 ● HORÁRIOS: 15h* (2D/Dub), 17h 
(2D/Dub) *Somente sábado e 
domingo
 ● SINOPSE:  Red e seus amigos 
dedicam a vida a proteger a Ilha 
dos Pássaros dos constantes ata-
ques vindos da Ilha dos Porcos. 
Entretanto, quanto uma terceira 
ilha surge e começa a atacá-los, 
Leonardo, o rei dos porcos, de-
cide procurar seu arqui-inimigo 
em busca de uma trégua para 
que, juntos, possam enfrentar a 
ameaça em comum.

CULTURA

Plus Poesia anima 
poetas de Macaé
O evento PlusPoesia traz um dos melhores poetas 
brasileiros para falar da poesia contemporânea

Atração do projeto Plus-
Poesia, que terá sua 
culminância no Dia Na-

cional da Poesia, quinta-feira 
(31), Alberto Pucheu falará 
da resistência da poesia,  nes-
ta terça-feira (22), às 19h, na 
Galeria Hindenburgo Olive, 
na Avenida Rui Barbosa 780.

Segundo o organizador do 
projeto, o jornalista e poeta 
Gerson Dudus, as atividades 
começaram ontem, Dia do 
Poeta. "A adVERsa Mostra 
de Poesia Visual Brasileira 
será exibida pelo PlusPoesia, 
numa tentativa de  dar conta 
dos últimos 50 anos de poesia 
experimental", afirma ele.

A poesia brasileira dispõe 
de alguns autores como por 

exemplo: os concretistas Au-
gusto de Campos e Décio Pig-
natari, até chegar ao perfor-
mer Arnaldo Antunes e a um 
dos principais realizadores de 
Poesia Digital, André Vallias.

"Mostraremos 13 poemas 
que brincam com a linguagem 
verbal e as artes plásticas", 
acentua Dudus.

O POETA ALBERTO PUCHEU
Hoje, o evento PlusPoesia 

traz um dos melhores poetas 
brasileiros para falar da poe-
sia contemporânea: Alberto 
Pucheu. Ele possui gradua-
ção em Filosofia pela UFRJ 
(1990), mestrado em Filosofia 
pela UFRJ (1993) e doutorado 
em Letras (Ciência da Litera-

tura) pela UFRJ (1999).
Em 2013, conta com Pós-

doutoramento com o pes-
quisador Roberto Corrêa dos 
Santos, do Programa de Pós-
graduação em Artes da Uni-
versidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). É professor 
adjunto do Departamento e 
do Programa de Ciência da 
Literatura, da Faculdade de 
Letras, da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro.

Tem diversos livros de poe-
sia e crítica literária publica-
dos, além de ter organizado 
para a revista Cult, duas an-
tologias de poesia que tentam 
dar conta da pluralidade de 
caminhos da produção poéti-
ca de hoje.

DIVULGAÇÃO

Alberto 
Pucheu 
falará da 
resistência 
da poesia, 
nesta terça-
feira (22), 
às 19h, na 
Galeria 
Hindenburgo 
Olive

EVENTO

Outubro Rosa movimenta 
a noite desta quarta-feira

Uma tarde de belezas e en-
cantos marca o Outubro Rosa, 
que faz parte da campanha in-
ternacional para sensibilização 
da população para a prevenção 
do câncer de mama. Trata-se 
desta vez do Workshop - Noções 
básicas de Automaquiagem, que 
acontecerá na próxima quarta-
feira (30), a partir das 19h, no 
Hotel Ramada (Av. Agenor Cal-
das n º 249 - Imbetiba), numa 
realização da Vitrine Desfiles, 
da produtora cultural Marga-
reth Índio do Brasil. 

Segundo Margareth, o evento 
traz a proposta de conscientiza-
ção sobre prevenção do câncer 
de mama, contando com as 
presenças dos palestrantes Drª 
Ana Paula do Campos Arena-
les (EcoArt - Ultrassonografia 
e Médica ultrassonografista); 
Gabriela Arruda (Pedagoga, 

O evento integra 
a campanha 
internacional para 
sensibilização da 
população para a 
prevenção do câncer 
de mama

Coaching e Analista compor-
tamental), que irão abordar o 
tema ‘A importância sobre o 
Diagnóstico da Mamografia’. Na 
ocasião, haverá demonstração 
de vestidos de festas e cabelo e 
maquiagem dos parceiros na 
área da beleza da cidade. Have-
rá ainda sorteios e brindes, com 
entrada de 1kg de alimento não 
perecível, para ser doado para 
uma instituição que assiste fa-
mílias carentes cadastradas.

Merece lembrar que em cada 
oito mulheres, uma desenvolve 
o câncer de mama. Por isso é 
necessário conhecer a doença 
e seus sintomas, para saber se 
prevenir e lidar com ela. O Bra-
sil está ocupando o segundo 
lugar entre tipos de cânceres 
detectados. Segundo o INCA 
(Instituto Nacional do Câncer), 
2019 tem a estimativa de serem 
detectados cerca de 60 mil no-
vos casos. 

Os apoiadores dessa causa 
são: Eulalia Dark´s noivas, Bru-
na Santos Maquiadora Pro-
fissional e visagismo, EcoArt-
ultrassonografia, Creche Es-
cola Santana Carvalho, Pacific 
Recursos Humanos, VS enca-
dernação, Petroflex comercial, 

Agofer, Graças Modas, Bella Ca-
sa, Sinpro Macaé Região, Empó-
rio das Frutas, Salão de Beleza 
Pérola Negra, Espaço de Beleza 
Elizângela Valente, Cris Hair, 
Joel Beauty Center, Babuska, 
Emolduarts, FAC ( Espaço de 
Festas), Sacolão Rainha, Colé-
gio Barroco Lopes, Indiozinho 
Aluguel de pula-pula; Sociedade  
Rocha Assessoria Contábil, Leal 
Festas, Unopar - Polo Macaé.

SERVIÇO

Outubro Rosa 

 ● SERVIÇO: Outubro 
Rosa - Workshop - 
Noções básicas de 
Automaquiagem
 ● LOCAL: Hotel Ramada (Av. 
Agenor Caldas nº 249 - 
Imbetiba)
 ● DATA: 30 de outubro
 ● HORÁRIO: 19h
 ● REALIZAÇÃO: Vitrine 
Desfile / Margareth 
Índio do Brasil. Tel: (22) 
99943-1552

DIVULGAÇÃO

A palestrante 
Drª Ana Paula 
do Campos 
Arenales vai 
abordar a 
conscientização 
sobre 
prevenção 
do câncer de 
mama
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KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Franz 
Kellerman 

e seus 
lançamentos 

eletrônicos!
Tá igual farmácia, em cada esquina abre uma. E com 
detalhes: Vende-se de tudo dentro. De roupas ao mercado 
virtual integrado vendendo carros. É o povo se virando 
como pode. E está ótimo assim!

BARBEARIA.

Universo das princesas da Disney 
é destaque em Rio das Ostras

TEATRO

O Musical infantil “Era Uma 
Vez… Uma Aventura Encan-
tada” será apresentado neste 

domingo, dia 27, às 16h, no Teatro 
Popular de Rio das Ostras. O espe-
táculo autoral da Universo Mágico 
Produções busca resgatar a lem-
brança de princesas da Disney que 
ficaram mais esquecidas, como Mu-
lan, Pocahontas, Jasmine e Tiana.

A peça tem como objetivo prin-
cipal levar o público a uma reflexão 
sobre como a tecnologia e moderni-
dade tem contribuído para o desin-
teresse das crianças em temas como 
contos de fadas e histórias infantis, 
alertando sobre um problema que 
cresce na atualidade: a “adultiza-
ção” precoce.

SERVIÇO:

 ● ERA Uma Vez… Uma Aventura 
Encantada - Musical Infantil
 ● DOMINGO, dia 27, às 16h
 ● TEATRO Popular de Rio das Ostras
 ● AVENIDA Amazonas, s/nº - Exten-
são Novo Rio das Ostras
 ● INGRESSOS: R$ 50,00; R$ 25,00 
(meia entrada) e R$ 20,00 (an-
tecipado)
 ● CLASSIFICAÇÃO: Livre

ALLEXANDRE COSTA

A cada dia que passa os funcionários estão diariamente 
nas ruas fazendo limpeza e fazendo manutenção de tudo 
que é necessário. Estão sempre de parabéns pela presença 
constante.

SERVIÇOS PÚBLICOS.

A Avenida Fábio Franco está terrível. As chuvas passam 
mas o estado dela é lamentável. Tem tanto buraco que o 
motorista não sabe se desvia ou empurra o carro (menor 
velocidade). Poderiam sim dar uma atenção naquela área, 
sabendo que é de alagamentos e um asfalto resiste pouco 
tempo a isso.

ESTÁ DIFÍCIL. 

O preço dos serviços de encomendas dos Correios - Sedex 
e PAC - teve reajuste de 6,34%, informou a empresa na 
quarta-feira, dia 16. O aumento acontece cerca de um 
mês antes da Black Friday, quando o serviço de envio de 
encomendas aumenta por conta das compras online. O 
aumento, em vigor desde segunda-feira, é mais do que 
o dobro da inflação acumulada nos últimos 12 meses 
(2,89%). Segundo os Correios, a "atualização dos preços 
ocorre para equilibrar o impacto dos custos na prestação 
dos serviços."

SUBIU.

Teatro Popular 
recebe peça 
infantil neste 
domingo, às 16 
horas
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Aniversariante 
sorriso

A linda advogada Raysa Golosov em total 
alegria, por conta de seu aniversário hoje (23). 
Sobrinha querida e amiga que me encantou com 
seus sorrisinhos desde seu nascimento. Sem-
pre vê a vida com muito humor, isso é um traço 
forte de sua personalidade. Portanto, é muito 
bom conviver com você e olhar de pertinho suas 
conquistas, pois são minhas também, pois vi-
bro com cada uma delas. Parabéns, saiba que 
sempre estarei aqui para conversar, rir e dançar. 
Te amo!!!

O casal Yuri 
Matos e Raysa 

Golosov em dia de 
aniversário dela 

(23). Tim-Tim

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

Mulheres na Ciência em evidência
EVENTO

O mundo da ciência se 
abre para as mulheres, 
incentivando a partici-

pação feminina. Neste senti-
do, acontecerá Fórum de Mu-
lheres na Ciência da Bacia de 
Campos, numa realização do 
Núcleo em Ecologia e Desen-
volvimento Sócio-Ambiental 
de Macaé da UFRJ. O evento 
será realizado nos dias 30 
e 31 de outubro, na sede do 
Núcleo.

O I Fórum de Mulher na 
Ciência da Bacia de Campos 
traz a porposta de ser um 
evento comunitário, que é 
tecido pelos sonhos e pela co-
ragem de meninas e mulhe-
res que nos inspiram e lutam 
para que a Ciência seja um 
direito inerente à todas as 
pessoas. Este evento discute 
o protagonismo feminino na 
construção dos saberes para 
um mundo mais justo, sus-
tentável e democrático.

A promoção marca uma 

conquista coletiva, e nada 
mais apropriado do que abrir 
espaço para toda a comuni-
dade da Região. O evento é 
gratuito e aberto ao público 
em geral.

SUCESSO GARANTIDO
Segundo algumas organi-

zadoras, as atividades serão 
iniciadas no dia 30 de outu-
bro às 11h com a conferência 
de abertura ministrada pelo 
grupo de pesquisa e exten-
são “Narrativas Femininas”, 
que vai ocorrer em formato 
de roda de conversa no Ins-
tituto de Biodiversidade e 
Sustentabilidade (NUPEM), 
e as demais programações 
seguem até as 20h.

Para o primeiro dia, o even-
to terá a presença da profes-
sora Dra. Barbara Carine, 
da Universidade Federal da 
Bahia; Dra. Rute Costa, coor-
denadora do projeto CulinA-
fro da UFRJ-Macaé; A dire-

tora de pesquisa do NUPEM, 
Prof. Dra. Cíntia Monteiro; 
Profa Dra. Fernanda Antu-
nes, coordenadora do proje-
to Narrativas Femininas da 
UFRJ- Macaé; A pedagoga 
e professora Sara Wagner 
York, entre outras. As ativi-
dades darão continuidade no 
dia 31 de Outubro, onde ocor-
rerá a partir das 14h mesas-
redondas, oficinas e pales-
tras com convidadas como a 
neurocientista e profa. Dra. 
Karin, da Universidade Fede-
ral Fluminense; a socióloga 
e pesquisadora Dra. Giuliana 
Franco Leal; Luana Cunha, 
n u t r i c i o n i st a  e  D i r et o r a 
fundadora da Liga de Saude 
Coletiva de Macaé, entre ou-
tras. As atividades do fórum 
serão encerradas com a par-
ticipação de artistas locais 
como Lewa d’Oxum, Tiahac 
e 7inker. O fórum é aberto e 
gratuito para toda a comuni-
dade.

Aniversariante apreciada
No Dia das Crianças -12 de outubro, esteve em festa 

a querida Colunista Denise Rangel, que tem nela uma 
criança adorável, que ama nos fazer sorrir com suas pia-
das divertidas. E quando sabe que um de seus amigos 
está enfermo é a primeira a se prontificar a ficar e a dar 
colo. Deste jeitinho faz com que a gente queira tê-la por 
perto sempre. Parabéns, amada, que Deus não deixe fal-
tar sorriso e cor para você colorir os dias de todos nós, 
que a amamos!!!

A especial 
amiga, Denise 
Rangel em 
dia de festejar 
mais um ano 
de vida

A bela Evandra 
Abreu em sua 
data especial 
(16). Parabéns, 
que você 
continue sendo 
luz na vida de 
seus amigos!!! 
Te adoro!!!

As empresárias 
do ouro, as 
irmãs Claudia e 
a aniversariante 
da última 
sexta-feira 
(18), Creuza 
Pessanha. 
Parabéns, 
que Deus 
as abençoe 
imensamente!!!

A médica 
Roberta Salles 
junto aos seus 
lindos filhos, 
curtindo mais 
um verão azul 
de aniversário 
(18). Parabéns, 
que Jesus 
acompanhe 
seu caminhar 
sempre!!!

SERVIÇO

Fórum de Mulheres na Ciência da Bacia de Campos

Programação do dia 
30/10/2019

 ● O I Fórum de Mulher na Ciência da Bacia de Campos terá 
uma extensa programação, cumprindo o seguinte roteiro:

 ● 11H - Conferência de abertura “ Pensando em Percursos 
para uma Ciência Outra” 

 ● 14H - Mesa Redonda: “Narrativas Femininas na 
Agroecologia: Comida de verdade, no campo e na 
cidade!”

 ● 15H - Roda de conversa: “O que significa hoje na 
sociedade ser mulher e fazer ciência?”

 ● 16H - Mesa redonda: “Encorajando meninas e mulheres a 
mudar o mundo através da Ciência: O papel da extensão 
universitária”

 ● 17H- Mesa Redonda: “Mulher, ciência e Poesia”
 ● 17:30 - Intervalo - Tecendo laços
 ● 18H - Palestra: “Centros de educação ambiental na 
construção da sustentabilidade urbana”

 ● 19H - Palestra: Corpo, ciência e poder através da 
perspectiva de uma cientista Negra 

 ● 20H - Encerramento das atividades do dia

Programação do dia 
31/10/2019

 ● A programação do I Fórum de Mulher na Ciência 
da Bacia de Campos irá prosseguir com as 
seguintes atividades: 
 ● 14H - Mesa de abertura do segundo dia do 
evento
 ● 15H - Oficina “Skateboard e o Empoderamento 
Feminino - mulheres e seus carrinhos” 
 ● 16H - Palestra: “Neurociência & Gênero: Viés 
implícito sobre o estereótipo”
 ● 17H - Intervalo: “Tecendo laços”
 ● 18H - Roda de Conversa: “Práticas 
emancipatórias de educação e saúde: Pensando 
em uma ciência com base comunitária”
 ● 18H - Mesa Redonda: “Conflitos e injustiças 
ambientais: reflexões sobre o papel das 
mulheres no meio ambiente”
 ● 19H - Intervenções Artísticas - “Um bate papo 
sobre Graffite, Pixação e Hip Hop” 
 ● 20H - Encerramento e agradecimentos
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O DEBATINHOpor KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A raposa X O Porco-Espinho - A Defesa 
A raposa tomava banho no rio. Feliz da vida cuidava de deixar seus pelos bem cheirosos. 

Viu, então, o porco-espinho. Sentiu arrepios. E pensou - Como é que um animal podia dor-
mir com tantos espinhos espalhados pelo corpo? Foi até o espinhento e sugeriu: 

- Você vai fi car bem mais confortável e feliz se cortar esses seus espinhos. 
O porco-espinho ouviu com paciência. Depois, respondeu: 
- É verdade. Mas, sem os espinhos, como posso me defender? Eles é que me protegem, me 

socorrem e me salvam de inimigos. A raposa pensou e disse - Pensando bem você tem razão. 
Seria como eu fi car sem os meus dentes e a minha esperteza. 

Assim é a vida, pequeno!!! É  o caso de Sr. Antônio. Ele é dono de uma grande fazenda de 
plantação de café, se não cuidar, aparece muitos tipos de praga. Todo ano, principalmente no 
período de novembro, até cerca de 70 dias antes da colheita, corre até o comércio da cidade e 
compra toneladas dos produtos para combater as pragas, e espalha nos quatro cantos de seu 
plantio. Resultado: Não aparece mais  pragas para  sua roça. Ufa. Que legal!!!. 

Moral da história: Cada um se defende com as armas que estão ao seu alcance!!!

Ela é como a Primavera, 
cheia de fl ores, aromas 
e com muita beleza 
para oferecer!!! É 
a Valentina Gomes 
Golosov, que canta 
parabéns de quatro 
aninhos em viagem ao 
continente Europeu. 
Amor grande de seus 
papais: a advogada Alice 
e o engenheiro Diego 
Golosov. Parabéns, que 
Jesus adicione muita 
paz e alegria ao seu 
crescer, é o que a Tia 
Katita te deseja!!!

Ela é a alegria que acorda as fl ores todas as manhãs!!! É a Laura Mattos 
Zukeran, a princesa do Universo de seus papais: os médicos Marcella e 

Eduardo Zukeran. Muito carinhosa!!!

Explosão de alegria e sorte, assim é o galã Bento Melo 
de Souza Gomes, a felicidade de seus papais: 

Priscila e Divalter Gomes.  Lindo!!!

Miau... para um 
gatinho lindo!!! É 
o Benicio Lopes 
Braga, o mágico 
mais famoso do 
mundo de seus 

papais: Marcella e 
Julio Braga. Amor!!!

Uma Portuguesinha linda!!! É a Maria Pessanha de Faria 
Uzai, o botãozinho de fl or mais belo do dia a dia dos seus 
papais: Raquel Maria e Alexandre Uzai. Apaixonante!!!

Presentes do amor de Deus!!! São os gêmeos: Miguel e 
Melissa Souza, a abraço de paz de seus papais: Tamiris e 
Marco Aurélio. Trevinhos de quatro folhas!!! 
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