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Dois espetáculos atraem as 
atenções do público neste sábado
Os espetáculos ‘Chapeuzinho Vermelho’ e ‘Minha Sogra é Um Pitbull’ prometem movimentar o Teatro 
Municipal de Macaé, às 17h e às 20h, respectivamente
Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

O público macaense já en-
tra no clima para curtir 
dois espetáculos de pri-

meira linha. É o Teatro Muni-
cipal de Macaé que agita este 
sábado (9), primeiro com a peça 
infantil ‘Chapeuzinho Verme-
lho’ a partir das 17h; e logo de-
pois, às 20h, entra em cartaz a 
super comédia, ‘Minha Sogra é 
Um Pitbull’, ambos prometen-
do muita diversão para a plateia. 
A classificação etária do infan-
til é livre e para a peça adulta é 
de 16 anos, numa realização de 
Sandro Faz Produções.

Escrita por Cláudio Ramos, a 
peça tem no elenco o autor que 
contracena com a atriz Cláudia 
Mury, que é de Cabo Frio. Os 
ingressos podem ser adqui-
ridos na Bilheretia do Teatro 
pelo valor antecipado de R$ 20 
(inteira). 

O espetáculo ‘Minha Sogra é 
Um Pitbull’ promete arrancar 
muitas gargalhadas do público, 
já que tem como ponto de par-
tida a exposição de tipos e situ-
ações com os quais a plateia se 
identifica. No elenco, Cláudia 
Mury e Cláudio Ramos, que 
interpreta simultaneamente o 
genro e a sogra. Situações co-
tidianas do casal, colocadas no 
palco em tom de comédia non-
sense, fazem com que a platéia 
se identifique e compare sogras 
reais e imaginárias. Gargalhadas 
garantidas

‘CHAPEUZINHO VERMELHO’

Baseada no clássico infantil, 
e como todos os contos, ‘Cha-
peuzinho Vermelho - Uma co-
média Musical’ é uma história 
cheia de aventuras. Ela leva do-
ces até a casa da vovó, contra-
riando sua mãe, fala com estra-

DIVULGAÇÃO

O espetáculo Minha Sogra é Um Pitbull mergulha no universo 
da comédia de costumes, que tem como ponto de partida a 

exposição de tipos e situações com os quais a plateia se identifica

Com músicas criadas especialmente para o espetáculo, de forma a atrair a 
participação de crianças e adultos, tendo até participação de uma árvore 
falante, que canta e sapateia sobre a preservação do meio ambiente.

nhos e vai pela estrada fazendo 
o oposto do que sua mãe havia 
pedido. No caminho encontra 
uma nova amiga, a borboleta 
Tata. Juntas elas seguem para 
casa da vovó, mas eis que de 
repente dá de cara com o lobo. 
Ele engana as duas e chega na 
casa da vovó primeiro, escon-

dendo-a no armário, e espera 
a chapeuzinho para matar sua 
fome, mas com a intervenção 
do caçador e da borboleta, a 
chapeuzinho se envolverá nu-
ma grande confusão.

Com músicas criadas espe-
cialmente para o espetáculo, 
de forma a atrair a participação 

de crianças e adultos, tendo até 
participação de uma árvore 
falante, que canta e sapateia 
sobre a preservação do meio 
ambiente. Por este motivo 
Chapeuzinho Vermelho se di-
ferencia das outras montagens 
como um espetáculo divertido 
e envolvente.

‘MINHA SOGRA É UM PITBULL’

O espetáculo Minha Sogra é 
Um Pitbull mergulha no universo 
da comédia de costumes, que tem 
como ponto de partida a exposição 
de tipos e situações com os quais 
a plateia se identifica. No elenco, 
Cláudia Mury e Cláudio Ramos, 
que interpreta simultaneamente 
o genro e a sogra. O espetáculo vai 
do humor inocente ao besteirol.

Situações cotidianas do casal, 
colocadas no palco em tom de co-
média nonsense, fazem com que 
a plateia se identifique e compare 
sogras reais e imaginárias. Garga-
lhadas garantidas.

Enquanto Cláudia interpreta 
esposa e filha em diferentes eta-
pas da vida da personagem, Cláu-
dio Ramos se desdobra ao viver no 
palco genro e sogra numa comédia 
rica em referências ao cotidiano 
desta personagem folclórica. A 
sogra está no imaginário popular, 
faz parte de casos e piadas.

Detalhes do espetáculo
Há 14 anos, o ator Cláudio Ramos roda 

por cidades mineiras, além de Niterói e 
Cabo Frio, sempre com lotações esgo-
tadas. A personagem caiu no gosto do 
público. Por dois anos seguidos 2010 e 
2011, a comédia ficou em segundo lugar 
na preferência e quantidade de público na 
Campanha de Popularização do Teatro 
em Juiz de Fora/MG. Cumpriu turnê vito-
riosa pelo sul do Brasil, passando pelas 
cidades de Caxias do Sul, Bento Gon-
çalves, Sapiranga, Canela, Rio Grande e 
Pelotas, em algumas cidades foi preciso 
fazer sessão extra, tudo com apoio da 
RBS (afiliada da Rede Globo.)

Flashback - Sozinho em casa, ouvindo 
futebol no rádio, Waldemar recebe um te-
lefonema dizendo que sua sogra está mal 
no hospital. Ele não sabe se comemora 
o gol do seu time ou a notícia recebida. 
Ao dar entrada no hospital, a sogra pro-
porciona um verdadeiro flashback num 
casal que festeja 15 anos de matrimônio. 
Waldemar e Amélia lembram a interfe-
rência da personagem em momentos de 
comédia rasgada. 

Conquistador inveterado, Waldemar 
conhece Amélia, típica adolescente “as-
sanhada”, num baile de carnaval. É pai-
xão fulminante. Para desespero de Dona 
Perpétua, mãe de Amélia, o namoro vira 
uma obsessão, “um grude”. Religiosa, 
ela não é conivente com a agarração do 
casal. Quando pensa em acabar com o 
namoro da filha é tarde demais: Amélia 
engravida e para desespero de Dona Per-
pétua o casamento está marcado. 

Dona Perpétua não aceita Waldemar 
como genro e trava uma batalha inces-
sante contra ele. Faz de tudo para que 
Amélia se separe “daquele traste”. Só 
que Waldemar vira marido dedicado, fiel 
e completamente apaixonado pela mu-
lher e pelos filhos. Aí é Amélia que surpre-
ende ao questionar a pasmaceira em que 
se transformou a vida do casal.

“Interpretar Waldemar e Dona Per-
pétua ao mesmo tempo é um tremendo 
desafio. São personagens totalmente 
contrastantes. Durante o espetáculo tro-
co de caracterização em tempo mínimo, 
preciso estar muito concentrado. Dona 
Perpétua não leva desaforo pra casa, fala 
o que pensa, doa a quem doer”, garante 
Cláudio.

Ficha técnica de 
‘Chapeuzinho 
Vermelho’

 ● ADAPTAÇÃO: Priscilla 
Paixão
 ● DIREÇÃO: Victor Hugo 
Santiago
 ● MÚSICAS: Tony Lucchesi
 ● ARRANJOS: Felipe Barão
 ● COREÓGRAFA: Joyce 
Camassutti
 ● FIGURINOS: Paulo Kandura
 ● ADMINISTRAÇÃO: Aderlite 
Paixão
 ● ILUMINAÇÃO: Renato 
Martins
 ● FOTÓGRAFO: Guilherme 
Serrano
 ● PRODUÇÃO executiva e 
divulgação: Victor Hugo 
Santiago
 ● PRODUÇÃO: Paixão 
Diversão
 ● ELENCO: Thalya Cavaliere 
(Chapeuzinho Vermelho), 
Jenny Rodrigues 
(Borboleta Tata), 
Stéphanie Rodrigues 
(Senhora, Árvore e Vovó), 
Gustavo Santos (Lobo), 
Jairo Santos (Biólogo), e 
Luciana Jacintho (Mãe).
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AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

O QUE É A LIBERDADE?
As pessoas poderão dizer: “nós somos 

livres”! No entanto, estas mesmas pes-
soas não avaliam que, somos regidos e 
movidos pelas instituições que estão 
dentro de cada um de nós. O filósofo 
Cornelius Castoriadis, em seu livro “La 
montée de l´insignifiance” (O cresci-
mento da insignificância), nos dirá que 
fora produzido no imaginário coletivo a 
ideia de que nós precisamos de instân-
cias instituídas e que estas norteiam as 
decisões das nossas vidas. Assim todo 
mundo acha normal ter representan-
tes políticos que guiam nossas vidas, 
pois eles são os especialistas do governo. 

Esta ideia faz parte da lógica da hete-
ronomia. O que é isto? Quando somos 
guiados por valores, ideias e ideais que 
vêm de fora, e não paramos para pensar 
criticamente sobre estes mesmo valo-
res, ideias e ideais, nossa vida é movida 
pelos outros e não por nós mesmos.  
Assim multidões de pessoas vivem uma 
vida inteira acreditando em inúmeras 
coisas que lhes são ditas. Por exemplo, 
as pessoas escutam estas ideias, valo-
res e ideais em inúmeras instituições. 
Quando elas saem destas instituições, 
elas mesmas irão reproduzir tudo aqui-
lo que escutaram, viram e sentiram. As 
pessoas trazem consigo as instituições 
nas quais elas passam e convivem! Daí 
precisaremos estar atentos à multidão 
de instituições que nos habitam e, por 
sua vez, nós não nos damos conta. Vale 
dizer que ao estarmos conectados na 
internet somos invadidos por inúme-
ras imagens, sonoridades que trazem 
mensagens que passam a fazer parte da 
nossa vida. Neste espaço virtual apren-
demos formas de ver a vida, formas de 
se ver, formas de consumir, formas de 
falar etc. De certa maneira os inúmeros 
espaços virtuais são instituições que or-
ganizam modos de estar na vida e modos 

de estar no mundo. Uma instituição, não 
necessariamente, precisa ter um prédio, 
um escritório, um espaço físico. Daí 
quando pessoas conversam sobre um 
determinado assunto, elas instituem 
modos de convivência que passam a 
organizar seus encontros. Diremos 
que estas pessoas estão instituídas em 
determinados acordos. O imaginário 
delas é guiado por ideias, por imagens 
de como deve ser com fulano e como de-
ve não ser. Este “como deve ser” e este 
“como não deve ser” são as próprias 
instituições que são criadas a partir dos 
nossos encontros. 

Por outro lado, vemos as crianças que 
trazem no seu imaginário a ideia “estu-
de para ser alguém na vida”. Se ela não 
estudar ela não existirá! O paciente da 
saúde mental, de tanto ser tratado por 
especialistas desta área, se vê, talvez 
pelo resto da vida, como um doente que 
precisará de tratamento, por sua vez, pe-
lo resto da vida! Assim as pessoas vão 
transitando em inúmeras instituições 
assimilando as suas inúmeras verdades, 
discursos, saberes e práticas que estas 
mesmas instituições proliferam. Afinal, 
para que uma dada instituição sobreviva 
no tempo será necessário produzir no 
imaginário coletivo a sua importância 
para a sociedade. Daí sempre veremos 
novos discursos, novas práticas que 
poderão dar um certo “frescor” de algo 
novo em cada instituição. Mas as insti-
tuições, em geral, são construídas sem 
um debate coletivo e social sobre as su-
as reais importâncias. As instituições 
são construídas a partir dos interesses 
dos especialistas - quer sejam dos ditos 
especialistas políticos, quer sejam dos 
ditos especialistas “técnicos”.  Não se 
vê uma discussão ampla com as comu-
nidades e a complexa sociedade sobre 
a necessidade e de como deve ser uma 

determinada instituição. Elas, simples-
mente, nascem de um dia para o outro, 
mas sempre com uma justificativa de 
melhorias da vida social. Talvez seja por 
isso que muitas delas não funcionem 
como deveriam funcionar, pois não se 
há a escuta dos principais beneficiários: 
não há uma escuta permanente sobre a 
criação e manutenção das instituições.

Bem, se as instituições são criadas 
sem reflexões coletivas, diremos que 
vivemos um regime de heteronomia, 
isto é, acreditamos que aquilo que fa-
zem por nós é maravilhoso e, somente, 
somos usuários das instituições que são 
criadas de tempos em tempos. 

Mas, nós somos realmente livres? 
Somos livres para dizer como uma de-
terminada instituição pública deveria 
funcionar? Somos livres para dizer 
que tal instituição deveria mudar a sua 
forma de organização? Talvez sejamos 
livres para escolher onde consumir de-
terminados produtos, onde queremos 
ir, onde não queremos ir... talvez... Será 
que somos prisioneiros das inúmeras 
verdades e discursos que vamos apren-
dendo em inúmeras instituições e não 
nos damos conta disso? Começar a pen-
sar sobre isso é o primeiro passo para a 
construção da verdadeira liberdade. Esta 
é a liberdade do espírito! Uma liberdade 
que se constrói a cada momento, pois es-
ta liberdade é a liberdade daqueles que 
não desejam ser escravos e prisioneiros 
de nenhuma instituição, de nenhuma 
verdade ou de nenhuma pessoa! Este é 
o primeiro passo para a construção de 
uma sociedade emancipada, uma cidade 
autônoma! A liberdade, primeiro, preci-
sa ser construída em nossos pensamen-
tos, sentimentos e desejos!

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  - Neste 09 de novembro de 2019,  onde renovamos nossas esperan-
ças, apresentamos poesia de  nossa Cigarrinha Sandra Oliva Wyatt,  sempre preocupara e nos 
ensinando o quanto devemos preservar e amar nossa Mãe Terra/

Terraquea - mente

A terra
É  que nem mãe:
Sempre cabe mais um!
Elas nos acolhem
Tão terrena-pessoal-coletiva-universal-mente...
Que elas e eu...
Que suas e nossas...
Que meu e seu...
Coração-semente
À  imagem de gente
À semelhança de Deus!

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

“Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns 
pelos outros, para que sareis. A oração feita por um 

justo pode muito em seus efeitos.” 
(TIAGO 5:16)

O encantamento tomou conta de mim des-
de o momento em que a ultrassografia mos-
trou que ela estava a caminho. Meu coração 
passou a bater mais forte. A minha princesa 
Lívea Cabral Gomes encheu meu coração de 
amor, fazendo desabrochar o meu mundo 
cor-de-rosa. Brotou em mim um sentimen-
to intenso, uma paixão sem fim. A menina 
foi crescendo e se tornando uma verdadeira 
princesa e uma talentosa bailarina. Agora 
a princesa completa nove anos de idade, na 

terça-feira (12). Seus pais, Laila Cabral e Ra-
fael Borges Gomes, comemoraram a data com 
uma animada festinha sobre o tema “Sereia 
Ariel” para os coleguinhas do Colégio Ativo, 
nesta sexta-feira (8). E neste final de semana, 
a linda aniversariante curte o seu presente de 
aniversário, que é aplaudir o espetáculo anual 
da Âmbar Escola de Dança, Unidade Niterói, 
já que a dança é uma de suas paixões.

Minha linda, Deus a abençoe hoje e sem-
pre!!! Vovó te ama muito!!!

Princesa linda, meu grande amor!!!

Assim, em clima de muita alegria, as belas 
Tereza Cristina Cure e Luíza Cure (mãe e fi-
lha) embarcaram numa deliciosa viagem. Elas 
curtem as belezas de Miami, nos States e uma 
esticada pelas delícias do Caribe.

Aproveitem, lindas!!!

As lindas Tereza e Luiza curtindo uma 
deliciosa viagem aos States e Caribe

No maior astral

A linda Lívea já desabrochando 
nos seus 9 anos de idade

Nossa Amiga Sandra Oliva Wyatt, sempre  demonstrando preocupação com nosso Planeta. Ago-
ra ela mais uma vez nos surpreende com a Ciranda para o nosso Planeta, onde crianças e adultos 
aprendem a entender a Carta da Terra, nosso Planeta que está sofrendo com as ações que nós mes-
mos lhe impomos.  Pesquise e aprenda mais sobre esse texto maravilhoso que é a Carta da Terra... 
Talvez possamos mudar um pouquinho, é só querermos... O aprendizado  está só começando, vamos 
cuidar melhor de nosso quintal, vamos nos preparar para um futuro melhor... Nossos filhos e netos 
merecem!!!!  E no Teatro Municipal, parabéns por “Diaquediadia” apresentado dia 6/11 com alunos 
do Núcleo de Dança Portadores de Alegria ... Um sucesso!!

Sandra O. Wyatt

A bela aniversariante em clima festivo com os 
pais Laila e Rafael e o irmãozinho lindo, Felipe

Em dia especialmente festivo, na quinta-feira (7), 
o nosso querido Elton Santos, comemorou mais um 
ano de vida. O aniversariante curtiu muitos abraços 
dos amigos e familiares.

Deus o abençoe, querido!!!

O querido aniversariante Elton Santos 
que curtiu clima especial na quinta-feira (7)

Abraços de quinta

Na mesma na quinta-feira (7), o clima de 
muitos sorrisos ficou por conta de Francisco 
Agostinho, celebrando o seu aniversário em 
familia.

Mil parabéns! Felicidades sempre!!!

O aniversarinte Francisco em clima 
festivo com a filha Mariah

Aniversariante 
de quinta-feira Os cinco anos do lindo Dante Oliveira fo-

ram altamente comemorados, no dia 29 de 
outubro. Tudo aconteceu no salão de festas 
Plaft Zoom, sobre o tema ‘Homem Aranha’, 
rolando em clima de muita diversão e brin-
cadeira com o aniversariante sendo abraça-
do pelos amiguinhos e familiares.

Felicidades, lindo! Deus o abençoe!!!

O lindo Dante em clima de muita 
alegria junto a mãe Juliana e 
os avós Valeria e Alexandre

Dante em festa
Na quinta-feira (7), quem foi muito cum-

primentada por familiares e amigos por 
conta do seu aniversário foi Luíza, esposa 
de Roni Sampaio Zilliz, que também ani-
versariou no dia 7 de outubro. O casal co-
memora duplamente neste final de semana 
em Cabo Frio.

O casal Luíza e Roni em clima 
festivo pelos seus aniversários

Abraços

O presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Macaé (ACIM), Francisco Na-
vega, viveu dia de aniversário quinta-feira 
(7), recebendo festivamente cumprimen-
tos dos convidados, no espaço de festas da 
entidade.

Francisco Navega que 
comemorou aniversário dia 7 
no salão de festas da ACIM

Abraços e 
homenagens
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AGENDA CULTURAL

Almoço Italiano
 ● ACONTECE neste domingo (10) um 
super Almoço Italiano em benefí-
cio à Casa do Idoso na Imbetiba. 
O ecento esta marcado para às 
12h e os convites estão no valor 
de R$20, sendo vendidos na re-
cepção da Casa do Idoso na Im-
betiba. Na oportunidade haverá 
ainda uma Ação entre Amigos no 
valor de R$ 5 com os prêmios: 
Bicicleta, Tablet, Panela Elétrica, 
Liquidificados e Cafeteira. Está 
confirmada a presença da Cer-
veja Artesanal Show de Bola e 
também do Cantor e compositor 
Robson Farah. Nos intervalos ha-
vera a participação do DJ Jhonny 
Amorim. 
 ● SERVIÇO: Almoço Italiano em be-
nefício à Casa do Idoso
 ● DATA: 10 de novembro
 ● LOCAL: Casa do Idoso, em Imbe-
tiba
 ● HORÁRIO: às 12h

Teatro Sesi Macaé
 ● É festa cultural
 ● O Teatro Sesi Macaé oferece uma 
programação especial neste mês 
de novembro, já atraindo as aten-
ções da cidade. Assim, o espaço 
prossegue no dia 10 com o espe-
táculo infantil ‘Rock for Babies’ 
com Violúdico às 15h. Os ingres-
sos custam R$ 40 (inteira) e a 
classificação etária é livre. Muita 
expectativa já rola em torno do 
grande show da artista Luciana 
Mello, que acontecerá no dia 21 
às 20h. Os ingressos custam R$ 
34 (inteira) e a classificação etária 
é de 16 anos. E fechando o mês 

acontecerá a peça adulto ‘Olhos 
D’Água’, no dia 28 às 20h. O in-
gresso esta no valor de R$ 22 (in-
teira). A classificação etaria é de 
16 anos. Os ingressos podem ser 
adquiridos na Bilheteria do Teatro 
Sesi Macaé, que fica na Alameda 
Etelvino Gomes, 155 (Bairro Ri-
viera Fluminense).
 ● SERVIÇO: Programação especial 
neste mês de novembro
 ● DATAS: 10, 21 e 28 de novembro
 ● LOCAL: Teatro do Sesi Macaé - 
Alameda Etelvino Gome

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 relaxantes 
para pessoas com necessidades 
especiais, e também para aquelas 
que buscam o artesanato como 
fonte de renda. As aulas são de 

desenhos artísticos, reciclagem, 
pintura em MDF, Colagem, pin-
tura em tecido, técnicas de pin-
tura, 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 Agostinho 
- 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 Agricultu-
ra 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 pro-
posta deste evento é proporcio-
nar maior renda aos produtores, e 
promover o escoamento de suas 
mercadorias, oferecendo melhor 
qualidade aos consumidores.
 ● 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 encontro de 
amigos. O evento é realizado toda 
quinta-feira, a partir das 18h30, 
oferecendo yakisoba, vatapá, 
churrasquinhos, batata frita, ca-
chorro quente, caldos, pastéis, 
doces, bebidas e artesanato.
 ● 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 Mi-
rante da Lagoa marcando pleno 
sucesso. O evento é realizado às 
quintas-feiras, a partir das 19h, 
com talentos locais, transcorren-
do em meio a diversas barracas 
com pastéis, batatas fritas, pizzas, 
caldos, tortas, bolos, doces, aca-
rajé, churrasco, empadas e outros. 
A feira vem atraindo a presença 
de um público crescente a cada 
semana, recebendo moradores 
e convidados, sendo considerada 
uma excelente opção para famí-
lias e amigos.
 ● SERVIÇO: Feira Gastronômica Ar-
tesanal 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, 
quem não conhece deve conhe-
cer o espaço Aion Ville, no Mar 
do Norte, para agradáveis horas 
de lazer e de festas, além de trei-
namentos especiais para funcio-
nários de empresas. Informações 
tel. 2762-1037.
 ● OS Interessados em divulgar 
eventos em Macaé e região po-
dem entrar em contato com a jor-
nalista Isis Maria, através dos te-
lefones (22) 2106-6060 - ramal 
1212 / ou 99985-0803 ou pelo e-
mail: isismaria@odebateon.com.br

CINEMA Programação de 7 a 13 de novembro

Doutor Sono
 ● GÊNERO: Suspense
 ● CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
 ● HORÁRIOS: 14h50* (2D/Dub), 
17h40  (2D/Dub), 20h30 (2D/
Leg), 20h40  (2D/Dub) *Sába-
do e domingo
 ● SINOPSE: Na infância, Danny Tor-
rance conseguiu sobreviver a uma 
tentativa de homicídio por parte 
do pai, um escritor perturbado 
por espíritos malignos. Danny 
cresceu, agora ele é um adulto 
traumatizado e alcoólatra. Sem 
residência fixa, ele se estabelece 
em uma pequena cidade, onde 
consegue um emprego no hos-
pício local e cria um vínculo tele-
pático com uma menina, paciente 
da instituição. 

Link Perdido
 ● GÊNERO: Animação
 ● CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
 ● HORÁRIOS: 14h45 (2D/Dub), 
16h45 (2D/Dub), 18h40 (2D/
Dub)
 ● SINOPSE:  Sir Lionel Frost (Hugh 
Jackman) se considera o melhor 
investigador de mitos e monstros 
do mundo. O problema é que ne-
nhum dos seus colegas o leva 
a sério. Sua última chance para 
ganhar seu respeito é provar a 
existência de um ancestral primi-
tivo do homem, conhecido como 
o link perdido.

O Exterminador do 
Futuro - Destino 
sombrio

 ● GÊNERO: Ação
 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
 ● HORÁRIOS: 16h20 (2D/Dub), 
18h50 (2D/Dub), 21h20 (2D/
Dub)
 ● SINOPSE:  Na sexta aventura da 
saga Exterminador do Futuro, Ar-
nold Schwarzenegger interpreta 
novamente o papel icônico de 
T-800, enquanto Linda Hamil-
ton encarna mais uma vez Sarah 
Connor.

Família Addams
 ● GÊNERO: Animação
 ● CLASSIFICAÇÃO: Livre
 ● HORÁRIOS: 14h20 (3D/Dub), 17h 
(3D/Dub), 18h20 (2D/Dub)
 ● SINOPSE:  Prepare-se para estalar os 
dedos! A Família Addams está de vol-

ta às telonas na primeira animação de 
comédia sobre o clã mais excêntrico do 
pedaço. Engraçada, estranha e comple-
tamente icônica, a Família Addams rede-
fine o que significa ser um bom vizinho.

Malévola - Dona do Mal
 ● GÊNERO: Aventura
 ● CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
 ● HORÁRIOS: 14h40 (3D/Dub), 16h 
(2D/Dub), 20h15 (2D/Dub)
 ● SINOPSE:  Cinco anos após Aurora 
(Elle Fanning) despertar do sono pro-
fundo, a agora rainha dos Moors 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 (Ange-
lina Jolie), no intuito de conhecer seus 
futuros sogros, John (Robert Lindsay) 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. 

Coringa
 ● GÊNERO: Drama
 ● CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
 ● HORÁRIOS: 18h50 (2D/Dub), 
21h10 (2D/Leg)
 ● 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
 ● GÊNERO: Animação
 ● CLASSIFICAÇÃO: 6 anos
 ● HORÁRIOS: 14h* (2D/Dub) *Sá-
bado e domingo
 ● SINOPSE:  Red e seus amigos dedi-
cam a vida a proteger a Ilha dos Pássa-
ros dos constantes ataques vindos da 
Ilha dos Porcos. Entretanto, quanto uma 
terceira ilha surge e começa a atacá-
los, Leonardo, o rei dos porcos, decide 
procurar seu arqui-inimigo em busca de 
uma trégua para que, juntos, possam 
enfrentar a ameaça em comum.

CHAPÉU

Samba da Vila embala a animação de hoje
O grupo agita a tarde deste sábado (9), para uma super roda de samba no Tênis Clube de Macaé - Sede de 
Praia

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Pode-se apostar no es-
trondoso sucesso de 
evento, já que mesas e 

ingressos estão sendo vendi-
dos rapidamente. Trata-se de 
mais uma edição do Samba da 
Vila, que vai rolar neste sábado 
(9), em clima de grande anima-
ção, no Tênis Clube de Macaé 
- Sede de Praia, na Praia dos 
Cavaleiros, onde o grupo Sam-
ba da Vila estará comandando 
a animação. A roda de samba 
terá a abertura com a partici-
pação especial do Samba Qui-
lombo, Marcelle Motta e Nego 
Álvaro.

O agito terá inicio às 15h, 
prometendo encher de anima-
ção a sede do Azul e Branco. A 
promoção é direcionada aos 
amantes do samba e cumpre a 
sua proposta de levar aos seus 
palcos as boas atrações artísti-
cas. A classificação etária é de 
16 anos.

A reserva de mesa e promo-
ção de aniversariante do mês 
de novembro através do tele-
fone (WhatsApp) 22-99922-
5142m, ou nos pontos de ven-
das Choperia Largadão (Cen-
tro), Cafundó (Bela Vista), ou 
com integrantes do Samba da 
Vila. Os organizadores infor-
mam que, para melhor con-
forto e comodidade ao públi-
co feminino, serão colocados 
banheiros químicos.

MARCELLE MOTTA

Revelação do cenário mu-
sical carioca, a cantora é uma 
das promessas da nova gera-
ção. Dona de um voz singular a 
cantora Marcelle Motta, de 30 

anos, é um fenômeno da nova 
geração de artistas da música 
popular brasileira. No repertó-
rio músicas da nova e da antiga 
MPB, contrastadas com arran-
jos cheios de personalidade e 
o talento da artista. Marcelle 
possui dez anos de carreira e 
sua interpretação impressio-
na pela imensa potência vo-
cal, daquelas que se sente no 
primeiro arrepio, sem falar no 
timbre de voz que foge dos pa-
drões. A cantora já dividiu os 
palcos com Jorge Aragão e El-
za  Soares e se apresentou em 
São Paulo, Brasília, Florianó-
polis e Vitória . Na contramão 
do mercado fonográfico atual, 
Marcelle Motta é uma apos-
ta na emoção. Por mais que a 
cantora tenha despontado no 
samba, sua competência mu-
sical demonstra que ela não se 
limita a apenas um gênero.

NEGO ALVARO

Alvaro dos Santos Carneiro 
é conhecido como Nego Alvaro 
nas rodas de samba da cidade 
natal do Rio de Janeiro (RJ). O 
cantor, compositor e percus-
sionista carioca é cria da Vila 
Catiri, reduto da zona oeste da 
cidade. Aos 30 anos de idade, 
Alvaro trabalha como músico 
já há 15 anos. Mas foi no quin-
tal da quadra do bloco Cacique 
de Ramos que, a partir de 2008, 
Nego Alvaro começou a entrar 
para valer na roda, chegando 
em 2010 ao Samba do Trabalha-
dor, a roda das segundas-feiras 
comandada por Moacyr Santos 
em outro quintal carioca.

Espécie de padrinho artístico 
de Nego Alvaro, Luz é também o 
mentor e o produtor musical do 
segundo álbum solo do afilha-

DIVULGAÇÃO

do, Nego Alvaro canta Sereno & 
Moa, disco lançado recentemen-
te pela gravadora Biscoito Fino.

Sucessor de Cria do samba 
(2016) na discografia solo do 
artista, o álbum apresenta dez 
músicas da parceria de Moacyr 
Luz - afetuosamente chamado 
de Moa nas rodas - com Sereno, 
fundamental integrante do gru-
po carioca Fundo de Quintal. A 
seleção do álbum inclui sambas 
já gravados como Vida da minha 
vida (2008), Som Brasil (2014) e 
Amor, o dono do meu caminho 

(2015), mas o repertório é ma-
joritariamente inédito.

Além de cantar, Nego Alvaro 
mostra os já conhecidos dotes 
de percussionista, tocando 
surdo em Mamãe sereia, tam-
borim em Esse coração é meu 
e repique de mão em Mamãe 
chamou.

SAMBA DA VILA

O  S a m b a  d a  V i l a  f o i 
criado por um grupo de 
amigos, com o intuito de 

resgatar o verdadeiro am-
biente familiar de samba 
para nossa cidade. Por ou-
tro lado, o projeto visa a 
valorização do ritmo bem 
brasileiro, ao mesmo tem-
po que valorizando o sam-
bista.

O projeto começou de 
maneira simples e despre-
tenciosa, e foi crescendo e 
tomando maiores propor-
ção, até chegar hoje com a 
previsão de receber mais 
de mil pessoas.

SERVIÇO

roda de Samba 
do Samba da 
Vila

 ● LOCAL: Tênis Clube Sede 
de Praia &ñ&
 ● DATA: 9 de novembro
 ● HORÁRIO: 15h
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colunakk@gmail.com

Malik Mustache e Flávio Bastos hoje no Rustique Lounge e Bar

lounge e bar que está consagrando a cidade com música eletrônica de qualidade, bebida 
de sintonia e comida dos "deuses" apresenta à cidade Malik Mustache, Just Fell, Follk, 
Hijo. Flávio Bastos e Patty. O lounge está lançando moda nos Cavaleiros e se lança como a 
novidade do momento em Macaé.

HOJE O RUSTIQUE

Shalom 
promove 
evento para 
jovens

CATÓLICA

A Comunidade Católica 
Shalom está promovendo se-
minário de vida para jovens, 
intitulado 'Tudo que eu sem-
pre quis'. O evento, programa-
do para o mês de Novembro - 
quinta-feira (14), sexta-feira 
(15), sábado (16) e domingo 
(17) -, será realizado no sítio 
Nossa Senhora Aparecida, na 
cidade vizinha de Carapebus.

Segundo uma das organi-
zadoras do encontro, a assis-
tente social Aparecida Bueno, 
o 'Tudo que eu sempre quis 
destina-se a jovens de 15 a 
29 anos, sendo esperados 60 
jovens no retiro. "Serão de-
senvolvidas atividades como 
pregações, adorações, noites 
temáticas, além de muita mú-
sica católica, lazer (piscina) e a 
exibição do Espetáculo Canto 

das Írias", frisa ela.
Afirma categoricamente: 

"Nosso objetivo é dar espaços 
para Deus preencher com seu 
infinito amor todo desejo de 
felicidade e de sentido à vida 
que o jovem carrega dentro 
de si. Queremos levar esse 
público a viver uma eficaz ex-
periência com a amizade e a 
intimidade com o Senhor".

As inscrições serão realiza-
das pelo link, disponível nas 
páginas do Shalom - Macaé, 
seja no Instagram, seja no Fa-
cebook. Elas custam R$ 130,00 
por pessoa. Aparecida conclui 
afirmando que as pregações 
têm como meta dar à juventu-
de maior acesso à misericór-
dia e ao carinho daquele que 
quer salvar toda a humanida-
de: Jesus.

DIVULGAÇÃO
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Atletas em 
Destaque

A Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Ja-
neiro  realizou mais um campeonato interestadual no mês 
de outubro , acontecendo na Sede do  Madureira Esporte 
Clube, que é a sede oficial dos campeonatos, onde parti-
ciparam os atletas Boryel Andrade e Guilherme Santos, 
ambos alunos da equipe de Tênis de Mesa de Macaé. 

Os atletas Boryel Andrade e Guilherme Santos vêm 
nos deixando muito felizes,  conquistando títulos, pois é 
a segunda vez que Boryel escala o pódio abiscoitando 
o primeiro lugar e o Guilherme também esteve no pódio 
trazendo o troféu de terceiro lugar na categoria Absoluto.

Segundo o Técnico, Mario Sergio Cure, o fundador  do 
projeto Social “Macaé Tênis de Mesa” e da equipe , o 
atleta Boryel já está  convocado para a seleção Carioca 
, quando irá participar do Campeonato Brasileiro de Tê-
nis de Mesa, que acontecerá em São Paulo entre os dias 
11 e 15 de dezembro. E deixa aqui seu agradecimento ao 
Secretário de Cultura, Thales Coutinho, por apoiar e acre-
ditar no projeto. Parabéns, desejo que vocês consigam 
colecionar muitos e muitos troféus!!!

O Técnico de Tênis de Mesa de Macaé, Mario Sergio 
Cure e os atletas Boryel Andrade e Guilherme Santos, 

no pódio

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

O gato Cicero Carino Lacerda curtindo mais um 
aniversário. Parabéns e muitas alegrias!!!

A médica Fernanda, linda, junto a sua bonita família, em seu dia especial (6): 
O marido médico, Fernando Moura Sá, e os lindinhos do casal, Bruna, Lara e 

Diogo Antônio. Parabéns, muito sucesso!!!

Maria da Graça Abreu Aguiar brindando seu aniversário (6). Parabéns, 
querida!!!

A bela Thaisa Kholer, festejando o seu dia feliz(5). 
Parabéns, lindona!!!

Festa do Ritmo movimenta este sábado em Macaé
MÚSICA

Uma excelente programa-
ção para este sábado (9) é a 
super Festa do Ritmo, que vai 
rolar em sua sétima edição no 
Ginásio do Juquinha - Tênis 
Clube Macaé -, a partir das 
15h, com a entrada valendo 
um 1 kg de alimento não pe-
recível.

Numa iniciativa do músico 
e professor Robson Rangel, do 
Instituto de Bateria, o evento 
visa reunir os alunos do Insti-
tuto de Bateria Robson Rangel 
e músicos convidados que em 
conjunto apresentam varia-
das músicas e seus ritmos to-
cando ao vivo e mostrando a 
versatilidade dos instrumen-
tos musicais principalmente 
“Bateria” e “Percussão”. O 
encontro musical tem como 
objetivo principal incentivar 
o estudo musical principal-
mente na infância, pois já está 
comprovado cientificamente 
o aumento da capacidade de 
concentração e do raciocínio 
matemático em quem apren-
de sons e ritmos desde cedo.

Segundo o professor Rob-
son Rangel, a proposta da fes-
ta também é arrecadar 1 kg de 
alimento não perecível por 
convidado a assistir as apre-
sentações, e os alimentos se-
rem doados a instituições e ou 
comunidades carentes da ci-
dade. A Festa tem arrecadado 
mais de 800 kg por ano para 
doação. A previsão para este 
anos é chegar a uma tonelada 
de alimentos arrecadados.

O músico informa que, na 
oportunidade, serão executa-
das Músicas nacionais e inter-
nacionais por alunos a partir 
de 4 anos de idade. “Temos 

O evento acontece 
no Ginásio do 
Juquinha, às 15h, com 
a entrada valendo 
um 1 kg de alimento 
não perecível para 
doação a instituições 
filantrópicas

sempre músicos instrumen-
tistas e cantores convidados e 
vamos tocar muita música boa 
num repertório empolgante 
e emocionante”, afirmou ele, 
acrescentando que este ano a 
festa também comemora os 
seus 30 anos de carreira como 
baterista e professor.

Robson Rangel fundou em 
2004 seu Instituto de Bateria 
em Macaé com a proposta de 
ensinar Música com qualida-
de e responsabilidade e hoje 
é responsável pela formação 
e aprendizado de mais de 100 
alunos anualmente com idade 
mínima de 4 anos e tornou-se 
referência no ensino musical 
em toda região.

ELOGIOS DA ALUNA DE 
BATERIA PATRÍCIA FERREIRA

“Quando visto essa camisa 
para Festa do Ritmo parece 
que estou vestindo uma far-
da para batalhar junto com 
uns 20 soldados armados 
com suas baquetas e baterias. 
Alistam-se homens, mulheres 
e até crianças. Uns manejam 
bem as armas, outros ainda 
aprendendo. Uns seguros e 
outros mais inseguros, mas 
todos no mesmo ritmo e har-
monia. Tem nossos guias na 
frente que não nos deixa nos 
perder, porém se isso aconte-
ce o soldado ao lado também 
ajuda, não sopra nota porque 
não tem nota, mas gesticula, 
mostra, solfeja. 

Missão desse exercíto: Le-
var paz e alegria através da 
música em dias de tantas tra-
gédias e tristezas. Levar cultu-
ra e educação através do estu-
do da música, em um país que 
a educação não é valorizada! 
Lindo ver crianças tão peque-
nas apaixonadas pela música 
e por seus talentos. Lindo ver 
pais que se desdobram para 
levar seus filhos nas aulas de 
bateria. Avós que buscam os 
netos na escola e atravessam 
o centro da cidade correndo 
para chegar a tempo com a 
criança na aula. Lindo ver pes-

CRÉDITO

Alunos Festa do Ritmo

Robson Rangel 30 
anos de carreira

Filha MaÝsa 
Rangel

soas que sabem que há futuro 
na educação, mesmo que seja 
a educação musical. Lindo ver 
também soldados emprestan-
do suas armas para aqueles 
que estavam desarmados na 
Festa do Ritmo. 

Enfim, é bem melhor ter 
jovens com uma arma para 
o bem, que é a bateria e mu-
nidos de pratos e baquetas, 
fazendo música, levando paz, 
alegria e bons exemplos do 
que ter jovens com outro ti-
po de arma na mão, trazendo 
desgosto para as famílias e 
desgraças por aí. Vamos in-
centivar música gente! A mú-
sica transforma pessoas, ocu-
pa mentes, ocupa tempo, dá 
a possibilidade de um futuro 
melhor, até financeiramente 
falando! Vamos trazer coisas 
boas para esse mundo através 
da música.”

SERVIÇO

Festa do Ritmo 
2019

 ● DATA: 9 de novembro
 ● LOCAL: Ginásio do 
Juquinha - Tênis Clube - 
Macaé RJ
 ● HORÁRIO: 15h
 ● ENTRADA: 1 kg de alimento 
não perecível



O DEBATE  DIÁRIO DE MACAÉ6    CADERNO DOIS    Macaé, sábado, 9, domingo, 10 e segunda-feira, 11 de novembro de 2019 

O DEBATINHOpor KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A Mosca X O Boi - A Importância Que Cada 
Um Se dá

 mosca voava à toa. Ia pra lá e pra cá. No vaivém, 
viu um Boi que pastava calmamente no serrado. 
Resolveu, então, pousar no focinho do animal. Lá 
fi cou um bom tempo. Olhou a paisagem, relaxou 
e dormiu. Quando acordou, decidiu ir embora. 
Antes de voar, perguntou: 

-Senhor Boi, o meu peso o incomodou muito? 
Se tiver incomodado, prometo não pousar mais no 
seu corpo. 

O Boi calmamente respondeu - eu, nem tinha 
me dado conta que você estava aí, olhou pra ela 
com certo desprezo: Se quiser fi car, fi que. Se qui-
ser ir, vá. Pra mim não faz a menor diferença. 

Há pessoas que agem como a mosca. Pensam 

que tem peso para incomodar. É o caso do Ales-
sandro. Ele amava jogar xadrez. Convidou os 
amigos para jogar uma partida. Perdeu a primeira 
jogada de um coleguinha, fi cou super chateado. 
Arrumou uma bela discussão com o ganhador 
da partida. Levantou muito bravo e levou o jogo 
embora para casa. Esperava que os garotos fossem 
fi car chateados e que não teriam o que fazer. Ledo 
engano. João foi a casa pegou um jogo de damas e 
todos sentaram para jogar, deram boas risadas e se 
divertiram muito..

Moral da história: Têm ações que somente inco-
modam a você mesmo!!!

Ela é como a lua cheia, todos apreciam e amam olhar!!! É a Alicia 
Barroco, o amor perfeitinho de seus papais: Maria Fernanda e 

Hugo Barros. Divina!!!

A bruxinha mais linda e encantadora do Halloween!!! É a Sarah 
Gomes Vieira Machado, o sorriso gostoso do universo de seus 
papais: os engenheiros, Beatriz Ribeiro Gomes Vieira Machado 

e Augusto André Vieira Machado. Uma alegria!!! Uma aurora boreal, fala com suas cores e nos deixa 
apaixonados!!! É a Helena Maria Cerqueira Nunes, a riqueza de 

seus papais: Barbara e Hugo Nunes. Muito Fofa!!!

Elas esbanjam sonhos e 
vivacidade!!! São as irmãs 

Eloisa e Elena Silvino, as 
estrelinhas brilhantes de sua 
mamãe apaixonada, a Vania 

Silvino. Amores!!!

O botão de fl or abençoado, que fl oresce lindamente sob a luz do amor de 
Jesus!!! É Livea Cabral Gomes, que vai estar em festa de 9 anos nesta 

terça feira (12). Ela já cantou parabéns antecipado ao lado de  seus 
amiguinhos no colégio Ativo, na sexta-feira (8), em festa sobre a 'Sereia 
Ariel'. E para completar a sua jornada de alegria irá para o Rio de Janeiro 

em companhia de seus papais, a médica Laila Cabral e o ortodontista 
Rafael Borges gomes e do irmãozinho amado Felipe, onde vai passear, 

se divertir a valer e ainda assistir o espetáculo anual da Escola de Dança 
Âmbar em Niterói. Parabéns, que o Espírito Santo de Deus te guarde e te 

proteja eternamente, sua linda!!!

Esse playboyzinho charmoso é 
o Samuel dos Santos Jorge, o 
troféu de seus papais: Antônia 
Felipe Jorge dos Santos e 
Antônio Lourenço. Puro carinho 
o pequeno!!!
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