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O youtuber fala de sua satisfação no momento com o canal mas que pensa em futuro estender o 
canal para música.

Menino macaense 
ganha mundo com
canal no Youtube 
sobre dicas de livros
Com apenas oito anos de idade, Nicolas Teixeira 
Pacheco já exibe um canal no Youtube sobre dicas 

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Com apenas oito anos de 
idade, macaense revela 
seu talento no mundo li-

terário, mostrando ao mundo a 
sua paixão pela leitura. Trata-se 
de Nicolas Teixeira Pacheco, alu-
no brilhante do 3º ano do Colégio 
Castelo, que agora já exibe um 
canal no Youtube sobre livros. O 
canal leva o título ‘Nicolas e os Li-
vros’ e tem a proposta de divulgar 
suas dicas sobre livros sem ‘spoi-
ler’ (fornece informações sobre 
o conteúdo do livro sem revelar 
o final).

O jovenzinho informa que es-
colhe os livros de acordo com a 
sua leitura. “Leio primeiro e se 
gostar divulgo”, conta Nicolas, 
ressaltando que já indicou vá-
rios títulos das coleções ‘Casa na 
Árvore’ e ‘Gol’, porque essas duas 
coleções mostram o que se passa 
no mundo. “A minha intenção é 
estimular as pessoas a lerem 
mais”, frisou.

Nicolar esclarece que a cole-
ção ‘Casa na Árvore’ faz soltar a 
imaginação através dos andares 
mágicos; e ‘Gol’ atua pela paixão 
da grande maioria dos brasilei-

ros, que é apaixonada por futebol.
Tendo aprendido a ler aos 

cinco ano e meio, o menino não 
parou mais. Após a escola, o seu 
lazer se resume nos livros. Ele 
contou com o forte incentivo da 
mãe, Mestre em Letras e Servi-
dora Pública da UFRJ, Cristiane 
Pires Pacheco (Doutoranda no 
Nupem/UFRJ), que o ajudou em 
tudo, inclusive, providenciando 
as informações sobre os tuteriais 
de canal Youtube e executando 
como responsável da conta. 

SUCESSO DO NICOLAS

Cristiane conta que o êxito do 
filho é notado, através do próprio 
retorno do canal, já que somente 
no primeiro vídeo ‘Casa na Árvo-
ra’ teve mais de 230 visualisações 
e 50 inscritos no canal. “Os co-
mentários são os mais elogiosos, 
não havendo nenhum registro 
de slike; todos os que acessaram 
o canal aprovaram a iniciativa”, 
revela a mãe de Nicolas, toda or-
gulhosa, informando ainda que 
muitas pessoas a têm procurado 
para saber mais sobre a alfabe-
tização de Nicolas, qual escola 
estuda, e sobre o letramento 
acentuado do Nicolas, já que a 

sua leitura é em nível elevado 
porque ele lê por intermédio da 
mãe desde bebê. “Desde bebê, 
Nicolas começa a resignificar o 
mundo em que vive através da li-
teratura. A criança que lê o voca-
bulário melhora, interpreta me-
lhor e conquista nível elevado de 
conhecimento”, frisou Cristiane

Nicolas esclarece que lê no mi-
nimo um livro por semana, e sua 
rotina e escola à tarde, onde leva 
seus livros para ler no recreio 
e nos intervalos das aulas joga 
futsal, faz robótica no projeto da 
Cidade Universitária (parceria 
do curso de Engenharia da UFRJ 
com a Prefeitura); e quando che-
ga em casa, lancha, toma banho, 
faz o dever de casa e pega o tablet 
para ler.

METAS E DESAFIOS

O youtuber fala de sua satisfação 
no momento com o canal mas que 
pensa em futuro estender o canal 
para música. “Quando crescer que-
ro ser Dj, por isso desejo dar dicas 
de músicas. Sou fã incondicional do 
Masshmalow e Alok. Minha outra 
paixão é mesmo a música. Por isso, 
breve vou mergulhar fundo como 
Dj”, frisou Nicolas.

DIVULGAÇÃO

Incentivos ao 
Nicolas 
O pai do Nicolas, o Servidor 
Público lotado na Secretaria 
Adjunta de Ensino Superior 
(Secretaria Municipal de 
Educação), Maurício Siqueira 
Pacheco, disse que o filho é uma 
criança amorosa, comunicativa 
e quer fazer amizade com todo 
mundo. “Em todos os lugares 
em que chega puxa assunto e já 
conversa com criança ou adulto 
como se o conhecesse. Ele faz 
parte dessa geração que é a 
esperança de mundo melhor, 
mais justo e solidário para 
todos”, falou..

Já a professora do Youtuber no 
Castelo, Tia Simoni, lembrou 
que Albert Einstein disse que 
uma mente que se abre a uma 

nova ideia jamais volta ao seu 
tamanho original. “Essa frase 
me serviu de inspiração quando 
pensei em escrever sobre o 
nosso pequeno e brilhante 
Nicolas. Através do seu canal e 
de forma bem criativa, ele tem 
incentivado a leitura de uma 
forma prazerosa e divertida, 
fomentando a aprendizagem 
através de suas experiências 
com o mundo da imaginação,  
diversão e do conhecimento. 
Todos os alunos possuem a 
opção de aprender de forma 
superficial ou intensa, o Nicolas 
escolheu a segunda o que não 
poderia ser diferente pois é um 
menino curioso, dedicado e 
estudioso. Sinto-me privilegiada 
por ser sua professora. Desejo 
que seu canal seja apenas o 
início de uma vida cheia de 
felicidade e sucesso”, declarou a 
professora.

FRASE

“Quando crescer quero ser Dj, por isso desejo 
dar dicas de músicas. Sou fã incondicional 
do Masshmalow e Alok. Minha outra paixão 
é mesmo a música. Por isso, breve vou 
mergulhar fundo como Dj”.
NICOLAS TEIXEIRA PACHECO, ESTUDANTE E YOUTUBER
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AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

Psicopatologia, Complexidade e Processos
Existe o conto do elefante e dos sete 

cegos. Eles estavam numa praça senta-
dos quando chega o elefante. Um deles 
toca uma das patas e diz: “é o tronco 
de uma árvore?”; um outro, pegando 
na tromba do elefante indaga se é uma 
corda grossa; um outro, pegando no seu 
rabo pergunta se é uma serpente; um 
outro, pegando na grande orelha inda-
ga se é uma enorme folha... de um a um 
eles ficam tentando descobrir a verdade  
deste ser diante deles.

Na história da humanidade inúme-
ros filósofos, inúmeros cientistas foram 
guiados pelo desejo das certezas, pelo 
desejo das verdades. Assim Aristóteles 
tentou construir um sistema que pu-
desse classificar e explicar aquilo que 
é essencial em cada ser, a partir de sua 
lógica das classes, gêneros e espécies das 
formas de ser. Tantos outros tentaram 
construir sistemas de verdades sobre o 
que é Deus, sobre a loucura, sobre a se-
xualidade, sobre a violência, sobre a vida 
após a morte, dentro outros temas que 
tocam a história da humanidade. O que 
é certo é que o desejo de verdade move 
todas estas pesquisas. Elas deixaram de 
observar um ponto fundamental que o 
conto dos cegos e o elefante pode nos fa-
zer descobrir. Cada fenômeno pode ser 
compreendido por olhares diversos. Daí 
o olhar da complexidade, o olhar daquilo 
que pode ser compreendido de múlti-
plas maneiras, por diversos pontos de 
vista e de poder integrá-los é um cami-
nho possível. Assim Nietzsche nos diz 
sobre a possibilidade de transvalorar-
mos os sentidos, ou seja, de colocarmos 
os sentidos já instituídos, de colocarmos 
os sentidos já hegemonizados como ver-
dadeiros, em análise, na relação com 
outros sentidos, com outros pontos de 
vista. Este é o ponto de vista da com-
plexidade. Ponto de vista que acolhe a 

polifonia de olhares acerca de um mes-
mo fenômeno. Nietzsche nos dirá que a 
grande potência será colocar sobre um 
mesmo fenômeno uma pluralidade de 
olhares, perspectivas. Assim teremos a 
riqueza polimórfica de sentidos na pro-
dução de sentidos complexos. 

Edgar Morin, com a sua teoria da 
complexidade, nos ensina que a pala-
vra complexo vem do latim ‘complexus’, 
que significa, aquilo que se tece junto. O 
quanto mais olhares tivermos de uma 
mesma experiência, mais grandeza e 
potência de sentidos teremos. Como 
seria aplicar o ponto de vista até aqui 
proposto ao campo da psicopatologia, 
da saúde mental? 

Ao longo dos meus 27 anos como 
profissional do campo da saúde men-
tal, como educador, como professor 
de cursos de formação nos campos 
da saúde mental, da Gestalt-Terapia, 
da educação, no campo da assistência 
social e de pós-graduação, tenho pes-
quisado e debatido sobre a questão da 
psicopatologização da vida e dos efei-
tos na vida das pessoas. A psicopatolo-
gia traz o ponto de vista onde todos os 
fenômenos humanos, quando saem da 
média dos comportamentos sociais es-
tabelecidos em cada condição histórica, 
são classificados, reduzidos, em alguma 
unidade abstrata conceitual dos manu-
ais de psicopatologia e de transtornos 
mentais [CID e DSM], bem como em 
algum ponto de vista ligado à psico-
patologia e desenvolvido por alguma 
corrente clínico-terapêutica. Segundo 
SerbanIunesco, existem 15 formas de 
psicopatologia que são reunidas da 
seguinte forma:1 - Psicopatologia ate-
órica; 2- Psicopatologia behaviorista; 3 
- Psicopatologia biológica; 4 - Psicopa-
tologia cognitivista; 5 - Psicopatologia 
do desenvolvimento; 6 - Psicopatologia 

ecossistêmica; 7 - Etnopsicopatologia; 
8 - Psicopatologia etológica; 9 - Psicopa-
tologia existencialista; 10 - Psicopato-
logia experimental; 11- Psicopatologia 
fenomenológica; 12 - Psicopatologia 
psicanalítica; 13 - Psicopatologia social; 
14 - Psicopatologia estruturalista; 15 
- Psicopatologia integrativa-holística. 
Serban nos indica que existem inúme-
ras visões da psicopatologia que podem 
ser combinadas, compostas, umas com 
as outras, para a compreensão dos fenô-
menos considerados ‘psicopatológicos’. 
Em nossas pesquisas durante os 27 anos 
como Musicoterapeuta, Gestalt-Tera-
peuta, Filósofo e artista na construção 
da produção de vida, pensamos que a 
vida pode ser compreendida como uma 
partitura musical. Uma partitura feita 
em contrapontos. Uma partitura dos 
processos de contatar as situações. 
Uma partitura sempre feita no pre-
sente. Num presente que traz consigo 
as situações já vividas [experiências 
já instituídas] e aquelas que dizem 
respeito às projeções do futuro [as 
experiências ainda instituintes]. Esta 
é a psicopatologia dos processos, uma 
psicopatologia biomusical que contri-
bui para a compreensão dos processos 
de individuação de como as pessoas 
cristalizaram os seus desejos, sonhos, 
seus hábitos, suas formas de viver. Esta 
é uma psicopatologia que não deseja 
reduzir e classificar num código, mas, 
sim, contribuir na escrita de uma his-
tória onde a vida pode ser reinventada 
e reescrita a partir da lógica e análise 
biomusical dos contrapontos dos pro-
cessos de contatar. Psicopatologia dos 
Processos, Psicopatologia Biomusical, 
Psicopatologia da Complexidade.

Abraços,
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 -  A poesia desta semana é de  IVANIA RIBEIRO, membro de nosso Coro 
de Cigarras que com sua sensibilidade  nos encanta através de seus versos. . Como dia 19 é o Dia 
da Bandeira, vamos homenagear nosso auriverde pendão...

Cadê o amor?

Em navios, em palácios, em escolas
Por muitos anos, altiva fui erguida
E, no ponto mais alto das hastes,
Sentia-me com  a missão cumprida.

Eu, o auriverde pendão desta terra,
Com o tempo fui passando a outras cenas
Comecei a freqüentar estádios e comícios
E acabei balançando na mão de Airton Senna!

Levaram-me para as vestes de praia, passeio, 
carnaval

Querendo tornar-me sempre mais brasileira.
Já desfilei em todas as Escolas de Samba
E de soberana e austera passei a popular e sa-

çariqueira.

“Só ORDEM E PROGRESSO não basta”
Dizem os que discutem o meu lema.
Falta  o amor: essência deste Brasil tão família
Que faz do suor e da alegria o seu Tema.

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)

Vivendo o mundo encantado cor-de-rosa está o casal 
Adler e a médica Daniele Ladeira, por conta da chegada da 
primeira herdeira, que receberá o nome de Giovana. Outro 
dia, a futura mamãe curtiu o chá de fraldas rodeada de mui-

to carinho dos mais íntimos.
Deus abençoe a linda Giovana!!!

A bela futura mamãe Daniele em clima festivo junto a 
tia Maria da Conceição Ladeira e a avó Maria Marta 

Soares, que será a bisavó mais linda da cidade

Giovana está chegando!!!

Este sábado (16) será dia especial de aniversário para Duda 
Zarour Pinheiro, que celebra a data em família.

Felicidades, querido!!

Abraços de sábado

O músico macaense Lúcio Duval (Chin) comemorou a 
sua nova idade, em Porto (Portugal), onde reside com sua 

família.

No final de semana, as amigas Milena Maia, Ana Paula 
Lessa, Ana Paula Menezes, Raquel Junger e Maria Edu-

arda Junger foram ao Rio de Janeiro, especialmente para 
assistir a gravação do DVD da turnê 'Nossa História', em co-
memoração aos 30 anos de carreira e a despedida da dupla 
Sandy e Junior, que encerrou a turnê com show para 100 

mil pessoas, no Parque Olímpico.

O músico Lúcio em clima de aniversário enfeitando as 
noites portuguesas

Milena, Ana Paula, Ana Paula Menezes, Raquel e Maria 
Eduarda aplaudindo o show de Sandy e Junior

Músico em festa Show de Sandy e Junior

Linda, amiga e minha doce sobrinha Hélia Ladei-
ra Cuiabano esteve em festa nesta sexta-feira (15), 
por conta do seu aniversário. A querida celebrou a 

data em grande estilo, em viagem a Campos de Jor-
dão (SP), com o marido, empresário Carlos Augusto 

e com os amigos Lúcia Valéria e Paulinho Lima.
Felicidades, querida! Deus a abençoe sempre!!!

A querida Hélia celebrando a nova idade com 
o marido Guto e os amigos Lu e Paulinho, em 

Campos do Jordão

Joia preciosa
Uma linda festa marcou os 50 anos do empresário Marcos 

Antônio Honorato do Nascimento, no domingo (10). Tudo acon-
teceu no elegante salão de festas Casa da Árvore, em Guarapari 

(ES), onde o aniversariante curtiu o clima de muitos abraços 
junto a esposa Renata Eilid Almeida Castro e o filho Pedro.

Mil parabéns! Deus o abençoe!!!

O aniversariante Marcos em clima de festa de 50 junto a 
esposa Renata e a sogra Vania

50 anos

O aniversariante Duda que curte clima festivo neste sábado (16) junto 
a esposa Giovana e os filhos Miguel e Maria Eduarda

Bandeira, nossa Bandeira, símbolo de nosso amor pela Pátria, ao vê-la tremular, no ponto mais 
alto,  nos arrepiamos e vem-nos um sentimento sem igual, um sentimento de respeito ao que há de 
mais sagrado em um povo, o patriotismo. O saber de nossos direitos e deveres, o saber que temos que 
resguardá-la, o saber que em cada um de nós brilha a  estrela de seu céu,   representado pelo nosso 
trabalho, nossa cidadania, nossa altivez... O Estado não se faz só de leis, o Estado se faz do nosso 
respeito a seus símbolos e instituições... Cigarras cantam para saudar a Bandeira Brasileira!!! “Salve 
lindo pendão da esperança , salve símbolo augusto da paz”..

cigarrasmacae@gmail.com <mailto:cigarrasmacae@gmail.com>

Ivania Ribeiro
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AGENDA CULTURAL

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 21 com o grande 
show da artista Luciana Mello, que 
acontecerá às 20h. Os ingressos 
custam R$ 34 (inteira) e a classi-
ficação etária é de 16 anos. E fe-
chando o mês acontecerá a peça 
adulto ‘Olhos D’Água’, no dia 28 
às 20h. O ingresso esta no valor 
de R$ 22 (inteira). A classificação 
etaria é de 16 anos. Os ingressos 
podem ser adquiridos na Bilhete-
ria do Teatro Sesi Macaé, que fica 
na Alameda Etelvino Gomes, 155 
(Bairro Riviera Fluminense).
 ● SERVIÇO: Programação especial 
neste mês de novembro
 ● DATAS: 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 conse-
cutivo acontece a Feirinha 
do Horto, que se tornou um 
local de boa música, comi-
das gostosas e encontro de 
amigos. O evento é realizado 
toda quinta-feira, a partir das 
18h30, oferecendo yakisoba, 
vatapá, churrasquinhos, bata-
ta frita, cachorro quente, cal-
dos, 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 Mirante da Lagoa marcan-
do pleno sucesso. O evento 
é realizado às quintas-feiras, 
a partir das 19h, com talen-
tos locais, transcorrendo em 
meio a diversas barracas com 
pastéis, batatas fritas, pizzas, 
caldos, tortas, bolos, doces, 
acarajé, churrasco, empadas 
e outros. A feira vem atrain-
do a presença de um público 
crescente  a  cada semana, 
recebendo moradores e con-
vidados, sendo considerada 
uma excelente opção para 
famílias 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, 
solidão, raiva, ansiedade, timi-
dez, insônia, ciúmes, pânico e 
estresse? Procure o Neuróticos 
Anônimos, através do Grupo 
Conviver e Reviver, que fun-
ciona na Rua Prefeito Moreira 
Neto, 72 - 3º Andar - Paróquia 
São João Batista. As reuniões 
acontecem aos domingos, de 

17h às 19h. O Programa de 
Recuperação de Neuróticos 
Anônimos tem por base os 12 
passos, que propõem um pro-
grama de vida plena de amor 
e felicidade e as 12 tradições, 
que propõem uma convivência 
harmoniosa com todas 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 co-
nhecer o espaço Aion Ville, 
no Mar do Norte, para agra-
dáveis horas de lazer e de 
festas, além de treinamentos 
especiais para funcionários 
de empresas. Informações 
tel. 2762-1037.
 ●OS Interessados em divulgar 
eventos em Macaé e região 
podem entrar em contato 
com a jornalista Isis Maria, 
através dos telefones (22) 
2106-6060 - ramal 1212 / 
ou 99985-0803 ou pelo e-
mail: isismaria@odebateon.
com.br

CINEMA Programação de 14 a 20 de novembro

Dora e a Cidade 
Perdida

 ● GÊNEROS Família, Aventura
 ● CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
 ● HORÁRIOS (2D/Dub): 14h50, 
16h50, 18h50
 ● SINOPSE: Ambientado na floresta 
peruana, o filme narra as aventu-
ras de Dora (Isabella Merced) jun-
to de seu macaco Botas, amigos 
que acabou de fazer na escola e 
um misterioso explorador a fim de 
salvar seus pais de mercenários. 
Mas Dora também terá de solu-
cionar um grande mistério en-
volvendo Paratapa, uma antiga 
cidade perdida dos Incas.

Invasão Ao Serviço 
Secreto
Gênero Ação

 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
 ● HORÁRIOS (2D/Dub): 18h45 (2D/

Leg): 21h05 
Sinopse: Dedicado e sempre fo-
cado em seu trabalho, o agente do 
Serviço Secreto, Mike Banning 
(Gerard Butler) vê sua vida mudar 
completamente da noite para o 
dia ao ser acusado de conspirar 
para o assassinato do presidente 
dos Estados Unidos. Quando per-
cebe que todos estão atrás dele, 
Mike corre contra o tempo para 
descobrir o que realmente acon-
teceu enquanto foge de outros 
agentes.

Filme: As Panteras
 ● GÊNEROS Ação, Comédia
 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
 ● HORÁRIOS (2D/Dub): 16h40, 19 
(2D/Leg): 21h20
 ● SINOPSE: Nova adaptação ci-
nematográfica da série policial 
Charlie's Angels, sucesso na 
década de 1970. Sabina Wilson 

(Kristen Stewart), Jane Kano 
(Ella Balinska) e Elena Houghlin 
(Naomi Scott) embarcam numa 
perigosa missão global, a fim de 
impedir que um novo programa 
de energia se torne uma ameaça 
para humanidade.

Os Parças
 ● GÊNERO: Comédia Nacional
 ● CLASSIFICAÇAO: 12 anos
 ● HORÁRIO (2D): 14h40, 16h40, 
18h40 
 ● SINOPSE: Chantageados e enga-
nados por um ambicioso tram-
biqueiro (Oscar Magrini), Toinho 
(Tom Cavalcante), Ray Van (Whin-
dersson Nunes), Pilôra (Tirullipa) e 
Romeu (Bruno de Luca) precisam 
organizar uma festa inesquecí-
vel de casamento sem nenhum 
dinheiro no bolso. Caso falhem, 
terão que lidar com o maior con-
trabandista da famosa rua 25 

de Março em São Paulo, que é 
também o pai da noiva (Paloma 
Bernardi).

Doutor Sono
 ● GÊNERO: Suspense
 ● CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
 ● HORÁRIO (2D/Dub): 20h40
 ● 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. 

O Exterminador do 
Futuro - Destino 

sombrio
 ● GÊNERO: Ação
 ● CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
 ● HORÁRIO (2D/Dub): 20h50
 ● 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 (2D/Dub): 14h45 (3D/
Dub): 16h45
 ● SINOPSE:  Prepare-se para estalar 
os dedos! A Família Addams está 
de volta às telonas na primeira 
animação de comédia sobre o 
clã mais excêntrico do pedaço. 
Engraçada, estranha e comple-
tamente icônica, a Família Adda-
ms redefine o que significa ser um 

bom vizinho.
 ●

 ● MALÉVOLA - Dona do Mal
 ● GÊNERO: Aventura
 ● CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
 ● HORÁRIO (3D/Dub): 14h25
 ● SINOPSE:  Cinco anos após Au-
rora (Elle Fanning) despertar 
do sono profundo,  a agora 
rainha dos Moors é pedida 
em casamento pelo pr ínci-
pe Phillip (Harris Dickinson). 
Ela aceita o pedido e,  com 
isso, parte rumo ao reino de 
Ulstead ao lado de Malévola 
(Angelina Jolie), no intuito de 
conhecer seus futuros sogros, 
John (Robert Lindsay) e Ingri-
th (Michelle Pfeiffer). O jantar 
entre eles deveria ser de ce-
lebração entre os reinos, mas 
os interesses de Ingrith vêm à 
tona quando é criado um atri-
to com Malévola e os demais 
seres mágicos. 

VENCEDORA

Concurso do Lions anuncia vencedor municipal
 A estudante Ana Luiza Ribeiro Silva é a autora do cartaz vencedor do concurso municipal sobre a Paz do 
Lions Club International

A estudante Ana Luiza Ri-
beiro Silva, do 6º ano do 
Colégio Municipal Olga 

Benário Prestes (São José do 
Barreto), é a autora do cartaz 
vencedor do concurso munici-
pal sobre a Paz do Lions Club 
International. Ela receberá o 
prêmio de R$500 e diploma. 
A escolha aconteceu nesta 
sexta-feira (8) por servidores 
da Secretaria de Educação e 
integrantes do Lions. Nesta se-
gunda-feira  (11), a aluna esteve 
com o secretário de Educação, 
Guto Garcia, os representantes 
do Lions Club Macaé Imbetiba 
e organizadores da etapa em 
Macaé.

O objetivo do concurso, re-
conhecido como Jornada da 
Paz, é destacar cartazes sobre 
a paz e proporcionar a  chance 
de expressar visões e inspirar 
o mundo por meio da arte e 
da criatividade. Na rede mu-
nicipal, a iniciativa recebeu  o 
cadastro de cerca de 200 estu-
dantes  dos 6º ao 9º anos,  na 
faixa de 11 aos 13 anos. A ga-
nhadora também passará por 
uma seleção distrital, no dia 
15 de dezembro, com repre-
sentantes do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. Se vencer es-
ta etapa, a representante de 
Macaé  passará por avaliações 
nacional, no dia 15 de janeiro 
e, internacional, prevista para 
fevereiro de 2020.

Para  escolha na rede muni-
cipal de Macaé foi realizada se-
leção interna de 32 estudantes. 
Feliz, Ana Luiza comentou que  
a premiação foi uma surpresa. 
"Sempre gostei de desenhar. 
Mas ser vitoriosa é maravi-
lhoso. Quero fazer faculdade 
de Artes", comenta a aluna, 

acompanhada da mãe, Josiane 
Ribeiro Rodrigues e da direto-
ra do "Olga Benário", Delaine 
Oliveira.

Todas as produções partici-
pantes serão apresentadas no 
dia 29 de novembro, em uma 
exposição específica, que vai 
acontecer na sede  do órgão, 
localizado na Rua Lions Club, 
no bairro da Imbetiba. Para 
o julgamento dos cartazes,  a 
equipe julgadora  avaliou os 
seguintes quesitos: originali-
dade e ineditismo; mérito ar-
tístico; contexto da proposta 
do concurso "Jornada da Paz" 
e estética.

Estavam presentes na esco-
lha na última sexta-feira, a se-
cretária Adjunta de Educação 
Básica, Leila Clemente; o presi-
dente do Lions  Club Imbetiba, 
César Souza de Oliveira Reis; o 
secretário do Lions, Jan Mac 
Neto, além dos integrantes, 
Jorge Murteira e  Alceli Cos-
ta Benjamim (Lions Rio das 
Ostras- Costa Azul). Segundo 
César Souza, a participação da 
rede municipal foi muito posi-
tiva. "Agradeço a atenção de to-
dos da  Secretaria de Educação 
e das escolas. Tivemos 
trabalhos belíssimos 
que retratam o te-
ma",  pontuou. 
Desde 1989, o 
L i o n s  C l u b 
p r o m o v e  a 
conscienti-
zação de es-
tudantes por 
m e i o  d e s t e 
concurso. O 
Brasil  só te-
ve um vence-
dor até hoje, em 
2007", informou.

DIVULGAÇÃO

A estudante Ana Luiza Ribeiro Silva é a autora do cartaz vencedor do concurso municipal sobre a Paz 

FRASE

“Sempre gostei de 
desenhar. Mas ser 
vitoriosa é maravilhoso. 
Quero fazer faculdade 
de Artes”
ANA LUIZA RIBEIRO SILVA, 
ESTUDANTE DO 6º ANO DO 
COLÉGIO MUNICIPAL OLGA 
BENÁRIO PRESTES (SÃO JOSÉ DO 
BARRETO)
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colunakk@gmail.com

Aline Ruskim Shimitka, linda como sempre na Vida Ativa Academia

Devido aos problemas no Chile, o Brasil e outros países dependentes do 
famoso Salmão estão já no aperto. Os restaurantes de comida japonesa 
estão sobrevivendo ainda dos congelados. A importação está quase 
parando.

que o salmão consumido no Brasil vem de fazendas de criação pelo lado 
de lá. Se os restaurantes usassem a quantidade do peixe para gastronomia 
profissional ele já estaria extinto. 

Com a reforma da previdência agora mexendo com "peixe grande" a 
coisa pode mudar. Aliás, no Brasil de hoje tudo anda igual uma colcha de 
retalhos. Costuras nas leis e farrapos não faltarão.

uma vez: Algumas lojas precisam ter vergonha de exibir preços na chamada 
"black friday". O Halloween americano pegou no Brasil feito moda. Mas a 
sexta-feira de promoções ainda é uma mentira.

já nas promoções reais aqueles sites chineses administrados nos EUA e 
também são aplicativos pelo mundo afora, um produto que custa cento 
e cinquenta reais numa loja aqui, estava na última quarta-feira por exatos 
doze reais. O negócio é esperar chegar. Até 60 dias. Cada pacote aberto e 
uma surpresa!

Dia desses Dice me disse que havia chegado de uma viagem à América 
Central e deparou-se com inúmeras baratas passeando pelas ruas dos 
Cavaleiros. Uma voadora tentou repetir a cena em New York onde uma 
enorme barata "pousou" na cabeça da amiga Luciana Giménez em 2012. 

Nesta quarta-feira (13), o Apple Music, serviço de streaming musical 
da Maçã, está lançando o Replay, recurso para que os assinantes da 
plataforma criem uma playlist para reproduzir suas músicas favoritas de 
2019  e além. O recurso é semelhante, em alguns aspectos, à popular 
revisão de fim de ano do Spotify. Resumidamente, com o Replay, os 
assinantes do Apple Music receberão uma lista com suas melhores 
músicas a partir de 2019, além de playlists para todos os anos em que 
foram assinantes do serviço. É possível reproduzir a lista offline, também.

PEIXE.

SABE-SE 

CLASSE.

MAIS 

DELICIAM-se

HORRÍVEL.

MÚSICA 

Estudo revela que Pilates ajuda a 
controlar diabetes tipo 2

SAÚDE

De acordo com estudo publicado no 
The Journal of Strength & Conditioning 
Research, com mulheres acima com ida-
de média de 65 anos para participar de 
um programa de 12 semanas de Pilates, 
o treino da modalidade teve como resul-
tado a melhora a capacidade funcional 
e ajudou no controle da glicemia (nível 
de glicose no sangue) nas mulheres que 
praticaram a atividade. O diabetes tipo 
2 é considerado um problema de saúde 
pública, sendo um dos principais fatores 
de risco para as doenças cardiovasculares, 
que matam por ano cerca de 300 mil pes-
soas no Brasil e escolher uma atividade 
física como o Pilates é um ganho para a 
saúde e bem-estar.

Dia 14 de novembro celebra-se o Dia 
Mundial do Diabetes, data criada em 1991 
pela International Diabetes Foundation 
(IDF) em parceria com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para cons-
cientizar a população sobre a doença. A 
instrutora Marcela Contursi, da Metalife 
Pilates, preparou um treino com quatro 
exercícios básicos:

Diabetes é uma 
patologia que aumenta 
os níveis de glicose no 
sangue

MERDMAID

O merdmaid tem como objetivo o 
fortalecimento dos músculos oblíquos, 
além do quadrado lombar, latíssimo do 
dorso e peitorais. Esse exercício atua na 
mobilidade de coluna em flexão lateral 
do tronco, aumentando a amplitude 
e a mobilidade articulares. Tem ação 
de alongamento nos flexores laterais 
profundos do tronco e na musculatura 
intercostal e alongamento axial do lado 
convexo. Trabalha a mobilidade de gra-
dil costal, aumenta a amplitude de movi-
mento lateral do tronco e a estabilização 
escapular;

GOING UP AND FRONT

Tem como objetivo a estabilização 
de cintura pélvica, manutenção da 
contração dos músculos abdominais 
profundos e assoalho pélvico chamado 
“Power House”. Trabalha em sinergia os 
músculos estabilizadores do tronco e os 
músculos do quadril. Tem como objetivo 
fortalecer os músculos do quadríceps fe-
moral e do glúteo máximo. Faz com que o 
praticante de Pilates desenvolva controle 
excêntrico do movimento e equilíbrio, 
além do alinhamento corporal;

DIVULGAÇÃO

GUSTAVO SILVA

TRÍCEPS FRONT

Tem como objetivo o fortalecimen-
to do tríceps braquial, do vasto lateral e 
medial, do peitoral maior e do ancôneo. 
Trabalha muito a estabilidade escapular;

SWAN FRONT

Tem como objetivo fortalecer: para 
vertebrais, romboide maior, reto abdo-
minal, glúteo máximo e isquiotibiais. 
Trabalha mobilidade de coluna vertebral 
em extensão, alonga a cadeia anterior do 
tronco, além de promover estabilização 
escapular.

METALIFE PILATES - A empre-
sa é líder sul americana na fabricação 
de equipamentos de Pilates, e 2ª do 
mundo no segmento. Referência 
em qualidade, os produtos atendem 
os mais exigentes padrões mundiais 
do mercado, busca continuamente 
inovação e excelência na produção 
de equipamentos e acessórios, e no 
relacionamento com os clientes. Pos-
sui mais de 30 mil estúdios vendidos 
em 15 anos de história com presença 
em mais de 15 países. Site: https://me-
talifepilates.com.br



O DEBATE  DIÁRIO DE MACAÉ Macaé, sábado, 16, domingo, 17 e segunda-feira, 18 de novembro de 2019      CADERNO DOIS    5

Encontro de 
alegria

Passeio de 
paz

Uma tarde super agradável define o 
encontro gostoso de amigas queridas, 
no Beach Market, na última quarta feira 
(6), quando as amigas Mônica Canellas, 
Eu, Isis Maria, Hélia Ladeira e Leda Lêdo 
colocamos a conversa em dia acompa-
nhadas de boas risadas e ainda desfru-
tamos das delicias do estabelecimento, 
onde fica bem difícil a dieta do dia a dia. 
Perfeita a tarde!!!

Em passeio a Jericoacoara, o paraíso 
Cearense, estiveram Amélia Augus-
ta Guedes Marinho e Izes Schwartz 

Rosa, acompanhadas de uma legião de 
amigos. A alegria foi uma constante nos 
passeios, pois as praias são lindas e de-
liciosas para banhos em um  cenário de 

palpitação. E tem mais as guloseimas 
do local, que são um convite a ficar sem 

pensar no amanhã. Fantástico!!!

As amigas Mônica, Eu, Isis Maria, 
Helia e Leda, entre delícias e boas 

risadas

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A bela Debora Matos Salgado em seu dia especial 
de aniversário nesta segunda-feira (11) com sua 

bonequinha Beatriz. Parabéns e muitas alegrias!!!

As queridas Amélia Augusta 
Guedes Marinho e Izes 

Schwartz Rosa, curtindo 
passeio nas praias de 
Jericoacoara - Ceará

A lindíssima Denise Bittencourt Mancebo 
aproveitando a companhia das flores

O belo casal Laura Miranda e Michael Hedditch, em altas 
curtições em Buenos Aires- Argentina

O programa leva autoestima e alegria aos pacientes internados que ganham corte de cabelo e barba, 
design de sobrancelhas e serviços de manicure 

O programa Beleza Itine-
rante do Centro de Edu-
cação Tecnológica e Pro-

fissional (Cetep), da Prefeitura 
de Macaé, e o projeto Bem me 
Quero, do Hospital São João 
Batista, no Centro, estão le-
vando autoestima e alegria 
aos pacientes internados que 
ganham corte de cabelo e bar-
ba, design de sobrancelhas e 
serviços de manicure. A parce-
ria começou este mês e, nesta 
quarta-feira (13), foi realizado 
o segundo dia da iniciativa na 
unidade.

Joseli Cripriano, internada 
há 12 dias, disse que passa-
rá por uma cirurgia amanhã, 
quinta (14), e entrará no Cen-
tro Cirúrgico com os cabelos e 
unhas cortados. "Foi um pre-
sente porque gosto muito de 
me cuidar, mas aqui no hospi-
tal não tinha como", observou, 
enquanto a manicure cuidava 
das suas unhas. A colega de 
enfermaria, Juliana Ribeiro, 
moradora na Comunidade 
Malvinas, contou que chegou 
ao hospital na última segunda-
feira (11).

"Mereço um dia da beleza. É 
um projeto muito interessante 
este da prefeitura porque nos 
ajuda a ficar bonita mesmo no 
hospital. Foi uma bela surpre-
sa", disse, sorrindo. Ela ganhou 
corte nas pontas do cabelo e 
uma trança embutida.

São 50 alunos dos cursos de 
Beleza do Cetep envolvidos 
no programa que atendem 
também os acamados, aqueles 
doentes que não conseguem 
sair do leito. Antes há todo o 
procedimento técnico neces-
sário, como lavar bem as mãos 
e colocar o jaleco descartável. 
Eles atendem os pacientes 

acompanhados da professora 
Andréia Brito. "Na sala de aula 
sempre falamos para eles que 
a proposta do curso é que te-
nham uma renda extra e, prin-
cipalmente, que possam doar o 
seu talento a quem precisa en-
quanto aprendem", destacou a 
professora.

Assistente social do hospital, 
Geórgia Amaral, que também 
acompanha o trabalho da equi-
pe na unidade, disse que a ideia 
da parceria partiu do projeto 
Bem me Quero, do São João 
Batista, fruto do trabalho da 
Comissão de Cuidados Paliati-
vos. "Procuramos o Cetep que 
aceitou de imediato atender 
nossos pacientes e tem sido 
muito importante esta par-
ceria no apoio ao tratamento 
deles porque a autoestima é 
essencial para que se sintam 
bem o tempo em que estive-
rem aqui", destacou. Segundo 
ela, o São João Batista é hos-
pital de longa permanência de 
pacientes pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

CONHEÇA O BELEZA 
ITINERANTE

O Beleza Itinerante aconte-
ce em parceria também com o 
Programa de Atenção Integral 
à Saúde (Paisi), Casa do idoso, 
Pousada da Cidadania e outros 
órgãos do município. Os even-
tos são agendados de modo a 
atender o maior número de 
pessoas a cada dia. A secretária 
de Qualificação Profissional, 
responsável pelo Cetep, Lean-
dra Lopes, disse que o programa 
deverá ser estendido também 
aos pacientes do Hospital Públi-
co Municipal (HPM), no bairro 
Virgem Santa.

ANA CHAFFIN

Os serviços são gratuitos e a equipe de alunos 
coloca em prática o que aprende em sala de aula, já 
que os atendimentos contam como estágio.

São 50 alunos dos cursos de Beleza do 
Cetep envolvidos no programa que atendem 
também os acamados, aqueles doentes que 

não conseguem sair do leito.

Parceria Cetep e São João Batista promove 
dia da beleza aos pacientes

DIA DA BELEZA
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O DEBATINHOpor KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Leopardo X A Capivara - A solidariedade
Um dia de muito calor na fl oresta, o Leopardo 

começou a buscar um lugar bem fresquinho para 
descansar. Foi então que achou uma árvore de co-
pa farta, se esticou e balançou a cauda preguiçosa-
mente, e fi cou apreciando a paisagem. De repente, 
uma Capivara saiu da mata, sem ver o Leopardo 
passou debaixo de seu nariz. A fera selvagem logo 
levantou e começou a perseguir o que seria seu 
almoço do dia. A Capivara, quando o viu, saiu cor-
rendo, tremia da cabeça as patinhas. Então, gague-
jando, disse para o animal feroz: “Eu lhe suplico, 
poupe a minha vida, por favor, caro amigo, se me 
deixar ir embora pode contar comigo para tudo!!!”  
Hahahaha, riu o  pintado, lhe dizendo: “Em que 
poderá me ajudar, você é um roedor inexpressível! 
Mas está bom, vou quebrar seu galho. Vaza bem 
depressinha e não olhe muito para o meu focinho.”

Depois de algum tempo, a capivara que sempre 
procurava fi car longe do Sr. Leopardo, ouviu ru-
gidos que pareciam ser de afl ição, como se algo de 
muito sério estivesse acontecendo. A D. Capivara 
então começou a procurar de onde estava vindo 
todo aquele desespero. Quando de repente deu 

com uma armadilha bem projetada por caçado-
res e, olhando dentro do buraco,  viu o Leopardo 
fragilizado e roxo com  um nó de corda grossa 
apertadíssimo em seu pescoço. Já era noite , mas o 
roedor não pestanejou e pulou  no poço e começou 
a roer a corda. Somente conseguiu livrar o pobre 
animal da emboscadade pela madrugada. Legal, o 
roedor é bem prestativo, não acha, pequeno?

Têm pessoas assim no mundo como a capi-
vara, que não medem esforços para ajudar. É a 
Marcinha, que tem uma conhecida que fre-
quenta a mesma igreja dela e mora no mesmo 
prédio, mas nunca lhe deu um Bom dia. Uma 
tarde chuvosa ficou presa no elevador.  Grita-
va sem parar. O porteiro já havia ido embora. 
Marcinha estava com febre em cima da cama, 
mesmo fraca levantou e correu ao telefone  pa-
ra pedir ajuda.  Em cinco minutos retiraram a 
moça, que estava tremendo e chorando muito. 
Que Legal, não é?

Moral: Ter um coração solidário é viver sob 
as asas dos anjos de Deus!!!

Ela é um furacão de Amor e alegria!!! É a Esther Fragozo, 
a fl orzinha bem regada de carinho de seus papais: Luana e 

Anderson Fragozo. Divina a mocinha!!!

Espelho , espelho meu , existe alguém mais bela e risonha do que 
eu? Não!!! É a Maria Eduarda Colonese, a escultura preferida de seus 

pais: Laila e Daniel Colonese. Um conto de fadas mesmo!!!

Símbolo de beleza mirim!!! É a Ana Luísa Mussi Garbelini, a obra 
prima mais bela da coleção de seus pais: Ana Carolina Mussi e 

Fillipe Garbelini.  Um presente!!!

Ela espalha alegria e sorrisinhos para todos os lados!!! É a 
Sophia Carneiro, a lindinha que orgulha muito seus pais: 

Claudete e Guto Carneiro. Um encanto a mocinha!!!

Uma princesinha de cachinhos dourados!!! É a Catarina Leal de Almeida 
Rebelo, o mundo de beleza de seus pais: Ilhana e Alan Stone Rebelo. 

Lindíssima baby!!!

Inspiração de carinho e amor!!! É a Maria Clara Souza Ferreira, o sol que aquece 
o coração de afeto de seus pais: Samara Rocha de Souza e Gabriel de Paula 

Ferreira. Iluminada a pequenina!!!
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