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Espetáculo da Farah Cultural 
presta homenagem às mulheres
‘Luz - Mulheres do Nosso Tempo’ é o tema do espetáculo de final de ano da Escola de Artes Farah 
Cultural, celebrando sete anos de sucesso
Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

A Farah Cultural presta 
uma expressiva home-
nagem às mulheres em 

sua apresentação de final de ano 
2019. Trata-se do grande espe-
táculo da escola, que apresenta 
os seus novos talentos nas mais 
diversas modalidades artísticas, 
celebrando sete anos de ativida-
des e brilhantismo no cenário 
de formação artística. A apre-
sentação aborda o tema ‘Luz 
- Mulheres do Nosso Tempo’ e 
acontecerá no próximo dia 17 no 
Teatro Municipal de Macaé.

Assim, mais uma vez, a Farah 
Cultural exibe o seu brilhante 
trabalho e recebe os merecidos 
aplausos do público macaense. 
O Diretor Robson Farah adianta 
que a escola irá destacar a atu-
ação profissional de mulheres, 
que vão de Irmã Dulce a Raquel 
de Queiroz, de Fernanda Mon-
tenegro a Chiquinha Gonzaga, 
passando por Frida Kahlo, Jo-
ana D’arque, Zélia Gattai, Zilda 
Arns, Daiane dos Santos, Dona 
Ivone Lara, Tarsila do Amaral, 
Ruth de Souza, Carmem Miran-
da, entre tantas outras mulhe-
res que fizeram e fazem a nossa 
história.

O espetáculo conta com um 
grande elenco, entre alunos, 
professores e convidados espe-
ciais. Tradicionalmente,  Farah 
Cultural aborda em suas apre-
sentações temas cotidianos, e 
leva dessa vez um espetáculo 
todo inspirado na figura central 
da mulher, citando grandes mu-
lheres do nosso tempo e abor-
dando questões culturais que 
envolvem o universo feminino.

“A minha sensação é que, de 
todos os temas que já aborda-
mos, esse é o mais próximo de 

todas as pessoas. Falar sobre as 
mulheres é falar sobre mães, fi-
lhas, esposas, namoradas, avós, 
netas, tias, amigas, irmãs e ver 
que por vezes uma só mulher é 
capaz de concentrar todos esses 
papéis e ainda sobra amor, pa-
ra quem mais chegar”, afirma o 
músico e diretor Robson Farah.

‘LUZ - MULHERES DO NOSSO 
TEMPO’

O espetáculo “Luz - Mulheres 
do Nosso Tempo” apresenta um 
elenco de aproximadamente 80 
integrantes, dos 3 aos 70 anos, 
se dividindo em lindas perfor-
mances de Música, Dança e 
Teatro. Neste sentido, a Farah 
Cultural volta a apostar em um 
espetáculo multifacetado, com 
sons, palavras, imagens e movi-
mento, alunos e professores de 
Teatro interpretando um tex-
to escrito especialmente para 
o tema abordado, o núcleo de 
música tocando um repertório 
inspirado na história contada 
e coreografias de Ballet e Jazz, 
desenhando o movimento que 
ilustra cada cena do espetáculo.

Segundo a diretora e coreó-
grafa Renata Farah, está sendo 
um grande desafio transfor-
mar em dança as obras, histó-
rias e momentos de mulheres 
tão marcantes. “É incrível 
perceber toda a escola envol-
vida em um projeto como es-
se. Os alunos conhecendo as 
obras de grandes mulheres e 
tudo isso virando arte”., frisou 
ela.

O espetáculo traz ainda um 
momento de reflexão sobre os 
desafios da mulher moderna 
em torno do mundo, a vio-
lência ligada às questões de 
gênero e a conquistas ainda a 
serem alcançadas.

DIVULGAÇÃO

O espetáculo conta com um grande elenco, entre alunos, professores e convidados especiais. 

SERVIÇO

Espetáculo da 
Farah Cultural 
‘Luz - Mulheres 
do Nosso 
Tempo’

 ● DATA: 17 de Dezembro
 ● HORÁRIO: 20h
 ● LOCAL: Teatro Municipal 
de Macaé
 ● INGRESSOS: R$ 20,00 
 ● CLASSIFICAÇÃO: Livre

Farah Cultural
A Farah Cultural - Escola de 
Música, Dança e Teatro - traz 
um novo conceito de empresa 
de formação artística e fomento 
da atividade cultural. A jovem 
empresa, que completou seis 
anos de atividades em 2019, 
foi idealizada pelo Músico 
e Produtor Robson Farah, 
em parceria com sua mãe, a 
Produtora Cultural Marbube 
Farah e sua filha, a Bailarina e 
Coreógrafa Renata Farah. São 
três gerações de uma família 
que têm a arte em seu DNA, 
abrigando músicos, atores, 
artistas plásticos, bailarinos e 

arquitetos.

Com um Projeto Pedagógico 
inovador, assinado pela 
Psicopedagoga Andrea Martins, 
a Farah Cultural propõe o ensino 
da arte de forma inclusiva, 
formando o aluno cidadão, cuja 
habilidade das modalidades 
artísticas se refletem na forma de 
espírito de equipe e atividades 
coletivas, promovendo 
satisfação pessoal e intercâmbio 
entre as modalidades de música, 
dança e teatro.

Contatos através do telefones 
(22) 2772-7568 e do email: 
farahcultural@gmail.com - www.
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VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

"Por isso digo: Vivam pelo 
Espírito, e de modo nenhum 

satisfarão os desejos da carne."
(GÁLATAS 5:16)

Henrique está chegando!!! Aniversariante querida
Explodindo alegria e emoção está o casal Danielle Deveza 

Gomes e Henrique Bassous, aguardando a chegada do primei-
ro herdeiro, que receberá o nome de Henrique. E o domingo 
(1º) foi marcado por clima de muitos sorrisos por conta do chá 
de fraldas para Henrique, que aconteceu em meio a abraços e 
carinho de muitos amigos e familiares

Deus abençoe o Henrique!!!

A Fisioterapeuta Keilla Martins Virla viveu seu dia espe-
cial, nesta sexta-feira (6), por conta do seu aniversário. A bela 
curtiu abraços dos mais chegados em família, junto ao marido 
Rodrigo e o filho Bryan. Semana passada eles estiveram em 
Aracaju (SE) visitando a irmã Aline Beraldi que está residindo 
por lá.

Felicidades, querida!!!

A bela mamãe Danielle em clima de chá de fraldas para 
Henrique, junto ao marido Henrique e os futuros avós 
Jorge e Vânia

A bela Keilla em clima de aniversário 
junto ao marido Rodrigo e o filho Bryan

Lindas e muito queridas, a brilhante 
Hair Style e professora do Cetep, Andreia Britto, 
e a filha Maria Celina, em clima de preparativos 

para as festas de final de ano

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

OS MUROS E MURALHAS
Ao longo dos tempos os homens 

precisaram construir muralhas para 
defender seus povos. Mesmo assim as 
muralhas foram atravessadas e derru-
badas pelas guerras. De uma muralha a 
outra o que vemos é o desejo de defesa 
contra o indeterminado, contra aquilo 
que possa perturbar a ordem da vida 
de uma dada sociedade.

Ao longo dos tempos os homens 
precisaram construir seus poderes. 
Em nome de uma vida comum, os ho-
mens construíram seus Estados. Em 
nome do Estado produziram guerras 
contra outros povos. De um Estado 
a outro o que vemos é a produção de 
guerras onde aqueles que estão em 
seus gabinetes não estavam diante das 
balas. Decidiam sobre a vida e a morte 
sentados em confortáveis ambientes, 
longe do sangue, da lama, dos gritos 
de terror.

Ao longo dos tempos os homens 
precisaram construir ideias para con-
taminar as mentes dos seus povos. 
Precisaram contaminar o imaginário 
das populações com verdades que 
mais interessaram a eles mesmos e 
menos à vida das pessoas.

Ao longo dos tempos os homens 
inventaram a ciência. Esta fora in-
ventada para melhorar a vida das 
populações. No entanto, muitas vezes 
a ciência mata, ao invés de produzir 
vida! Os homens da ciência também 
inventam armas para matar. Assim, 
milhões e milhões são investidos em 
armas que saíram da cabeça daqueles 
que se dizem fazer ciência. 

Ao longo dos tempos as muralhas 
deixaram de ter a sua feição concre-

ta de pedra ou cimento. As muralhas 
agora se constroem dentro das mentes 
e dos corações. Assim, vemos aqueles 
que endurecem o olhar sobre o que 
possa diferir dos seus pontos de vista. 
Estas são as muralhas invisíveis! Elas 
podem somente ser vistas através de 
ações, das palavras, dos gestos mais 
duros de um homem sobre um outro.

As muralhas invisíveis são feitas 
por modos de ser cristalizados. Elas 
são construídas através do endure-
cimento do coração. Assim, crianças, 
mães e tantos outros morrem nas 
travessias do Mar Mediterrâneo como 
forma de fugir das guerras que acon-
tecem do outro lado da Europa. As 
muralhas invisíveis são feitas através 
da mentalidade das pessoas. Assim, 
a Grã-Bretanha decide sair da União 
Europeia, sendo um dos pontos a não 
acolhida dos imigrantes. O coração e as 
mentes vão produzindo muralhas in-
visíveis que mais produzem o precon-
ceito frente aos que são estrangeiros, 
ao que é diferente, ao que é estranho.

As muralhas invisíveis são as mais 
novas tecnologias de afastamento en-
tre pessoas. No entanto, ela pode ser 
feita aqui-e-agora, no momento em 
que você lê este artigo. Talvez, ao teu 
lado esta muralha pode estar sendo 
edificada. Os preconceitos, os julga-
mentos nascem da nossa cristaliza-
ção das nossas crenças, do nosso mo-
do de ver a vida, as pessoas, as outras 
culturas, as outras religiões. Vamos 
endurecendo o nosso modo de exis-
tir. De pouco a pouco abandonamos a 
empatia, esta sensibilidade social de 
onde podemos extrair gestos de soli-

dariedade, gestos de partilha, gestos 
de cuidado com o outro.

Mas, as muralhas invisíveis podem 
se construir em minha direção, na tua 
direção. Quando começarmos a inco-
modar alguém, talvez, dentro de nossa 
própria família, estas muralhas esta-
rão lá nos esperando... Elas são cons-
truídas quando menos esperamos. Co-
mo evitar estas muralhas? Primeiro, 
evitando que elas sejam construídas 
em nós mesmos. Ao invés de julgar-
mos, poderemos nós, nos aproximar 
daqueles que são o alvo de nossos jul-
gamentos. Ao invés de proferirmos 
nossos preconceitos em relação a um 
determinado assunto, poderemos nos 
perguntar qual é o tipo de desejo que 
deseja ver esta pessoa ou situação des-
ta forma, ou seja, através de uma ver-
dade que faz parte de nossa existência.

Muralhas invisíveis: antídoto = ges-
tos de proximidade entre pessoas; ges-
tos de empatia, buscando sentir sensi-
velmente o que o outro passa, mesmo 
que seja um desconhecido; gestos de 
solidariedade de onde o que se ganha é 
saber que contribuímos com a vida de 
um outro que poderá durar mais com 
nosso gesto; gestos e menos palavras! 
O mundo já está obeso de palavras! 
Precisamos de mais gestos de amor 
entre culturas, gestos de compreensão 
entre religiosos, gestos de tolerância 
e respeito frente aos que diferem de 
pensamentos e crenças. Gestos... es-
tes já indicam outros caminhos... sem 
muralhas invisíveis...

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.

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”.

Ivania Ribeiro

Bárbara 
linda!!!

Amigas em festa

Filha dos empresá-
rios Alfredo Pereira 
de Raniere e Cristiana 
Pessanha Feijó, a lin-
dinha Bárbara já des-
ponta com o mesmo 
brilhantismo da famí-
lia e se forma em Alfa-
betização pelo Castelo. 
A festa de formatura 
aconteceu semana pas-
sada, quando a menina 
esteve rodeada de cari-
nho da família, inclusi-
ve dos avós Cristina e 
Dalmiro.

Felicidades, linda!

Por iniciativa da querida Tereza Cristina Cure, um delicioso 
encontro de amigas rolou quinta-feira (5), no Beach Market, 
no Cavaleiros. Muito papo e delícias marcaram a tarde, com as 
presenças de Marília Bernardes, Jeanne Li, Rosaly Chaloub, 
Cristina Pessanha Feijó, Regina Furtado, Roselane Agosti-
nho, Beth Azevedo, Marina, Conceição Paes Osório, Silvana 
Durães, Tereza Cure, Monica Canellas, Maria Luiza Cure, Isis 
Maria Borges, entre outras. Além, é claro, de muitos votos de 
Feliz Natal!!!

Bárbara sendo abraçada pela mãe 
Cristiana e pela avó Cristina

Grupo de amigas da cidade em clima de 
confraternização no Beach Market

A lindinha Bárbara, na sua festa de 
formatura de alfabetização do Castelo
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AGENDA CULTURAL

Curso de Teatro
ESTÃO abertas as inscrições para 

o Curso de Teatro para Crianças 
e Adolescentes. O evento acon-
tece no Espaço de Festa FAC, 
numa oranização da Organo-
grupoteatral (produtora cultural 
Margareth Indio do Brasil), em 
horários manhã 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

O U T R A S  i n f o r m a ç õ e s :  ( 2 2 ) 
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 tam-
bém para aquelas que buscam 
o artesanato como fonte de
renda. As aulas são de dese-
nhos artísticos, reciclagem, pin-
tura em MDF, Colagem, pintura 
em tecido, técnicas de pintura, 
pintura em tela e técnicas de 
desenho. Os cursos aconte-
cem na Av. Rui Barbosa, 264 
loja 07 - Galeria Elias Agosti-

nho - 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 (an-
tiga Câmara Municipal de Ma-
caé), das 9h às 19h, trazendo a 
proposta de implementar uma 
cultura sustentável para que se-
jam divulgadas a agroecologia, 
a troca de ideias e experiências 
com os integrantes e visitantes 
da feira, visando ainda incenti-
var o cultivo de hortas naturais 
ou orgânicas rurais e urbanas, 
além de alertar sobre os perigos 
dos agrotóxicos e dos transgê-
nicos. A feira oferece alimenta-
ção 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 

(antiga 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 Regina - atrás do Ataca-
dão, perto do Bairro Barreto. 
Organizada por moradores, o 
evento oferece boa gastrono-
mia, 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 Agricul-
tura Familiar e Economia Soli-
dária do Município de Macaé. 
O evento abre uma nova opor-
tunidade de bons negócios na 
cidade. A Feirinha 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 excelentes 
produtos do município e região, 
numa promoção da Coopera-
tiva da Agricultura Familiar e 

Economia Solidária do Municí-
pio de Macaé, Coopmac.  A Di-
retora Financeira e de Adminis-
tração, Miria Marins, esclarece 
que a proposta deste evento é 
proporcionar maior renda aos 
produtores, e promover o es-
coamento 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, churrasqui-
nhos, batata frita, cachorro 
quente, caldos, pastéis, doces, 
bebidas e artesanato.

SERVIÇO: Feirinha do Horto
DATA: toda quinta-feira
HORÁRIO: a partir das 18h30
LOCAL: Village do Horto
O U T R A S  i n f o r m a ç õ e s :  ( 2 2 ) 

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 talentos lo-
cais, transcorrendo em meio a 
diversas barracas com pastéis, 
batatas fritas, pizzas, caldos, 
tortas, bolos, doces, acarajé, 
churrasco, empadas e outros. 
A feira vem atraindo a presença 
de um público crescente a cada 
semana, recebendo moradores 
e convidados, sendo conside-
rada 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, so-

lidão, raiva, ansiedade, timidez, 
insônia, ciúmes, pânico e es-
tresse? 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 ou-
tras pessoas.

SERVIÇO: Programa de Recupe-
ração de Neuróticos Anônimos

DATA: Aos domingos
HORÁRIO: das 17h às 19h
LOCAL: Paróquia São João Batis-

ta - Rua Prefeito Moreira Neto, 
72 - 3º Andar

INFORMAÇÕES: telefone (22) 
99229-1945 (Claro) / 99799-
5649 (Vivo) / e-mail podersu-
perior12@gmail.com

Aion Ville
ALIADO aos bons momentos, 

quem não conhece deve co-
nhecer o espaço Aion Ville, no 
Mar do Norte, para agradáveis 
horas de lazer e de festas, além 
de treinamentos especiais para 
funcionários de empresas. In-
formações tel. 2762-1037.

OS Interessados em divul-
gar eventos em Macaé e 
região podem entrar  em 
contato com a jornal ista 
I s i s  M a r i a ,  a t r av é s  d o s 
t e l e f o n e s  ( 2 2 )  2 1 0 6 -
6 0 6 0  -  ra m a l  1 2 1 2  /  o u 
99985-0803 ou pelo e-
mail: isismaria@odebate-
on.com.br

CINEMA Programação de 4 a 11 de dezembro

Entre Facas e Segredos(pré-estreia)
● Gênero: Policial
● Classificação: 14 anos
● Horários: 18h40 (2D/Dub), 21h10* 

(2D/Dub) *Exceto quarta-feira
● Sinopse:  Após comemorar 85 

anos de idade, o famoso escri-
tor de histórias policiais Harlan 
Thrombey (Christopher Plummer) 
é encontrado morto dentro de sua 
propriedade. Logo, o detetive Be-
noit Blanc (Daniel Craig) é contra-
tado para investigar o caso e des-
cobre que, entre os funcionários 
misteriosos e a família conflituosa 
de Harlan, todos podem ser con-
siderados suspeitos do crime. 

PALCO Cinemark: Ro-berto Carlos em Jeru-salém
● Gênero: Musical
● Classificação: Livre
● Horários: 18h10 *Somente sexta, 

sábado e domingo
● Sinopse:  O filme registra o show 

gravado na Terra Santa, em um 
palco de mais de mil metros qua-
drados no Sultan´s Poll (Piscina 
do Sultão), próximo ao Monte 
Sião, junto às muralhas da Ci-
dade Velha de Jerusalém. Com 
uma plateia de 5500 pessoas, a 
apresentação tem músicas como 

'Além do Horizonte', 'Como é 
Grande o Meu Amor Por Você' e 
'Jesus Cristo', além de canções 
especiais como 'Detalhes' can-
tada em 4 idiomas e 'Jerusalém 
Toda de Ouro' interpretada em 
hebraico junto com um coral de 
30 brasileiros que vivem em Israel. 
O filme ainda conta com cenas da 
viagem de Roberto Carlos à Terra 
Santa, incluindo passagens por 
locais históricos como a Basílica 
do Santo Sepulcro, o Jardim das 
Oliveiras, o Muro das Lamenta-
ções e o Monastério de São Jor-
ge.

MATRIX
● Gênero: Ficção Científica
● Classificação: 14 anos
● Horários: 20h30 (2D/Leg) *Ex-

ceto quarta-feira
● Sinopse:  Em um futuro próximo, 

Thomas Anderson (Keanu Ree-
ves), um jovem programador de 
computador que mora em um 
cubículo escuro, é atormentado 
por estranhos pesadelos nos 
quais encontra-se conectado 
por cabos e contra sua vontade, 
em um imenso sistema de com-
putadores do futuro. Em todas 
essas ocasiões, acorda gritando 
no exato momento em que os 
eletrodos estão para penetrar 

em seu cérebro. À medida que 
o sonho se repete, Anderson
começa a ter dúvidas sobre a 
realidade. Por meio do encon-
tro com os misteriosos Mor-
pheus (Laurence Fishburne) 
e Trinity (Carrie-Anne Moss), 
Thomas descobre que é, assim 
como outras pessoas, vítima do 
Matrix, um sistema inteligente e 
artificial que manipula a mente 
das pessoas, criando a ilusão 
de um mundo real enquanto 
usa os cérebros e corpos dos 
indivíduos para produzir ener-
gia. Morpheus, entretanto, está 
convencido de que Thomas é 
Neo, o aguardado messias 
capaz de enfrentar o Matrix e 
conduzir as pessoas de volta à 
realidade e à liberdade.

AS Golpistas
● Gênero: Drama
● Classificação: 16 anos
● Horários: 16h50 (2D/Dub), 19h 

(2D/Dub), 21h15* (2D/Dub) *Ex-
ceto quarta-feira

● Sinopse:  Em entrevista concedi-
da a Elizabeth (Julia Stiles), jorna-
lista da New York Magazine, a ex-
stripper Destiny (Constance Wu) 
conta em detalhes como conse-
guiu o emprego e conheceu Ra-
mona (Jennifer Lopez), ícone do 

meio que logo se tornou sua gran-
de amiga. Devido à crise finan-
ceira que abalou Wall Street em 
2008, Destiny e Ramona viram o 
declínio na quantidade de clientes 
na boate em que trabalham afe-
tar sua própria rentabilidade. Com 
isso, decidem elas mesmas iniciar 
um plano onde, juntamente com 
algumas amigas, vão atrás de ho-
mens em restaurantes para, após 
dopá-los, faturar em cima de seus 
cartões de crédito.

OS Parças 2
● Gênero: Comédia
● Classificação: 12 anos
● Horários: 14h10, 16h10, 

18h10* Exceto sexta, sábado 
e domingo

● Sinopse:  Após saber que 
China deixou a cadeia e está 
em busca de vingança, Ro-
meu (Bruno de Luca) preci-
sa conseguir dinheiro para 
deixar o país o quanto antes. 
Para tanto, Toin (Tom Caval-
cante), Ray Van (Whinders-
son Nunes) e Pilôra (Tirulipa) 
juntam forças para reformar 
uma colônia de férias, de 
forma a atrair jovens de todo 
tipo. Quando o empreendi-
mento enfim começa a fun-
cionar, eles logo passam a 

competir com uma colônia 
vizinha, bem mais requintada.

● Uma Segunda Chancepara Amar
● Gênero: Comédia/Romance
● Classificação: 12 anos
● Horários: 18h50 (2D/Dub), 21h* 

(2D/Leg) *Exceto quarta-feira
● Sinopse:  Kate (Emilia Clarke) 

é uma jovem inglesa cuja vida é 
uma bagunça. Ela trabalha como 
elfo em uma loja temática de natal 
o ano todo. Quando ela conhece
Tom (Henry Golding), o que pare-
cia impossível se torna realidade, 
conforme o rapaz enxerga atra-
vés de todas as barreiras que ela 
construiu.

Carcereiros - O Filme
● Gênero: Drama
● Classificação: 16 anos
● Horários: 14h20, 16h30
● Sinopse:  Adriano é um historiador 

graduado e contrário à violên-
cia que decide virar carcerei-
ro para seguir os passos do 
pai. Com a chegada de Abdel 
(Kaysar Dadour), um perigo-
so terrorista internacional, 
ao presídio em que trabalha, 
a tensão aumenta a ponto 
de provocar duas facções 
criminosas que vivem sepa-

radamente. Adriano terá de 
enfrentar uma rebelião - além 
de controlar os passos de Ab-
del.

● Dora e a Cidade Perdida
● Gênero: Aventura
● Classificação: 10 anos
● Horários: 14h50 (2D/Dub)
● 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.

A Família Addams
● Gênero: Animação
● Classificação: Livre
● Horários: 15h10* (2D/Dub), 17h 

(2D/Dub) *Sábado e domingo
● Sinopse:  Prepare-se para es-

talar os dedos! A Família Adda-
ms está de volta às telonas na 
primeira animação de comédia 
sobre o clã mais excêntrico do 
pedaço. Engraçada, estranha e 
completamente icônica, a Fa-
mília Addams redefine o que 
significa ser um bom vizinho.

CULTURAL

"Vila Encantada de Natal" será 
apresentada em Macaé
A Enel, Governo do Es-

tado do Rio de Janeiro, 
Secretaria de Cultura e 

Lei de incentivo à Cultura esta-
rão realizando no dia 12, de 9h 
às 21h, na Praça Washington 
Luiz, a Terceira edição da "Vila 
Encantada de Natal". O evento 
conta com oficinas de enfeites 
natalinos e brinquedos susten-
táveis, oficinas de canto e coral, 
espetáculo teatral e cinema. A 
entrada é gratuita.

Em sua terceira edição no 
Rio de Janeiro, o evento pro-
duz muita magia para tocar os 
corações dos moradores dos 10 
municípios que receberão a Vila 
Encantada de Natal, que chega 
com programação para resgatar 
da tradição natalina os valores 
humanos mais essenciais, como 
o amor, a fraternidade e a espe-
rança.

A Vila Encantada de Natal é 
um evento itinerante, que pro-
move diversas atividades desde 
a sua chegada em cada localida-
de para compartilhar arte, cul-
tura e tecnologia. A programa-
ção na cidade começa a partir 
das 9h e conta com as seguintes 
oficinas: de canto & coral, de en-
feites natalinos e de brinquedos 
sustentáveis, produzidos com 
material reciclável. Ano passa-
do o evento recolheu meia tone-
lada de material pet, através do 
grupo Reciclação, do Morro dos 
Prazeres, que também ministra 
as oficinas. Os participantes da 
oficina de canto & coral, minis-
trada por professoras da Esco-
la de Música da Rocinha, serão 
convidados a subir ao palco no 
início da noite, para encantar a 
todos com um breve recital de 
Natal. Para participar das ofi-
cinas de Natal nos municípios 

por onde a caravana vai passar, 
é só chegar cedo para garantir o 
seu lugar.

No período da tarde, a progra-
mação terá início com o Globo 
de Neve Gigante, a exibição do 
filme "Olaf - em uma aventura 
congelante" (curta-metragem, 
Disney) e a tão esperada ence-
nação do espetáculo teatral "Vi-
la Encantada de Natal - A magia 
que Ilumina", que emociona o 
público com os personagens: 
Papai Noel (Beto Vandesteen); 
Árvore de Natal (Paula Fras-
cari); Duende (Luis Fernando 
Bruno); Estrela (Nady Oliveira); 
Boneco de Neve (Luiz Borges). 
O espetáculo conta com efei-
tos especiais surpreendentes e 
cenário produzido com anima-
ções interativas, transformando 
a carreta palco em um grande 
acontecimento nas localidades 
onde se instala. O filme "Olaf - 
em uma aventura congelante" 
e o espetáculo teatral "Vila En-
cantada de Natal - A magia que 
Ilumina", contarão com tradu-
ção em Libras e Audiodescrição.

"Todo o plano pedagógico 
para construção das ativida-
des da Vila Encantada de Na-
tal, desde o planejamento até 
a sua execução, se baseia em 
quatro pilares: arte e cultura, 
sustentabilidade, educação 
ambiental e acessibilidade. 
Materializamos isso através 
de conteúdos que contribuam 
para a realização de um evento 
inspirador, socialmente justo 
e ecologicamente correto. Es-
se ano levaremos arte e cultura 
de forma ainda mais acessível, 
garantindo audiodescrição e 
interpretação de libras, tanto 
do filme, quanto do espetácu-
lo. Sabemos da nossa respon-

DIVULGAÇÃO

sabilidade de criar condições 
para que todos os públicos 
possam ter acesso à experi-
ência de celebração de uma 
tradição universal que evo-
ca valores de fraternidade, 
solidariedade e paz entre os 
povos, como o Natal. Por isso, 
fazemos questão que o even-
to ocorra em praças públicas 
e que toda a sua programação 
seja gratuita, favorecendo 
o acesso à todos os grupos
e classes sociais." destaca 

Priscylla Mesquita, diretora 
geral do evento.

"Vila Encantada de Natal"- 
Papai Noel decide cancelar o 
Natal, pois as crianças já não 
acreditam mais no espírito 
natalino. Inconformados, os 
símbolos de Natal: Duende, 
Estrela, Árvore e Boneco de 
Neve, vão bolar um plano 
para trazer de volta a magia 
natalina e fazer deste Natal 
o mais especial de todos os
tempos.

Programação

 ● 9H às 12h - *Oficina de Arte 
da Vila:
 ● SALA 1 - Enfeites Natalinos e 
Brinquedos Sustentáveis;
 ● SALA 2 - Canto & Coral.
 ● 14H às 17h - *Oficina de Arte 
da Vila:
 ● SALA 1 - Enfeites Natalinos e 
Brinquedos Sustentáveis;
 ● SALA 2 - Canto & Coral.
 ● A partir das 17h - Atração: 

Globo de Neve Gigante
 ● 18H - **Cinema de Natal: 
Olaf em uma nova aventura 
congelante
 ● 19H - Apresentação Canto 
Coral
 ● 20H - **Espetáculo teatral: 
Vila Encantada de Natal - A 
magia que ilumina
 ● 21H - Encerramento do 
Evento

A Vila Encantada de Natal é um evento itinerante, que promove 
diversas atividades para compartilhar arte, cultura e tecnologia.
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Djs e empresários, Follk os proprietários do Rustique recebem hoje, neste sábado, os convidados para 
a festa Hot Summer Night, no Cavaleiros #rustiqueloungebar

A novidade que anda agitando a Orla dos Cavaleiros abre hoje a temporada 
com o projeto Hot Summer Night. Se apresentarão Tukko, @muchsauce, 
Follk, Rian Carvalho, Flávio Bastos, Azulae, Rojo e Sloth. 

o comércio do centro da cidade se organiza e realiza o Natal Sustentável. 
Criação dos comerciantes com o criativo e excelente Santiago César 
Santiago do Estúdio SCS. Ontem mesmo chegou um Papai Noel pelo 
calçadão fazendo a alegria das crianças. 

aquecer as vendas e modificar a forma de criar enfeites natalinos com 
material reciclado no comércio participante.

 As pessoas já estão mega acostumadas a usar o aplicativo de mensagens 
para solicitar algo, dar dicas... Mas na hora de pedir algum favor retornam 
ao passado: Telefonam, descobrem que tem voz e fazem aquele pedido no 
estilo quase dizendo: Por favor!

a corrida pela Prefeitura de Macaé já começou. Ao menos nas redes sociais 
e blogs regionais já afirmam nomes, partidos e alianças. Resumindo: falta 
pouco tempo e pode haver rota de colisão por aí!

O Brasil é o país mais afetado por ligações telefônicas classificadas como 
spam, segundo levantamento do aplicativo de identificação de chamadas 
Truecaller. O serviço identificou uma média de 45,6 chamadas recebidas 
mensalmente por usuário no país, um aumento de 21,6% em relação a 
2018. Quase metade (48%) tem origem em contatos de operadoras de 
telefonia oferecendo promoções e trocas de plano. Os brasileiros também 
figuram em quarto lugar no ranking que mede o spam por SMS. Os dados 
são referentes a 116 bilhões de chamadas e 8,6 bilhões de mensagens 
coletadas entre janeiro e outubro de 2019.

RUSTIQUE.

ENQUANTO ISSO

É UMA FORMA DE

JEITINHO.

AO QUE TUDO INDICA 

ABSURDO.

DIVULGAÇÃO

Macaé tem medalha de ouro na 
Olimpíada Brasileira de Matemática

TALENTO

A rede municipal de Ma-
caé conquistou uma medalha 
de ouro e sete de bronze  na 
15ª Olimpíada Brasileira de 
Matemática (Obmep-2019). 
João  Henrique Mendes da  
Costa, aluno da Escola Muni-
cipalizada Polivalente Anísio 
Teixeira da Costa (Costa do 
Sol), foi o medalhista de ouro. 
Em 2018, ele já havia se desta-
cado e faturado a medalha de 
bronze. A programação, que 
inclui instituições privadas de 
ensino, é considerada a maior 
competição estudantil do país.

Neste ano, além de João, 
Macaé conquistou ainda me-
dalhas de bronze com Beatriz 
Reis Klen (Oscar Cordeiro), 
Rendner Luiz Castro de  Ma-
tos (Samuel Brust), Vinicius 
de Souza Araújo (Raul Veiga), 
Yuri Alves de Souza(Oscar 
Cordeiro), Renan  Araújo Sou-
za e Nattan Gomes Silva Cor-
tes, ambos do Colégio Claúdio 
Moacyr de Azevedo, além de 
Arthur  Neves de Souza (Po-
livalente Anísio Teixeira). A  
educação também ganhou 27 

menções honrosas.
O resultado  oficial da Ob-

mep foi divulgado no site da 
competição. A Olimpíada 
Brasileira de Matemática é 
uma realização do Instituto 
Nacional de Matemática Pura 
e Aplicada e dos ministérios da 
Educação (MEC) e da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC).

A primeira etapa aconteceu 
no dia  21 de maio e contou 
com 20 questões de múltipla 
escolha. Já a segunda fase foi  
uma prova discursiva de seis 
questões, aplicada no 28 de 
setembro apenas aos alunos 
classificados. A divulgação dos 
premiados está prevista para o 
dia 3 de dezembro. De acordo 
com o secretário de Educa-
ção e doutor em Matemática 
Aplicada, Guto Garcia, a rede 
municipal de Macaé tem uma 
trajetória significativa de pre-
miações na olimpíada.

"A Obmep disponibiliza 
conteúdo para que os estu-
dantes possam se preparar 
para as provas durante todo o 

RUI_PORTO_FILHO

João  Henrique Mendes da  Costa foi o medalhista de ouro

ano. Conseguimos mobilizar 
professores e alunos e, ainda 
mais, despertar  o gosto pelo 
estudo da disciplina.   Todos 
estão de parabéns. Estamos 
conseguindo revelar potencia-
lidades, e motivar estudantes 
na escolha profissional pelas 
carreiras científicas e tecnoló-
gicas", ressaltou.

A coordenadora de Mate-
mática (6º ao 9º ano), Vanes-
sa  Arenari, revelou que as 
propostas  da prova estão es-
timular e promover o estudo 
da Matemática entre alunos 
e valorizar a integração entre 
escolas públicas. "A finalidade 
é continuar identificando jo-
vens talentos e incentivar o es-
tudo da disciplina", observou.

Ne s t a  e d i ç ã o,  a l u n o s, 
p r o f e s s o r e s ,  e s c o l a s  e 
s e c r e t a r i a s  m u n i c i p a i s 
de Educação vão ganhar 
prêmios pelos melhores 
d e s e m p e n h o .  Ta m b é m 
será concedido um total 
de 575 medalhas de ouro, 
1.725 medalhas de prata, 
5.175 medalhas de bron-

ze e até 51.900 menções 
honrosas. Além disso, um 
total de 969 professores de 
escolas públicas e privadas 
serão premiados.Todos os 

alunos medalhistas serão 
convidados a participar 
do Programa de Iniciação 
Científica (PIC Jr.) como 
incentivo e promoção do 

desenvolvimento acadê-
mico dos participantes. A en-
trega das medalhas será em 
data e local, que ainda serão 
divulgados.
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Aniversariante especial Aniversário de
um querido

Macaé BeerFest

Em festa dia 8 de dezembro vai estar o querido Bernard Araújo, amigo de todos os momentos sem 
pestanejar, que passa seu dia junto a esposa Karine e a baby do casal, a Manu, e ainda reúne amigos mais 

chegados e familiares para comemorar seu dia especial. Parabéns, amigo querido, que Deus ilumine a 
sua vida e de toda sua família!!!

Quem curtiu festa de aniversá-
rio no dia 21 de novembro, foi o 

advogado Edson Zukeran. A noite 
de comemoração aconteceu na 

casa de seu irmão gêmeo, também 
aniversariante do dia, o cardiologista 

Eduardo Zukeran. Parabéns, Deus 
abençoe vocês abundantemente!!!

Vem aí a lV edição da Macaé BeerFest, que vai acontecer entre os 
dias 4 e 7 de dezembro. Tudo irá rolar na Praça do Bairro da Glória, a 
partir das 18h, apenas no último dia terá início às 17h. A grande festa 

conta com estandes para saborear as guloseimas, centenas de rótulos 
de cervejas e chops e shows incríveis e Djs todos os dias. E para en-

cerramento a presença do guitarrista do Barão Vermelho, o Fernando 
Magalhães. Bora lá, pessoal!!!

Bernard Araújo com a esposa Karine e a neném Manu, em altos 
festejos por conta de seu aniversário (8)

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A bela Marabel Freire curtindo a Tailândia - 
Bangkok

Edson Zukeran em seu dia 
especial junto a esposa Larissa 

Franco Zukeran

Marcos Tulio e Lucas Benjamin, felizes da vida, com 
a cansativa viagem para verem seu Mengão jogar. 

CORRIDA

Circuito Corrida do Bem tem etapa em Macaé 
neste domingo (8) com 800 participantes

A cidade de Macaé, 
no Rio de Janeiro, 
terá uma manhã de 

domingo (8) voltada para a 
saúde e o bem-estar. A par-
tir das 7h, na Linha Verde, 
próximo ao Shopping Plaza 
Macaé, será dada a largada 
para a terceira etapa da Fa-
se 2 do Circuito Corrida do 
Bem. Estarão participando 
800 pessoas, percorrendo 
a distância de 5K ou 10K - 
escolhida no momento da 
inscrição. O evento volta a 
Macaé, depois de ser des-
taque em agosto de 2017, 
quando esteve na cidade 
pela primeira vez.

No Circuito Corrida do 

Bem, as pessoas têm a 
oportunidade de partici-
par de uma corrida de rua 
que busca promover maior 
qualidade de vida, com ati-
vidade física aliada a lazer 
e confraternização. Mais 
informações no site www.
circuitocorridadobem.com.
br. Será a terceira prova este 
ano no Rio de Janeiro. Em 
maio e novembro foram 
realizadas etapas na capi-
tal fluminense, na Barra da 
Tijuca.

Oportunidade para reunir 
a família e os amigos na ma-
nhã de domingo. Pessoas de 
todas as idades estarão na 
Linha Verde para comba-
ter o sedentarismo, partici-

Prova encerra a temporada 2019 da Fase 2 do evento, que já movimentou as cidades do Rio de 
Janeiro e São Paulo. Além da corrida em si, espaço para atividades voltadas para saúde e bem-
estar, como massagem e reflexologia

pando da Corrida do Bem 
por uma vida mais ativa 
saudável e feliz: "Quer fa-
zer o bem? Corra". Além 
da prova em si, são rea-
lizadas diferentes ações, 
em espaços especiais no 
evento, como massagem 
e reflexologia.

Macaé será a terceira e 
última etapa da Fase 2 do 
Circuito Corrida do Bem 
em 2019, que começou na 
Barra da Tijuca, também 
no Rio de Janeiro, no dia 
24 de novembro, passou 
por São Paulo (SP), no 
Parque da Independên-
cia, no dia 1º, e terminará 
neste domingo.

Todos os inscritos re-

cebem o Kit Corrida do 
Bem, com sacola e cami-
seta, e os que finalizam o 
percurso ganham meda-
lha. Os kits serão entre-
gues na Loja Centauro 
do Shopping Plaza Ma-
caé (Avenida Aluizio da 
Silva Gomes, 800 - Gló-
ria), no sábado (7), das 
10 às 18h. 

Seis corridas em dife-
rentes cidades - Neste 
final de 2019 seis provas 
movimentam o evento 
pelo País - três da Fase 
1 (Londrina-PR, Piraci-
caba-SP e Belo Horizon-
te-MG) e três da Fase 2 
(Rio de Janeiro-RJ, São 
Paulo-SP e Macaé-RJ).

FASE 1

24.11 - Londrina (PR) - 
Aterro do Lago Igapó

01.12 - Piracicaba (SP) - 
Fábrica da Caterpillar

08.12 - Belo Horizonte 
(MG) - Avenida dos An-
dradas, 3.000 - Efigênia

FASE2

24.11 - Rio de Janeiro 
(RJ) - Avenida Paulo Gou-
lart, s/n (atrás do Hotel 
Hilton) - Barra da Tijuca

01.12 - São Paulo (SP) - 
Parque da Independência

08.12 - Macaé (RJ) - Li-
nha Verde (próximo ao 
Shopping Plaza Macaé)

Desde 2017 fomentan-

do a atividade física - O 
Circuito Corrida do Bem, 
que este ano chega a sua 
terceira edição, está sen-
do realizado desde 2017 
pelo Instituto Educare, 
sempre com o objetivo de 
fomentar a atividade físi-
ca, proporcionando a prá-
tica esportiva de maneira 
segura e com resultados, 
uma preocupação presen-
te em todos os detalhes que 
envolvem a organização do 
evento. Desde que foi cria-
do, o Circuito é atração 
por onde passa, com mui-
ta história para contar e a 
presença dos mais diver-
sos públicos, correndo por 
mais saúde e bem-estar.
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As Joaninhas e a Borboletinha - O Deboche
Na floresta bem pertinho viviam duas lindas 

joaninhas. Elas voavam bem alto, brincavam de 
apostar corrida. Pintavam as cores do arco-íris 
juntas. Na vizinhança havia uma família de bor-
boletinhas amarelas muito bonitinhas. As pinta-
dinhas implicantes, adoravam mexer com uma 
que sempre buscava a amizade delas. Conseguiu. 
Até que um dia a tal borboletinha, já amiga, cai na 
besteira de mostrar um vestido que  havia compra-
do na cidade. As duas zombeteiras não perderam 
tempo e perguntaram: “Onde comprou esse vestido 
horrível, vizinha?” A humilhada não respondeu na-
da, mas teve coragem de fazer um convite às duas 
debochadinhas. 

Amanhã é meu aniversário, às 17h e gostaria que 
vocês fossem cantar parabéns comigo. Embora 
não esperassem nada de especial, as curiosas se 
apresentaram na casa da aniversariante na hora 
marcada.

Quando chegaram à festa não acharam a anfitriã 
logo de cara. 

De repente apareceu uma estrelinha brilhante 
que voava com todo esplendor no vestido o qual 
as joaninhas haviam rido e pousou no solo com 
grande suavidade entre as duas. E elas ficaram bo-
quiabertas como o vestido no corpinho da borbo-
leta, junto aos acessórios, tinha ficado lindo. Elas 
até hoje estão admiradas com o bom gosto de sua 
vizinha.

Essa historinha também acontece na vida real. 
Julia comprou uma roupa que suas amigas disse-
ram que era cafona. Na hora da festa, Julia, lin-
damente arrumada com a roupa, chamou atenção 
de todos os gatinhos da festa e as duas que tinham 
criticado a roupa passaram despercebidas.

Moral: Cada um tem um gosto na vida, o que 
é feio para alguns é sonho de consumo para 
outros!!!

Uma fl or linda e aromatizada, que a Primavera tem orgulho de 
mostrar!!! É a Mariana Dias Antunes, o perfume delicioso de seus 

papais: Juliana e Paulo Fernando Antunes. Encantadora!!!

Ícone de beleza e simpatia!!! É a Antonella Murta, a bênção 
do dia a dia da vovó apaixonada, Joelza Murta. Uma 

paixão!!!

Ela é como um dia de sol, transfere seu brilho para todos que a 
cercam!!! É a Maria Eduarda Valente, amor incandescente da 

vovó Valeria Valente. Um Sol!!!

Elas são tão belas e mimosas que enfeitam todos os ambientes!!! A 
Liz e a Laís Celem, as estrelinhas brilhantes de seus avós: Rossana 

Figueira e Wagner Scheid. Muito lindas!!!

Essa baby linda e falante e 
cheia de bom gosto é a Sophia 

Caetano Macedo, a herdeira 
do amor de seus pais: Jessica 
Caetano e Guilherme Macedo. 

Uma princesa!!!

Eles são mares de beleza e esperança!!! São os irmãos gêmeos, Miguel e Melissa Souza, os elos de 
carinho de seus papais: Tamiris e Marco Aurélio Souza. Apaixonantes!!!

Elas são tão belas e mimosas que enfeitam todos os ambientes!!! A 
Liz e a Laís Celem, as estrelinhas brilhantes de seus avós: Rossana 
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