
www.odebateon.com.br     Macaé, sábado, 18, domingo, 19 e segunda-feira, 20 de janeiro de 2020    Ano XLIII, Nº 9914     Fundador/Diretor: Oscar Pires

O DEBATE DIÁRIO DE MACAÉ

CADERNO DOIS
DIVULGAÇÃO

Fora do Brasil, levou sua turnê para Luanda, em Angola; e no Fest Jazz 2017 (Festival de Jazz 
& Blues), em New Orleans, na Louisiana, nos Estados Unidos. 

SHOW

Kynnie Williams 
no palco do Sesc 
Verão Macaé 2020
A cantora sobe ao palco da Praia dos Cavaleiros 
neste sábado (18) para um super show do projeto 
Sesc Verão Macaé

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Enfeitando o verão maca-
ense entra em cena a su-
per temporada de festa e 

animação do projeto Sesc Verão 
Macaé, que vai rolar até o dia 16 
de fevereiro. O evento é mar-
cado por uma programação de 
shows, oficinas, quadras livres 
para práticas esportivas, muito 
lazer e recreação. Com todas as 
atividades gratuitas, o projeto 
visa levar entretenimento e 
bem-estar para a população e 
também serve como degustação 
dos serviços oferecidos durante 
todo o ano nas unidades.

Neste sentido, a grande atra-
ção deste sábado (18) é o show 
da cantora Kynnie Williams, 
que sobe ao palco da Praia dos 
Cavaleiros, às 18h30, para um 
super show. O clima esportivo 
vai rolar em torno da Clínica 
Esportiva de Skate com o atleta 
Sandro Dias, o Mineirinho, das 
09h às 12h.

A ação é uma parceria com a 
Prefeitura de Macaé. A inicia-
tiva conta com oficinas com 
ídolos de vários esportes, sho-
ws, jogos como beach soccer, 
futevôlei e altinha, além de 
brinquedos infláveis e radicais, 
aulão de ritmos, gincanas, entre 
outras ações.

Em Rio das Ostras também 
acontece o projeto nas praias 
de Costazul, Bosque.

SESC VERÃO

Incrementado pela Gerência 
de Lazer do Sesc RJ, Sesc Verão 
promove intensa programação 
gratuita com diversas ativida-

des voltadas para toda a família, 
incluindo ações de assistência 
social, modalidades esportivas 
e shows musicais. Recreação, 
contação de histórias, instala-
ções, oficinas, atividades educa-
tivas, clínicas esportivas, shows 
musicais, entre muitas outras 
atrações convidam os visitantes 
a desfrutarem o projeto.

No total, 19 unidades físicas 
participam do projeto este ano. 
São elas: Sesc Alpina (Teresó-
polis); Sesc Barra Mansa; Sesc 
Campos; Sesc Copacabana; Sesc 
Duque de Caxias; Sesc Engenho 
de Dentro; Sesc Madureira; Sesc 
Niterói; Sesc Nogueira; Sesc No-
va Friburgo; Sesc Nova Iguaçu; 
Sesc Quitandinha (Petrópolis); 
Sesc Ramos; Sesc Santa Luzia; 
Sesc São Gonçalo; Sesc São João 
de Meriti; Sesc Teresópolis; Sesc 
Tijuca e Sesc Três Rios.““O pro-
jeto Sesc Verão em Rio das Os-
tras e Macaé é realizado pelo 
Sesc RJ, em parceria com a In-
terTV e apoio das respectivas 
Prefeituras. A programação 
completa pode ser consultada 
em www.sescverao.com.br.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

A programação intensa tve 
início no dia 4 e acontece até 
o dia 16 de fevereiro de 2020, 
com inúmeras atrações, como 
a exposição fixa de artes visu-
ais “Colírios da Cidade”, das 
09h às 18h. E o roteiro pros-
segue com diversas ativida-
des - às sextas-feiras, sempre 
a partir das 14h, o público con-
tará com atividades recreati-
vas com brinquedos infláveis e 
radicais; Arena Fut; oficinas de 
altinha, skate, futevôlei, beach 

tênis, beach soccer, beach vôlei 
e frescobol; e aulões de ritmos.

Aos sábados e domingos, as 
atividades têm início mais ce-
do, às 8h, com oficinas de pila-
tes natural; quadras livres para 
práticas esportivas; atividades 
recreativas com brinquedos 
infláveis e radicais; aulões de 
ritmos; Arena Fut; oficinas de 
altinha, skate, futevôlei, bea-
ch tênis, beach soccer, beach 
vôlei e frescobol; e oficinas de 
lutas. Entre os destaques, Clí-
nica Esportiva de Skate com o 
atleta Sandro Dias, o Minei-
rinho (18/01, das 09h às 12h); 
Clínica de Frescobol  com o 
atleta Luiz Negão (25/01, das 
09h às 12h); Clínica de Beach 
Vôlei com a atleta Jackie Silva 
(08/02, das 09h às 12h); Clíni-
ca Esportiva com o atleta Para-
límpico Clodoaldo silva; Clíni-
ca de Futevôlei com os Atletas 
Águia e Djalminha (09/02, das 
09h às 12h); e Clínica de Bea-
ch Tênis com o atleta italiano e 
campeão mundial Alessandro 
Calbucci (19/02, das 9h às 12h 
e 14h às 17h).

Os shows musicais de en-
cerramento do Sesc Verão 
Macaé acontecem aos sába-
dos, às 18h30, com as seguin-
tes atrações: Kynnie Willia-
ms (18/01), Minero (25/01), 
Banda Black 12 (01/02) e 
Ricardo Badaró (08/02).“ 

Em Rio das Ostras, o en-
cerramento do Sesc Verão 
será sempre com um show 
musical, às 18h30: cantor 
Minero (10/01), banda Punk 
Circus (17/01), banda KM 50 
(24/01), Kynnie Williams 
(31/01) e cantor Hicko Bra-
sa (07/02).  

DIVULGAÇÃO

Kynnie 
Williams

A cantora Kynnie 
Wi l l iam s tem s ido 
considerada uma re-
velação. Seu primeiro 
contato profissional 
com a música e o pal-
co foi na edição 2011 
do Festival SESI Mú-
sica, quando ficou em 
segundo lugar na eta-
pa estadual.

Depois de partici-
par do programa The 
Voice, da Rede Globo, 
se apresentou na casa 
de jazz The Maze, na 
Triboz-Rio (Sede Ofi-
cial do Brazilian Jazz 
- Austrian Cultural), 
no Buda Beach (em 
Búzios/RJ), no Rio 
Scenarium, Beco das 
Garrafas, Prado.co 
(Jockey Club Gávea), 
entre outros espaços 
onde ganhou visibili-
dade nacional. No Rio 
de Janeiro também 
cantou com a Bison 
Caravan (companhia 

artística de Amster-
dam), no Bar Semente; 
e gravou o DVD “Kyn-
nie In Concert” durante 
as comemorações pe-
los 80 anos do Teatro 
Rival Petrobras.

Kynnie também can-
tou em Novo Hambur-
go e Porto Alegre, am-
bas no Rio Grande do 
Sul, e no 7º Festival de 
Blues de Londrina, no 
Paraná.

Fora do Brasil, levou 
sua turnê para Luanda, 
em Angola; e no Fest 
Jazz 2017 (Festival de 
Jazz & Blues), em New 
Orleans, na Louisiana, 
nos Estados Unidos. 

Em suas apresenta-
ções, a jovem cantora 
mostra como o soul, 
jazz, blues e o funk ca-
rioca se mesclam em 
seu repertório, conta-
giando o público com a 
bela voz, desempenho 
e domínio de palco.
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“A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia 
futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência 

está na sua língua.”   
 (PROVÉRBIOS 31:25,26)

São tantas histórias inesquecíveis nessa jor-
nada juntos que merece uma grande comemo-

ração. Assim, O Apóstolo Maurício Crespo e a 
Pastora Raquel celebram 10 anos de casados 

em um delicioso Cruzeiro, que saiu do Rio de 
Janeiro passando por Ilhabela, Buenos Aires 

(Argentina) e Uruguai.
Mil parabéns! Deus os abençoe!!!

Bodas de 
Estanho ou 

Zinco

O casal Maurício e 
Raquel curtindo clima 

de comemorações pelos 
10 anos de casados em 

elegante navio

Andrei e Fernanda com 
a filha Isabela, em clima 

de férias em Macaé

Homenagem ao papai!!!

Férias em Macaé

Abraços de aniversário
A esteticista Dinorá 

Souza deixou Macaé, 
outro dia, em direção a 
Americana (SP), para 
prestar homenagem 
especial ao pai, Luiz 
Pereira, que completou 
90 anos de vida. A data 
foi marcada por uma 
bonita comemoração 
reunindo familiares e 
amigos.

Felicidades e saúde!!!

Outro dia, o casal Márcia e Ale-
xandre Bernadino curtiu clima 

festivo por conta do aniversário 
dele.

Deus o abençoe sempre!!!

Residindo no Rio de 
Janeiro, o casal Fernanda 
e Andrei Santuchi Zarour 
Pinheiro estão em Macaé 

curtindo temporada de 
férias, junto a sua linda 

filha Isabela, desfrutando 
do convívio de familiares e 

amigos macaenses.

O anivesariante Luiz 
em dia de 90 anos 
junto a filha querida 
Dinorá

O aniversariante 
Alexandre em clima 

de aniversário, junto a 
esposa Márcia e o filho 

João Alexandre 

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

AS FORMAS DE AMAR
Amor ou paixão... numa ex-

periência ou noutra somos tocados 
por afetos que nos retiram dos trilhos da 
vida cronificada. Assim descobrimos cami-
nhos talvez nunca antes trilhados. O olhar 
dela ou dele pode ser a conexão que nos 
retira daquele trajeto tão sedentariamente 
vivido para vivermos e sentirmos sensações 
que estavam escondidas já faz longo tempo.

Quando sentimos que amamos somos 
tomados, inicialmente, de sentimentos por 
vezes assustadores, pois estes nos fazem 
perder os sentidos habituais. Começamos 
a olhar perdidamente para o infinito do ins-
tante. As paisagens que desabrocham em 
nosso olhar se desenrolam em imagens que 
nos levam de um lugar ao outro. 

E nas viagens do nosso imaginário 
amoroso também viajamos no tempo: 
um amor antigo se torna presente quando 
passamos por um lugar onde este amor ali 
teve a sua morada. Donde sentimos que a vi-
da faz todo o sentido. A vida torna-se radiosa, 
plena e vitalizada. O amor devém a clarida-
de do dia: a leveza toma conta de nós, assim 
como os ventos que tocam o nosso rosto ao 
caminhar na beira do mar.

Também podemos sentir a noite do 
amor quando passamos por momentos 
de separação, da perda da pessoa amada. A 
escuridão pode tomar conta durante um 
tempo, mas, a força inesperada de um en-
contro nos lança mais uma vez na direção 
das paixões que expressam os nossos dese-
jos mais vivos, mais intensos e avassaladores.

Paixão significa etimologicamente ‘so-
frimento’. E desde o amor de si dos gregos 
clássicos, passando pelo amor aos outros 
de Cristo e pelo romantismo moderno, a 
experiência de amar traz consigo o lado da 
dor. O amor-paixão nos fere, nos faz sofrer, 
pois, amar nunca é receber do outro aquilo 

que idealizamos. 
Conheço uma pessoa que me disse: 

“eu invento os meus amores”. E pelas suas 
invenções ela desenha os amores que não 
serão vividos na realidade carnal dos corpos. 
Ela ‘platonicamente’ goza os seus amores 
pelas idealizações construídas na relação 
com as imagens, com os traços de memória 
que ela porta consigo.  

Também conheço aqueles que vivem 
o “amor de irmão”. Ao longo do tempo a 
paixão vai embora e o que resta é uma infi-
nita amizade. A relação se mantendo pelos 
profundos laços de respeito faz durar a vida 
de um amor amical. No entanto, encontra-
remos o “amor cronificado”. Quando as pai-
xões foram embora, a amizade foi embora, 
o que resta são os bens materiais e os filhos 
que acabam sofrendo neste ambiente. 
Esta é a experiência marcada pela dor não 
somente do casal, pois o hábito de fazer o 
outro sofrer se estende ao mundo dos filhos.

E tem gente que ama pela dor: são os 
amores sofridos, sempre carregados de 
uma imensa carga emocional. As novelas 
ensinam todos os dias como se construir o 
“amor dolorífero”. 

Existem aqueles que vivem as paixões 
líquidas no contemporâneo. Bauman 
nos indicou em seu livro “Amor Líquido” 
as fragilidades dos laços humanos. Vemos 
no contemporâneo um tipo de laço afetivo 
fundado nas relações fast food: as pessoas 
se consomem como consomem sandui-
ches. Donde temos o sexo fast-food, as con-
versas fast-food, os encontros fast-food, 
pois todas estas experiências se baseiam 
nos valores de mercado: “é preciso ser 
gostosa, é preciso ser eficiente, não pode-
se perder tempo, pois tempo é dinheiro 
e, ficar com uma pessoa só é perder tem-
po”. Daí podemos encontrar a fórmula 

contemporânea baseada nos valores de 
mercado que nos diz: “o que irei ganhar 
nesta relação?!!!”.

Assim como troca-se de carro, celu-
lares e outros equipamentos em pouco 
tempo, as paixões fast são marcadas pelo 
tempo do consumo, pois o prazo de vali-
dade parece que é curto para aqueles que 
se viciaram em extrair prazer destes tipos 
de encontro: este é o prazer pelo prazer, 
assim como tem gente que trabalha 
não porque gosta, mas, pelo prazer de 
ter dinheiro pelo dinheiro. São tantas as 
formas de amar... e nós não pretendemos 
esgotar aqui todas as suas formas.

Podemos pensar aqui a questão da 
duração do amor: o nosso ‘filósofo’ Viní-
cius de Moraes já nos indicava que “seja 
eterno enquanto dure”. E será pela eter-
nidade de um tempo presente que este 
amor pode durar. Mesmo que ele dure 
um dia, um mês ou a vida inteira. Quando 
habitamos o presente com a pessoa que 
amamos a eternidade se revela. E é pela 
qualidade do contato que fazemos com 
outro é que vemos desabrochar a eter-
nidade deste amor. Quando as falas se 
conectam e a atenção de cada um está ali, 
pronta para receber as palavras do outro. 
Quando a pele é tocada e sentimos que o 
toque se sensualiza pelo ato de cuidado e 
de ternura. O contato se faz carne, se faz 
gesto, pela gestualidade do encontro. 

E pela qualidade contatual vemos a 
sensualidade dos corpos expressarem 
o desejo de estar juntos pelo tempo que 
durar, pelo tempo infinito do presente a 
vogar.   

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 de Macaé -  Neste 18 de janeiro vamos falar de Paz, que ela nos seja companheira neste 
2020, Cigarras cantam para pedir Paz, muita Paz...

PAZ

Sou a paz quando perdôo
Sou a paz quando abraço
Sou a paz olho no olho
Sou a paz quando me enlaço...

Sou a paz quando me abandono
Sou a paz quando não  sou dono
Sou a paz quando escuto
Sou a paz se digo amo...

Sou a paz se me perdoam
Sou a paz se vejo o irmão
Sou a paz se na certeza
Vivo a Terra, sou Natureza...

Sou a paz se choro alegre
Quando rio nas pedras a tropeçar
Sou a paz se me banho nas corredeiras
E me transformo em grande mar...
Ah! Mar...
Ah! Mar!

Aurora Ribeiro Pacheco
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AGENDA CULTURAL

Sesc Verão Macaé 2020
A programação do Sesc Verão Macaé 

prossegue animando a temporada 
macaense, até o dia 16 de fevereiro, 
rolando shows, oficinas, quadras livres 
para práticas esportivas, muito lazer e 
recreação. A programação intensa aos 
sábados e domingos com com oficinas 
de pilates natural; quadras livres para 
práticas esportivas; atividades recreati-
vas com brinquedos infláveis e radicais; 
aulões de ritmos; Arena Fut; oficinas 
de altinha, skate, futevôlei, beach tênis, 
beach soccer, beach vôlei e frescobol; 
e oficinas de lutas. Entre os destaques, 
Clínica Esportiva de Beach Soccer 
com o atleta Neném (11/01, das 09h 
às 12h); Master Brasil Soccer - Jogo 
de apresentação com Neném, Rober-
tinho, Magal e Benjamin (12/01, às 11h; 
Clínica Esportiva de Skate com o atleta 
Sandro Dias, o Mineirinho (18/01, das 
09h às 12h); Clínica de Frescobol  com 
o atleta Luiz Negão (25/01, das 09h 
às 12h); Clínica de Beach Vôlei com 
a atleta Jackie Silva (08/02, das 09h 
às 12h); Clínica Esportiva com o atleta 
Paralímpico Clodoaldo silva; Clínica 
de Futevôlei com os Atletas Águia e 
Djalminha (09/02, das 09h às 12h); 
e Clínica de Beach Tênis com o atleta 
italiano e campeão mundial Alessandro 
Calbucci (19/02, das 9h às 12h e 14h 
às 17h). Os shows musicais do Sesc 
Verão Macaé acontecem aos sábados, 
às 18h30, com as seguintes atrações: 

Gabriel Silva (11/01), Kynnie Williams 
(18/01), Minero (25/01), Banda Black 
12 (01/02) e Ricardo Badaró (08/02).

SERVIÇO: Sesc Verão Macaé
DATA: até o dia 16 de fevereiro
LOCAL: Praia dos Cavaleiros

Curso de Teatro
ESTÃO abertas as inscrições para o Cur-

so de Teatro para Crianças e Adoles-
centes. O evento acontece no Espaço 
de Festa FAC, numa oranização da Or-
ganogrupoteatral (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 Tei-

xeira de Gouveia, 1051 - Centro
OUTRAS informações: (22) 99943-

1552

Atelier Aquarela
SOB a direção da Professora Jomapina, 

artista plástica com mais de 20 anos de 
atividades, o Atelier Aquarela promove 
aulas de artes terapêuticas e relaxan-
tes para pessoas com necessidades 
especiais, e também para aquelas que 
buscam o artesanato como fonte de 
renda. As aulas são de desenhos ar-
tísticos, reciclagem, pintura em MDF, 
Colagem, pintura em tecido, técnicas 
de pintura, pintura em tela e técnicas de 
desenho. Os cursos acontecem na Av. 

Rui Barbosa, 264 loja 07 - Galeria Elias 
Agostinho - Centro.

SERVIÇO: Aulas de artes terapêuticas 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 Câmara Municipal 
de Macaé), das 9h às 19h, trazendo a 
proposta de implementar uma cultura 
sustentável para que sejam divulgadas 
a agroecologia, a troca de ideias e ex-
periências com os integrantes e visitan-
tes da feira, visando ainda incentivar o 
cultivo de hortas naturais ou orgânicas 
rurais e urbanas, além de alertar sobre 
os perigos dos agrotóxicos e dos trans-
gênicos. A feira oferece alimentação 
saudável, arte, artesanato, cinema 
ambiental e música ao vivo todas às 
sextas-feiras.

SERVIÇO: Feira Caipira da Serra de Ma-
caé

DATA: toda sexta-feira
LOCAL: Praça Gê Sardenberg (antiga 

Câmara Municipal de Macaé)
HORÁRIO: das 9h às 19h

Feira Barramar
MUITO elogiada, a Feira Barramares 

acontece toda quinta-feira das 19h 
às 23h, na Rua Elis Regina - atrás do 
Atacadão, perto do Bairro Barreto. 

Organizada por moradores, o evento 
oferece 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 Ata-

cadão, perto do Bairro Barreto
HORÁRIO: das 19h às 23h

Feira de Agricultura Familiar
VISANDO beneficiar tanto os produtores 

quanto a comunidade com os produ-
tos de qualidade, acontece a 1ª Feira 
de Agricultura Familiar e Economia 
Solidária do Município de Macaé. O 
evento abre uma nova oportunidade 
de bons negócios na cidade. A Feiri-
nha 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 Econo-
mia Solidária do Município de Macaé, 
Coopmac.  A Diretora Financeira e de 
Administração, Miria Marins, esclarece 
que a proposta deste evento é propor-
cionar maior renda aos produtores, e 
promover o escoamento de suas mer-
cadorias, 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 gosto-
sas e encontro de amigos. O evento é 
realizado toda quinta-feira, a partir das 
18h30, oferecendo yakisoba, vatapá, 
churrasquinhos, 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
OUTRAS informações: (22) 99957-

5299

Feira do Mirante
SEMANALMENTE, acontece a Feira 

Gastronômica Artesanal do Mirante 
da Lagoa marcando pleno sucesso. 
O evento é realizado às quintas-feiras, a 
partir das 19h, com talentos locais, trans-
correndo 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, sen-
do considerada uma excelente opção para 
famílias e amigos.

SERVIÇO: Feira Gastronômica Artesanal 
do Mirante da Lagoa

LOCAL: Mirante da Lagoa
DATA: todas as quintas-feiras
HORÁRIO: a partir das 19h

Neuróticos Anônimos
PROBLEMAS com depressão, solidão, raiva, 

ansiedade, timidez, 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 reuni-
ões acontecem aos domingos, de 17h às 19h. 
O Programa de Recuperação 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 todas as 
outras pessoas.

SERVIÇO: Programa de Recuperação de Neuróticos 
Anônimos

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

Prefeito Moreira Neto, 72 - 3º Andar
INFORMAÇÕES: telefone (22) 99229-

1945 (Claro) / 99799-5649 (Vivo) / 
e-mail podersuperior12@gmail.com

Aion Ville
ALIADO aos bons momentos, quem não 

conhece deve conhecer o espaço Aion 
Ville, no Mar do Norte, para agradáveis 
horas de lazer e de festas, além de trei-
namentos especiais para funcionários 
de empresas. Informações tel. 2762-
1037.

OS Interessados em divulgar eventos em Macaé 
e região podem entrar em contato com a jorna-
lista Isis Maria, através dos telefones (22) 2106-
6060 - ramal 1212 / ou 99985-0803 ou pelo 
e-mail: isismaria@odebateon.com.br

CINEMA Programação de 16 a 22 de janeiro

Jumanji 2: A Próxima 
Fase
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 14h (2D/Dub), 14h10 

(3D/Dub), 16h30 (2D/Dub), 
16h40 (3D/Dub), 19h (2D/Leg), 
19h10 (2D/Dub), 21h30 (2D/
Dub), 21h40 (2D/Dub)

SINOPSE:  Tentado em revisitar o mun-
do de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) 
decide consertar o jogo de videoga-
me que permite que os jogadores 
sejam transportados ao local. Logo 
o quarteto formado por Smolder Bra-
vestone (Dwayne Johnson), Moose 
Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon 
(Jack Black) e Ruby Roundhouse 
(Karen Gillan) ressurge, agora co-
mandado por outras pessoas: os avôs 
de Spencer e Fridge (Danny DeVito e 
Danny Glover) assumem as personas 
de Bravestone e Finbar, enquanto o 
próprio Fridge (Ser'Darius Blain) ago-
ra está sob a pele de Oberon.

Frozen 2
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h (3D/Dub), 14h20 

(2D/Dub), 16h15 (3D/Dub), 
16h40 (2D/Dub), 16h30 (2D/
Dub), 18h30 (2D/Dub), 20h45 
(2D/Dub)

SINOPSE:  De volta à infância 
de Elsa e Anna, as duas ga-
rotas descobrem uma his-
tória do pai, quando ainda 
era príncipe de Arendelle. 
E l e  c o n t a  à s  m e n i n a s  a 
história de uma visita à flo-
resta dos elementos, onde 
um acontec imento  ines-
perado teria provocado a 
separação dos habitantes 
da cidade com os quatro 
elementos fundamentais: 
ar, fogo, terra e água. Esta 
revelação ajudará Elsa a 
compreender a origem de 
seus poderes.

Minha Mãe é Uma Peça 
3
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 15h, 17h15, 18h50, 

19h30, 21h10, 21h45
SINOPSE:  Dona Hermínia (Pau-

l o  G u s tav o )  va i  t e r  q u e  s e 
redescobrir  e se reinventar 
porque seus filhos estão for-
mando novas famílias. Essa 
supermãe vai ter que segurar 
a emoção para lidar com um 
novo cenário de vida:  Mar-
celina (Mariana Xavier) está 
grávida e Jul iano (Rodrigo 
Pandol fo)  va i  casar .  Dona 
Hermínia está mais ansiosa 
d o  q u e  n u n c a !  Pa r a  c o m -
pletar as confusões, Carlos 
Alberto (Herson Capri),  seu 
ex-marido, que esteve sem-
pre por perto, agora resolve 
se mudar para o apartamen-
to ao lado.

CRÉDITO

O evento é gratuito e aberto ao público de qualquer idade.

DIVERSÃO

Secretaria de 
Esporte realiza 
atividades na 
Arena do Sesc 
Verão 
Começou nesta quarta-

feira (15), o aulão de gi-
nástica na arena do Sesc 

Verão 2020, montado na Praia 
Campista. A ação, realizada 
pela Secretaria de Esporte faz 
parte das diversas atividades 
do projeto Movimente-se, 
oferecidas gratuitamente pe-
la Prefeitura de Macaé, em 
vários bairros e distritos ao 
longo do ano.

De acordo com a secretária 
de Esportes, Andreia Freitas, 
as aulas de ginástica e ritmos 
na praia acontecerão sempre 
às quartas e sextas-feiras, a 
partir das 8h, até o dia 07 de 
fevereiro. "Nosso objetivo é 
combater o sedentarismo e 
fazer com que pessoas de to-
das as idades participem. To-
dos serão muito bem-vindos", 
disse.

O projeto Movimente-se 
acontece nos distritos da re-
gião serrana, como Glicério e 
Córrego do Ouro e nos bairros 
como Parque Aeroporto e Bar-
ra de Macaé, além das praias 
dos Cavaleiros e Imbetiba.

O aulão conta com professo-
res de educação física e as ati-
vidades começam com alonga-
mento, seguido de exercícios 
aeróbicos, dança, ginástica 
localizada e para finalizar, um 
alongamento relaxante.

Os profissionais orientam 

que os participantes usem 
roupas leves, levem água e não 
esqueçam de passar protetor 
solar, já que o aulão acontece 
ao ar livre.

O evento é gratuito e aberto 
ao público de qualquer idade.

Sesc Verão - A programação 
do Sesc Verão Macaé 2020 
conta com shows, jogos co-
mo beach soccer, futevôlei e 
altinha, além de brinquedos 
infláveis e radicais, toboágua 
e rapel, futebol de mesa, aulão 
de ritmos, gincanas, entre ou-
tras atividades. A ideia é levar 
entretenimento e bem-estar 
para a população.

Neste sábado (18), o hexa-
campeão mundial de skate 
vertical, Sandro Dias, o Minei-
rinho, estará às 9h e às 14h na 
clínica esportiva de skate. Na 
oportunidade ele dará dicas 
e irá passar um pouco de sua 
experiência.

O skate é uma das cinco 
novas modalidades que irão 
integrar os Jogos Olímpicos 
2020, em Tóquio. O espor-
te será disputado em duas 
modalidades: park e street, 
tanto masculino quanto fe-
minino.

Ainda no sábado, quem so-
be ao palco montado na praia 
dos Cavaleiros, a partir das 
18h30, é a cantora Kynnie 
Williams & Band

SERVIÇO

Programação do final de semana

 ● 17/1 - sexta
 ● 9H - EXPOSIÇÃO COLÍRIO DA CIDADE 
DE MACAÉ
 ● 14H - ARENA FUT
 ● 14H - ARENA RADICAL - MACAÉ
 ● 16H - Aulão de Ritmos 
 ●

 ● 18/1 - sábado
 ● 8H - AULÃO DE YOGA 
 ● 8H - ARENAS ESPORTIVAS
 ● 9H - EXPOSIÇÃO COLÍRIO DA CIDADE 
DE MACAÉ
 ● 9H - QUADRAS LIVRES PARA 
PRÁTICAS ESPORTIVAS 
 ● 9H - ATIVIDADES RECREATIVAS COM 

BRINQUEDOS INFLÁVEIS E RADICAIS 
 ● 9H- CLÍNICA ESPORTIVA DE SKATE 
COM O ATLETA SANDRO DIAS 
(MINEIRINHO)
 ● 10H - AULÃO DE RITMOS 
 ● 14H - ARENA FUT 
 ● 14H -  CLÍNICA ESPORTIVA DE SKATE 
COM O ATLETA SANDRO DIAS 
(MINEIRINHO)
 ● 16H - Aulão de Ritmos
 ● 17H - Oficina de Lutas
 ● 18H30 - KYNNIE WILLIAMS & BAND - 
Música - Praia dos Cavaleiros, Macaé - RJ
 ●

 ● 19/1 - domingo

 ● 8H - AULÃO DE YOGA 
 ● 9H - EXPOSIÇÃO COLÍRIO DA CIDADE 
DE MACAÉ
 ● 9H - QUADRAS LIVRES PARA 
PRÁTICAS ESPORTIVAS 
 ● 9H - ATIVIDADES RECREATIVAS COM 
BRINQUEDOS INFLÁVEIS E RADICAIS 
 ● 9H- CLÍNICA  DE BEACH TENNIS COM 
ALESSANDRO CALBUCCI
 ● 10H - AULÃO DE RITMOS 
 ● 14H - ARENA FUT 
 ● 14H -   CLÍNICA  DE BEACH TENNIS 
COM ALESSANDRO CALBUCCI  
 ● 16H - Aulão de Ritmos
 ● 17H - Oficina de Lutas
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KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Alexandre Rangel, esportista do Triathon, em atividade na academia Vida Ativa, em 
Macaé. Alexandre firma-se como grande competidor no ano que chega com grande 
reconhecimento de doutor Alessandro Mitraud e NewBike

É absurdo a falta de água em alguns bairros. No Parque Aeroporto, 
um bairro planejado, a situação está mediana. Já em outros está 
caótica.

envenenada. É isso mesmo! Um lote de cerveja matou um e 
colocou vários em hospitais em Minas Gerais

O povo está adorando entrar nas lojas e pedir descontos. Nem é na 
hora do pagamento não, os clientes já entram vendo um produto e 
perguntando se tem descontos! Povo anda rápido no gatilho!

Depois das farmácias, botecos e igrejas, a cidade sofre outra 
invasão: Lojas de decoração. Ou seja, as antigas lojas de móveis. 
Onde uma cadeira pode custar dois mil e novecentos reais. Assim 
não dá, né?!?

"mineral" em sinal de trânsito no Rio de Janeiro ou em botecos? 
Pois é, um taxista da cidade de Macaé afirmou o que todos já 
sabíamos. Ele viu uma galera enchendo garrafinhas e galões pela 
zona sul do RJ. Água contaminada!

AINDA

CERVEJA

PECHINCHA? 

ABRINDO

COMPROU ÁGUA

DIVULGAÇÃO

As inscrições para oficinas do Sobradinho foram abertas na terça-feira

Secretaria Especial da Cultura 
lança Prêmio Nacional das Artes

CULTURAL

Iniciativa inédita no país 
visa promover o renascimento 
das artes e irá destinar mais de 
R$ 20 milhões para projetos de 
ópera, teatro, pintura, escultu-
ra, literatura, música e histórias 
em quadrinhos das cinco regi-
ões brasileiras

A Secretaria Especial da Cul-
tura lança, nesta quinta-feira 
(16), o Prêmio Nacional das Ar-
tes, iniciativa que irá destinar 
mais de R$ 20 milhões para 
fomentar a produção artística 
nas cinco regiões brasileiras. 
Em suas sete categorias, o Prê-
mio irá selecionar 5 óperas, 25 
espetáculos teatrais, 25 exposi-
ções individuais de pintura e 25 
de escultura, 25 contos inéditos, 
25 CDs musicais originais e 15 
propostas de histórias em qua-
drinhos.

Segundo o secretário espe-
cial da Cultura, Roberto Alvim, 
o Prêmio tem como objetivo 
promover o renascimento das 
artes e da cultura no Brasil. "O 
Prêmio Nacional das Artes irá 
gerar milhares de empregos, 
assim como uma ampla capa-
citação profissional, formação 
de público, configurando um 
panorama das maiores reali-
zações artísticas oriundas das 
cinco regiões do Brasil. Trata-se 
de um marco histórico para as 
artes brasileiras, de relevância 
imensurável, e sua implementa-
ção e perpetuação ao longo dos 
próximos anos irá redefinir a 
qualidade da produção cultural 
em nosso país", afirmou Alvim.

O secretário acrescentou que, 
com o Prêmio, o Governo Fede-
ral busca estimular a criação de 
uma nova arte nacional. "Uma 
arte capaz de encarnar sim-
bolicamente os anseios desta 
imensa maioria da população 
brasileira", disse.

Para celebrar a premiação, em 

setembro de 2020, a Secretaria 
irá organizar um grande evento 
na capital federal, o Mês do Re-
nascimento da Arte Brasileira. 
Na ocasião, haverá a estreia das 
5 óperas premiadas e de 5 espe-
táculos teatrais selecionados, 
bem como das 25 exposições 
de pintura e das 25 de escultu-
ra. Também serão lançados um 
livro com os 25 contos vencedo-
res e os 25 CDs de composito-
res, com apresentações ao vivo 
de cinco concertos. Serão distri-
buídos gratuitamente exempla-
res das histórias em quadrinhos 
apoiadas pelo Prêmio. Após a 
estreia, os espetáculos, exposi-
ções e concertos circularão por 
municípios de todas as regiões 
do País.

INSCRIÇÕES

O edital do prêmio será pu-
blicado na próxima semana 
no Diário Oficial da União. 
A partir da publicação, ar-
tistas, gestores e produtores 
culturais poderão inscrever 
seus projetos, até o dia 9 de 
março, por meio do Sistema 
de Apoio às Leis da Cultu-
ra, (Salic), em uma das sete 
categorias. Em todas as ca-
tegorias serão escolhidos 
projetos das cinco regiões 
brasileiras.

A  s e l e ç ã o  d o s  p r o j et o s 
vencedores em cada catego-
ria será feita por comissões 
formadas exclusivamente 
para esta finalidade. Cada 
uma terá cinco integrantes, 
sendo dois servidores da Se-
cretaria Especial da Cultura 
e 3 representantes da socie-
dade civil com notório saber 
nas respectivas áreas. Os 
resultados serão divulgados 
em abril e os prêmios serão 
pagos em maio deste ano.

DIVULGAÇÃO

SERVIÇO

Categorias:

 ● CATEGORIA Ópera
 ● · 5 óperas de compositores 
brasileiros - 1 por região do 
Brasil
 ● · Valor: R$ 1,1 milhão cada
 ● · Total a ser investido: R$ 
5,500 milhões
 ●

 ● CATEGORIA Teatro
 ● · 25 espetáculos teatrais - 5 
por região do Brasil
 ● · Valor: R$ 250 mil cada
 ● · Total a ser investido: R$ 
6,250 milhões
 ●

 ● CATEGORIA Pintura
 ● · 25 exposições individuais - 5 
por região do Brasil
 ● · Valor: R$ 100 mil cada
 ● · Total a ser investido: R$ 2,5 
milhões
 ●

 ● CATEGORIA Escultura
 ● · 25 exposições individuais - 5 
por região do Brasil
 ● · Valor: R$ 100 mil cada
 ● · Total a ser investido: R$ 2,5 
milhões
 ●

 ● CATEGORIA Literatura (Contos)

 ● · 25 contos inéditos - 5 por 
região do Brasil
 ● · Valor: R$ 25 mil cada
 ● · Total a ser investido: R$ 625 
mil
 ●

 ● CATEGORIA Música
 ● · 25 compositores - 5 por 
região do Brasil
 ● · Valor: R$ 100 mil cada
 ● · Total a ser investido: R$ 2,5 
milhões
 ●

 ● CATEGORIA Histórias em 
Quadrinhos

 ● · 15 quadrinistas - 3 por região 
do Brasil
 ● · Valor: R$ 50 mil cada
 ● · Total a ser investido: R$ 750 
mil
 ●

 ● SERVIÇO:

 ● PRÊMIO Nacional das Artes
 ● INSCRIÇÕES até 9 de março
 ● DIVULGAÇÃO dos resultados: abril 
de 2020

 ● PAGAMENTO dos prêmios: maio de 
2020

 ● VALOR total: R$ 20.625.000,00
 ● MAIS informações: www.cultura.gov.
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Amiga Especial Aniversariante de mel
Em altas comemorações de ani-

versário no dia 03 de janeiro esteve 
a querida personal Lívia Sardinha, 

que reuniu as amigas e familiares 
para curtir um noite de muita alegria 
ao lado de seu noivo, Tales Borges.  

E por lá somente energia positiva, 
assim como ela. Parabéns, que 

Deus adicione à sua vida, as mais 
belas bênçãos!!!

Quem vivenciou mais um verão de 
aniversário, ontem (15), foi a doce em-

presária da “Ma Chèrrie”, Luiana Rocha, 
brindando sua data tão especial como 
ela, ladeada de toda a família e amigos 
mais chegados. Parabéns, sucesso e 

muitas vitórias. Adorável!!!

A bela Livia Sardinha e o 
noivo, Tales Borges, em 

momentos festivos, por conta 
do aniversário dela (3)

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A afetuosa, Virginia Wyatt ao lado 
de seu filho amado Erich Wyatt, 

o aniversariante do dia 05 de 
janeiro. Parabéns, paz, saúde e 

muitos voos , não é, meu lindo?!!!

A lindinha Luiana Rocha, 
celebrando seu dia especial (15)

O casal, Noval Paredes e a 
Denize Paredes, em férias em 
Siem Riep - Cambodia

Sesc Verão traz multicampeões do esporte e 
grandes nomes da música para Costazul

RIO DAS OSTRAS

O Projeto Sesc Verão traz pa-
ra Rio das Ostras neste fim de 
semana, de 17 a 19 de janeiro, 
grandes atrações. No esporte, 
estarão ministrando clínicas o 
número 1 do mundo no beach 
tênis, Alessandro Calbucci, e o 
hexacampeão mundial de skate, 
Sandro Dias, o “Mineirinho”. Já 
os shows serão com Humberto 
Gessinger, do Engenheiros do 
Havaii, Leoni, ex-integrante 
das bandas Heróis da Resistên-
cia e Kid Abelha, e artistas locais. 
Tudo isso de graça, na Praia de 
Costazul.

O público poderá aproveitar 
ainda toda a programação cultu-
ral que inclui diversas atrações 
esportivas, recreativas e de la-
zer, que acontece em Costazul 
e também na Praia do Bosque.

A areia da Praia de Costazul 
vai receber no sábado (18/01), o 
número um do ranking mundial 
do Beach Tennis, Alessandro 
Calbucci, que dará dicas e falará 
da sua experiência nas clínicas 
às 9h e às 14h. O italiano Cal-
bucci é o ídolo dos praticantes 
deste esporte, não só pela con-
quista de mais de 40 títulos no 

esporte, mas pela sua simpatia e 
disponibilidade de estar sempre 
ensinando.

Já no domingo, 19 de janeiro, 
é a galera dos esportes radicais 
que vai receber o hexacampeão 
mundial do skate, Sandro Dias, 
“o Mineirinho”. O atleta minis-
trará Clínica de Skate, das 9h 
às 12h e das 14h às 18h, na mini 
rampa montada na praia de Cos-
tazul.

Mineirinho fará uma apresen-
tação e depois ensinará algumas 
manobras aos participantes, que 
serão divididos em grupos. As 
inscrições serão realizadas no 
local de acordo com a ordem de 
chegada e é obrigatório o uso de 
capacete e tênis esportivo.

No sábado (18/01), às 18h30, o 
cantor e compositor Ricardo Ba-
daró se apresenta no Palco Sol 
Sesc. No show, ele canta sam-
bas de grandes personalidades, 
deste Cartola, Noel Rosa e João 
Nogueira, até Zeca Pagodinho e 
Paulino da Viola.

Às 21h, será a vez do cantor 
Humberto Gessinger subir ao 
Palco Principal e apresentar ao 
público o disco “Não Vejo a Ho-

DIVULGAÇÃO

 Mineirinho estará em Costazul no domingo 19

ra” (Deck), produzido em vinil, 
cassete e em todas plataformas 
digitais. O quarto registro solo de 
Gessinger foi gravado em Porto 
Alegre, e produzido por Hum-
berto. É o primeiro álbum de 
inéditas desde “InSULar” (2013) 
e traz 11 canções.

Já no domingo (19/01), às 
19h30, o cantor Leoni promete 
emocionar o público com um 
repertório repleto de sucessos. 
Com mais de 30 anos de carrei-
ra, o cantor e compositor cole-
ciona o “título” de hitmaker. 
Nesse show, o músico fará uma 
viagem na sua carreira revisi-
tando canções que marcaram 
sua trajetória, em uma perfor-
mance de voz e violão. O pú-
blico vai curtir hits como “Só 
Pro Meu Prazer”, “Double de 
Corpo” e “Garotos II”, uma das 
mais tocadas do cantor. Além 
das consagradas parcerias que 
incluem nomes como Cazuza, 
Herbert Vianna, Léo Jaime, 
Paula Toller, Frejat, Ney Ma-
togrosso e Vinícius Cantuária, 
com sucessos da música pop 
como “Fixação”, “Como eu que-
ro”, “Exagerado”, “A fórmula do 

amor”, entre outros.
PRAIA DO BOSQUE - A gran-

de novidade do Sesc Verão em 
Rio das Ostras este ano é a pro-
gramação também na Praia do 
Bosque, com atividades esporti-
vas, de lazer e shows.

A programação de sábado (18/01) 
começa às 9h com atividades volta-
das para as pessoas com deficiência 
(PCD). À tarde, todos estão convi-
dados para uma caminhada a partir 
das 16h30. E às 18h, o público po-
derá curtir o som de Beta, grande 
campeã da primeira edição do Con-
curso Canta Rio das Ostras, que 
promete um show emocionante, 
com uma musicalidade diferen-
ciada e repertório eclético.

O Sesc Verão promove na 
manhã de domingo (19/01) um 
circuito dedicado às pessoas 
com deficiência, a partir das 
9h, e à tarde mais um Aulão de 
Fit Dance.

O projeto Sesc Verão em Rio 
das Ostras é realizado pelo Sesc 
RJ, com correalização da Pre-
feitura de Rio das Ostras e Sin-
dicomércio, e conta com o apoio 
do Governo do Estado do Rio e 
Sebrae.
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O lavrador X O Papagaio  -   O castigo
Um Lavrador cuidava de uma fazenda há muitos anos. Alimentava todos os bichos que 

ali viviam: galinhas, patos, faisões, porcos, entre outros. Um belo dia ele viu um animal 
muito falante, parou e olhou para o pé de jabuticaba, e viu, que era um lindo papagaio. 
Ele correu, jogou uma rede e conseguiu capturar a ave. Após a captura pegou uma gaiola 
e prendeu a pobre avezinha. Após anos preso, ele sempre perguntando ao senhor: “Por 
que me prende aqui?  O que fi z de errado? Por favor, me deixe sair?” Até que o pro-
prietário das terras, chegou na fazenda e notou o animal muito triste e calado. Olhou 
para os lados, e viu que o seu empregado estava em cima da colina alimentando alguns 
carneiros. O dono da fazenda abriu a porta da gaiola e falou - “ Saia e vá  se esquentar no 
sol e sentir a brisa da manhã.” O Papagaio pulou de alegria, fi cando superfeliz. Então o 
falador disse: “Vou lhe agradecer eternamente por conta desta minha liberdade. Sua 
fazenda vai ter todos os tipos de fl ores, pois irei trazer muitas sementes no bico." Dito 
e feito, depois de um ano até girassóis nasceram nas terras. 

Você conhece alguém assim como esse lavrador?  Muita gente convive com pessoas 
assim. Vamos lembrar o que aconteceu com Moisés. O rapazinho era criado por um 
senhor que havia casado com sua mãe. Quando ela saía para trabalhar seu padrasto o 
mandava roçar o terreno, que fi cava atrás da sua casa e o explorava bastante. Um dia ele 
estava com dor de dente, não roçou. O seu padrasto o colocou em um quarto de castigo, 
sem água e sem comida. Quando sua mãe chegou achou o fi lho chorando, preso, Abriu 
a porta, o alimentou e falou para o marido: “Nunca mais faça isso com ninguém. E não 
é que ele obedeceu!!!

Moral: Devemos respeitar a liberdade das pessoas!!!

Linda, doce e charmosa!!! É a 
Sofi a de Souza da Silva, que 
soprou velinha de 04 aninhos 
de puro carisma, no dia 05 
de janeiro, quando os seus 
papais, Viviane Souza Dias 
e Fabricio Nascimento Silva, 
não economizaram para ver 
sua lindinha feliz. Parabéns, 
que Papai do Céu coloque 
muita alegria e amor em seu 
crescimento, é o desejo da Tia 
Katita!!!

A bela estrelinha Rebecca 
de Souza da Silva, a luz 
que irradia afeto no dia a 
dia de seus papais: Viviane 
e Fabricio Nascimento 
Silva. Um amorzinho de 
mocinha!!!

Ele é puro sorriso e bom humor!!! É o Bento Melo de Souza Gomes, a alegria 
contagiante do mundo de seus papais: Priscila e Divalter Gomes. Fascinante o 

pequeno!!!

É delicioso ver o entrosamento dessas duas priminhas!!! São elas: Marina 
Waytt  Monteiro e Sofi a Yokoyama Wyatt. Muito amorosas e protetoras uma 

com a outra!!!

Linda, doce e charmosa!!! 
É a Sofi a de Souza 

da Silva, que soprou 
velinha de 04 aninhos 

de puro carisma, no dia 
05 de janeiro, quando 

os seus papais, Viviane 
Souza Dias e Fabricio 

Nascimento Silva, não 
economizaram para 

ver sua lindinha feliz. 
Parabéns, que Papai 

do Céu coloque muita 
alegria e amor em seu 

crescimento, é o desejo da 
Tia Katita!!!

Formosa como a lua cheia!!! É 
a Paola Garbelini Fernandes, o 
afago mais gostoso do universo 
dos seus pais: Vivian e Fabricio 
Toledo Fernandes. Uma 
perfeição!!!
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