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O CD ‘Pra que Veio’ revela o expressivo talento do sambista Ricardo Badaró com o super 
repertório que vem compondo o êxito de sua carreira

SHOW

Ricardo Badaró 
agita Sesc Verão 
Macaé 2020 
neste sábado!!!
O projeto será encerrado neste final de semana com 
show do sambista Ricardo Badaró neste sábado (8) 
no palco da Praia dos Cavaleiros

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

Aquecendo a animação e 
a alegria neste verão ma-
caense, a programação 

do Sesc Verão Macaé será en-
cerrada neste final de semana. 
E a grande atração será o show 
do cantor Ricardo Badaró, que 
acontece neste sábado (8) no 
palco da Praia dos Cavaleiros, 
garantindo uma noite de muito 
samba e animação a partir das 
18h.

O evento é realizado na cidade 
desde o dia 4 de janeiro, rolando 
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.

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. Ricardo Badaró, se 
destaca no cenário cultural de 
Macaé e da região, apresentan-
do repertório que inclui sambas 

consagrados e autorais do seu 
CD ‘Pra que Veio’ 

"Sou negro, sambista e apai-
xonado por música popular 
brasileira. A música surgiu pra 
mim desde muito novo. Venho 
de uma família de músicos e 
sambistas. O quintal de vovó era 
palco desses saraus. Aos 18 anos, 
quando fui cursar faculdade de 
Letras, no Rio de Janeiro, lon-
ge de casa, sentia o samba em-
balando o intervalo entre uma 
aula a outra. Ali eu comecei a 
escrever os meus primeiros 
versos”, disse o sambista.

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.

‘PRA QUE VEIO’

O CD ‘Pra que Veio’ revela o 
expressivo talento do sambista 
Ricardo Badaró com o super re-
pertório que vem compondo o 
êxito de sua carreira. Segundo o 
cantor, a obra reúne oito músicas 
autorais e três músicas de outros 
compositores. “O Cd canta o coti-
diano, o amor pela vida e as rela-
ções humanas, além de  trazer a 
malandragem, do samba do sé-
culo XIX, contextualizada nos 
dias atuais”, explica o cantor.

Ele conta que este primeiro 
CD consta das seguintes faixas 
autorais: Bom Sujeito, Zé, Não 
vê amor, Faz bem, Pedido, Sa-
bor de infância, Roupa nova e 
Saideira.

DIVULGAÇÃO

Ricardo 
Badaró

O intérprete, instru-
mentista e compositor, 
Ricardo Badaró, é ma-
caense, negro, sambista 
e apaixonado por música 
popular brasileira, Ba-
daró, Ricardo Badaró já 
nasceu músico, pois foi 
no quintal de sua casa, 
pela cantoria dos tios, 
que o jovem aprendeu 
a beleza contagiante 
do samba. Desde muito 
novo, dedica seus dias a 
compor, interpretar, es-
tudar, ensinar e respirar 
música.

A pr imeira década 

dessa promissora car-
reira nem se concluiu e 
o sambista já conta com
um currículo que inclui 
abertura dos shows de 
Monarco da Por tela, 
Tantinho da Mangueira 
e Iracema Monteiro, e 
a produção musical do 
espetáculo Não Deixe o 
Samba Morrer (2016). 
Além disso, Badaró já foi 
cursista da Escola Portá-
til de Samba e Choro e, 
há 5 anos, é professor de 
canto, violão e musicali-
zação infantil. 

C ontato com c an-
tor pelo telefone (22) 
99745-1753 / contato-
ricardobadaro@gmail.

FRASE “Sou negro, sambista e 
apaixonado por música 
popular brasileira. A música 
surgiu pra mim desde muito 
novo. Venho de uma família 
de músicos e sambistas. O 
quintal de vovó era palco 
desses saraus. Aos 18 anos, 
quando fui cursar faculdade 
de Letras, no Rio de Janeiro, 
longe de casa, sentia o 
samba embalando o intervalo 
entre uma aula a outra. Ali eu 
comecei a escrever os meus 
primeiros versos”

RICARDO BADARÓ , INTÉRPRETE, 
INSTRUMENTISTA E COMPOSITOR
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VIP'S por ISIS MARIA
isismaria@odebateon.com.br 

“Eis que os filhos são herança do SENHOR, e o fruto do ventre, o seu 
galardão”      

 (SALMOS 127:3)

Deus foi muito bom comigo, me 
concedendo bênçãos especiais. Um 

presente precioso se tornou um 
homem de Deus cheio de virtudes 
e qualidades, sendo um dos meus 

grandes amores, meu orgulho, meu 
troféu, motivo de muitas alegrias de 
minha vida. É o Odontólogo Rafael 

Borges Gomes, que viveu seu dia 
de aniversário nesta sexta-feira 

(7), celebrando a data junto a sua 
esposa, a médica Laila Cabral, e 

dos lindos filhos Lívea e Felipe, e 
demais familiares.

Felicidades, meu filho amado! 
Deus o abençoe hoje e sempre!!!

Meu amor 
lindo!!!

O aniversariante Rafael em clima festivo junto a esposa Laila e os 
lindos filhos Lívea e Felipe

A empresária Helia com a 
Personal Organizer, Bárbara 

Franco, ambas muito 
aplaudidas no Workshop 
de Limpeza da Casa das 

Embalagens

Mocinha linda!!!

Workshop de 
Limpeza

Abraços e carinhos Abraços de quinta-feira
Ela está uma mocinha muito linda, inteligente, ótima aluna e 

muito carinhosa. É a bela Maria Celina Britto, que completa os 
seus bonitos 13 anos, neste domingo (9), e curte clima festivo en-

tre os mais chegados, recebendo muito carinho da mãe, a brilhan-
te cabeleireira Andréia Britto e do irmão Luiz Felipe.

Feliz aniversário, querida linda!!! Deus a abençoe sempre!!!

A querida Elza Conceição esteve trocando de 
idade, outro dia, sendo carinhosamente abraçada 

pelos amigos mais chegados.
Felicidades, querida!

Quem também recebeu as mais expressivas manifestações 
de carinho dos amigos foi o Casé Mattos de Andrade, por con-

ta do seu aniversário ocorrido na quinta-feira (6). 
Mil parabéns, querido!!!

Sucesso total! Assim, a Casa 
das Embalagens promoveu 

um Workshop de Limpeza, na 
tarde de terça-feira (4),  minis-
trado pela Personal Organizer, 

Bárbara Franco, especialista em 
limpeza, economia de produtos 

e higienização. A iniciativa foi da 
empresária Helia Ladeira Cuia-

bano, sendo altamente elogiada.

A querida Elzinha curtindo clima de 
aniversario, outro dia, na foto com à amiga 

Luciane Sodré

O aniversariante Casé que curtiu clima festivo na 
quinta-feira

A linda aniversariante deste domingo, Celina, 
junto a mãe Andréia

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

COEXISTIR
Por vezes escuto das pessoas 

que me procuram: “doutor quero 
encontrar o meu EU”. Eu deixo a 
pessoa falar um pouco mais sobre 
este desejo, buscando conhecer 
qual é o desejo de encontrar uma 
imagem de si, única e, talvez, imu-
tável. Depois de um tempo eu co-
meço a refletir com elas da seguinte 
forma: “como você se vê quando se 
encontra com alguém que vitaliza a 
tua vida? Como você se sente quan-
do alguém diminui a vitalidade da 
tua vida?”. Em geral, as pessoas 
respondem que sentem alegria, no 
primeiro caso e, tristezas, no segun-
do caso. Isso pode parecer banal ou 
muito simples, mas, a vida é tecida 
por encontros que nos vitalizam 
ou nos desvitalizam o tempo todo. 
Com o tempo as pessoas que me 
procuram começam a compreen-
der que a vida pessoal é o efeito dos 
encontros de toda uma vida, ou se-
ja, nós podemos nos compreender 
a partir da qualidade dos encontros 
que tecemos a cada instante. Daí, 
podemos compreender como 
compomos as nossas formas de 
fazer contato com as pessoas, quer 
seja na relação familiar, amorosa, 
nas relações de trabalho, na relação 
com os outros seres da natureza.

Compreender as nossas formas 
de fazer contato com o mundo e 
com os outros nos permite conhe-
cer as nossas capacidades afeti-
vas, ou seja, como nos afetamos e 
afetamos este mesmo mundo no 
qual vivemos. Decorre daí a com-
plexidade da nossa subjetividade, 
ou seja, dos nossos modos de sentir, 

pensar e agir. Spinoza, filósofo do 
século XVII, nos dirá que existirão 
igualmente tantos afetos e emo-
ções quanto o número de objetos 
que nos afetam. E mesmo um só 
objeto nos afetará de inúmeras ma-
neiras e de infinitos modos. Assim, 
o nosso mundo afetivo poderá ser 
compreendido pelos modos nos 
quais e pelos quais somos afeta-
dos pelo mundo. Compreender 
as maneiras como somos afeta-
dos por uma dada situação será 
conhecer as nossas potências, ou 
seja, as nossas capacidades de nos 
compormos de maneira vitalizada 
ou desvitalizada a esta mesma si-
tuação. Poderemos nos perguntar: 
“como esta pessoa me afeta? O que 
há de comum entre nós? O que há 
de diferenças entre nossos modos 
de pensar, sentir a vida e de agir no 
mundo? O que nos une? O que nos 
distancia? Como produzo alegrias 
nela? Como ela produz alegrias em 
mim? Quais são os meus modos de 
potencializar a sua vida? Como ela 
despotencializa a minha vida?”

Somos filhos dos nossos encon-
tros! Como assim? Nós trazemos 
em nós as imagens dos encontros 
com as inúmeras pessoas pelas 
quais fomos tocados em nossas 
vidas. Ao fecharmos os olhos po-
demos ter a presença de inúmeras 
situações e pessoas que convive-
mos. Esta presença pode ser ati-
vada por uma música, pelo “per-
fume” de um bolo delicioso, pelo 
cheiro de um café, pela imagem de 
um entardecer e por tantos outros 
afetos do mundo. Assim nós somos 

filhos dos nossos encontros. Tra-
zemos em nós a presença de tantas 
pessoas, as palavras de tantas pes-
soas, traduzindo estas palavras e 
estas presenças em nossos modos 
singulares de ser. Como o corpo 
precisa de inúmeros alimentos 
de natureza diversa para se com-
por com as diversas partes deste 
mesmo corpo, a mente precisa 
de alimentos de natureza diversa 
para vitalizá-lo e para ampliar a 
sua perspectiva de vida. Um dos 
grandes alimentos para a nossa 
mente é o encontro com pessoas 
de diferentes naturezas, pois, es-
tas podem nos alimentar com seus 
mundos, com seus pontos de vista 
que poderão, em maior ou menor 
grau, ampliar os nossos mundos. 
Daí somos seres de coexistência: 
ao invés de dizer “EU” existo, po-
deremos dizer “Eu” coexisto, pois 
trago como a presença de tantas 
pessoas significativas que me são 
úteis para explicar a minha vida, a 
minha história, os modos como fiz 
meus contatos, como estes foram 
feitos com alegrias ou com tris-
tezas, o quanto eles ampliaram 
ou restringiram de algum modo 
a minha vida. Assim podemos 
dizer que nossos modos de ser 
foram constituídos ao longo de 
uma vida a partir dos encontros 
que nos afetaram e que, de algum 
modo, ainda nos afetam, mesmo 
sem sabermos.

 
 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 MACAE - Neste 08 de fevereiro apresentaremos poesia de nossa querida Cigarri-
nha Leci Dias, que viaja em seus pensamentos e nos trás um pouco de seus sonhos:

Três Estrelas   

Vou contar uma estória
De planetas espaçais,
Garanto que quem ouvi-a
Não vai esquecer jamais.
Era uva vez...
Um planeta, com esplêndido castelo de cristais 

coloridos, mágico, muito belo!
Seus habitantes: três estrelas com caráter diferen-

tes, que moravam com seu pai, castelão honrado, de-
cente, com carisma envolvente!!!

Exótico planeta este, que ficava no Cruzeiro do Sul.
Uma estrela era Branca, uma Verde e outra Azul!
Suas irmãs atormentavam demais a Verde estre-

linha...
Por ela ser muito frágil, simples e meiguinha...
As irmãs, por serem mais velhas, tinham brilho 

intenso, especial...
O da estrelinha Verde, muito pálido, banal!
Haveria grande baile na mansão da Dona Lua...
Morava, importante dama, numa  meio escura rua!
Entre os novos convidados, as estrelas estriam, 

para abrilhantar a festa, por três dias ficariam!
As irmãs enciumadas conversavam entre si:
- Estrela Azul, não achas que nós duas daríamos 

conta do recado? Para que serve a Verde com seu co-
lorido opaco? Somente nós bastaríamos!  A Verde, 
não faria grande falta nessa festa, ora essa! Sincera-
mente, irmã, para que a convidaram?

- Sem beleza, colorido, pequenina, sem gracinha!!!! 
Não parece uma jovem, mas sim uma menininha!

- Tem razão estrela Branca, ela é insossa... Magri-
nha!!!! Não possui essa beleza que chama a atenção, 
dizem que ela é feinha, mas tem belo coração!

Chegou o dia esperado! Lá estavam os convidados, 
todos belos, elegantes, charmosos e bem cuidados. 
Conversaram, dançaram até a noite se esconder, cair 

Leci Dias

nos braços dos sonhos e assim adormecer!
Quando do baile voltaram, seu pai logo pergun-

tou:
- O que fizeram de útil, na festa da Dona Lua?
A primeira respondeu:  - Iluminei, enfeitei in-

teira a rua!
-E você estrela Azul, o que fez lá de concreto?
- Ornamentei todo o salão desde o piso, até ao 

teto! Ficou uma maravilha! Todos me elogiaram, 
deslumbrados os convidados ficaram!

- E minha estrelinha verde, quer contar-me o 
que fez?

- Sim meu pai, espero  a minha vez! Estou 
envergonhada, não brilhei como as irmãs, mas 
havia convidados que não sabiam dançar, então 
fiquei junto deles e de Jesus pus-me a falar... 
Falei do amor ao próximo, alei sim, com o co-
ração... Consegui também falar da importância 
do perdão... Creio meu pai, que gostaram da 
minha preleção. Peço-lhe desculpas se causei 
decepção!

E o castelão sorrindo falou pleno de emoção:
- Filha, querida estrela, atuaste com acerto, 

desde agora filha minha, cresceste no meu con-
ceito... 

Suas irmãs, bem surpresas, dela  aproxima-
ram-se , num ímpeto de ternura a beijaram e 
abraçaram!

Amigos, se gostaram da estória que narrei, 
olhem para a amplidão, procurem com atenção, 
verão cintilando nos céus, entre as duas irmãs, 
em destaque, linda , a estrela Verde, estrela da 
Esperança!

Quem espera na bondade, seu lugar um dia 
alcança...  Era uma vez... Foi um sonho... Talvez!

 cigarrasmacaé@gmail.com
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AGENDA CULTURAL

Sesc Verão Macaé 
2020
A programação do Sesc Verão Macaé 

prossegue animando a temporada ma-
caense, até o dia 9 de fevereiro, rolando 
shows, oficinas, quadras livres para prá-
ticas esportivas, muito lazer e recreação. 
A programação intensa aos sábados e 
domingos com com oficinas de pilates 
natural; quadras livres para práticas 
esportivas; atividades recreativas com 
brinquedos infláveis e radicais; aulões 
de ritmos; Arena Fut; oficinas de altinha, 
skate, futevôlei, beach tênis, beach soc-
cer, beach vôlei e frescobol; e oficinas 
de lutas. Entre os destaques, Clínica de 
Beach Vôlei com a atleta Jackie Silva 
(08/02, das 09h às 12h); Clínica Espor-
tiva 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 Ales-
sandro 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 9 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 pro-
move aulas de artes terapêuticas e re-
laxantes para pessoas com necessida-
des especiais, e também para aquelas 
que buscam o artesanato como fonte 
de renda. As aulas são de desenhos 
artísticos, reciclagem, pintura em 
MDF, Colagem, pintura em tecido, 
técnicas de pintura, pintura em tela e 
técnicas de desenho. Os cursos acon-
tecem 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 Ser-

ra 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 divulga-
das a agroecologia, a troca de ideias 
e experiências com os integrantes e 
visitantes da feira, visando ainda in-
centivar o cultivo de hortas naturais 
ou orgânicas rurais e urbanas, além de 
alertar sobre os perigos dos agrotóxi-
cos e dos transgênicos. A feira oferece 
alimentação saudável, arte, artesana-
to, 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, artesana-
to, 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, escla-
rece que a proposta deste evento é 
proporcionar maior renda aos produ-
tores, e promover o escoamento de 
suas mercadorias, oferecendo melhor 
qualidade aos consumidores.

SERVIÇO: Feira de Agricultura Familiar
LOCAL: Praça do Bairro da Glória
DATA: toda quarta-feira
HORÁRIO: das 6h às 13h

Feirinha do Horto
PELO terceiro ano consecutivo acontece 

a Feirinha do Horto, que se tornou um 
local de boa música, comidas 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, bebi-
das 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, 
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 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 reuniões acontecem aos 
domingos, de 17h às 19h. O Programa 
de Recuperação de Neuróticos Anô-
nimos 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 harmo-
niosa 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 es-
paço Aion Ville, no Mar do Norte, 
para agradáveis horas de lazer e 
de festas, além de treinamentos 
especiais para funcionários de 
empresas. Informações tel. 2762-
1037.

OS Interessados em divulgar even-
tos em Macaé e região podem en-
trar 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 30 de janeiro a 5 de fevereiro

Bad Boys para Sempre
GÊNERO: Ação
CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
HORÁRIOS: 14h (2D/Dub), 16h25 

(2D/Dub), 18h40 (2D/Leg), 
18h50 (2D/Dub), 21h15 (2D/Dub)

SINOPSE:  Terceiro episódio das his-
tórias dos policiais Burnett (Martin 
Lawrence) e Lowrey (Will Smith), 
que devem encontrar e prender 
os mais perigosos traficantes de 
drogas da cidade.

Os Órfãos
GÊNERO: Terror
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 14h40 (2D/Dub), 21h20 

(2D/Dub)
SINOPSE:  Kate (Mackenzie Davis), 

uma jovem professora, é contrata-
da para trabalhar como governan-
ta na mansão de um homem rico. 
Na casa, localizada em Essex, 
nos arredores de Londres, vivem 
também Flora (Brooklyn Prince) e 

Miles (Finn Wolfhard), sobrinhos 
órfãos de seu patrão. No entan-
to, ela logo percebe que no local 
existem outros moradores, não 
necessariamente vivos.

1917
GÊNERO: Drama
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 16h40 (2D/Dub), 19h 

(2D/Leg)
SINOPSE:  Os cabos Schofield 

(George MacKay) e Blake (De-
an-Charles Chapman) são jovens 
soldados britânicos durante a Pri-
meira Guerra Mundial. Quando 
eles são encarregados de uma 
missão aparentemente impossí-
vel, os dois precisam atravessar 
território inimigo, lutando contra 
o tempo, para entregar uma men-
sagem que pode salvar cerca de 
1600 colegas de batalhão.

Um Espião Animal

GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h (2D/Dub)
SINOPSE:  Quando um evento ines-

perado acontece, Lance Sterling 
(voz de Will Smith), o melhor es-
pião do mundo, precisa unir for-
ças com o inventor Walter (voz de 
Tom Holland) para salvar o dia.

Adoráveis Mulheres
GÊNERO: Romance
CLASSIFICAÇÃO: 10 anos
HORÁRIOS: 16h05 (2D/Dub)
SINOPSE:  As irmãs Jo (Saoirse Ro-

nan), Beth (Eliza Scanlen), Meg 
(Emma Watson) e Amy (Florence 
Pugh) amadurecem na virada da 
adolescência para a vida adulta 
enquanto os Estados Unidos atra-
vessam a Guerra Civil. Com per-
sonalidades completamente dife-
rentes, elas enfrentam os desafios 
de crescer unidas pelo amor que 
nutrem umas pelas outras. 

Jumanji 2: A Próxima 
Fase
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 19h10 (2d/Dub), 21h40 

(2D/Dub)
SINOPSE:  Tentado em revisitar 

o mundo de Jumanji, Spen-
cer (Alex Wolff) decide con-
sertar o jogo de videogame 
que permite que os jogadores 
sejam transportados ao local. 
Logo o quarteto formado por 
Smolder Bravestone (Dwayne 
Johnson), Moose Finbar (Ke-
vin Hart), Shelly Oberon (Jack 
Black) e Ruby Roundhouse 
(Karen Gillan) ressurge, ago-
ra comandado por outras 
pessoas: os avôs de Spen-
cer e Fridge (Danny DeVito e 
Danny Glover) assumem as 
personas de Bravestone e Fin-
bar, enquanto o próprio Fridge 
(Ser'Darius Blain) agora está 

sob a pele de Oberon.

Frozen 2
GÊNERO: Animação
CLASSIFICAÇÃO: Livre
HORÁRIOS: 14h50 (2D/Dub), 17h 

(2D/dub)
SINOPSE:  De volta à infância 

de Elsa e Anna,  as duas 
garotas descobrem uma 
h i s t ó r i a  d o  p a i ,  q ua n d o 
ainda era príncipe de Aren-
delle. Ele conta às meninas 
a história de uma visita à 
f loresta  dos e lementos, 
onde um acontecimento 
inesperado teria provoca-
do a separação dos habi-
tantes da cidade com os 
quatro elementos funda-
mentais: ar, fogo, terra e 
água. Esta revelação aju-
dará Elsa a compreender 
a origem de seus poderes.

Abraços de quinta-feira

Minha Mãe é Uma Peça 
3
GÊNERO: Comédia
CLASSIFICAÇÃO: 12 anos
HORÁRIOS: 15h, 17h15, 19h30, 

21h10, 21h45
SINOPSE:  D o n a  H e r m í n i a 

(Paulo Gustavo) vai ter que 
se redescobrir e se reinven-
tar porque seus filhos estão 
formando novas famílias. 
Essa supermãe vai ter que 
segurar a emoção para li-
dar com um novo cenário 
de vida: Marcelina (Mariana 
Xavier) está grávida e Julia-
no (Rodrigo Pandolfo) vai 
casar. Dona Hermínia está 
mais ansiosa do que nunca! 
Para completar as confu-
sões, Carlos Alberto (Her-
son Capri), seu ex-marido, 
que esteve sempre por per-
to, agora resolve se mudar 
para o apartamento ao lado.

CULTURAL

Carnaval em foco: exposição 
'Máscara e Cor' vai até dia 28
Com a proximidade do Car-

naval, o Centro Cultural do 
Legislativo (CCL) coloca à 

disposição da população a expo-
sição 'Máscara e Cor'. As peças 
feitas pelo arquiteto, designer e 
artista plástico macaense, Isnard 
Drumond (50), compõem o acer-
vo. Nele, há a expressão de dois 
matizes: a cor, que é luz, e sem 
ela não existe vida, e a referência 
às mais variadas etnias. A mostra, 
aberta ao público, ocorre até o dia 
28 de fevereiro, entre 9h e 17h, no 
espaço que fica na Avenida Rui 
Barbosa 197, Centro, na antiga 
Câmara dos Vereadores.

Algumas máscaras dessa ex-
posição se remetem a países 
como Espanha, França, China e 
Índia", contou o artista. "Já so-
bre as cores, digo que estas estão 
subdividas entre as primárias, as 
secundárias, as quentes e frias e 
as complementares. Produzir es-
te trabalho me enche de orgulho 
e dedico esta realização a quem 
me inspira: minha mãe, Ivonilde 
Drumond", disse Isnard, que se 
formou em Arquitetura pela Uni-
versidade Santa Úrsula, no Rio de 
Janeiro, em 1992.

A história dele na área de pro-
dução de alegorias para o Car-
naval teve início na Escola de 
Samba Acadêmicos da Aroeira, 
na década de 1980. Na ocasião, 
confeccionava fantasias criadas 
pelo carnavalesco Marcos Leo-
nardo, conseguindo títulos em 
Macaé. Já a especialização em 
fazer máscaras começou há 11 
anos, no aniversário de 50 anos 
de sua irmã, quando máscaras 
criadas para o evento agrada-
ram os convidados que, nos 
Carnavais posteriores, as enco-
mendavam.

TRAJETÓRIA DAS MÁSCARAS 
ENTRE ALGUNS POVOS

No ocidente as máscaras come-
çaram a ser utilizadas na Grécia 
Antiga, durante as festividades do 
deus Dionísio, que representa o 
vinho e a fertilidade. Nessas fes-
tas as pessoas usavam máscaras e 
acreditavam que Dionísio estava 
presente. Todos bebiam, cantavam 
e dançavam - dizem que foi assim 
que o Carnaval surgiu.

Ao longo da história da humani-
dade, as máscaras foram utilizadas 
com os fins mais distintos, de acor-
do com a cultura e a religiosidade 
do povo que as adotavam. Geral-
mente, elas permitiam o acesso a 
universos regidos pela imaginação 
ou a dimensões espirituais invisí-
veis.

Elas desempenharam, em mui-
tas civilizações, o papel espiritual, 
como instrumentos principais em 
rituais sagrados. Assim foi na Áfri-
ca, quando eram elaboradas por 
mãos artísticas, com feições distor-
cidas, proporcionalmente maiores 
do que as normais, constituídas de 
cobre, madeira ou marfim.

No Egito Antigo, os servos dos 
Faraós mascaravam as múmias 
prestes a serem enterradas, enfei-
tadas com pedras preciosas. Já en-
tre os indígenas norte-americanos, 
habitantes do noroeste dos EUA, 
eram utilizadas em solenidades de 
homenagem aos entes queridos 
que haviam partido para a espiri-
tualidade.

Os nativos brasileiros, em suas 
cerimônias, portavam máscaras 
simbolizando animais, pássaros e 
insetos. Na Ásia, elas eram assu-
midas tanto em ritos espirituais 
quanto na realização de casamen-
tos. Em várias tribos primitivas, os 

JOÃO BARRETO

A história dele na área de produção de alegorias para o Carnaval teve início na Escola de Samba Acadêmicos da Aroeira

índios mais velhos usavam más-
caras em cerimônias de cura, para 
expulsar entidades negativas, com 
o objetivo de unir casais em matri-
mônio ou nos rituais de passagem, 
momentos marcados pela transi-
ção da infância para o mundo dos 
adultos.

Enfim, em diversos povos e 
durante sua trajetória histórica, 
as máscaras tiveram simbologia 
distinta para cada população, seja 
uma simples tribo ou uma nação 
determinada.
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Amaral Peixoto, também conhecida como RJ 106 de Macaé a Cabo Frio, 
está em péssimas condições. De Macaé a Rio das Ostras, está quase um 
suicídio dirigir por ali. Buracos enormes fazem os carros desviarem. É um 
acidente anunciado.

rodovias ficam a cargo do Estado, que já era, morreu e só falta um belo 
sepultamento Estadual, as cidades vizinhas deveriam fazer um acordo e 
cada um cuidar de seu lado. Está na hora da união dos Municípios.

Nas famosas festas em ascensão, algumas mulheres, que denomino 
"caçapassaportes", ficam de pistas em pistas a procura de caras que 
podem depois de um tempinho fazer "aquela viagem" dos sonhos 
engrenada num casamento. Na minha época, o nome era outro.

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.

RODOVIA 

COMO

BUSCA.

ABSURDO.

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Bruno Fragoso e Felipe Torres em Privilege Buzios

Na última terça-feira eu estava conversando com um empresário de 
Macaé que possui mais de sete lojas. Comércio diversificado. Segundo 
ele, está difícil pagar a quantidade de impostos gerados no país em 
meio ao povo não comprando como "deveria". Ele ainda complementou 
que o comércio, devido a negativação do brasileiro, dificulta e muito o 
parcelamento. Os cartões de crédito já estão no limite ou parcelados. 
Então a nossa conversa foi meio contrária aos índices que o Governo 
Federal anda espalhando por aí. 

VENDAS. DIVULGAÇÃO

Abertura o�cial do Carnaval de Rio das Ostras 
FOLIA

Acontece neste domin-
go, 9 de fevereiro, a Abertura 
Oficial do Carnaval em Rio das 
Ostras. Dentro da programa-
ção do Sesc Verão, os Blocos 
Carnavalescos vão fazer uma 
apresentação do que vai agitar a 
Cidade no final do mês. A partir 
das 16h, nove puxadores e cerca 
de 60 ritmistas subirão no pal-
co de Costazul para colocar todo 
mundo para sambar. Em segui-
da, às 20h, o cantor Thiago Yyoo 
faz show com o melhor do Axé 
Music Retrô.

E no Carnaval, Rio das Ostras 
contará com 18 blocos carnava-
lescos que desfilarão nas orlas 
do Centro e Costazul, que fi-
carão fechadas para que a folia 
tome conta da Cidade.

As localidades de Cantagalo, 
Rocha Leão e Mar do Norte te-
rão bailes, no sábado e domin-
go. À noite, das 18h às 22h, em 
Cantagalo e Rocha Leão, e à 
tarde, das 16h às 20h, em Mar 
do Norte.

MATINÊS - Para a criançada, 
a Administração Municipal pre-
parou quatro dias de matinês 
gratuitas no Camping Costazul. 
Bandinha, decoração, atrações 
e muita segurança esperam às 
famílias de sábado a terça-feira, 
sempre das 17h às 21h.

JORGE-RONALD

O Carnaval de Rio das Ostras contará com 18 blocos carnavalescos que desfilarão nas orlas do Centro e Costazul, que ficarão fechadas para que a folia tome 
conta da Cidade.
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Celebridade em Festa
Belíssima MissHoje é dia(5) da nossa 

dulcíssima Maria Luiza Cure, 
que reúne suas amigas mais 

chegadas e faz bombar o 
“Rustique Barzinho”, com sua 
festa linda e cheia de glamour 

como ela. Parabéns, que todos 
os seus sonhos sejam realiza-

dos com a permissão de Deus, 
minha sobrinha amada!!! Na 

foto: A linda aniversariante com 
os primos Alex, Eric e Victor 
Golosov Cure, que amam se 

reunir para jogar conversa 
fora!!!

No último domingo (2) quem foi coroada a Miss 
Campos dos Goytacazes Top Word 2020,  no 

Teatro Pequena Cruzada - Lagoa - Rio de Janeiro, 
foi a linda Isabella Ferrari Cure. E de acordo com 

o que diz a miss “Me sinto honradíssima em 
representar um Município tão querido como o de 

Campos dos Goytacazes”. Meus parabéns, Bella, 
creio muito em seu potencial e tenho certeza que 

você irá muito mais longe. Beijos, amo e amo!!!

A empresária Maria 
Luiza Cure, em sua data 
especial de aniversário 

(5), ladeada dos primos, 
o advogado Alex Golosov 

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A simpática Lidia 
Balzana curtindo 

seu dia feliz 
(6),  ao lado do 

marido Francisco 
Citrangulo

A belíssima Miss Campos dos 
Goytacazes, Isabella Ferrari Cure

Casé Mattos de Andrade 
em comemoração de mais 
um aniversário (6), junto a 
querida amiga Luciane Sodré. 
Parabéns, querido!!!

'Café Literário' abrirá espaço para Slam
SOLAR DOS MELLOS

O primeiro 'Café Literá-
rio' de 2020 congregou poetas 
de diferentes grupos da cidade 
e em especial os participantes 
do segundo número do jornal 
literário 'O positivo', uma ini-
ciativa do coletivo de poetas 
'Língua do P' junto à Secreta-
ria de Cultura de Macaé. Par-
ticipantes de outros coletivos 
propuseram encontros do 
tipo Slam. O sarau aconteceu 
excepcionalmente na noite 
de quarta-feira (5). Mas os 
encontros continuarão sen-
do a cada última quarta-feira 
do mês, às 19h, no Solar dos 
Mellos - Museu da Cidade de 
Macaé, Centro, com entrada 
franca.

Durante o evento foi mar-
cada mais uma reunião dos 
grupos neste mês. Ela será no 
Half Skate do bairro Parque 
Aeroporto, localizado na Rua 
Tenente Francisco Pires, 77, 
na próxima quinta-feira (13), 
às 18h. A meta é a organização 
de Slam, encontro de poesia 
falada (spoken word) e per-
formática, geralmente apre-
sentada em competições nas 
quais um júri popular escolhi-
do espontaneamente entre o 
público dá nota aos slammers 
(os poetas), levando em consi-
deração principalmente dois 
critérios: a poesia e a desem-
penho.

Por este motivo, a sessão 
seguida de debate sobre o fil-
me 'Ó Pai Ó', marcada para os 
mesmos dia e hora, no museu, 
será adiada.

O encontro literário desta 
semana foi uma oportunidade 
para a abertura do debate so-
bre o fomento da poesia e de 
grupos de poetas em distintos 
pontos da cidade. Antes do sa-
rau e também depois dele, os 
participantes discutiram so-
bre o apoio às confrarias e so-
bre as parcerias para a realiza-
ção de encontros estruturados 
de acordo com os perfis dos 
novos autores e públicos. Os 
poetas trataram ainda sobre 
as possibilidades de formatos 
de 'O Positivo', que tem a arte 

de diagramação assinada por 
Glauber Barreto e como edi-
tor, Gerson Dudus, que ainda 
coordena o 'Café Literário' e 
o coletivo de poetas 'Língua 
do P'.

Participaram do segundo 
número da publicação tema 
deste 'Café Literário': Marcelo 
Atahualpa com 'Não haverá'; 
Mônica Braga com 'Conversa 
Fiada'; Adriana Bacellar Leite 
e Santos com 'Até que a mor-
te nos iguale'; Conceição de 
Maria com 'A Primeira Festa'; 
Isabella Ingra com 'Outros 
dias'; Sandra Wyatt  com 'Dois 
Milevinte Malabarismos Po-
éticos'; Èmí ina  com'Koan'; 
Carla Pereira com 'Sem títu-
lo' e Gerson Dudus com 'Prova 
dos Nove'.

" Como é um novo ano e 
uma nova década, resolvemos 
que o tema seria 'Aspirações e 
proposições de ano novo' para 
o Brasil, partindo das nossas 
vivências e lembranças do ano 
anterior", disse Dudus.

A poeta e artesã, Carla Pe-
reira, em 'Sem título', escreve  
"Esse ciclo me tonteia/que o 
corpo quer sair/desatinando 
seiva/colado com água doce/
nas pedras/ em outros/ agora 
a voz é um jorro". Ela explica 
que, apesar de sua escrita ser 
mais introspectiva, desta vez 
buscou se expor mais.

"É sobre uma questão que 
estou vivenciando e tomando 
como proposta de escrita pa-
ra este ano; o corpo no mun-
do. Estamos num momento 
adequado para o tema 'corpos 
oprimidos'", acrescentou.

Slam - Já frequentadoras de 
outros coletivos levaram a pro-
posta de Slam. Este tipo de cam-
peonato de poesia oral surgiu 
com a cultura hip hop nos anos 
1980, nos EUA e foi mais difun-
dido no Brasil a partir de 2010. 

" A nossa proposta é buscar 
apoio de grupos como o 'Língua 
do P' para organizarmos novos 
encontros do tipo Slam, uma 
reunião poética aos moldes das 
que acontecem no Rio de Janei-
ro", frisou Emily Isabel.

CRÉDITO

O Solar dos Mellos está localizado na Rua Conde de Araruama, 248, no Centro

DIVULGAÇÃO

'O Positivo'
Lançado em dezembro de 

2019, 'O Positivo' é uma pu-
blicação em formato de duplo 
pôster sem dobras que traz 
em seu nome o seu concei-
to: oposição a realidades que 
se apresentam na atualidade, 
"opositivo", mas utilizando-se 
a linguagem de forma criati-
va, "positivo". Novos poetas já 
entregaram textos para serem 
publicados nas próximas edi-
ções. Isso, segundo os organi-
zadores do projeto, demonstra 
que há interesse da sociedade 
pela expressão poética e uma 
necessidade deste tipo de ma-
nifestação. A publicação tem 
o patrocínio do Sindicato dos 
Petroleiros do Norte Fluminen-
se (Sindipetro NF).
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O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

O Tamanduá e as abelhas - A Ousadia
Um Tamanduá cinza andava pela fl oresta fresca, com seu focinho comprido, chei-

rando tudo que encontrava pela frente. Acabou encontrando um tronco de árvore com 
uma enorme colmeia de abelhas caída no chão. Louco de fome tropeçou. Levantou 
todo feliz e começou a comer o enxame de abelhas, junto ao mel fabricado por elas, 
exterminando com a colmeia. Com os olhos fechados, lambia os beiços saboreando 
o néctar. Só que o ousado não contava que o pior estava por vir. De repente, abriu os 
olhos e foi surpreendido com um forte zumbido vindo ao seu encontro. Era um enxa-
me de marimbondos, que vivia num arbusto de erva-doce, somente para proteger as 
amigas abelhas. Resultado: O comilão, apesar de estar com a barriga cheia, fugiu veloz 
do local. Depois de alguns minutos se contorcendo de dor das picadas e muito inchado 
feito um botijão, pensou em voltar para acabar com o resto do mel que havia no chão. 
Desistiu. Mas fi cou espreitando de longe para entender que fúria foi aquela que havia 
lhe deixado tão mal. 

Sabe, pequenos, na vida tem gente que quer fazer como o Tamanduá. É o Cristiano 
que pulou o muro de uma casa. Sem pedir licença, entrou no quintal do vizinho, co-
meçou a pegar todas as goiabas de um pé de goiabeira. O cachorro viu. Correu atrás 
dele. O garoto saltou para o muro vizinho. Escapou. Mas achou desaforo fugir de um 
cachorrinho vira-lata. Voltou. Ops!!! Dois pitbulls furiosos, que também vigiavam, a 
casa correram atrás dele. Que medo o garoto fi cou. Ainda bem que ele teve tempo de 
pular o muro sem ser mordido. Ufa!!! 

Moral: Ser ousado é improvisar atalhos aonde não tem caminhos!!!

Ela, além de linda, é um charme 
de neném!!! É a Isis Benjamim 
Possati Pereira Barbosa, a pérola 
regada de cuidados de seus 
papais: Luiza Benjamin e Rafael 
Barbosa Mendes. Um sonho!!!

Obra de arte feita a 
pincel!!! É o Felipe Alves, 
o bebê Johnson de seus 
papais: Ana Paula Conte 
e Felipe Alves. Uma 
pintura!!!

Ela esbanja beleza!!! É 
a Alicia Barros, a mais 

bela fl or do jardim de 
seus papais: Maria 

Fernanda e Hugo 
Barros. Fofi nha demais 

a pequerrucha!!!

Uma princesinha graciosa!!! Sofi a Yokoyama Wyatt, a doçura do dia 
a dia da vovó, Virginia Wyatt. Uma paixão!!! 

O lindo campeão de 
judô, o Yago Pinheiro 

Agostinho Ribeiro 
Campos, que reuniu 

seus coleguinhas 
e festejou a valer 

seus 12 anos de pura 
simpatia, no sábado, 
em sua residência no 

Mirante da Lagoa, com 
muito banho de piscina 
e um delicioso almoço, 

preparado pela avó 
Mara e a mãe Mriah. 

Parabéns, que seu 
caminhar seja cheio 

de entusiasmo, paz e 
bastante amor!!!

Uma paixãozinha movida a 
sorrisos!!! É a Maria Pessanha 
de Faria Uzai, amor maior de 
seus papais: Raquel Maria 
e Alexandre Uzai. Muito 
perfeitinha!!!
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