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Em tempos de combate ao co-
ronavírus, a ordem é manter 
as pessoas em casa. Neste 

clima de confirnamento, artistas 
da terra vêm mostrando sua arte 
através da web, sendo altamente 
aplaudidos. Realmente, o avanço 
da Covid-19 trouxe várias mudanças 
de hábitos das pessoas em especial 
entre os macaenses. A plateia está 
formada no conforto das poltronas 
das residências, todos em frente de 
computadores, celulares, tablets, 
etc.

E os contadores de histórias criam 
projeto para garantir opção de lazer 
às crianças neste período de suspen-
saão das aulas pelas escolas. Adultos 
têm um leque de opções: música, te-
atro, ballet, e tantos outros diverti-

mentos. Assim, o vírus fez com que 
as pessoas descobrissem as maravi-
lhas do lazer de qualidade sem sair 
de casa.

Nas redes sociais, muitas pessoas 
estão mostrando suas artes com a 
finalidade de oferecer entreteni-
mento, neste período de isolamento 
social. Os músicos mostram os seus 
melhores hits, os cantores entoam 
seu mais belos repertório, os atores 
interpretam sua peças teatrais. A 
bailarina também entra em cena via 
online, amenizando o sentimento 
de isolamento de todos.

O vírus vem ajudando a humanida-
de a desacelerar nessa vida alucinada 
e rever valores que estavam esqueci-
dos. A família tinha perdido o hábito 
de almoçar junta. Os pais e fi lhos sen-
tiram o prazer de ver um fi lme sen-
tados na poltrona de casa. A família 
redescobriu que a união faz a força.

REDE SOCIAIS

Arte explode 
na web e ganha 
aplausos dos 
macaenses
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REDE SOCIAIS

Arte explode 

O músico 
Robson 
Farah dá um 
show de voz 
e violão

A cantora 
macaense, 

Andréa 
Martins, vem se 

apresentando 
na quadra do 

seu prédio para 
os seus vizinhos 

e seguidores 
virtuais

A escritora Mariana 
Müller cria super 

projeto para 
garantir opção de 
lazer às crianças 

neste período 
de suspensão 

das aulas pelas 
escolas, levando 

até as residências 
muita diversão 

à criançada, ao 
oferecer todos os 
dias uma história 

infantil, além de 
muita brincadeira 

através do 

As atrizes Cláudia 
Byspo, do Grupo 
Cria Expressões 
Humanas, e 
Marcela Jorge, 
da Cia Pigmentus 
- dois grupos de 
teatro da região 
- estão com uma 
programação diária 
de apresentações 
teatrais ao vivo, às 
20h , no Instagram 
com cenas do 
espetáculo AMOR 
LÍQUIDO



O DEBATE  DIÁRIO DE MACAÉ2    CADERNO DOIS    Macaé, sábado, 04, domingo, 05 e segunda-feira, 06 de abril de 2020  

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

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se 
apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com 

você por onde você andar”              
 (JOSUÉ 1:9)

A querida atriz Helen de 
Freitas viveu seu dia espe-

cial, nesta sexta-feira (3), por 
conta de sua nova idade. A 

aniversariante curtiu o clima 
de muito carinho e abraços 

pelas redes sociais, claro.
Felicidades, querida!!!

O Empresário Julio César Costa 
Lemos (leia-se Pacific) amanheceu 

de nova idade, nesta sexta-feira 
(3), celebrando a data em clima de 

confinamento, junto a esposa Maria 
Luiza e filhos.

Mil parabéns e Felicidades!!!

Abraços de sexta
Nova idade

A bela atriz Helen em clima 
festivo sexta-feira O aniversariante Júlio junto a 

esposa Maria Luiza

Querida amiga Em famíliaCarinhos e abraços
Quem esteve trocando de idade sema-

na passada foi Angélica Martins Paes. A 
aniversariante também curtiu o clima 

de muitas felicitações através das redes 
sociais, e em família.

Parabéns, querida! Deus a abençoe!

Rodeada de muito carinho esteve a professora Euler 
Tatagiba Borges, que viveu seu dia de aniversário na 

terça-feira (31) sendo altamente cumprimentada atra-
vés de telefonemas, mas comemorando com o marido 

Lineu e as filhas Viviane e Ellen.
Deus a abençoe sempre, querida cunhada!!!

No mesmo clima de confinamento, Dona 
Margarida Mussi viveu um dia especial de 
aniversário, curtindo o carinho dos mais 

íntimos.
Deus a abençoe sempre!!!

A querida Euler celebrando aniversário 
terça-feira e nesta foto com a sobrinha e 

afilhada Maria Carmem Tatagiba  

A querida Angélica em clima festivo 
de aniversário

Dona Margarida em clima festivo de 
aniversário outro dia

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

OS VALORES DA VIDA
Nascemos numa determinada 

cultura, numa determinada socie-
dade. Um bebê quando nasce ele 
vem ao mundo sem saber o seu 
nome, sem saber o nome dos seus 
pais, sobre a sua cultura, sobre a 
sua sociedade. Mas, de pouco a 
pouco ele vai sendo culturaliza-
do pelos hábitos, pelos costumes, 
pela visão de mundo de sua socie-
dade.

Com o tempo ele saberá qual 
é o seu nome, saberá o nome dos 
seus pais. E, de pouco a pouco, ele 
será também culturalizado pela 
educação nas escolas e em outras 
instituições. Com poucos anos de 
vida, quando estiver com os seus 
seis anos, começará a entrar no 
mundo dos signos dos adultos, 
ou seja, aprenderá a ler e a es-
crever. Grande descoberta que 
o levará a entrar no mundo dos 
livros, descobrindo outras cultu-
ras, descobrindo novas paisagens 
de conhecimentos.No entanto, a 
partir desta idade o tempo para 
outras descobertas começam a 
ser pouco destinado: o brincar, a 
imaginação criativa, construindo 
atividades com seus coleguinhas. 
Com o tempo, a maior parte do 
tempo será destinada a se cons-
truir para “ser alguém na vida”. 
E, assim, escutará de todos para 
estudar para “ser alguém na vida”.

Sempre desconfiei desta frase 
desde pequeno. Vi tantas pesso-
as que se realizaram profissio-
nalmente, mas, que pouco se re-
alizaram em suas vidas. Vi tantas 
pessoas com tantos saberes, tan-

tos conhecimentos e que pouco 
aplicaram em suas vidas.

O ato de conhecer, o desejo de 
aprender, o apetite em descobrir 
o mundo é uma potência que 
vem desde criança. Este desejo 
de descobrir coisas novas, de ex-
plorar o mundo, de arregalar os 
olhos com curiosidade é coisa de 
criança. Poderíamos afirmar que 
esta é a potência, a capacidade de 
“criançar”, isto é, de ser movido 
pelo desejo de dar movimento à 
vida pelo desejo de vida que nos 
habita quando saímos de nossos 
condicionamentos.Krishnamur-
ti, filósofo indiano do século XX, 
nos diz que somos condicionados 
desde pequenos a ver o mundo, a 
sentir o mundo, a nos ver, a nos 
sentir, a ver os outros e sentir os 
outros de maneiras determina-
das. Somos determinados, so-
mos condicionados a entender a 
vida como se ela fosse uma linha 
de trem. Precisamos fazer isso 
para alcançar aquilo. Precisamos 
alcançar aquilo para ser algo de 
importante. Mas, poderemos 
nos perguntar o que é realmente 
importante para nós! O que é real-
mente importante em sua vida?! 
Realizar-se no trabalho, ganhar 
muito dinheiro, realmente expli-
ca a seu sentido de existir nesta 
vida?Podemos ter vários diplo-
mas, podemos ser graduados em 
tal profissão, podemos ter tantos 
reconhecimentos, mas, o que vale 
realmente na vida?

Conheço pessoas muito in-
teressantes! Estas pessoas não 

deixaram a vaidade, o orgulho, a 
ganância, o desejo de competição 
com os outros tomarem conta de 
suas vidas. Elas ainda se permi-
tem “criançar”! Elas se permitem 
viver a vida experimentando os 
afetos de descoberta, de se envol-
ver com pessoas de forma sen-
sível, de conhecer pessoas dife-
rentes, de descobrir que o grande 
valor da vida são as pessoas! Elas 
são a nossa maior riqueza! Sem 
as pessoas descobrimos muito 
pouco de nós. Com elas podemos 
nos sentir mais vivos, sentindo a 
vida com mais vitalidade, pois, um 
diálogo sincero, uma escuta sin-
cera pode ser de um valor eterno: 
quais são as pessoas mais impor-
tantes da sua vida? Deixe vir à sua 
mente, feche os olhos e se permi-
ta sentir quais são as pessoas que 
você realmente pode contar nos 
momentos mais importantes, não 
somente nos momentos difíceis!

Estas imagens fazem parte 
de um grande tesouro que você 
tem depositado em um lugar que 
aquece a vida dentro de você. Es-
te lugar não guarda palavras lidas 
em textos, livros, como a nossa 
memória. Este lugar guarda os 
signos, os sinais daquilo que não 
se pega com as mãos. Este é o lu-
gar que guarda todas as nossas 
emoções nascidos dos nossos 
encontros. Este lugar é o lugar 
infinito do coração. 

Aproveite o dia como se fosse a 
primeira vez!

Abraço,
Paulo-de-Tarso

Paulo-de-Tarso de Castro Peixoto
Compositor, pianista e arranjador / Graduado em Musicoterapia - CBM - RJ / Graduado em Filosofia - Unimes - Santos 
- SP / Pós-graduado em Educação, Currículo e Práticas Educativas - PUC - RJ / Pós-graduado em Psicopedagogia - 
UCAM - RJ / Especialista na Abordagem Gestáltica - Teresinha Mello da Silveira (RJ) / Mestre e Doutor em Psicologia - 
UFF - Niterói - RJ / Pós-Doutorado em Filosofia - UFRJ e Université Paris-Est Créteil Val de Marne - Paris XII / Professor 
do Curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial - LAPS-ENSP-FIOCRUZ / Professor do Curso de 
Pós-graduação em Humanidades na Contemporaneidade - UFRJ - Macaé (RJ) / Professor do Curso de Pós-graduação 
em Psicologia Clínica na Abordagem Gestáltica - IPGL [sob a coordenação da PF. Dra. Teresinha Mello da Silveira].

CIGARRAS DE MACAÉ
por AURORA RIBEIRO
cigarrasmacae@gmail.com

cigarrasmacae@gmail.com>

Aurora Ribeiro Pacheco

CIGARRAS DE MACAÉ - Neste 4 de abril  apresentaremos  poesia de nossa Mentora, a saudosa 
Laurita de Souza Santos Moreira que cantou como ninguém nossa querida Macaé.  Texto de 1994.

O SINO E A CIDADEZINHA

Que mundo de alegria!
Canta núpcias, batizados e 

primeira comunhão,
na  mais completa euforia
seu gargalhar anuncia
Blem, blim, blão!
Quirieleisão!
Oh!
O sino, o sino...
Está o sino a dobrar
ele  tange a soluçar
pra alguém que não vai voltar
está chorando a cantar...
Blem... Blim...  Blão...
Na cidade pequenina
está o sino a tocar
em seu badalo fluente
parece vir perguntar:
“- Aqui quem é que manda?
Sou eu é que vou mandar!”
São seis horas da manhã
com sua voz imponente
ele acorda toda a gente:

Laurita de S. Santos Moreira

“- Levanta, vamos rezar!
Louva a deus!
Vai trabalhar!”

Quando chega meio-dia...
Que festival de alegria!
No sonoro badalar:
Blimblemblão!
Blimblemblão!
Na hora da Ave-Mavir
Com que musical poesia
Ele nos chama a orar...
Acabou-se de hoje a lida
agora é descansar!!!
A cidade cresceu tanto...
Não há mais sino a despertar,
nem voz de sino a rezar.
Cresceu tanto a coitadinha
que o sino até calou.
Crescendo tudo mudou.
Ela acorda... Ela caminha...
Já se governa sozinha
já não sabe mais rezar...
Oh! Pobre cidade minha!
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SOLIDARIEDADE

Igreja Bola de Neve leva pizza e 
oração aos pro�ssionais da saúde
Conduzidos pelo Pastor Júnior, eles visitaram o Hospital Público de Macaé (HPM) e o Centro de Triagem 
do Doente por Coronavírus de Macaé

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

O avanço da Covid-19 trouxe 
um sentimento mais forte 
de amor ao próximo. Nes-

te sentido, a Igreja Bola de Neve 
de Macaé tomou a iniciativa de 
honrar os funcionários da saúde 
da nossa cidade. E na noite de 
quarta-feira (01/04/2020), lide-
ranças da igreja, devidamente 
protegidos, fizeram a doação de 
pizzas aos profissionais.

Conduzidos pelo Pastor Jú-
nior, eles visitaram o Hospital 
Público de Macaé (HPM) e o 
Centro de Triagem do Doente 
por Coronavírus de Macaé, que 
funciona no Centro de Saúde Dr. 
Jorge Caldas, onde obtiveram 
uma receptividade muito gran-
de e puderam compartilhar um 
momento de música e oração, 
abençoando e agradecendo os 
trabalhadores que estão diaria-
mente lutando pela população e 
cuidando da saúde de todos, se-
jam médicos, enfermeiros, equi-
pe da administração, da limpeza, 
guardas municipais.

“Para cumprir a missão que 
Deus colocou em seu coração, os 
membros da igreja também bus-
caram, em todo momento, tomar 
todas as precauções necessárias, 
respeitando o distanciamento 
adequado, usando equipamen-
tos de proteção individual (luvas 
e máscaras) e permitindo apenas 
que pessoas fora do grupo de ris-
co fossem”, informou o Pastor 
Júnior.

A história da igreja Bola de 
Neve foi inaugurada em dezem-
bro de 1993, quando o apósto-
lo Rinaldo Seixas se permitiu 

ouvir do Senhor algo simples: 
"Ide e pregai o evangelho a toda 
criatura..." ( Marcos 16:15). No 
primeiro culto, uma prancha de 
surf improvisada como púlpito 
tornou-se a expressão de nossa 
identidade e cultura e o cresci-
mento exponencial que da igreja 
experimentado também revela o 
nome: Bola de Neve Church.

A missão da igreja é plantar 
o maior número de igrejas com 
melhor qualidade no menor 
tempo possível, gerando homens 
e mulheres conforme a imagem 
e semelhança de Cristo. Assim, 
hoje a Bola de Nve possui mais 
de 400 igrejas abertas no mundo.

A Bola de Neve Macaé ini-
ciou atividades como núcleo em 
2006 e inaugurou como igreja 
em março de 2008. Em 2010, 
2012 e, por fim, em 2019, a ex-
pansão crescente da igreja fez 
a liderança buscar novos locais, 
culminando em nosso endereço 
atual: Rua Mar Del Plata, 166 - 
Cavaleiros. Há cerca de um ano 
e seis meses, o Pastor Juninho e a 
Pastora Thatá assumiram a lide-
rança da igreja. Eles são casados 
e possuem uma filha de oito anos, 
chamada Nalu. Além de se dedi-
car ao seu chamado e ministério, 
pastor Juninho também exerce 
sua de profissão piloto de heli-
cóptero e leva um estilo de vida 
saudável, realizando esportes 
como o Surf, Crossfit, Jiu Jitsu 
e corrida.

Os cultos acontecem às quin-
tas-feiras às 20h e domingos às 
18h30, porém a igreja apresenta 
atividades durante toda a semana 
que são inteiramente gratuitas e 
disponíveis para a população, co-
mo aulas de música e de Jiu Jitsu.

DIVULGAÇÃO

FRASE

“Para cumprir a missão que Deus colocou em 
seu coração, os membros da igreja também 
buscaram, em todo momento, tomar todas 
as precauções necessárias, respeitando 
o distanciamento adequado, usando 
equipamentos de proteção individual (luvas e 
máscaras) e permitindo apenas que pessoas 
fora do grupo de risco fossem”

PASTOR JÚNIOR
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sobre a vida digital que logo depois que passar as pessoas 
morrerão de amor pela outra se enganam. Ficar "sem ter 
o que fazer" o entretenimento era o que há meses atrás a 
maioria dizia: Vamos ficar menos no virtual e ir para a vida real. 

o Brasileiro descobriu o que é ficar em casa, saber o valor do gasto 
que também se dá "ficar em casa".  Pois a gente se ocupa o tempo 
todo.

que não quer calar: Onde estão aqueles "coach" de fazer dinheiro 
em casa? No momento tudo quietinho. Só usufruindo dos valores 
de quem já pagou suas aulas. Pelo visto quem ganhou e ganhará 
serão eles. Que após essa fase vem logo aí "Como resgatar as 
vendas pós corona vírus!". E tem gente que paga! E paga bem!

Mais de 23 mil pessoas já foram vacinadas em Macaé. Novas 
remessas do Governo do Estado já estão chegando!

O Senado aprovou uma medida que permite que o governo 
faça acordo com empresas e banque uma parte do salário 
dos trabalhadores com carteira assinada, enquanto durar 
o estado de calamidade no país. O governo poderia pagar 
até três salários mínimos (R$ 3.135, em 2020) por mês aos 
trabalhadores. Em troca, os patrões não poderiam demitir 
esses empregados por 12 meses após o fim do pagamento do 
auxílio. O texto principal foi aprovado pelo Senado e a medida 
segue para a Câmara dos Deputados. Há vários detalhes 
que não estão definidos, como se o governo paga uma 
porcentagem dos salários ou tudo. E quais os requisitos para 
as empresas receberem essa ajuda.

 O que é ouvir música, conversar com a família, até mesmo 
discutir  e debater. E até mesmo saber como é ter o convívio de 
novo em família. 

QUEM DIZ

REALMENTE A PERGUNTA

INFLUENZA.

AUXILIO.

MAS APRENDERAM TAMBÉM

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Belo casal, Michelli Machado e Teco Pinheiro

Mãe, empresária, esposa e amiga! 
Larissa Sabino faz aniversário!

NESSE MOMENTO 

Centro de 
Formação Artística 
promove atividades 
online

CULTURAL

Alunos dos cursos básicos 
e técnicos de Música, Dan-
ç a  e  Te a t r o  d o  C e n t r o  d e 
Formação Artística,  tam-
bém conhecido como On-
da, passam a ter atividades 
online a partir da próxima 
s e g u n d a - f e i r a ,  d i a  6 .  O s 
materiais de estudo virtu-
ais serão disponibilizados 
durante o período que for 
mantido o isolamento so-
cial necessário para conter 
a transmissão do coronaví-
rus (Covid-19).

Para acessar as ativida-
d e s,  o  a l u n o  d e ve  d i g i t a r 
o endereço eletrônico ht-
t p s : // f u n d a c a o r i o d a s o s -
t r a s d e c u l t u r a . r j. g o v. b r/ , 
clicar no menu Onda e, em 
seguida, ingressar na pasta 
do curso no qual está matri-
culado.

No site poderão ser en-
contrados diferentes ma-
t e r i a i s,  d e  e st u d o s  t e ó r i-

 GABRIEL SALESDESCRIÇÃO DA FOTO

cos até atividades práticas 
adaptadas. Dessa forma os 
alunos poderão continuar a 
se desenvolver nas respecti-
vas modalidades artísticas 
sem sair de casa.

EQUIPE PEDAGÓGICA - 
Durante a interrupção tem-
porária das atividades em 
função da pandemia do Co-
vid-19, a equipe pedagógica 
do Centro de Formação Ar-
tística, unidade da Fundação 
Rio das Ostras de Cultura, 
trabalhou online para pre-
parar as atividades virtuais.

Embora as aulas presen-
c i a i s  s e j a m  c o n s i d e r a d a s 
imprescindíveis para garan-
tir a qualidade dos cursos, a 
equipe pedagógica decidiu 
implementar atividades on-
line. Tudo isso para manter 
os alunos conectados, esti-
mular a continuidade do es-
tudo e o contato com as artes 
em geral. Alunos do Centro de Formação Artística terão atividades virtuais a partir de segunda, dia 6
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Amiga Chantily
Ela é a professora mais doce e acolhedora que conheci em minha vida!!! É a linda 

Regina Célia Viana Rocha, que aniversariou no dia 29 de março, brindando seu dia 
com o marido Marcos Rocha e com suas generosas filhas Sonali Rocha e Luiana e 
seus netos. Parabéns, que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida saudável, e se 
eu pudesse lhe presentear, com toda a minha gratidão por você, eu buscaria a lua 

para iluminar o seu caminho!!! Amo!!!

A linda Regina Célia brindando seu dia 
feliz, no dia 29 de março

Festival virtual será realizado entre abril e maio e inscrições já estão abertas

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A queridinha mamãe Mariana Meirelles 
cultivando o seu grande amor pelos seus 
amados filhos, Hugo e Thais. Seus lindos!!!

O engenheiro Wagner Wyatt, junto a 
esposa Ivone e a filhinha linda do casal, a 

Yasmin Santos Wyatt, que se reúnem para 
festejar o aniversário dele amanhã (2). 

Parabéns, que Deus o abençoe sempre!!!

A bela Felícia Lima, que hoje (1º) 
comemora em família e junto 

aos amigos íntimos seu dia de 
aniversário. Parabéns, que Deus 

a ensine a chegar a todos os seus 
sonhos!!! 

Festival leva entretenimento 
virtual e valoriza artistas

SAÚDE

Mesmo com teatros e ou-
tros espaços culturais 
fechados por conta do 

isolamento social necessário 
para o controle da pandemia 
de coronavírus, as pessoas não 
deixaram de ter acesso à arte 
graças às plataformas digitais. 
Em Rio das Ostras, acaba de ser 
lançado o Festival “Sou Cultu-
ra em Casa”, que vai selecionar 
e divulgar online 90 vídeos de 
artistas atuantes na Cidade.

Um evento da Fundação Rio 
das Ostras de Cultura, pro-
duzido pela Horse Produções 
Artísticas, o Festival oferece 
um cachê para cada vídeo se-
lecionado. O cadastramento 
dos artistas interessados em 
participar do evento começam 
às 10h desta sexta-feira, dia 3, e 
seguem até o dia 5 de maio pe-
lo endereço eletrônico https://
festivalsoucultura.wixsite.com/
fsouculturaemcasa.

Com o festival,  realiza-
do entre abril e maio, serão 
disponibilizados 90 vídeos 
de artistas no Facebook da 
Fundaç ão ( https://www.
facebook.com/frcriodasos-
tras1997/).Dessa forma será 
possível proporcionar en-
tretenimento à população e 
aquecer o mercado cultural, 
mantendo o necessário isola-
mento social.

Os vídeos podem ter as 
mais variadas linguagens - 
música, dança, teatro, artes 
visuais, artesanato, literatu-
ra, entre outras - e duração 
entre 30 e 60 minutos. Cada 
produção exibida receberá 
um cachê de R$146,00.

O festival é aberto exclu-
sivamente para artistas que 
residem ou atuam em Rio das 
Ostras há pelo menos um ano. 
Cada participante pode ins-

DIVULGAÇÃO

crever até três propostas de 
vídeos. Outros requisitos são 
comprovar não possuir outra 
renda além da atividade ar-
tística e estar cadastrado no 
Mapa da Cultura da Cidade 
(http://mapadacultura.rio-
dasostras.rj.gov.br). Os vídeos 
não poderão ter conteúdos 

discriminatórios, agressivos, 
que promovam quaisquer ti-
pos de violência, atos ilícitos e 
campanha político-partidária.

REQUISITOS TÉCNICOS 

Serão aceitos apenas víde-
os com adequada qualidade 

técnica (de áudio e imagem) 
no formato MP4. Por isso é 
importante que, antes de se 
inscrever, o artista verifique 
se tem acesso às ferramen-
tas tecnológicas necessárias 
sem sair de casa. A produção 
poderá ser de celular, desde 
que gravada na posição ho-

rizontal. Lembrando que os 
projetos selecionados só te-
rão os conteúdos aprovados 
e o cachê garantido após o 
vídeo passar por uma aná-
lise da equipe técnica do 
Festival.

Os nomes dos seleciona-
dos de cada semana serão 

divulgados semanalmente 
pela Horse Produções Artís-
ticas no endereço eletrônico 
https://festivalsoucultura.
wixsite.com/fsouculturae-
mcasa. A partir da data de 
publicação, o artista terá um 
prazo de dois dias para envio 
do material a ser exibido.
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O Burro, a Hiena e o Cão - a Generosidade
Um senhor andava vagarosamente pela estrada. 

Com ele iam o cão e o burro de carga. Depois de 
andar bom pedaço, resolveu descansar debaixo de 
uma árvore. Parou e relaxou tirando um cochilinho. 
O burro aproveitou para pastar. Depois de um tem-
pinho, o cão pediu para o burro: 

“Você pode se abaixar um pouco? Estou com 
fome e minha comida está na mochila, que você 
carrega no lombo.”

"Dá um tempo? Não vou parar de me alimentar, 
agora não. Tenha paciência. Quando o nosso dono 
acordar, ele cuida de você."

Enquanto ele falava, apareceu uma Hiena mor-
ta de fome. O cachorro mandou o burro correr. O 
burro não correu. A Hiena foi pra cima do jegue 
com força. O cachorro então gritou -“Dê coices”. 
O burro não deu. O cachorro fi cou com pena. Latiu 
sem parar, deixando o bicho mais agressivo. O dono 

acordou. Pegou uma espingarda e deu um tiro para 
cima e a Hiena correu de perder o fôlego. O burro 
se aliviou. Ufa!!!

Você conhece alguém generoso como esse cão? 
Eu conheço. É a Kelly. Outro dia ela esqueceu o li-
vro de ciências na escola. E ia ter prova, correu para 
casa de Alice, para estudarem juntas. Alice não quis. 
Logo três dias depois ia ter prova de história e desta 
vez quem precisava do livro era a Alice, pois havia 
chovido bastante e seu livro tinha nadado na água. 
Foi correndo para casa de Kelly e as duas estudaram 
juntas por toda a tarde. Alice precisava de nota para 
não fi car em recuperação. A Kelly bem generosa a 
auxiliou, pois já havia estudado a matéria. A Alice 
acertou a prova toda. Que gesto legal da mocinha, 
não acham?!!!

Moral:A generosidade sempre vai gerar gen-
tileza!!!

A beleza se desprende 
de acordo com a 
movimentação delas e 
a atmosfera vai fi cando 
mais bela e com cheiro 
de amor!!! São as gêmeas 
Bethânia e Helena de 
Abreu Jatobá, que estão 
em festa de aniversário de 
7 anos de pura simpatia, 
em sua bonita casa em 
Rio das Ostras, com 
direito a pula-pula e 
todas as delicias de festa 
infantil. As belas são fi lhas 
amadas de Alessandra 
e Luiz Mariano Jatobá. 
Parabéns, que Deus 
salpique muitas 
estrelinhas para iluminar 
o crescimento de vocês, é 
o desejo da tia Katita!!!

Seu sorriso é fonte de 
carinho!!! É a Nina Veiga 
Suisso, a celebração do 
universo de seus papais: 
Elen Suisso e Guilherme 
Veiga. Divina!!!

Ela é o beijinho mais doce e o abraço mais confortante!!! É a Manu Rangel Araújo, o 
troféu de seus papais: Karine e Bernard Araújo. Um sonho de neném!!!

Uma mocinha 
cheia de charme e 

carisma!!! É a Maria 
Clara Matos Lessa, 
a cinderela mágica 

do universo de seus 
papais: Mariana e 
Tony Lessa. Linda 

demais!!!

Esse bebê lindo e fantástico é o Orlando Neto, que desde que chegou há nove meses 
colore de amor e carinho a vida de seus papais: Patrícia e Orlando Junior. Um 

presente de Deus!!!

O bebê Jhonson cresceu e a cada 
dia mais lindo!!! É o Felipe Filho, a 
gratidão de seus papais: Ana Paula e 
Felipe Alves. Um príncipe!!!
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