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Andréa Martins homenageia 
grandes cantoras brasileiras 
A cantora Andréa Martins retorna aos palcos virtuais com o espetáculo ‘Eu & Elas', que vai rolar às 20h 
do próximo dia 22 de setembro

Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

A consagrada cantora An-
dréa Martins ganha as 
redes sociais e retorna 

aos palcos virtuais com um es-
petáculo sensacional. Trata-se 
do show ‘Eu & Elas', que vai ro-
lar às 20h do próximo dia 22 de 
setembro, através do seu canal 
do Youtube (andreamartins.
oficial), onde a cantora agita o 
cenário artístico com uma ex-
pressiva homenagem às gran-
des cantoras e compositoras 
brasileiras.

Andréa vai mostrar mais 
uma vez a versatilidade do seu 
expressivo talento, homenage-
ando as cantoras e composito-
ras Clara Nunes, Beth Carvalho, 
Alcione, Maria Bethânia, Gal 
Costa, Rita Lee,  Marisa Monte, 
Elza Soares, Ivone Lara, Nana 
Caimmi, Simone, Elis Regina, 
entre outras.

No show, ela fará uma linha 

do tempo, destacando as suas 
cantoras preferidas desde pe-
quena, que ouvia junto a sua 
mãe Sueli Gonçalves e sua avó, 
e outras mulheres da família. 
A apresentação conta com o 
apoio da Secretaria Estadual 
de Cultura do Rio de Janeiro, já 
que a macaense inscreveu esse 
projeto no edital do fi nal do ano 
passado e foi selecionado para 
receber recurso fi nanceiro.

BRILHANTISMO

Merece lembrar que a cantora 
macaense deslancha sua carrei-
ra artística e vem brilhando no 
universo artístico virtual. Pa-
ralelamente, Andréa Martins 
também mostra brilhantismo 
como professora da rede mu-
nicipal de ensino, sendo Psico-
pedagoga de formação e com 
especialização em Educação 
Artística, além de ser Orienta-
dora Pedagógica da Escola de 
Artes Farah Cultural. 

DIVULGAÇÃO

No show, ela fará uma linha do tempo, destacando as suas cantoras preferidas desde pequena, que ouvia junto a sua mãe Sueli 
Gonçalves e sua avó, e outras mulheres da família

DIVULGAÇÃO

Nasce um talento
Nascida em Macaé, Andrea 

Martins cresceu no meio de uma 
família animada, festiva, e de mui-
ta música. Com mãe atriz, Sueli 
Gonçalves, e pai militar, Antônio 
das Graças Martins, Andréa já 
nasceu cantora, e viveu desde 
a infância em casa movimenta-
da com a presença de músicos 

e sendo levada pelos pais para 
eventos noturnos como serestas. 
Assim, a menina canta desde pe-
quena, inclusive em coral na Igreja 
São João Batista de Macaé. 

Na fase adulta conheceu al-
guns músicos como Robson 
Farah, que sempre a convida-
va para fazer participações em 
seus shows. E foi justamente 
em 2014 que o músico Edson 

Batata, Coordenador Musical do 
Sentrinho, a convidou para fazer 
uma participação no Show das 
Divas no Sentrinho, junto com 
outras cantoras macaenses. Ali 
ressurgiu forte a sua paixão pela 
música, sendo o marco de uma 
carreira coroada de sucesso. A 
partir daí começaram a surgir os 
convites para shows, e a cantora 
não parou mais.

Andréa vai mostrar mais 
uma vez a versatilidade 
do seu expressivo talento, 
homenageando as cantoras 
e compositoras Clara Nunes, 
Beth Carvalho, Alcione, Maria 
Bethânia, Gal Costa, Rita Lee,  
Marisa Monte, Elza Soares, 
Ivone Lara, Nana Caimmi, 
Simone, Elis Regina, entre 
outras
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“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, 
entrarei e cearei com ele, e ele comigo.”                 

 (APOCALIPSE 3:20)

Ele nasceu enchendo de 
amor e alegria a sua famí-

lia. É o príncipe lindo Isaac 
Lopes Borges Gomes, 

que completa seus lindos 
7 anos na próxima terça-

feira (15).
Meu amor, que Deus o 

abençoe e o proteja todos 
os dias de sua vida!!

Príncipe lindo!!!

O lindo aniversariante 
Isaac rodeado 

de carinho do pai 
Santiago

A engenheira Cristina 
Pinho, a nova Conselheira 

Independente da Ocyan

A bela Gaby em clima festivo 
de aniversário quarta-feira

Renan e Tereza Raquel

Aniversariante 
de

quarta-feira

Abraços de 
domingo

Nova 
conselheira
da Ocyan

Aniversariante 
querida

Isabella faz 6

Ela chegou em Macaé uma menina linda, vinda de Anápolis (GO), 
e se tornou uma moça ainda mais linda e abençoada. Agora a bela já 

vai se casar. O felizardo é o também abençoado Renan Oliveira. Dian-
te da pandemia, os jovem se casam em cerimônias civil e religiosa 

neste sábado (12), destinadas às famílias, na residência da noiva. Os 
noivos recebem os cumprimentos ao lado dos pais, Pastora Raquel e 

Apóstolo Maurício Crespo Maciel, e Rosângela e Luiz Claudio
Outro dia, a noiva curtiu o clima super divertido do chá de panela, 

em meio a muita brincadeira das amigas mais chegadas. 
Felicidades, Thetel e Renan! Deus os abençoe sempre!!!

Em dia especial 
quarta-feira (9) esteve 

Carol Jardim, sendo 
carinhosamente cum-
primentada pelo pai, 

o Engenheiro Ubiracy 
Pereira Jardim.

Mil parabéns!!!

Domingo (6) foi dia super es-
pecial para e empresário Marcelo 

Merrel Reid, que curtiu em família 
o clima pela sua nova idade.

Felicidades!!!!

A engenheira Cristina Pinho foi 
nomeada a nova Conselheira Indepen-

dente da Ocyan, empresa do setor de 
Óleo & Gás. Atualmente ela é a Secretá-
ria Geral do Instituto Brasileiro de Pe-

tróleo e Gás (IBP) e, por 12 anos, ocupou 
posições executivas na Petrobras.

Mil parabéns!!!

Quarta-feira, a querida Gabriela 
Fernandes completou seus lindos 
23 anos de idade. A aniversariante 
celebrou a data entre os abraços e 
carinhos de amigos íntimos e dos 

pais Sérgio e Lena Fernandes.
Deus a abençoe, querida!!!

Sábado (6) foi dia de muitos sorrisos 
para a lindinha Isabella, que completou o 
seis anos de idade. A aniversariante curtiu 
festinha junto aos amiguinhos incremen-
tada pela mãe Tais Alessandra Paes e pelo 

pai de coração, Rafael Pinheiro.
Parabéns, linda! Deus a abençoe!!!

A aniversariante Isabella sendo 
abraçada pela mãe Alessandra e pelo 

Os lindos Thetel e Renan Oliveira, que se casam 
neste sábado. Nesta foto no dia do noivado

Thereza Raquel em seu chá de panela sendo abraçada 
carinhosamente pela avó Terezinha e pela mãe Raquel

A aniversariante Carol em 
clima festivo recentemente 

com o pai Ubiracy

O empresário Merrel em clima 
festivo junto a esposa Rivany

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

A ALMA ARTISTA
Como desenvolver a ‘alma artista’? Se-

ria preciso tocar um instrumento? Seria 
preciso ser um pintor, um escultor? Di-
ria que não necessariamente! Na Grécia 
antiga as crianças eram estimuladas a 
sentirem e compreenderem a vida como 
uma ‘obra de arte’! Elas eram estimuladas 
a desenvolver uma tecnologia fantástica: 
a capacidade de sentir! 

Desta capacidade de sentir elas ex-
traíam sentidos complexos sobre a vida! 
Assim os filósofos antigos faziam para 
construírem suas teorias. Por exemplo, 
Leucipo, que viveu em meados do século 
V antes de Cristo. Leucipo... dizem que era 
uma mulher... outros dizem que era um 
homem... Mas, vamos imaginar Leuci-
po como uma filósofa grega em tempos 
onde as mulheres não possuíam direitos 
em meio à primeira metade do século V 
antes de Cristo. 

Conta-se que Leucipo estava num pe-
queno recinto observando o feixe de luz 
que penetrava e invadia a penumbra. O 
olhar atento de Leucipo acompanhava 
os caminhos das pequeninas poeiras que 
dançavam no curso do tempo. Leucipo 
percebia que as pequeninas partículas 
desciam, ora paralelamente, ora percu-
tindo-se umas às outras. Umas grudando-
se, outras repelindo-se. 

Deste jogo de percussões Leucipo tem 
uma intuição: o mundo, a vida é feita de 
pequeninas partículas que compõem 
mundos cada vez mais complexos quan-
do elas se agregam... No entanto, existe 
uma potência interna à cada partícula, 
como uma potência imanente desejante 
que faz com que cada partícula saia da sua 
rota paralela às outras partículas. 

Esta potência imanente é uma força de 
desejo que desvia cada partícula daquilo 
que estava previsto. Para estas partículas 
infinitamente pequenas darei o nome de 
átomos, ‘ela’ pensou! Para esta potência 
imanente de puro desejo, que traz como 

efeito o desvio das rotas e caminhos já co-
nhecidos e determinados, darei o nome 
de ‘parenklisis’ (que Lucrécio chamará 
de Clinamen).”

Naquela época não existiam instru-
mentos para a descoberta e fundamenta-
ção das teorias. A ciência era feita a partir 
das percepções, a partir de uma Scientia-
Patibilis Natura, de uma Ciência da Alma 
Sensível, como eu digo. Este é o caminho 
para a construção de uma ‘Alma Artis-
ta’! Este é o caminho para a construção 
de uma vida que evita as precipitações, 
os movimentos de desejos impulsivos, 
evitando-se, por sua vez, os gestos de vida 
que mais distanciam as pessoas de nós!

O desenvolvimento desta ‘Alma Artis-
ta’, desta percepção e sensibilidade cons-
truída para renovar e reinventar a vida é 
dita de uma maneira muito linda, através 
de minha querida amiga Selma Ciornai, 
uma das grandes referências da Gestalt-
Terapia e da Arte-Terapia Brasileira e no 
mundo. Transcrevo as palavras de Selma 
de uma conferência que fez no II Encon-
tro Nacional de Gestalt-Terapia, no ano 
de 1989, com o título: Em que Acredita-
mos? E assim Selma nos fala:

“Lendo o livro “Gestalt-Terapia: Exci-
tação e Crescimento na Personalidade 
Humana”de Perls, Hefferline e Good-
man, é impossível deixar de se impres-
sionar com a dimensão estética que esta 
fundamentação existencial toma em seus 
escritos, e que impregna toda sua obra, no 
sentido dos constantes paralelos traçados 
entre processos artísticos e criativos e o 
funcionamento humano saudável, entre 
arte e terapia. 

Tanto na arte como na terapia se ma-
nifesta a capacidade humana de perce-
ber, figurar e reconfigurar suas relações 
consigo, com os outros e com o mundo, 
retirando a experiência humana da cor-
rente rotineira e por vezes automática do 
cotidiano, colocando-a sob luzes novas,  

estabelecendo novas relações entre seus 
elementos, misturando o velho com o 
novo, o conhecido com o sonhado, o 
temido com o vislumbrado, trazendo 
assim novas integrações, possibilida-
des e crescimento. Esta afirmação da 
centelha de divino em cada um de nós, 
esta fé na capacidade humana de ser o 
artista de sua própria existência, ou, nas 
palavras de Paulo Coelho “o alquimista 
de sua própria vida”, está encunhada no 
pensamento gestáltico.”

As palavras de Selma são extraordi-
nárias para se pensar como podemos 
ser ‘artistas de nossa própria existência’! 
Sobre como podemos desenvolver novos 
‘perceptus’, novos ‘afectus’, ou seja, novas 
formas de produzir sentidos sobre a vida 
a partir das percepções, a partir das for-
mas como nos sentimos afetados e, com 
efeito,  sobre como afetamos o mundo e 
as situações! 

A arte, a terapia e a filosofia podem ser 
os meios, os caminhos para o desenvol-
vimento desta ‘Alma Artista’. Uma alma 
com sensibilidade de pulsar a vida na 
direção das transformações. Uma alma 
que se desvia da ‘corrente rotineira e, por 
vezes, automática do cotidiano’, como 
nos diz Selma. E, assim, poder ter como 
matérias primas as experiências de vida, 
os contatos com as pessoas e com a na-
tureza, compreendidas como matérias-
primas da obra prima que é cada uma de 
nossas existências.

Assim, para além de músicas, de poe-
sias, de pinturas e esculturas, podemos 
devir, podemos nos transformar em 
‘escultores de nossa própria existência’! 
Escultores de Si, contribuindo com a 
escultura da existência dos outros e do 
planeta!

Pense, sinta, Reflita!
Abraços,
Paulo-de-Tarso

Paulo-de-Tarso de Castro Peixoto
Graduado em Musicoterapia (CBM), Graduado em Filosofia (Universidade Metropolitana de Santos (SP), Pós-graduado 
em Psicopedagogia (UCAM), Pós-graduado em Educação, Currículo e Práticas Educativas (PUC - RJ), Mestrado e 
Doutorado em Psicologia (UFF), Pós-doutorado em Filosofia (UFRJ - IFCS) e pela Université Paris Est-Créteil Paris XII, 
Pós-Doutorando em Psicologia (UFRJ), Co-coordena cursos no campo da Gestalt-Terapia com a Dra. Teresinha Mello 
da Silveira, Coordenador de cursos do EcoVie - Escola da Vida, pianista, compositor, escritor, poeta, macaense, pai de 
Nina, Nicholas e Nicole.

CIGARRAS DE MACAÉ
por AURORA RIBEIRO
cigarrasmacae@gmail.com

cigarrasmacae@gmail.com>

Aurora Ribeiro Pacheco

CIGARRAS DE MACAÉ - Doce satisfação ler o texto abaixo e saber que a poesia está em mo-
mentos assim, como viveu nosso querido CLEBER DUTRA, que após 40 anos retorna a Macaé 
e mata a saudade que lhe doía no peito. Pra você amigo Cleber vai nossa homenagem... 

Macaé, 40 anos de saudade!
No alvorecer da primavera de 2012, quando a bela 

tarde coloria-se para  o casamento com a noite, um ex-
morador, arrebentando-se de alegria, retornou num 
emocionado abraço a Macaé - um paraíso de muita luz, 
abençoado com o manto azul do mar. Parecia ter desem-
barcado de um pão de queijo, tal a mineirice de seus ges-
tos. Vinha em companhia da sobrinha, Sandra Cunha, 
e da esposa Maria José Dutra. Recebido à Travessa dos 
Ferroviários, instalou-se na residência 18, ao aconchego 
de bons amigos, o Sr. Paulo e Nilcéia Santos, Leci Dias, 
as irmãs Gisele e Cintia Pacheco. No conforto daquele 
lar, não estavam nem Fernando, nem Renato, e para 
sua tristeza, nem Dona Nair, nem Sônia, que já haviam 
retornado à pátria espiritual.  Horas depois, ainda sob o 
impacto da emoção do reencontro, dormiu, bailando nos 
sonhos que ora se materializavam. 

Em razão do temporal da madrugada, a linda e aco-
lhedora cidade amanheceu fria.  O clima convidava-o a 
permanecer no leito macio. Todavia, preferiu fugir nos 
braços do vento. Quis rever a areia grossa da praia de Im-
betiba e as instalações do seu tempo de ferroviário. A ofi-
cina de o SENAI da REFESA, não achou.  Viu a Petrobrás 
em moderna planta no lugar. Diante do quadro atual, 
mergulhou tristonho no oceano de ternas recordações.

Do Hotel Imbetiba, observava saudoso antigo pontal, 
até que uma chuva veio lembrá-lo das vezes em que se 
molhara à saída do trabalho, ao lado de companheiros 
inesquecíveis: Noir, Bruno, Aluízio, Jorge, Biriba, Rober-
to, Zizinho, Benony, Aroldo, Lucas, Bráulio, Roberval, Jô, 
Chiquinho, J.Patrocínio, Mário, Jair, Wilson, J.Loureiro, 
Aires, Derneny (...), pedalando sua Phillips 1952, impor-
tada. Se pudesse voltaria no tempo a fim de reviver aque-
le presente de Deus!

       Deliciou-se na garoa e voltou ao passado, flutuan-
do prazerosamente pelas ruas da Cidade Mais Clara do 
Brasil: ondas de emoção em cada esquina, revelações a 
cada passo.  Contente, o coração explodia!

Logo, o sol abri-se, sorridente, sobre os grandes edifí-
cios. Embriagado pelo prazer de estar mais uma vez em 
Macaé, deslizou pela Cap. Luiz Belegard até a Veríssimo 
de Mello. Quando a vista, garimpando preciosas imagens 
que o tempo não apaga, fixou a vegetação da praça - teste-
munha de sua felicidade em 1971/1972 - meditou: Diante 
destas velhas árvores, 40 anos me conduzem à reflexão 

Cleber Dutra

do muito que aprendi aqui e de quanto fui feliz!  
Seguindo pela Teixeira de Gouveia, foi examinar sua 

antiga residência(Rua do Estádio, 14). Ali perto mora-
vam Dona Vivinha e família, o Sr. Antônio e Dona Bie-
sa. Percorrendo o  Cajueiros, renteou a Trav. Antônio 
Alves Ferreira, pensando: “Leci Dias fica perto daqui, 
mas estou fugido de casa!” Passeou pela Bento Manoel 
e percebeu a casa do falecido Genésio Pinto.  Indagou 
de um desconhecido por Eliane, Jorge, Jaime e outros 
familiares desse respeitável cidadão com Dona Mari-
quinha.

Em plena  Agenor Caldas - seu caminho diário em dé-
cadas anteriores- acariciou-lhe a face agradável brisa, 
enquanto se perdia numa infinidade de quadros preté-
ritos. Quem o analisasse desenvolto naquela voltinha, 
extravasando venturas, diria: É um velho extasiado no 
paraíso ou uma criança deslumbrada?  Alguém poderia 
concluir: É um pássaro que retorna feliz aos sítios de sua 
predileção!   

 Depois do café, saiu novamente. Seu olhar nadou nas 
águas do belo mar de Cavaleiros, pescando memoráveis 
lembranças.  Em visita ao centro, contemplou alguns lu-
gares históricos como a Rua Direita. Suaves reminiscên-
cias assaltaram-lhe  os pensamentos: Cobal, Mercado 
Costa... E devaneava: “Adorava viver em Macaé! Agora, 
Capital Nacional do Petróleo, quanta coisa mudou!”  

E muita coisa não pôde rever, como o Grupo Pedro 
(onde aprendera Doutrina Espírita com o Prof. Pierre); 
o Colégio Luiz Reid(onde seus filhos Cleber e Dorinha 
estudaram); o Caetano Dias (onde lecionara à noite, 
ao tempo de Dijalminha Almeida, Dona Isabel Simão, 
Figueira, José Bruno de Azevedo): tudo arquivado nas 
páginas da saudade.

Terminado o almoço com os generosos anfitriões 
- Sr. Paulo e a filha Nilcéia - o mineiro agradecido 
despedi-se com a sua comitiva.  A Princesinha do 
Atlântico, tão rica em beleza e tão pródiga de amar 
aos filhos que adotava ficaria para trás.  Apenas na 
memória se dessedentaria nessa fonte milagrosa! 
Como o pássaro que volta ao ninho, recolheu-se ao 
veículo que sumiria nas sombras da estrada. E sen-
tindo aquele luminoso mundo de sonhos, como um 
portal mágico, fechar-se atrás de si, perguntou-se: 
Quando se abriria outra vez?

Galera do Offshore 
agregando
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Quando a pandemia se instalou nos Estados Unidos, uma revolução silenciosa foi fi nalmente 
consagrada na intimidade dos banheiros dos norte-americanos: o bidê tomou o trono. As 
vendas explodiram no país, e muitas lojas esgotaram seus estoques. O bidê clássico, criado 
na França no fi nal do século 17, nunca pegou nos Estados Unidos apesar de inúmeras 
tentativas. Soldados americanos na Segunda Guerra Mundial foram apresentados à novidade 
ao frequentar prostíbulos na Europa, o que acabou associando o vaso a práticas pouco 
nobres e também à higiene feminina o bidê era usado como contraceptivo e para limpeza de 
menstruação. Mas o assento com chuveirinho acoplado tem história nos EUA. Em 1928, John 
Harvey Kellogg, o mesmo do cereal Kellogg, patenteou uma versão similar e, em 1964, outro 
americano tentou emplacar algo parecido para tratar hemorróidas, ambos sem sucesso. A ideia 
acabou aprimorada pelos japoneses décadas depois. Na pandemia ele retornou!

Nada ainda no mundo está normalizado. Mas boas maneiras e educação nas ruas está faltando 
por aqui. Pessoal acha que passear de carro, não sinalizar nas entradas e outras atrocidades é 
algo normal. Não! O mundo ainda não está normal. Ainda mais atitudes como essas.

Enquanto o calor prevalece por aqui, na Europa já começam os lançamentos de outono/inverno 
2021. A aposta são tecidos coloridos estilo década de 70, onde misturar tudo era como "bater 
o armário de roupas no liquidifi cador". As estampas estão em alta. As cores vivas estilo neon 
estão gritando em cada desfi le. E é de lá que chega o cheirinho de beleza pra cá. Sorte que o 
povo brasileiro é criativo: Sabe incrementar uma blusinha básica com algum acessório, mesmo 
que preto e branco.

Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro o "presenteou" com uma égua, na manhã desta 
quarta-feira (9), em Brasília (DF). Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o simpatizante 
explica a Bolsonaro que estava com o animal em um caminhão e aguardava somente o aval de 
sua Segurança Institucional para presenteá-lo.

Aqui em Macaé as academias retornaram com todos os protocolos de segurança exigidos 
por decreto municipal. Porém, acredita-se que só 30% dos alunos retornaram. Nos boxes de 
Crossfi t a mesma coisa. Quem pensou que logo o povo retornaria com tudo se enganou. Muita 
gente ainda tem receio e está faltando grana pra investir no corpinho.

O NOME É ESTRANHO PRA VOCÊ?

TRÂNSITO. 

MODA.

UM LUXO!

MÚSCULOS.

Transportando amor, o caminhoneiro Flavio 
Ricardo de Oliveira e Bruna Correa de Barros 

e o amigo Daniel Ligeirinho 

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A querida Rita Joias 
comemorando seu dia feliz 

junto as fi lhas Marilia e 
Vanessa Ribeiro

A bela Anabel Freire curtindo mais um ano de vida. 
Parabéns, lindona!!!

A charmosa Cassia Mothé, que está sempre embelezando 
as mulheres, chegou a vez dela fi car mais linda ainda, pois 
está em festa por conta de seu aniversário (11). Parabéns, 

muita prosperidade e sucesso!!!

Festejando mais um aniversário no último domingo 
(6) esteve Pauliceia Gorni. Parabéns, que Deus a livre 

de toda difi culdade e paz para sua vida. Na foto: A 
aniversariante ladeada por sua bela fi lha Poliana Gorni 

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Os aniversariantes da semana: O casal Niqloira e Anderson Mattos

Galera do Offshore 
agregando

Parabéns para Rita Joias

O caminhoneiro Flavio Ricardo de 
Oliveira e a esposa Bruna Correa de Barros, 
junto ao amigo Daniel Ligeirinho e demais 

do grupo GDO - Galera O� shore, pessoas 
do bem, que estão unidos em uma causa de 

solidariedade. Mesmo com todos parados 
por conta da pandemia, eles continuam a 

transportar ajuda aos mais necessitados. E 
ao mesmo tempo estão resgatando valores 

e essência da profi ssão dos “Caminhoneiros 
que é passado de pai para fi lho”. Parabéns, 

galera, que gesto abençoado!!!

Partindo seu bolo, com 
cobertura de amor e muito 
carinho, na última semana, 

esteve Rita Joias, junto a 
amigos mais chegados e 

as fi lhas Vanessa e Marilia 
Ribeiro e netos.

Parabéns, amiga, que 
Deus a abençoe abundante-

mente!!!



O DEBATE  DIÁRIO DE MACAÉ4    CADERNO DOIS    Macaé, sábado, 12, domingo, 13 e segunda-feira, 14 de setembro de 2020 

O DEBATINHO por KÁTIA GOLOSOV CURE
katiacure@bol.com.br

A Chaleira de Porcelana X A Fatalidade - O Orgulho
Era uma vez uma chaleira mui-

to vaidosa, que se orgulhava da sua 
porcelana, de seu bico enorme e de 
sua asa.  Gostava que todos a elogias-
sem. Mas nunca falava de sua tampa, 
já rachada, porque ninguém gosta de 
falar de seus defeitos. Já bastava que 
os outros falassem deles. Como a xí-
cara e o açucareiro, e todo o serviço 
de chá, falavam muito da rachadura 
de sua tampa. Bem entendia a cha-
leira. - Já sei o que pensam!!! - dizia 
para si mesma. Mas conheço os meus 
defeitos e admito-os. Nisso consiste 
a minha modéstia. Defeitos toda a 
gente tem, mas, qualidades, também 
... As xícaras têm asa, o açucareiro tem 
tampa. Eu, ao menos, tenho as duas 
coisas e, além disso, o bico desenhado, 
que é algo com que eles jamais pode-
rão sonhar. Sou a rainha do serviço 
de chá. É verdade que o açucareiro 
contribui para o sabor. Mas eu presi-

do a mesa. Dentro de mim, as folhas 
de chá misturam-se na água ferven-
te e se tornam uma deliciosa bebida 
quentinha.

Assim pensava a chaleira nos des-
preocupados dias da sua juventude, 
quando era manejada por uma mão 
cuidadosa. Mas um belo dia, a cha-
leira caiu. Quebrou o bico e também 
a asa. Da tampa, nem valia a pena 
falar: já havia provocado sufi cientes 
desgostos!!! A Chaleira fi cou no chão 
sem sentidos. Foi um golpe terrível, 
mas o pior é que todos riram dela 
e não da mão que a havia jogado no 
chão.  - Nunca o esquecerei! - dizia a 
chaleira quando narrava a sua vida. 
Chamaram-me inútil, jogaram-me 
num canto e, no dia seguinte, fui 
dada a uma mulher que pedia esmo-
las. Desci ao mundo dos pobres. Ali 
começou para mim uma nova vida.  
Encheram-me de terra, o que, para 

uma chaleira, é a mesma coisa que 
enterrá-la. Mas na terra colocaram 
uma semente. Nem sei bem quem a 
plantou. E assim a semente germinou 
e virou uma formosa fl or. Até esque-
ci de mim própria perante a tanta 
beleza. Feliz é o que se esquece de si 
para pensar nos outros! A fl or não me 
agradeceu nem se preocupou comigo. 
Para ela iam a admiração e os elogios. 

Um dia alguém se lembrou de 
que a flor merecia um vaso melhor. 
Quebraram-me ao meio (ai como 
doeu!) e transportaram a flor para 
outro vaso, enquanto eu fui jogada 
no quintal onde não sou mais do que 
uns velhos cacos de porcelana. Mas 
conservo esta recordação e ninguém 
poderá arrancá-la de mim. (autor 
desconhecido)

Moral: Na vida temos que viver 
aprendendo, e excluir o orgulho é 
muito mais saudável!!!

Esse príncipe nobre e com esse olhar encantador é o Isaac Lopes Borges 
Gomes, que vai estar apagando sua velinha de 07 aninhos, de puro charme, 
na próxima terça-feira (15). O  pequeno notável é fi lho de muito orgulho do 

engenheiro Santiago Borges de Almeida Gomes. Parabéns. Que a luz de Jesus 
ilumine para sempre a sua vida, esse é o desejo da Tia Katita!!!

O gatinho mais carinhoso e amado do momento!!! É o Orlando Neto, amor 
incondicional da vida de seus papais: Patrícia e Orlando Junior. Muito lindo!!!

Ela derrama charme e alegria a todo minuto!!! É a Antonella Murta, musa 
inspiradora da vovó Joelza Murta. Uma simpatia mesmo essa nenen!!! 

Ela é como um diamante 
lapidado, brilha e espalha 
beleza!!! É a Maria Fernanda 
Accioli Pinheiro, que está em 
festa de aniversário, cortando 
seu bolo recheado de afeto 
com cobertura de amor neste 
domingo (13), quando foi 
abraçada por toda família e 
amiguinhos mais chegados. 
A belíssima mocinha é fi lha 
muito amada de Viviane e 
Carlinhos Madureira Zarour 
Pinheiro.  Parabéns, que o 
seu crescer seja bem colorido 
de arco-íris divinos, esse é o 
desejo da Tia Katita!!!

Uma das mais belas 
canções de amor!!! Assim é 
a Maria Eduarda Marques 
Colonese, a música 
preferida de seus papais: 
Laila e Daniel Colonese. 
Um troféu!!!

Uma estrelinha glamourosa e 
linda!!! É a Valentina Gomes 
Golosov, a doce paixão dos 
seus papais: a advogada 
Alice e o engenheiro Diego 
Golosov. Pura Felicidade a 
mocinha!!!
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