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Robson Farah agita o
Show 100% Autoral
O Cantor e compositor lança seu novo trabalho autoral no Teatro Popular de Rio Das Ostras
Isis Maria Borges Gomes
isismaria@odebateon.com.br

E le já trabalhou como re-
presentante comercial, 
teve empresa de manu-

tenção, já vendeu de consórcios 
a cerveja nas praias de Niterói, 
passando por alho, azeitona, tí-
tulos de clubes e até absolventes 
femininos. Na virada do milê-
nio, aos 32 anos, já trabalhando 
com publicidade, atendeu a um 
telefonema do seu principal 
cliente, que foi surpreendido 
com a seguinte notícia: “Não po-
derei atendê-lo. Mudei de ramo. 
Agora eu sou artista”.

A decisão também surpreen-
deu amigos e familiares, mas 
estava tomada e começava ali 
o mergulho intenso em uma 
rotina de estudos e uma agen-
da de shows, que inicialmente 
aconteciam nos finais de se-
mana e em 2002 já chegava a 
220 shows por ano. No ano de 
2003 nascia ofi cialmente a car-
reira do cantor, compositor e 
guitarrista Robson Farah, com 
o lançamento do seu primeiro 
álbum “A Noite”. O show de 
lançamento aconteceu em um 
Teatro na cidade de São Gonça-
lo, na região metropolitana do 
onde vivia desde a adolescência.

E hoje, o sucesso que surpre-
ende até o artista. O cantor e 
compositor Robson Farah vive 
tempo de ensaio intensivo para 
o Show 100% Autoral, em co-
memoração aos 17 anos desde 
o lançamento do seu primeiro 
CD. A grande celebração está 
marcada para o dia 10 de outu-
bro, às 18h.

E a notícia incrível fi cou por 
conta da Fundação Rio das Os-
tras de Cultura, que cedeu o 
palco do Teatro Municipal da 
cidade ao aritsta para o show, 
oferecendo aquela super estru-

tura de som e luz e equipe nota 
10. Paraleamente, Robson Fa-
rah vem recebendo inúmeros 
outros apoios, como da Metta 
Engenharia, AABB Macaè, Mas-
ter Serviços e outras empresas 
que estão chegando. A Alterna-
tiva Macaé acaba de confi rmar 
o seu apoio cultural, garantindo 
excelente sinal de internet, para 
nossa live, com transmissão pe-
lo Facebook e no canal do artista 
no You Tube.

Por oultro lado, o cantor e 
compositor convidou alguns 
amigos para falarem um pouco 
sobre o ofício da criação. Desde 
então grandes compositores e 
parceiros de sons e sonhos co-
meçaram seus depoimentos 
sobre o "fazer canção".

“Hoje nós temos a honra de 
ouvir um dos grandes poetas 
brasileiros e criador de clássi-
cos da MPB - Paulo César Feital, 
que é autor/compositor, poeta e 
teatrólogo.

BATUCAGEM S/A AUTORAL

Recentemente, Robson 
Farah gravou músicas inédi-
tas e afirma que as canções 
estão nascendo a partir de 
expressões e células rítmi-
cas presentes em diferentes 
regiões brasileiras, como o 
Samba, Maracatu, Frevo, Co-
co, Carimbó. Congado, entre 
outros.

Na turnê Batucagem S/A, 
Farah esteve acompanhado 
de Charles Soulz (piano), Mar-
cos Lopes (baixo), Magno Silva 
(bateria), Eduardo Zavarize 
(sax, viola, violão e guitarra), 
além dos percussionistas Wal-
ter Costa e Thakurani Devi. A 
turnê chegou a Capital em uma 
das mais tradicionais casas de 
espetáculo do Rio de Janeiro, a 
Sala Baden Powell.

DIVULGAÇÃO

O cantor e compositor Robson Farah vive tempo de ensaio intensivo para o Show 100% Autoral, em comemoração aos 17 anos 
desde o lançamento do seu primeiro CD

SERVIÇO

Farah 100% 
Autoral 

 ● DATA: 10 de outubro
 ● LOCAL: Nas páginas do 
Facebook e You Tube de 
Robson Farah
 ● HORÁRIO: às 18h

DIVULGAÇÃO

Robson Farah
O cantor e guitarrista Robson 
Farah começou a tocar ainda 
adolescente muito embalado pela 
onda Pop Rock que invadia a mídia 
brasileira na década de 80. Nos 
anos 90 começou a trabalhar com 
música e muitas outras influências 
vieram. Em 2003 lançou seu 
primeiro CD “A NOITE”. Desde 
então vem ganhando destaque 
com apresentações em teatros 
e casas de espetáculo, além de 
participações em programas de 
rádio e TV. Em 2006, entra em 
turnê com o espetáculo “Guitarra 

Brasil”, no qual apresentava 
releituras de clássicos da música 
brasileira em versões eletrizantes, 
feitas para Guitarra e banda. Esse 
espetáculo rendeu-lhe convites do 
Sebrae/RJ, para a participação em 
duas importantes feiras de música. 
A Popoconn em Berlim e a Feira de 
Música Brasil em Recife/PE Nos 
anos seguintes, graças ao nível 
de produção que apresenta em 
seus espetáculos, Robson Farah 
foi convidado a produzir os shows 
das cantoras Eline Porto, Raquel 
Keller e Fátima Regina, produzindo 
ainda o CD “On Color” do artista 
brasileiro, radicado na Alemanha, 

Anderson Farah.

Já em 2011 assina a direção geral do 
espetáculo “Os Festivais e o Sonho”, 
da cantora Fátima Regina; e lançou 
o CD “Andar na Nuvens”. O álbum 
traz 11 faixas autorais, a releitura de 
“Paciência” de Lenine e Dudu Falcão 
e a cuidadosa produção de Ricardo 
Feghali, do grupo Roupa Nova. Em 
2012, Robson Farah assina a direção 
do Show “Tons de Chuva”, com a 
cantora Eline Porto. Em 2013, Robson 
Farah lançou o seu 1º DVD, gravado no 
Teatro Municipal de Niterói. Ainda em 
2013, Robson Farah inaugura a Escola 
de Artes Farah Cultural, na cidade de 

Macaé no Estado do Rio de Janeiro. 
Em 2016, Robson Farah assina a trilha 
sonora do curta-metragem “Carijó”. 
Em 2017, ao lado do pianista Fred 
Bertoli, ele assina a trilha sonora do 
espetáculo infantil “Os Amigos de 
Zibbi”. Em 2018, Robson Farah assina 
a Direção Artística e Musical do Show 
“Eu e Elas”, estrelado pela cantora 
Andréa Martins. Recentemente, 
o artista lançou o projeto intitulado 
“BATUCAGEM S/A”, apresentando 
novas canções autorais e releituras de 
clássicos da MPB, com arranjos nos 
quais é predominante a presença 
dos instrumentos de percussão e a 
mistura de ritmos brasileiros.
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“Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o 
Senhor, o teu Deus, te dá”                 

 (ÊXODO 20:12)

Um gato mesmo, Miguel 
Ribeiro Zarour faz 15 anos de 
idade, neste domingo (20). O 

lindo aniversariante comemo-
ra a data com os mais chegados, 

junto a sua família.
Felicidades, querido! Deus o 

abençoe!!!

15 anos

O aniversariante Miguel, ao 
sabor dos seus 15 anos de 

idade

Os novos papais Fábio e Lucriane no chá 
de revelação com os pastores Gonçalves e 

Elaine Cristine

Os lindos noivos com a familia dela: a mãe Raquel, 
os irmãos Thalita, Thales e William e o pai Maurício

Os noivos com os pais dele, Rosângela 
e Luís Cláudio

Essa menina vai 
longe!!!

Letícia faz 8 anosHeloá está a 
caminho

Lindo casal!!!

Há muito que esse sentimento brotava na família 
em torno da figurinista Marianna Ladeira. Agora o 

seu sucesso atravessa fronteiras do país e chega a Los 
Angeles (CA), onde um clipe assinado pela linda ma-
caense como Diretora de Artes concorre ao primeiro 
prêmio no evento Los Angeles Internacional Music 

Vídeo Festival (LAMV) 2020.
Sob o título ‘Amigos da Onça e Beija-Flor’, o docu-

mentário é sobre o bloco carnavalesco carioca Amigos 
da Onça, onde Marianna integra esse coletivo, atuando 

como figurinista, cenógrafa e na direção de artes, con-
tando ainda com a participação de vários amigos do 

bloco, como o artista Gregório Duvivier (ator do Porta 
dos Fundos). A produtora responsável pelo clipe é a 

Cadenza, tendo como diretor Filipe Tomassini; e como 
diretor de fotografia Micael Hocherman. 

Mil parabéns, linda! Deus continue te abençoando!!!

Após quatro anos vivendo no México a 
trabalho, Luiana e Luciano Nascimento 

retornam ao Brasil e já festejam os quatro 
anos da filha Letícia. O tema da comemo-

ração foi Bosque Encantado, oultro dia, 
quando a lindinha aniversariante curtiu 
o clima de muita alegria junto aos mais 

íntimos

Sábado (12) foi dia de muitas emoções e alegrias para 
Lucriane e Fábio. O casal curtriu um chá de revelação 
para descobrir se o filho que espera seria menina ou 

menina. Tudo aconteceu no sítio Bálsamo Gileade, na 
Bicuda, e ao final, a revelação: é a linda Heloá que está 

chegando para felicidade dos novos papais.
Deus abençoe a princesa e a toda família!!!

Em expressivas cerimônias civil e religiosa, os lindos 
jovens Thereza Raquel Gonçalves e Renan Oliveira se 

casaram sábado (12). Tudo transcorreu simplesmente 
bonito e emocionante. A noiva entrou no salão junto a 

sua mãe, a Pastora Raquel Gonçalves Crespo, e levando 
nas mãos uma bola em formato de coração represen-

tando o pai falecido. Logo depois, ela beija a bola e a solta 
e é levada ao altar pelo pai de coração, Apóstolo Maurí-

cio Crespo Maciel (lindo!!!).
De fato, a união de Thetel e Renan foi marcada pela 

beleza e simplicidade, onde Deus fez resplandecer a sua 
glória. 

Felicidades, queridos noivos!!! Deus os abençoe 
sempre!!!

Os lindos noivos Thetel e Renan em 
seu dia de muita bênção

A bela Marianna Ladeira que se consagra no cenário 
internacional das artes

Letícia era só sorrisos em sua festinha de 
oito anos junto aos país Luciano e Luiana 

Nascimento e dos irmãos Larissa e Lorenzo 

AFETOLOGIA 
por PAULO DE TARSO PEIXOTO

A PARALISIA E O MEDO
O medo paralisa. Ele impede de 

crescer. No entanto, o medo pode 
servir para a conservação da vida 
em determinados momentos. Filo-
geneticamente, o medo está na ba-
se de nossas emoções. Para nossos 
antigos ancestrais, o medo era uma 
forma de preservar a vida, ao lado da 
coragem, ao lado da ousadia, ao lado 
do movimento de defesa frente aos 
desafios da vida nas florestas e em 
locais inóspitos.

O medo assola inúmeras pessoas, 
paralisando as suas vidas. Pode-se 
ter medo do que os outros possam 
achar de nossos comportamentos. 
Pode-se ter medo de sair em deter-
minados horários. Pode-se ter me-
do em ir em determinados lugares. 
Pode-se ter medo de sair de um 
trabalho para ingressar numa outra 
oportunidade de trabalho. Pode-se 
ter medo de terminar uma relação 
amorosa para se abrir às novas pos-
sibilidades de uma outra relação. 
Pode-se ter medo de se dizer o que 
se pensa para um amigo, pois, este 
poderá não compreender e, assim, 
colocar-se em risco a perenidade 
da relação. Pode-se ter medo de 
“Deus”. Pode-se ter medo de mor-
rer. Pode-se ter medo dos pais. Po-
de-se ter medo de amar, pois, amar 
poderá trazer, mais vez, o risco de 
sofrer as amarguras das incertezas 
de uma relação amorosa. Pode-se 
ter medo de confiar, pois, os fracas-
sos anteriores ainda falam mais for-
te através do medo disto acontecer, 
mais uma vez. Pode-se ter medo de 
se perder o que já conquistou, pois, 
foi duro conquistar tudo o que foi 

conquistado. Pode-se ter medo de 
ser feliz, pois, a vida, em geral, é tão 
difícil que, na chegada da felicidade, 
estranha-se a sua vinda. Pode-se ter 
medo de viver a vida, pois, a vida nos 
traz tantas incertezas, tantas inse-
guranças. A vida é tão imprecisa, 
tão indeterminada, trazendo-nos 
sempre uma nova aventura a ser 
vivida, trazendo-nos sempre mais 
uma nova questão a ser resolvida... 
E é sobre o medo de viver que de-
senvolveremos o nosso encontro 
de hoje. 

“Mas tenho medo do que é novo 
e tenho medo de viver o que não en-
tendo - quero sempre ter a garantia 
de pelo menos estar pensando que 
entendo, não sei me entregar à de-
sorientação” - Clarice Lispector. As 
palavras geniais de Clarice nos indi-
cam que a novidade, a chegada da-
quilo que nos é estranho pode nos 
desorientar. No entanto, vivemos a 
vida acreditando que teremos sem-
pre certeza de tudo. Agarrando-nos 
às nossas verdades, agarrando-nos 
às nossas certezas, acreditamos que 
tudo será do jeito que já foi. Agarra-
mo-nos nas imagens das situações 
e das soluções que demos para as 
tantas outras situações, acreditan-
do que as situações de hoje poderão 
ser resolvidas da mesma forma. 
Agarramo-nos nas imagens, nas 
ideias e nos sentimentos de que 
as pessoas serão da mesma forma 
que foram num tempo atrás. Agar-
ramo-nos nas incertas certezas de 
que seremos amados pelos outros 
da mesma forma que antes éramos 
amados. Agarramo-nos na ideia de 

que seremos elogiados, seremos 
apreciados, seremos acolhidos da 
mesma forma que antes.

O medo de viver a vida... o medo 
de viver a vida como se fosse a pri-
meira vez... Podemos aprender com 
as crianças. Ao contrário daqueles 
que desejam viver a vida como se 
fosse a última vez. As crianças nos 
ensinam que podemos descobrir 
sempre um novo caminho a cada 
dia, a cada instante, a cada segundo. 
Abrir os olhos de manhã e se abrir ao 
dia como se fosse a primeira vez. As 
crianças se abrem para a vida, bus-
cando sempre a novidade, sempre 
buscando um caminho novo para 
as descobertas. No entanto, apren-
demos a ter medo das descobertas. 
Estas colocam em ‘crise’ aquilo que 
se tornou uma garantia, uma verda-
de, uma certeza em nós. Abrir-se às 
descobertas mais simples da vida 
será abrir-se às sensações peque-
ninas. Abrir-se ao sol que entra pela 
janela, simplesmente sentido a sua 
presença em nosso corpo. Abrir-se a 
uma música que nos chega e nos en-
volve. Abrir-se a um abraço de uma 
pessoa querida que nos envolve de 
afetos. Abrir-se à novidade da vida, 
superando o medo de vivê-la nas 
suas incertezas. Aprender, com as 
crianças, à abertura à descoberta, 
à busca de construção do caminho 
através de um caminhar perene e 
sempre em frente.

Busque abrir-se à vida!

Abraço fraterno,
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?
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chega a moda dos potinhos para suculentas e são vendidos por 29 ou 49 reais, em Unamar 
num grande depósito que vende "de tudo" custavam de 10 a 15 reais. É, a moda pega. Mas o 
bolso pega também.

A guerra na política nas redes sociais. O "tiroteio" pelo que tenho reparado é dos eleitores. Não 
dos protagonistas!

Com o atual momento, somente os mais religiosos adotaram a leitura como um caminho muito 
mais amplo para ocupar a mente. A galera do "tô nem aí" continua a vida digital como antes. 

e deve ser respeitada. A questão das máscaras que já fazem parte do nosso novo vestuário. 
Sabemos que é uma prevenção. Então usar cores, estampas e afi ns aprimora o look de hoje. 
Sem distinção de cor, profi ssão ou sexo. Cada um usa a que mais protege e se identifi ca. E 
fi camos acertados assim!

O grupo eletrônico japonês Sony anunciou que fechará em março de 2021 sua única fábrica 
no Brasil, situada na Zona Franca de Manaus, após quase meio século de presença no país. 
A decisão foi tomada "considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada 
para os negócios", explicou a Sony Brasil em comunicado divulgado nesta terça-feira (15). 
Porém, a empresa afi rma que continuará com seu serviço de manutenção em aparelhos com 
garantia. A empresa, que opera no Brasil há 48 anos, garantiu que as atividades de produção 
cessarão em fi nal de março de 2021 e que, em meados desse ano, irá interromper a venda de 
televisores, câmeras e equipamentos de áudio, entre outros produtos fabricados em Manaus.

O nosso calçadão anda lotado durante a semana e nos sábados. Se o comércio está se 
recuperando? A passos curtos. O que se perdeu não volta mais. Porém, está no instinto de 
sobrevivência. 

ENQUANTO AQUI 

JÁ COMEÇOU FAZ TEMPOS...

LEITURA SÓ DIGITAL. 

É LEI

SEM SONY.

É PASSEIO? 

O lindo casal Kaio Sampaio e 
Juliana Borges Sampaio, alegres, 

no aniversário de 01 aninho do seu 
pequeno Pedro Borges Sampaio

katiacure@bol.com.br

MACAÉ FASHION por KÁTIA GOLOSOV CURE

A doce Sonali Rocha em festa de 
seu aniversário

O bonito casal, Marcelle e Nathan Willian, em altos 
festejos, por conta do aniversário dela(11) Parabéns, 
que a felicidade a dois esteja sempre em sua casa!!!

A queridinha Rosangela Reid, curtindo o netinho lindo, 
Joshua

O casal, IzisMeris e Mauro Cesar Simões brindando 
o aniversário dela (14). Parabéns e maravilhosas 

bênçãos para você, amiga!!!

KELVIN KARVALHO
colunakk@gmail.com

Flávia Renata e Raphaela Renata (aniversariante da semana), minhas duas irmãs!

O Lindo Pedro 
em Festa

Amiga 
Especial

Alegre e carismático vivendo 
seu primeiro aninho de vida!!! 

Desse jeitinho é  o lindinho Pedro 
Borges Sampaio, que comeu seu 

bolo numa bela festa sobre o 
tema “Galáxia”. Seus papais, Kaio 

Sampaio e Juliana Borges Sam-
paio não economizam amor para 

ver a felicidade do seu pequeno 
talentoso.

Parabéns, que Deus desenhe 
seu crescer cheio de amor e 

bênçãos!!!

Ela é luz que inspira o abraço na alma, 
o amor que aquece nossos corações!!! 

Assim é a linda proprietária da Ma-
ChérieSemijoias,  Sonali Rocha, que 

esteve de aniversário na última quarta-
feira(16), quando recebeu inúmeras 

mensagens,  vídeo chamadas, telefone-
mas de carinho pelo seu dia especial.

Parabéns, que você continue com 
esse coração grandioso, como seu belo 

sorriso. TE adoroo!!!



O DEBATE  DIÁRIO DE MACAÉ4    CADERNO DOIS    Macaé, sábado, 19, domingo, 20 e segunda-feira, 21 de setembro de 2020 

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

O Pica-pau-rei e os Macacos - A Inconveniência
Numa tardinha, quando o sol se 

esvaie, uma família de macacos se 
arrumava para dormir na fl oresta 
em uma árvore robusta, com uma 
farta copa que sempre os acolhia. 
Foi quando bem devagarzinho 
e, com muita agilidade, um pica-
pau-rei começa a escalar e a mar-
telar fortemente com seu bico, 
desde aa base até a extremidade 
dos galhos da árvore. A ave estava 
em busca de sua alimentação pre-
dileta, que são larvas de insetos e 
besouros, que fi cam sob a madeira 
do tronco. Contudo, os macacos 
começaram então a prestar aten-

ção naquele barulho violento, do 
bico pontudo da ave sem noção. O 
som era tão alto, que mais parecia 
um martelo subindo numa árvore. 
Neste instante o macho que com-
punha a família gritou - Epa!!! “Que 
brincadeira de mau gosto é esta?” 
E correu pulando entre os galhos, 
muito zangado, e foi de encontro ao 
dono da barulhada, que bateu ra-
pidamente seu voo. Não querendo 
esperar a próxima reação do babuí-
no. “Que Pica-pau ousado”, pensou 
o macaco.

Então, pequeno, você conhece 
pessoas que são tão inconvenientes 

como esse pica-pau-rei? Eu conhe-
ço, é o Jair. Um dia à tardinha ele 
foi à casa de seu compadre Marcio, 
que morava em sua rua, achou a ca-
sa toda aberta. Marcio tinha ido ao 
supermercado da esquina comprar 
uma Coca-Cola. Na mesa havia lan-
ches e uns sonhos recheados. Sabe 
o que o Jair fez? Comeu todos os 
sonhos que Marcio havia compra-
do para esperar o seu fi lho, o ani-
versariante do dia, sair do Colégio. 
Que feio !!! Não acha pequeno? 

Moral: Pessoas inconvenien-
tes, não são bem vistas!!!

O reizinho mais charmoso do Universo!!! É o Pedro Borges Sampaio, que ganhou 
muitas palmas em seus parabéns de 01 aninho, no dia 09 de setembro, em sua 

bonita residência. Seus papais, Juliana Borges Sampaio e o Kaio Sampaio, eram 
somente sorrisos em ver seu menininho em plena felicidade. Parabéns, que Papai do 

Céu encha o seu crescer com muitas bênçãos, esse é o desejo da Tia Katita!!!

Ela é o toque de luz, 
que espalha amor!!! 

É a Valentina Gorni, o 
coração dourado de sua 

mãe, Poliana Gorni e 
a alegria de seus avós, 

Pauliceia Gorni e Paulo. 
Uma belezinha!!!

Esse talentoso rapazinho ama dirigir carros, desde neném!!! É o João Belém, o 
lindo playboyzinho da vida de seus papais, Rosilma e Gilmar Belém. Um sucesso o 

garotão!!! 

Uma perfeição em beleza essa 
baby!!! É a Catarina Leal de 
Almeida Rebelo, que soprou sua 
velinha de 01 aninho, com uma 
bela festa sobre “Princesa Cute 
da Disney”, no dia 13 de setembro, 
quando o olhar orgulhoso de 
seus papais, Ilhana Ferreira de 
Almeida Leal e Alan Stone Rebelo, 
chamava atenção dos convidados. 
Parabéns, que Papai do Céu regue 
o seu crescer com todo amor e 
carinho do mundo, é o anseio da 
Tia Katita!!!

O fofurômetro vai 
às alturas com sua 
presença!!! É a Maria 
Pessanha de Faria Uzai, 
a divazinha do mundo de 
seus papais: Raquel Maria 
e Alexandre Uzai. Uma joia 
rara!!!

Um príncipe nobre!!! É o 
Felipe Filho, o troféu mais 
imponente de seus papais: 
Ana Paula Conte e Felipe 
Alves. Um sonho o pequeno!!!
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