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Amanhãserá inauguradomais um
RestaurantePopularBomPrato na
Cidade, que funcionaránoDiqueda
VilaGilda. OgovernadorMarcio
Françavirá paraaentrega.

Aindadá tempodecomprar
presentesúnicos e feitos porartistas
eartesãos locaisnoEmpório
Criativo, queacontecesábado, na
AABBSantos, noGonzaga, das10 às
20horas. Oevento éproduzido por
SandraCarvalho eVivian Farah.

Hoje, 19h, GilbertoRuatoma toma
possecomopresidente reeleito do
ClubeXV juntamentecomanova
diretoria.

A tradicionalMissadeNatal da
SociedadePortuguesade
BeneficênciadeSantosserá
realizadaquinta-feira, às 9h, na
CapelaSantoAntônio.Acelebração
reúnediretores, sócios,
colaboradoreseamigosda
Beneficência, e nesteanocontará
comaparticipaçãodoCoral do
CoraçãodeMaria, soba regência de
TeruoOdaeCoral doNúcleo Infantil
SantoAntônio.

Entreos dias 4 e6 de janeiro, Santos
recebeo Festival doBaconeda
CervejaArtesanal commais de40
FoodTrucks nosArcos doValongo.
Paralelamente, acontece tambémo
Festival do churros, nomesmo local.

APinacotecaBenedictoCalixto, o
museuàbeira-mardeSantos,
apresenta, de amanhãaté dia 3 de
fevereiro, a exposição individual de
EwelyBranco, queocupará as
quatro salas dopavimento térreodo
casarãohistórico. Amostra, com18
obras, nos remeteaouniverso
femininoeàsdiversas questões
relacionadasàmulher.

José Esteves Evangelidis, que
coordena commaestria o
ProgramaMemórias-História
Oral, e a vereadora
Audrey Kleys, na festa de
lançamento do projeto
Voz dos Imigrantes I - Portugal

O presidente do Centro Cultural
Português, JoséDuarte de
AlmeidaAlves, eMaria de

FátimaAlves, no evento que
festejou amemória portuguesa

Silvia Papa tambémesteve
nobelo SalãoCamoniano do
CentroCultural Português

Bia Benatti
está a todo
vapor neste
final de ano
para dar
conta de
preparar
seus doces,
que alémde
lindos são
deliciosos

ALEXSANDERFERRAZ

AdoroNatal e todoclimadessa
época.Masse temumatradiçãocheia
decontrovérsiaséoamigo-secreto.
Tenhodezenasdehistóriasde
presentesque recebiequenada
tinhamavercomigo.Mesmoassim,
insistoemparticipar, convencendoa
mimmesmadequesóa
confraternização jávaleapena.
Comigoacontecemcoisas

estranhasemamigo-secreto.Por
exemplo:ganheiomesmopresente
durantedoisanosseguidos.Eda
mesmapessoa!Certamente,eladevia
gostarmuitodoCDMúsicade
Barzinho.Emedeuomesmo,sendo

queháumasériedeles.
Certavez,minhaamigaocultame

deuumacamisetauns trêsnúmeros
maiores.Deduasuma,ounãoprestou
amínimaatençãooumeachabem
maisgordinha.Omáximomesmofoi
oanoemque fiquei sempresente.O
organizadornãocolocoumeunomee
duplicouodele.
Paracompletarminhasagana troca

depresentes, conseguiganharo
mesmolivroemdoisamigossecretos

nomesmofinaldeano.Enãodava
para trocar,pois tinhamdedicatórias,
oqueeuadoro,diga-sedepassagem.
Acabaquedeixoumnacozinhae
outronasalade jantar.
Nofim,achoquecontinuo

participandoporque jápasseiaachar
divertidosessesacontecimentos.Se
tudocorrerbemacabasendo
decepcionante.Eu jáesperoporalgo
inusitado.
Outra coisa quemeatrai são as

festas de entrega de presentes.
Gosto de ver até as que não
participo.Geralmente, no bar ou na
pizzaria, que nesta época são
dominadospelas confraternizações
de fimde ano.
Éengraçadoporque,geralmente,

todomundo jásabequemtirouquem
emesmoassimfingecaradesurpresa
acadaanúncio.Afinal, todaempresa
temacentralde fofocas,queacaba
espalhandoumpoucode tudocomo

rastilhodepólvora.
Piorsãoasdescriçõesdecadaum.

Temaquelesquenãosabemfazer
suspensee logo jávãoentregando
quemtirou.Outros,sãoperitosem
atrairaatenção.Temospiadistaseos
quesabemimitara todosdoescritório
comperfeição.Essessãoosdiscursos
maisesperados.
Claro, festada firmasempre tem

climinha.Alguémquebrigououque
estádecasocomocolegaouque
andouarrastandoaasaparaquem
nãodevia.Tudo issoengrossaocaldo
quedeixaessasconfraternizações
eventos imperdíveis.

Luara Fonseca, 13
anos, umadas

principais
influenciadoras

digitais da região,
lançou sua linha de
produtos no sábado
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Ocontroversoamigo-secreto

FábioNunes,
o Fabião, foi
prestigiar o
lançamento
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