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Adoro Natal e todo clima dessa
época. Mas se tem uma tradição cheia
de controvérsias é o amigo-secreto.
Tenho dezenas de histórias de
presentes que recebi e que nada
tinham a ver comigo. Mesmo assim,
insisto em participar, convencendo a
mim mesma de que só a
confraternização já vale a pena.
Comigo acontecem coisas
estranhas em amigo-secreto. Por
exemplo: ganhei o mesmo presente
durante dois anos seguidos. E da
mesma pessoa! Certamente, ela devia
gostar muito do CD Música de
Barzinho. E me deu o mesmo, sendo

dezembro de 2018

FERNANDA LOPES

O controverso amigo-secreto
que há uma série deles.
Certa vez, minha amiga oculta me
deu uma camiseta uns três números
maiores. De duas uma, ou não prestou
a mínima atenção ou me acha bem
mais gordinha. O máximo mesmo foi
o ano em que fiquei sem presente. O
organizador não colocou meu nome e
duplicou o dele.
Para completar minha saga na troca
de presentes, consegui ganhar o
mesmo livro em dois amigos secretos

no mesmo final de ano. E não dava
para trocar, pois tinham dedicatórias,
o que eu adoro, diga-se de passagem.
Acaba que deixo um na cozinha e
outro na sala de jantar.
No fim, acho que continuo
participando porque já passei a achar
divertidos esses acontecimentos. Se
tudo correr bem acaba sendo
decepcionante. Eu já espero por algo
inusitado.
Outra coisa que me atrai 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
dominados pelas confraternizações
de fim de ano.
É engraçado porque, geralmente,
todo mundo já sabe quem tirou quem
e mesmo assim finge cara de surpresa
a cada anúncio. Afinal, toda empresa
tem a central de fofocas, que acaba
espalhando um pouco de tudo como

rastilho de pólvora.
Pior são as descrições de cada um.
Tem aqueles que não sabem fazer
suspense e logo já vão entregando
quem tirou. Outros, são peritos em
atrair a atenção. Tem os piadistas e os
que sabem imitar a todos do escritório
com perfeição. Esses são os discursos
mais esperados.
Claro, festa da firma sempre tem
climinha. Alguém que brigou ou que
está de caso com o colega ou que
andou arrastando a asa para quem
não devia. Tudo isso engrossa o caldo
que deixa essas confraternizações
eventos imperdíveis.

ALEXSANDER FERRAZ

José Esteves Evangelidis, que
coordena com maestria o
Programa Memórias-História
Oral, e a vereadora
Audrey Kleys, na festa de
lançamento do projeto
Voz dos Imigrantes I - Portugal
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O presidente do Centro Cultural
Português, José Duarte de
Almeida Alves, e Maria de
Fátima Alves, no evento que
festejou a memória portuguesa

Silvia Papa também esteve
no belo Salão Camoniano do
Centro Cultural Português
Amanhã será inaugurado mais um
Restaurante Popular Bom Prato na
Cidade, que funcionará no Dique da
Vila Gilda. O governador Marcio
França virá para a entrega.
Ainda dá tempo de comprar
presentes únicos e feitos por artistas
e artesãos locais no Empório
Criativo, que acontece sábado, na
AABB Santos, no Gonzaga, das 10 às
20 horas. O evento é produzido por
Sandra Carvalho e Vivian Farah.
Hoje, 19h, Gilberto Ruatoma toma
posse como presidente reeleito do
Clube XV juntamente com a nova
diretoria.

Fábio Nunes,
o Fabião, foi
prestigiar o
lançamento

A tradicional Missa de Natal da
Sociedade Portuguesa de
Beneficência de Santos será
realizada quinta-feira, às 9h, na
Capela Santo Antônio. A celebração
reúne diretores, sócios,
colaboradores e amigos da
Beneficência, e neste ano contará
com a participação do Coral do
Coração de Maria, sob a regência de
Teruo Oda e Coral do Núcleo Infantil
Santo Antônio.
Entre os dias 4 e 6 de janeiro, Santos
recebe o Festival do Bacon e da
Cerveja Artesanal com mais de 40
Food Trucks nos Arcos do Valongo.
Paralelamente, acontece também o
Festival do churros, no mesmo local.
A Pinacoteca Benedicto Calixto, o
museu à beira-mar de Santos,
apresenta, de amanhã até dia 3 de
fevereiro, a exposição individual de
Ewely Branco, que ocupará as
quatro salas do pavimento térreo do
casarão histórico. A mostra, com 18
obras, nos remete ao universo
feminino e às diversas questões
relacionadas à mulher.

Luara Fonseca, 13
anos, uma das
principais
influenciadoras
digitais da região,
lançou sua linha de
produtos no sábado
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Bia Benatti
está a todo
vapor neste
final de ano
para dar
conta de
preparar
seus doces,
que além de
lindos são
deliciosos

