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O sonho de Manuela
Manuela, desde pequena, sonhava em ser cantora, mas sua mãe Berenice, sempre
falava que isso não dava futuro.
Um dia na escola, Manuela observou sua professora colocando no mural um panfleto
dizendo: “Show de Talentos musicais. Venha brilhar!” Quando terminou de ler, perguntou:
- Professora Mariana, que dia vai ser o show de Talentos?
- Será 20/09 às 14h30min, no Ginásio Maitê.
- Você vai participar?
- Acho que sim, professora!
Ao chegar em casa, depois da aula, Manuela foi falar com sua mãe:
- Mãe!!!
- Oi, filha, o que é?
- Então, no Ginásio Maitê vai ter um show de Talentos, posso participar?
- Você não vai! Eu já falei para você esquecer isso!!!
Manuela foi para seu quarto e pensou: “Vou escondida!”
No dia 20, Manuela, chegou, cantou para os jurados, eles a aprovaram e ela foi para o
seu lugar. Minutos depois, sua mãe apareceu do nada e falou para ela ir embora e esquecer
isso, mas recusou-se e disse:
- Mãe, eu preciso ficar essa é a minha chance!
- Não!!! Vamos!!!
Após muita conversa e insistência, ela conseguiu convencê-la.
Manuela cantou novamente, ganhou o show de Talentos e continuou seguindo seu
sonho, agora com aprovação de sua mãe e fã. Ela fez aula de canto para se aperfeiçoar, se
apresentou em outros países e conseguiu até fama internacional.
Hoje está vivendo na França com seu marido e seus dois filhos: Lucas e Luciana, e está
grávida de Leon, mas isso não a impediu de continuar com a carreira de cantora.

