
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miami # 1 

Miami acho que vou contar por capítulos. 

Uau… confesso que foi uma surpresa para mim. Mas meu 
início profissional na arte, aconteceu por lá. E você vai 
entender como… 

Recebi o convite inusitado de um amigo, que se tornou sócio 
e continua amigo, para ir com ele até Miami em 2013. 

Objetivos pouco claros, mas estranhamente para mim (já que 
não fazia o menor sentido lógico), senti que seria uma 
oportunidade interessante, mas não me pergunte o porquê. 

Faço um parêntese para dizer que tenho aprendido a ouvir 
meus instintos. Deixar fluir, mesmo que coisas estranhas, 
tornaram-se parte do meu dia a dia. 

Contei em casa para minha esposa, ela já olhou mais um 
daqueles meus instintos suicidas, mas como sempre, me 
deu todo suporte. Lembrando que estávamos grávidos do 
meu caçula, e parceria é parceria rssr. 

Vamos lá então, partiu Miami. 

E lá se seguiram mais 4 idas no mesmo ano. 

Grandes amizades nasceram, e uma delas, mesmo que sem 
saber, me conectou com o universo da arte. 

Fazendo uma longa história curta, (nos próximos capítulos 
eu estico a prosa), mas uma dessas amizades, uma senhora 
apaixonante, Silvia Coltrane, nos ciceroneou incrivelmente 
em nossas viagens filosóficas e empreendedoras, que incluía 
em abrir um restaurante por lá. 

Como forma de agradecer a sua hospitalidade absurdamente 
amável e acolhedora, enviei uma obra muito especial.  

O título da obra: HOPE. Sentia que esta obra me conectaria 
ao meu vir a ser, pois, meu agradecimento era praticamente 
uma despedida, ao menos temporária de Miami, já que 
Antonio nascera em janeiro de 2014, e meus planos haviam 
sido adiados pelos problemas de saúde de meu pequeno. 

Mas, o universo sabe o que faz. E uma grande, doida, e não 
menos maravilhosa transformação acabara de iniciar em 
minha vida. 
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