
Em noite de autógrafo, 
jovem lança primeiro livro

THIAGO RHUÁ

“Ela tem poucos amigos, 
mas sua beleza indiscutível 
encanta a todos e Arthur 
está entre eles. Será pos-
sível ele se apaixonar ape-
nas por um olhar? Ele seria 
capaz de entrar na vida de 
uma menina misteriosa e 
descobrir todos seus segre-
dos?”.

O livro ‘Os anjos te pro-
tejam por mim’, do jovem 
escritor barra-bugrense 
Thiago Rhuá, hoje morador 
de Denise, acaba de ser ofi-
cialmente lançado, em uma 
emocionada noite de autó-
grafos na Escola Estadual 
Joaquim da Costa Marques, 
em Denise, com a presença 
especial de autoridades lo-

‘Os anjos te 
protejam por mim’ 
é do jovem 
escritor Thiago Rhuá

A avó materna 
do escritor(...) 
falou do amor 
pelo netoThiago Rhuá nasceu em Barra do Bugres mas mora em Denise
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cais, familiares e amigos.
Durante a cerimônia, re-

alizada no dia 15 de junho, 
a avó materna do escritor, 
Ademide Xavier de Olivei-
ra, carregada de emoção, 
falou do amor pelo neto, 
parabenizou pela bela obra 
e recitou o poema  “Os Cis-
nes”, de Júlio Salusses. 

Em sua noite especial, o 
escritor Thiago Rhuá tam-
bém usou a palavra e agra-
deceu a todos. Com seu jeito 
simples, tranquilo, focado, 
antes de falar de sua obra, 
fez um relato emocionante 
de sua vida, não comum 
para um jovem de apenas 
17 anos; contou em sínte-
se sua história, destacando 

sempre o amor em primeiro 
lugar pela família.

Já sobre o livro, Thiago 
afirmou que este começou a 
ser escrito no final de 2016 
e conta a história de Arthur, 
um garoto renomado na so-
ciedade, com pais bem-su-
cedidos e que se apaixona 
por Amanda, uma garota 
recém-chegada na cidade, 
mas que ninguém conhece 
seu passado. 

AUTOR - Thiago Rhuá 
nasceu em Barra do Bugres 
e atualmente mora em De-
nise. Sempre foi encanta-
do por romances, novelas, 
filmes, porém, sua maior 
paixão, é escrever. Sua vo-
cação para escrita foi des-
pertada aos 11 anos. 

Para continuar impactan-
do a vida de outras pessoas, 
o escritor afirma que outros 
romances estão sendo ras-
cunhados e, em breve, esta-
rão a disposição do público. 
(Com informações Click 
Denise)
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