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As manhãs continuam limpas, hígidas, per-
feitas como o sistema vital que as rege, pro-
duzindo auroras e poentes deslumbrantes.

O sol continua iluminando a nervura das dunas e
animando os colibris a drenar o néctar das flores,
regendo o halo da fotossíntese, no que se poderia
batizar de “espetáculo da vida”. 

No Dia de Finados preferi colorir a vida com
imagens que se eternizaram pela força da beleza
com que foram concebidas. Imagens que fazem
parte de um belo livro com muitas das obras de
Pierre Auguste Renoir (1841-1919), o pintor da ale-
gria, do sol, da música, das gordas mulheres nuas
e evanescentes. 

Nascido na região pedregosa do Limousin, co-
meçou a trabalhar ainda meninote, pintando por-
celana. Aos 21 anos desembarcou em Paris e logo
ficou amigo de Monet, Pissarro, Cézanne, Degas,
Manet – todos artistas das coisas simples, da gente
comum, das mulheres do povo, das luzes coloridas
das cidades e campos. 

Com Renoir e amigos nasceu o Impressionismo,
essa mescla do movimento com os reflexos treme-

luzentes da natureza. O fim dos planos fixos, das
atitudes hieráticas, das poses e protocolos. Mas as
massas não aceitaram os impressionistas! Riam de-
les: riso dos tolos... Que logo se transformou em lá-
grimas com a guerra franco-prussiana de 1870. Só
após a carnificina é que se redescobriu o valor da
alegria de viver, dos parques, das festas, das flores,
do nudismo, do Impressionismo. 

A partir de 1890, Renoir é famoso não só na Fran-
ça, mas em todo o mundo. Suas mulheres nuas, fi-
sicamente palpáveis, corporificadas, vivas, opu-

lentas são disputadas pela elite mundial a peso de
ouro. Ele fica rico e como todo milionário francês,
se manda para o Sul, para o iluminado Midi, em
busca do encontro do sol com o mar, onde o mo-
mento tem o valor da imortalidade. Mas as guerras
sempre voltam e o pano vermelho da tragédia de
1914 termina com a “Belle Époque”. Já não há bai-
les, nem luzes, nem quadros alegres. O mundo dos
impressionistas durou pouco! 

As delicadezas e ternuras dos pintores amigos
de Renoir vão durar para sempre. O otimismo, a

leveza, a vibração das cores, das folhas ao vento,
da felicidade fugaz, do todo indivisível, dos seios
nus, dos sorrisos, das águas claras, das manhãs
iluminadas permanecerão eternamente, mar-
cando o mais alto momento da pintura em to-
dos os tempos! 

No fim da vida ficou doente, com as mãos muti-
ladas. Mas continuou a trabalhar. 

Talvez Renoir tenha sido mais que um impres-
sionista. Sua vitalidade sensual, ao criar lindas e gor-
das mulheres nuas através de pinceladas fragmen-
tadas, fazia o reflexo das cores submergir sob a for-
ça das formas. Neste sentido foi mais ligado ao mes-
tre do nudismo – Ingres – do que a Monet. Seus tons
alaranjados e avermelhados fugiram à ortodoxia da
escola impressionista. Eram mulheres com boche-
chas rosadas e lábios carminados que estavam além
da luz, mais próximas da alegria de viver, longe da
brutalidade do mundo: sempre na “Belle Epoque”... 

A beleza de seus últimos quadros atinge o máxi-
mo: é o êxtase das cores espalhadas sobre as telas
em pinceladas soltas: mulheres como se fossem bor-
boletas da Primavera.

e o reflexo das cores submersas 
sob a força das formas

RENOIR
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“A DOR PASSA,
mas a beleza permanece”, disse
Renoir, um dos maiores pintores

impressionistas, mestre em fixar em suas
telas a luz, o brilho e a beleza das coisas. Pierre-
Auguste Renoir (1841-1919) nasceu em família

modesta – o pai era alfaiate. Seu estilo artístico era
marcado pela presença de cores fortes e brilhantes,
texturas e linhas harmônicas. O sentimento lírico é

outra característica importante nas obras de
Renoir. Em suas pinturas prevaleceram as

formas humanas individuais, grupos 
de pessoas e paisagens. Aqui, sua

famosa tela de 1888, A
Colheita de Flores
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JANTAR PARA SARNEY

O ex-presidente José Sarney entre Anna Graziella Neiva Costa, 
o Repórter PH e César Bandeira

Roseana e José Sarney com Anna Graziella Neiva Costa e Raissa
Braúna Moreira Lima

HERANÇA
que ficou de belos tempos com
Piazzola, Borges e Gardel 

M
eu saudoso amigo
Amândio Rocha,
um português de
alma maranhense

que aqui constituiu família e
deixou uma herança de filhos,
netos e de uma incontornável
alegria de viver, foi quem me
apresentou Bragança e o Solar
Bragançano, que se tornou para
mim ao longo dos anos que
privei da convivência com ele
em mais do que um
restaurante. É a casa familiar
onde se pode resgatar as
memórias das comidas de pote
e alimentar a amizade, porque é
à mesa, e com vinho, que a
amizade se alimenta. 

Lembro-me bem da última
vez que voltei a Bragança.
Amândio era vivo e mantinha
uma casa de férias em Póvoa de
Varzim. Depois de ter comido
um ovo enriquecido com
Amanita caesarea (um dos
melhores cogumelos selvagens
que há) e uma canja de galinha
e pombos torcazes (estava tudo
tão bom que já não tive
estômago para o tenro naco de
carne mirandesa com arroz de
boletos), fui ao teatro municipal
ouvir os tangos eruditos de
Astor Piazzola. Das quatro
estações porteñas (sinto sempre
calafrios com a do inverno) a
Balada para un loco, foram doze
temas interpretados por um
sexteto de luxo que só se
conheceu uns dias antes do
espetáculo Piazzola 100,
integrado no Classic Fest
Bragança: Héctor del Curto
(bandoneón), David Castro-
Balbi (violino), Adrián
Fioramonti (guitarra eléctrica),
Tiago Pinto-Ribeiro
(contrabaixo), Rosa Maria
Barrantes (piano) e Rubén
Peloni (voz).

Héctor del Curto chegou
mesmo a tocar com Piazzola
(1921-1992), o homem que
reinventou o tango e que deixou
os argentinos, em especial os
porteños (como se chamam os
habitantes de Buenos Aires)
divididos entre a dúvida e a
fúria durante longas décadas.
Para conquistar os seus
compatriotas, teve primeiro que
triunfar na Europa e
universalizar o novo tango, com
variantes clássicas e jazísticas
que ofendiam os defensores do
tango puro e tradicional, mais
previsível e dançável.

Piazzola era um gênio, mas
nem os gênios conseguem ser
unânimes. Outro criador genial
argentino, o escritor Jorge Luís
Borges, também não o
apreciava, embora não tenha
tido a ousadia de o
responsabilizar pelo declínio do
tango, que situou em 1910,
pouco tempo depois de
imigrantes alemães terem
levado o bandoneón para a
Argentina, instrumento que
acabaria por se tornar no
símbolo do próprio tango.

Em 1910, Carlos Gardel, a
mais famosa voz do tango, tinha
apenas 20 anos e ainda não
havia gravado nenhum dos
temas que o imortalizaram. A
sua consagração só aconteceria
em 1934, com o papel principal
no filme El día que me quieras,
produzido pela Paramount.
Durante as filmagens, Gardel
conheceu o pequeno Piazzola,
que vivia em Nova York com os
pais emigrantes e que, por falar
bem inglês, acabou por assumir
o papel de tradutor e ter uma
pequena interpretação no filme
como ardina (um vendedor de
jornais de rua que apregoando a
notícia chama a atenção do
potencial cliente).
Surpreendendo com os seus
dotes musicais, embora não
para o tango, Piazzola chegou a
tocar com Carlos Gardel. E, no
ano seguinte, só não integrou a
fatídica excursão de Gardel à
Colômbia (o avião em que

seguia a sua comitiva caiu, sem
deixar sobreviventes) porque
tinha apenas 14 anos e as
autoridades americanas não o
terão autorizado a viajar. Pouco
antes de morrer, Gardel tinha
gravado Por una cabeza, que
viria a se tornar num dos
grandes ícones do tango. Borges
não tinha razão quanto ao
declínio da canção argentina.

Em 1965, o mesmo Borges
chegou a gravar um disco com
Piazzola, intitulado El Tango. A
experiência, em vez de os
aproximar, afastou-os ainda
mais. Para Borges, que escreveu
as letras, o disco não tinha nada
de tango. Desagradado com os
arranjos de Piazzola, passou a
chamá-lo “Astor Pianola”.
Piazzola respondeu, acusando
Borges de ser “surdo” e
“ignorante”.

Borges era tudo menos
ignorante. Ninguém terá lido
tanto como ele, mesmo cego
(liam para ele). No entanto,
como lembra um dos seus
leitores, o também escritor e
bibliófilo Alberto Manguel,
“parecia surdo à música”. O
tango que Borges apreciava era
o tango rufia, dançado na rua,
nos bares e nos prostíbulos, no
início apenas por homens,
depois por um homem e uma
mulher, esta sempre submissa.
Com o tempo, foi-se cansando
do lado mais noturno do tango,
que, aos seus ouvidos, ainda
segundo Manguel, lhe parecia
“demasiado sentimental”. Mas o
tango é mesmo isso, “um
sentimento triste que se pode
dançar”, como resumiu o poeta
e compositor argentino
Henrique Santos Discépolo.

Embora seja menos
dançável, o tango de Piazzola
também está cheio de
dramatismo e melancolia. É
impossível ouvir Adiós Nonino
ou Balada para mi muerte, por
exemplo, sem sentir um
estremecimento.

Escutar alguns destes temas
de Piazzola em Bragança levou-
me até Buenos Aires, cidade
que visitei pela primeira vez no
final de uma viagem pelos
vinhedos no vale de Colchagua,
no Chile, e em Mendoza e
Tupungato, na Argentina.
Nesses curtos dias, olhei a
cidade por cima e encantei-me
com os seus bairros típicos, os
seus mercados, os seus jardins e
avenidas largas, o culto pela
parrilla de carne, até visitei o
estádio do Boca Juniors, um dos
templos da devoção passional
dos argentinos ao futebol. Fui
turista e, sem tempo para
percorrer a geografia de Borges,
Carlos Gardel ou Piazzola, sem
sentir o viver nostálgico de
Buenos Aires, não cheguei a
conhecer a verdadeira alma da
cidade e dos porteños. 

Aos poucos fui percebendo-a
um pouco melhor ouvindo uma
e outra vez um CD que comprei
numa loja de Buenos Aires, com
recriações de músicas de
Piazzola pela extraordinária
Camerata Porteña. Foi através
desse CD que descobri o tema
Oblivion, o meu preferido de
Piazzola. Oblivion, aqui no
sentido de esquecimento
permanente, morte. O tal “país
desconhecido”, de que falava
Shakespeare. É um tango
instrumental cheio de tristeza e
beleza que dispensa palavras.
Só apenas ouvido e
sensibilidade.

Gostava de o ter escutado
em Bragança, mas não fez parte
do alinhamento. São opções. O
leitor que me desculpe, mas
também não me ocorre
nenhum vinho para ser citado.
Talvez nem valha a pena.
Embora fale só de tango, há
muito de vinho pelo meio,
acredite. Na Argentina, ambos
são contemporâneos e sempre
se alimentaram mutuamente.

JANTAR PARA
RUBENICE
FERNANDES

Com uma reunião entre familiares e
amigos mais íntimos, Rubenice e Rodrigo
Fernandes Fernandes comemoraram a
nova idade dela em noitada das mais
alegres e descontraídas, com direito a
jantar e bolo de aniversário.

Rafael, Raissa, Rubenice, Rodrigo Filho e Rodrigo Fernandes Rodrigo e sua mâe Margareth e a esposa Rubenice

Gardênia, Rubenice, Nádia, Mariana, Célia e Sandra Rafael Fernandes e Isabela

Rubenice sopranto a vela do boloMárcio Fernandes e  Vanessa

Melina e Luiz Carlos Cantanhede Fernandes

Jorge Murad entre Anna Graziella e Luiz Carlos FernandesO Chef Warwick Trinta cumprimentando o ex-Presidente

Vista panorâmica da mesa com José Sarney no centro

O
ex-presidente José Sarney
saiu, finalmente, da toca e
no último fim de semana

compareceu a um jantar em sua
homenagem no bistrô Alameda
Trinta. Acompanhado da filha, a
ex-governadora Roseana Sarney, e
do genro Jorge Murad, Sarney era
só alegria e simpatia, numa noite
de boas conversas, deliciosos

quitutes preparados pelo Chef
Warwick Trinta e o mais alto astral
de um grupo formado, ainda, pelo
ex-deputado César Bandeira, a
desembargadora eleitoral Anna
Graziella Neiva Costa, a
oftalmologista Raissa Braúna
Moreira Lima, Melina e Luiz Carlos
Cantanhede Fernandes, Flávia e
Nilson Ferraz e este Repórter PH

Nádia e Diogo Moura



imirante.com - São Luís, 6 e 7 de novembro de 2021. Sábado/ Domingo   3

Helcio Póvoa, CEO da AD Shopping e Tony Bonna, da direção geral,
ladeiam Angélica Claudino, presidente do Grupo Claudino, e Vera
Claudino, diretora de Comunicação e Marketing do Grupo Claudino

L
OU MARQUES é uma das mulheres na capa
da última edição da revista
Empreendedoras em Ação, do Conselho

Nacional da Empresária (CNE), com lançamento
em Caxias do Sul. Foi pedido à Associação
Comercial do Maranhão um nome que
representasse a ACM Mulher, e por indicação do
Presidente Christiano Fernandes, da vice-
presidente Magnólia Rolim, e da Presidente do
Conselho da Mulher Empresaria da ACM, Jacira
Haickel, foi votado o nome de Lou Marques,
para representar a mulher empresária
maranhense, tanto por todo o seu histórico de
empreendedorismo, quanto por sua dedicação
às causas sociais

A HISTÓRICA COMUNHÃO COM O PAPA

O
ENCONTRO DA MÃE DESTE
REPÓRTER PH, Dona Zazá
Holanda, registrado pelo

fotógrafo oficial do Vaticano (à direita)
e pelo fotógrafo Valdo Melo (no alto) no
momento em que ela recebia a
comunhão do hoje Santo Papa João
Paulo II, durante a Missa Campal que ele
celebrou no Aterro do Bacanga, em São
Luís, vai ser colocada em lugar de
destaque, durante cerimônia religiosa
na manhã deste sábado, na Casa
Paroquial da Igreja Matriz de São
Sebastião, na nossa cidade natal.

A homenageada, nascida em 21 de
agosto de 2024 em Presidente Dutra,
onde foi batizada e registrada com o
nome de Maria Nazaré Gomes
Cavalcante era, coincidentemente, filha
de um fazendeiro da região que tinha o
mesmo nome do Santo Papa: João Paulo
da Silva.

Além desse fato, ela entrou para a
história da cidade em que nasceu como
a primeira e única filha de Presidente

Dutra a viver a grande emoção de fé
cristã de receber das mãos de São João
Paulo II, a hóstia da sagrada comunhão.

O fato se tornou tão marcante e
significativo que o pároco da Paróquia
São Sebastião daquela cidade, Padre
Jandeilson Rodrigues de Alencar,

acolheu com a melhor boa vontade a
doação que fizemos para a Casa
Paroquial da Igreja de São Sebastião,
de uma cópia, devidamente
emoldurada, da foto que foi conseguida
pela família da homenageada nos
arquivos do Vaticano.

O advogado Luís Augusto Guterres será condecorado pelo Tribunal de Justiça
na próxima sexta-feira, dia 19

MEDALHA PARA GUTO GUTERRES

L
uís Augusto Guterres é advogado
atuante e sócio do escritório
Guterres & Gonçalves Advogados

Associados; membro ativo da
Academia Maranhense de Letras
Jurídicas; Conselheiro Federal
(2016/2019) e Conselheiro Estadual
da OAB-MA em vários mandatos;
autor de diversas obras literárias e
agora comemora o anúncio de mais
um título, que vem coroar sua bem-
sucedida e dinâmica carreira jurídica.

Ele irá receber a honrosa medalha
“Desembargador Antônio Rodrigues
Velozzo”, a ser outorgada pelo

Tribunal de Justiça do Maranhão. 
O nome de Luís Augusto Guterres

teve indicação do Des. Jorge Rachid
Mubárack Maluf que foi aprovada por
unanimidade pela corte do TJMA.

A entrega da importante distinção
será no próximo dia 19 de novembro,
às 10h, na sala das sessões plenárias,
na sede do TJMA na Praça Pedro II,
sob o comando do Desembargador
Lourival Serejo Sousa, Pres. do TJMA. 

Devido às restrições impostas pela
pandemia em curso, a cerimônia será
restrita ao agraciado e não permite a
presença de convidados.

Expectativa de Salgado
O poeta Salgado Maranhão, que aniversaria no próximo dia 13, aguarda

com certa dose de expectativa a eleição para a cadeira 20 da Academia
Brasileira de Letras.

A escolha do sucessor do jornalista Murilo Melo Filho está marcada para a
próxima quinta-feira, dia 11.

Concorrem com Salgado Maranhão o cantor e compositor Gilberto Gil e
Ricardo Daudt.

Mulheres proibidas
Na última quinta-feira, a Academia Brasileira de Letras elegeu, como

candidata única à vaga de Affonso Arinos de Mello Franco, a atriz Fernanda
Montenegro.

Em 124 anos de história, a ABL elegeu apenas oito mulheres: Rachel de
Queiroz, Dinah Silveira de Queiroz, Lygia Fernandes Telles, Nélida Piñon,
Zélia Gattai, Ana Maria Machado, Cleonice Berardinelli e Rosiska Darcy de
Oliveira.

Até 1976, o regimento interno proibia a inscrição de mulheres na Casa de
Machado de Assis.

Maranhense no UFC
O lutador maranhense Caio Borralho está passando esses dias em São

Luís na companhia da família.
Para quem não sabe, Caio acabou de assinar contrato com a

disputadíssima liga UFC, após vitória por nocaute em luta realizada em Las
Vegas, nos Estados Unidos, durante o reality Dana White’s Contender Series.

O lutador reside há sete anos em São Paulo. Nesse período, ele participou
de onze lutas com o saldo de dez vitórias – das quais, nove seguidas.

Caio Borralho não sofre derrota em lutas desde 2015.

Terra de encantos
A Secretaria de Turismo do Governo do Maranhão está colhendo bons

frutos na Festuris, a Feira Internacional de Negócios Turísticos, que acontece
até amanhã na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

Tudo por conta do atraente layout do estande e material promocional
distribuído entre os participantes da feira, como os catálogos “Paraíso do
Kitesurf”, “Um Maranhão de possibilidades” e “Maranhão de experiências”.

Todo esse conjunto de produtos faz parte da campanha publicitária
“Maranhão, Terra de Encantos”, que vem sendo criada e desenvolvida pela
agência Clara Comunicação desde 2017.

Esperança no chiclete
Maranhenses que estão circulando pelo Rio podem conferir, às quartas e

quintas, o espetáculo “A esperança na caixa de chicletes Ping Pong”, no Teatro
Casa Grande.

Dirigido por Clarice Niskier, o espetáculo explora a obra poético-musical
do maranhense Zeca Baleiro. 

“A esperança na caixa de chicletes Ping Pong” traz cenas que falam do
Brasil, de questões sociais e do cotidiano, com uma discussão lírica sobre a
ética no mundo contemporâneo.

Elas fazem
O governo do estado está ultimando os preparativos para entregar nas

férias de janeiro o Shopping Rua Grande, o primeiro shopping cultural do
Maranhão.

Com investimentos da ordem de R$ 1,8 milhão, o empreendimento
funcionará diariamente, das 9h às 21h, com atrações culturais no período da
noite.

Um detalhe interessante é que boa parte dos serviços de construção civil
do shopping está sendo realizado por mulheres.

Em parceria com a ong Ela Faz, a obra reúne mulheres pedreiras,
eletricistas, pintoras, gesseiras etc.

Bolsonaro e as redes sociais
Quem ainda não entendeu o cerco, e as medidas judiciais de bloqueio que

vem sendo feito nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro e aos seus
apoiadores pela oposição e seus parceiros instalados em vários gabinetes de
Brasília, terá uma dimensão mais clara a partir do levantamento divulgado
pelo site Metrópoles. 

Segundo o levantamento, Jair Bolsonaro mantém sua alta e boa
popularidade atestada por mais seguidores em suas redes sociais do que a
soma de todos os outros seus adversários políticos. 

Atualmente, Bolsonaro possui 41,9 milhões de adeptos nas redes. Os seus
opositores: 26,1 milhões de apoiadores do ex-presidiário Lula (PT); Sergio
Moro (Podemos); João Doria (PSDB); Ciro Gomes (PDT); e Eduardo Leite
(PSDB) juntos. 

Isso explica porque os líderes da CPI entraram com uma ação no STF
pedindo para que Bolsonaro seja excluído das redes sociais. 

Atual diretor-executivo
do Banco Mundial, o ex-
ministro da Educação
Abraham Weintraub dá
suas definições sobre
liberdade de expressão:

– Liberdade de

expressão é poder falar
algo que incomode,
mesmo que seja idiota,
ofensivo ou mentira (você
pode chamar o
responsável de idiota ou
processá-lo).

– É fazer uma piada
inconveniente (você pode
vaiar o comediante).

– É falar algo
desagradável,
principalmente aos
poderosos.

Liberdade de Expressão

Arquivo

AD E SÃO LUÍS SHOPPING FECHAM
PARCERIA ADMINISTRATIVA

A consolidação de uma parceria
entre a AD Shopping e o São Luís
Shopping foi anunciada
oficialmente Na última quinta-feira,
4, marcando um novo momento de
metas e planejamento estratégico de
ações do empreendimento na
capital maranhense.

A ação aconteceu com a presença
de empreendedores, lojistas e a
diretoria da AD, que é o maior grupo
independente de administração de
shopping centers do Brasil e está
presente nas cinco regiões do país.
Seu portfólio é composto por
empreendimentos de diversos
formatos, localizados tanto em
capitais quanto no interior.

A presidente do Grupo Claudino
– um dos empreendedores do
shopping –, Angélica Claudino,
destacou a importância da parceria
com a AD com o firme propósito de
ampliar e dinamizar as atividades do
shopping, consolidando ainda mais
a sua posição de destaque e
referência como moderno e atraente
centro comercial da cidade.

Enfatizando a satisfação plena de
empreendedores e lojistas, Tony
Bonna, da direção geral da AD, falou
das metas da AD para o São Luís,
considerando o seu potencial no
comércio. E observou que a AD
oferece gestão de qualidade há 30
anos e que atualmente está à frente
de 40 shoppings no portfólio. Os
números da AD são grandiosos: R$
5,6 bilhões de patrimônio
administrado; R$7,5 bilhões em
vendas/ano; 5,2 mil lojas; 225
milhões consumidores/ano.

Já o CEO da AD Shopping, Helcio
Póvoa, ressaltou a satisfação da
parceria com o São Luís Shopping,
em um momento de desafios diante
de uma crise que ainda traz
impactos e desafios para o setor
varejista. 

Mesmo com um cenário
desafiador, o grupo soube explorar
novas oportunidades e manter-se
em expansão, com a incorporação
do São Luís Shopping, o que
evidencia ainda mais a qualidade da
gestão da AD Shopping.
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Dona Elimar entre Mariléa Costa e Virgínia AlbuquerqueMaria José e José Maria AlvesNagib Oliveira e Agnes com Francisco Oliveira

Dona Elimar Figueiredo Almeida Silva com Jorge Rachid Maluf, Roberto Veloso, o
Repórter PH e Jamil Gedeon Neto Virgínia e Roberto Albuquerque com os filhos Janaína, Bebeto e Rafaela

João Guilherme de Abreu e Silvana com os homenageados Mariléa e Gerson

Clóris Padilha e Francisco Carvalho com José Ribamar Oliveira e Goretti

O Repórter PH com Jânia Buhatem Maluf, Milina Gedeon, Mônica Veloso 
e Mariléa Santos Costa

OS HOMENAGEADOS Mariléa e Desembargador do Trabalho Gerson de Oliveira Costa Filho com os anfitriões Roberto Albuq
Carlos Nina e o Repórter PH

JANTAR ELEGANTE
para homenagear o desembargado
Gerson de Oliveira Costa Filho

O
bonito apartamento de Virgínia e
Roberto Albuquerque, no
sofisticado edifício Two Towers,
na Península da Ponta d´Areia,

foi o palco do maravilhoso jantar que
Virgínia e Roberto Albuquerque
ofereceram na semana passada em honra
do desembargador do Trabalho Gerson de
Oliveira Costa Filho, por motivo de sua

eleição e posse na Academia Maranhense
de Letras Jurídicas.

Anfitriões que conhecem, como
poucos, a arte de receber com requinte e
categoria, os Albuquerque
proporcionaram uma noitada em que
nada faltou, muito menos a boa música
para alegrar o ambiente, quitutes
deliciosos, a melhor bebida e uma rápida

sessão de homenagem a Gerson, com
saudação do amigo advogado e
acadêmico Carlos Nina e do anfitrião
Roberto Albuquerque.

Emocionado, Gerson fez um rápid
discurso de agradecimento, seguido 
esposa Mariléa, que também se
manifestou para agradecer a bela
homenagem.
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Ribamar Oliveira Filho e Janaina

Mônica e o juiz federal Roberto Carvalho Veloso

Lucy e Luis Augusto (Guto) Guterres

Rafaela Mendes e Luis Roberto Albuquerque

Mônica e Fábio Lúcio SantosGabriel Costa e Larissa Teixeira

querque e Virgínia, o advogado 

Ednei Viégas Reis e Lindalva

Luis Roberto Albuquerque e Gustavo Carvalho

or

m

o

do
da
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Maria da Graça Albuquerque e João Nunes Neto

Desembargadores Jorge Rachid Maluf (e Jânia) e Jamil Gedeon Neto (e Milina)

Sérgio Ricardo Albuquerque Bogéa e Jercilene

Gerson e Mariléa com a filha Ana Valéria Santos Costa



Jacira e Joaquim Haickel

Evandro Júnior, Isael Campos (Mister Brasil Teen) e Jacira Haickel

José Luis Maciel (o Zé Gaiola) e o Repórter PH entre Isabella e
Benedito Ubaldo Silva

O Repórter PH com Vitor Hugo Cândido, vocalista do grupo
Argumento

Isabella Ubaldo, Jacira Haickel e Catharina BogéaHelker Tales França e esposa Bianca
Dona Filomena França (mãe do anfitrião) com o
filho Helysson França

Fernando França com os filhos Fernanda e
Fernando França Filho

Tâmara, Fernando França, Fárida e o Sr. Piva

Anne Pavão

Maíra Carvalho (colega médica) 
e Fernando França

Ana Paula Gelinsk

Pastor Thiago Cura e esposa Luana

Dr Leandro Sales

O Repórter PH entre Raizza Leite e Fernando França
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CLÍNICA DE LONGEVIDADE SAMBA  NO BLUE TREE

C
om uma bela recepção na última sexta-feira, o médico
nutrólogo Fernando França inaugurou no Edifício Tech
Office, na Ponta d´Areia, sua clínica de longevidade e bem-

estar, em modernas e sofisticadas instalações com o que há de
mais moderno para o melhor atendimento ao paciente de todas
as faixas etárias. Vale destacar que uma das grandes novidades
da clínica são os implantes hormonais  

U
ma bela e concorrida noitada com oito horas de samba nos
jardins do Hotel Blue Tree São Luís agitou muita gente jovem
no último fim de semana, com produção de Mário Moraes que

escalou para animar a noite, Ivan Marques, Grupo Argumento,
Grupo Feijoada Completa e Toninho Geraes, que é muito conhecido
por quem frequenta as rodas de samba da cidade do Rio de Janeiro
(RJ). Ele está na crista da onda por ter processado a cantora inglesa
Adele por plágio da melodia do seu samba Mulheres, gravado por
Martinho da Vila.

BRINDE À VIDA
Da genialidade de alguns se

alicerça a humanidade. Infeliz-
mente, da imprudência de ou-
tros também. Em torno de gran-
des e pequenas ideias ou fatos.
Vocês já pensaram na impor-
tância da maçã nas nossas
vidas?

Primeiro Adão e Eva, que ao
morderem a fruta nos tiraram
do paraíso e nos jogarem nesse
mundo louco. Depois a queda
da maçã na cabeça de Isaac
Newton que o inspirou a trans-
formar os conceitos da física. E
mais recentemente a maçã de
Steve Jobs, esse gênio que rein-
ventou a comunicação e nos
deixou tão precocemente. Pois
é, uma frutinha tão inocente...
Que no mundo etílico se ex-
prime por uma bebida pouco
nobre, a Cidra.

Essas considerações sobre
a maçã e a genialidade se pres-
tam como introdução para eu
publicar frases ilustrativas de
uma interessante caixa que em-
balou garrafa de vinho que me
presentearam dia desses.

Começo por uma que fala da
minha classe profissional. “Os
que bebem vinho vivem mais
do que os médicos que os proí-
bem”, dizia Mussolini.

Graças a Deus eu não incluo
essa proibição na minha prá-
tica, leitor! De um desconhecido
saiu essa chacota: “comecei
uma dieta... cortei a bebida e co-
midas pesadas e em quatorze
dias eu perdi duas semanas”.

“Os anos melhoram com o
passar dos vinhos” e “o vinho é
o melhor lugar para encontrar
os amigos” também estampam
essa caixa.

Assim como a famosa frase
de Napoleão sobre o champa-
nhe: “na vitória o merecemos,
na derrota precisamos dele”.

Ainda no campo das lutas
humanas, dizia Thucydides, fa-
moso historiador da Grécia an-
tiga, que “os povos mediterrâ-
neos começaram a sair da
barbárie assim que aprenderam
a cultivar a oliva e a vinha”.

Se assim for, tem uns bairros
da nossa cidade que estão pre-
cisando dessas culturas, amigo.
Segundo Pasteur, “existe mais
filosofia em uma garrafa de
vinho que em todos os livros”.
Esse era um amante do vinho!

Fernando Pessoa não ficou
muito distante: “boa é a vida,
mas melhor é o vinho”. Shakes-
peare, um pouco mais contido,
achava que “o bom vinho é um
camarada bondoso e de con-
fiança, quanto tomado com sa-
bedoria”.

Como bom francês, Victor
Hugo falou das duas paixões na-
cionais: “comer é uma neces-
sidade do estômago; beber é
uma necessidade da alma”.

Concluo com essa pérola do
Mário Quintana: “por mais raro
que seja, ou mais antigo, só um
vinho é deveras excelente:
aquele que tu bebes calma-
mente com o teu mais velho e
silencioso amigo”.

Aí eu lhe pergunto, leitor,
com tantos gênios defendendo
o consciente consumo deste
maravilhoso líquido, como é
que eu vou discordar? Por isso
eu sempre digo: tim, tim. Brinde
à vida!

Posse na
Academia

Estão circulando os convites
da Academia Maranhense de
Letras para a cerimônia de
posse de um dos seus mais
novos membros.

Trata-se do ministro Rey-
naldo Soares da Fonseca, do Su-
perior Tribunal de Justiça, que
vai ocupar Cadeira número 38
daquele sodalício.

O evento está marcado para
as 19h do dia 18 de novembro,
na sede da AML.

Reynaldo Fonseca será rece-
bido pelo acadêmico Alberto
José Tavares Vieira da Silva.

Cazumbá 
Mundi

Está confirmada para o dia
20 de novembro, no Convento
das Mercês, a abertura para
convidados da exposição “Ca-
zumbá Mundi”, do músico e ar-
tista plástico Betto Pereira.

A programação contempla
um pocket show de Betto Pe-
reira e participação especial de
César Nascimento, Zeca Baleiro,
Emanuel Jesus e Zé Olhinho.

“Cazumbá Mundi”, que tem
curadoria de Carlos Dimuro, fi-
cará em cartaz para visitação
pública de 23 a 28 de novembro,
na Casa do Maranhão.
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 Neste sábado, em
Presidente Dutra, prosseguem
as homenagens ao ilustre filho
da terra, Pergentino Holanda,
que está na cidade desde
sexta-feira, para lançamento
de seus livros. A programação
inclui uma cerimônia religiosa
na Igreja de São Sebastião.

 Depois de sacudir a festa
‘We Lobe BG’, em Barra
Grande, no Piauí, o cantor
Bruno Shinoda aterrissa no
Casarão Colonial, neste
domingo, para um show tão
animado quanto.

 O artista compõe a
programação ao lado dos
grupos Nobre Simplicidade e
CDC e do cantor Ivan
Marques.

 Aliás, as produtoras
culturais Mirella Castelo
Branco e Ana Sousa Mota, do
Casarão, anunciaram o show
do Quinteto S.A. naquele
espaço. O grupo de Santa
Catarina vai desembarcar em
São Luís para uma
apresentação no dia 21 deste
mês.

 Os rapazes estão na cena
musical brasileira desde 2013 e
trazem na bagagem álbuns e
turnês de sucesso, com
conquistas dignas de estrelas
da música popular.

 O Palazzo Eventos sedia,
neste sábado, a festa Hotmix,
reunindo, principalmente, a
geração dos anos 1990 que até
hoje curte as músicas que
marcaram aquela época. O
selo está completando 25 anos
de história.

 Durante o evento, será
lançado o podcast Hotmix, a
ser comandado pelos DJs
Henrique de Carvalho e
Claudinho Polary, todas as
quintasfeiras, às 19h30, no
canal da Geração Hotmix no
YouTube.

 A primeira edição estará
disponível no dia 11 de
novembro. Os DJs receberão
convidados e pessoas que
marcaram época nas áreas do
esporte, cultura, arte e política.

Há poucos dias inaugurados, dois
empreendimentos com a assinatura do
jovem empresário Rodrigo Barros estão
chamando a atenção pelo primor das
propostas e pela exclusividade do que é
oferecido. Ele abriu o Kazumi (@kazu-
mislzz) e o Benja’s (@benjasoficial), am-
bos localizados no bairro Calhau, ao la-
do da Igreja São Luís Rei de França. 

O primeiro é uma cozinha tipica-
mente japonesa, onde se encontra o
autêntico sushi montado com peixe
importado e outros produtos que fa-

zem jus ao jeito oriental de preparar e
montar pratos. 

Se não bastassem o menu e a apre-
sentação dos itens, a ambientação é
um dos diferenciais da casa, incluindo
carta de saquês importados e outras
surpresas adicionais. 

Já o Benja’s, que ganhou esse nome
em homenagem ao filho do empresá-
rio, Benjamim, é uma delicatessen que
não se prende a rótulos e oferece itens
diversos, fazendo um passeio delicio-
so pelos quatro cantos do mundo

O
s sócios Carlos Forest e Renan
Linhares celebram a inauguração da
Studio Games, no Shopping da Ilha.
Trata-se de uma rede de studios de

entretenimento e educação presente em
várias regiões do Brasil, voltada para o
público ávido por conhecimento, com
tecnologia de ponta e os melhores
equipamentos do mercado

M irella Castelo Branco e Ana Sousa Mota, com a simpatia de
sempre, comandam os domingos no Casarão Colonial, espaço que
virou ponto de encontro da turma jovem apreciadora da

programação jovial e descontraída de começo de semana. Aliás, no
próximo dia 21 deste mês, eles receberão o Quinteto S.A., grupo
catarinense que fará um grande show no espaço

TAPETEVERMELHOEvandro Júnior
evandrojr@mirante.com.br

_evandrojr

@evandrojr

CComeçou a décima sexta edição do
Festival de Cinema Italiano no Brasil. A
abertura aconteceu na noite de terça-feira

(2), no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.
Quem marcou presença foi Ana Karin Andrade,
presidente do Instituto Mulheres Solidárias. As
produções ficarão disponíveis on-line até 5 de
dezembro e haverá, também, sessões
presenciais no Petra Belas Artes (SP). Com
curadoria de Erica Bernardini, o evento é
organizado pela Câmara Ítalo-Brasileira de
Comércio, Indústria e Agricultura, com apoio da
Embaixada da Itália em Brasília.  Na foto, Ana
Karin com o diretor do festival, Nico Rossini 

C LICK do professor PhD Anderson Myranda, que neste
sábado conduz a disciplina de Estratégia para Corporações
Competitivas, direcionada às turmas dos MBAs da

Faculdade de Negócios Faene

Cozinha japonesa e delicatessen
com assinatura de Rodrigo Barros

Rodrigo Barros com a esposa, Karuana Carvalho

Detalhe do delicatessen Benja’s

Detalhe da ambientação do Kazumi

Prato clássico da culinária
oriental, apelidado no ocidente

de "X-Tudo Japonês". 

Maguro, peixe mais apreciado no
Japão, preparado na mini-parrilla. O
sabor é intenso e o aroma e a textura
são marcados pelo calor da parrilla e
pela defumação

A casa oferece os melhores e autênticos niguiris
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FINADOS
e a louvação 
à vida 

Há mortos e mortes – na
Literatura e na vida real –,
por conta de obras de arte

ou de artistas do humor negro. Na
vida real, há os eleitores “mortos”,
que não deixam de comparecer
às urnas. E na velha oligarquia do
poder, houve o fictício (mas tão
real) “patriarca” de Gabriel García
Márquez. Vivia “morrendo” e
sendo picado pelos urubus – mas
não deixava de governar “como se
estivesse predestinado a não
morrer jamais”.

Houve, na literatura de meu
saudoso amigo Jorge Amado, A
morte e a morte de Quincas Berro
D'Água, assim como a célebre
morte do primeiro marido de
Dona Flor – o bom vivant
Vadinho, que passou a frequentar
a cama de sua própria viúva,
partilhando-a com o novo
marido, vivo, mas “corno” de um
defunto...

E houve os mortos-vivos de
Érico Veríssimo, em Incidente em
Antares, com destaque para a
morte do coronel Tibério
Vacariano, o chefe político local.

Na Ilha de São Luís, anos 1970,
aconteceu a morte de Erasmo
Dias, um intelectual e ex-
deputado estadual que ouviu no
rádio o anúncio fúnebre do seu
próprio óbito. O anúncio teria
saído na rádio Timbira, bancado
pelos próprios “amigos” do
morto:

– A família e os amigos de
Erasmo Dias, ainda consternados
com o seu prematuro
falecimento, ocorrido às 22h de
ontem, convida familiares e
pessoas amigas para a cerimônia
dos seus funerais, a ter lugar na
capela do Cemitério do Gavião, às
16h de hoje.

Uma “peça” montada pelos
“patifes” do Senadinho da Praça
João Lisboa, ou pela turma
irreverente do Moto Bar.

Os efeitos não tardaram a
aparecer. Mal se acostumara à
condição de “morto” – e o
telefone já tocava:

– É o Erasmo...?
– Eu mesmo! E estou bem vivo,

seus filhos da p....!
Passou a manhã inteira se

escondendo, até que criou
coragem, resolveu sair de casa
para “enfrentar” a própria morte.

Por incrível que pareça, foi-lhe
até agradável. Erasmo pôde sentir
o quanto era querido pelos
verdadeiros amigos, que
deixavam o queixo cair de puro
espanto, correndo para abraçá-lo
com efusão:

– Erasmo, então quer dizer que
estás vivo? Vivo!?

E ele, satisfeito:
– É. Foi só uma mortezinha à

toa...
O episódio teve lá a sua graça,

mas a indesejada senhora que
esteve de aniversário na última
terça-feira também pode se
tornar querida. É o que sugere o
romance do português José
Saramago, As Intermitências da
Morte, que relata uma inédita
greve da dama das trevas. Num
país imaginário, as pessoas
simplesmente param de morrer.
Todos sobrevivem a acidentes de
trânsito, tentativas de homicídio,
desabamentos e doenças. Ficam
estropiados, sofrem, entram em
coma, mas não partem. A
população entra em pânico, os
governantes ficam confusos, há
um abalo na economia e os
religiosos, que vendem o seu
peixe em troca da ressurreição,
revoltam-se contra as
autoridades.

Mas quem pode fazer alguma
coisa? A causadora de todos os
transtornos, embora seja a mais
democrática das criaturas – juíza
isenta e lúcida, que não se deixa
subornar nem iludir,
incorruptível, absolutamente
equânime nas suas escolhas,
campeã da igualdade –, é
também uma déspota. Não dá
satisfações para ninguém, nem
nas suas ações nem nas suas
omissões.

Caçadora paciente e
perseguidora implacável,
acompanha-nos desde o
primeiro dia da nossa existência,
à espera do encontro que só ela
marcou. Há quem a rejeite de
forma absolutamente radical,
como uma outra dama
amargurada que assim se
manifestou: “Acho a morte tão
horrível que odeio a vida por me
conduzir a ela”. Há, porém, quem
a ame de verdade, como o poeta
que diz: “Louvada a morte, que
nos faz irmãos”.

Pretensiosamente,
contraponho-me aos dois:
Louvada a vida, que nos conduz
ao amor.

A verdade verdadeira é que só
morrem os que são amados, pois
a rainha dos desígnios
insondáveis tem o poder de
deixar na alma daqueles que
ficam uma tatuagem indelével
chamada saudade. 

HALLOWEEN
NO BRASIL E EM SÃO LUIS

Halloween significa “All hallow's
eve”, palavra que provém do inglês
antigo, e que significa “véspera de
todos os santos”, já que se refere à noite
de 31 de outubro, véspera da Festa de
Todos os Santos. Entretanto, o antigo
costume anglo-saxão lhe roubou seu
estrito sentido religioso para celebrar
em seu lugar a noite do terror, das
bruxas e dos fantasmas. 

Aqui, a lembrança dos defuntos e a
atenção à morte se centram em 2 de

novembro, o dia seguinte à celebração
da ressurreição e a alegria do paraíso
que espera à comunidade cristã, uma
família de “Santos” como a entendia
São Pablo. Daí que em muitos países,
celebra-se o Halloween. 

Em Paris, o Père Lachaise, que é o
cemitério mais famoso do mundo, tem
sido fonte de inspiração para artistas
das mais diversas correntes da
criatividade. Quem poderia, por
exemplo, imaginar um ensaio de moda

tendo como cenário um cemitério? 
No Brasil, cujo povo adora pegar

uma carona, o Halloween não
acontece necessariamente na véspera
da Festa de Todos os Santos, mas de
acordo com a conveniência de quem
promove o evento. A festa do terror,
das bruxas e dos fantasmas foi trazida
para São Luís pelas escolas que
ensinam a língua inglesa. E se
transformou num evento que os mais
jovens adoram.

Leticia Fecury

Leticya Sousa, Larissa Falcão e Leticia Cutrim

Wanderson Botelho e Alana

Hênio Antonio e Natália Frota

Daniel Albuquerque e Leticia Cutrim

Julianne Tavares e Jade Garrido

Caio Mendonça e Lucas GuimarãesCamilla Costa Bacelar e Sérgio Albuquerque Bogéa Filho

Ana Paula Braga, Leticia Fecury, Guilherme Fecury e Sérgio Ricardo de
Albuquerque Bogéa Filho

Sérgio Ricardo de Albuquerque Bogea Filho
e Bruna Costa de Albuquerque Bogéa

Grupo dos mais alegres da noite de horror no apartamento de Jercilene e Sérgio Bogéa

Nayra Frota, Larissa Falcão, Laticia Cutrim, Bruna Bogea e Leticya Sousa
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