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N
o filme das lembranças que passa em sessão
contínua na moringa dos viventes, há um em
cartaz permanente: a lembrança da “primeira
vez”. No reencontro com amigos de infância,

as lembranças do primeiro banho de mar, do primeiro
balão capturado “à unha”, soprando a bucha e enfren-
tando a galera, da primeira mulher nua, do primeiro jo-
go de dominó, do primeiro cigarro – com pose de
Humphrey Bogart –, do primeiro drinque cuba-libre...
Momentos que se eternizam nesse painel cerebral, que
acende e apaga ao menor estímulo, ou de forma tão es-
pontânea quanto o coriscar de um relâmpago. 

Revejo os quintais da minha cidade natal, nesta
volta nostálgica às minhas origens telúricas. Todas
as casas da minha infância tinham o seu quintal. Es-
pécie de território livre, onde crianças descalças con-
viviam com os bichos domésticos – um cachorro, um
gato, um papagaio, as galinhas, e, perto do fim do
ano, um peru. 

Plúmeos e implumes convivendo na mais perfei-
ta harmonia, entre canteiros floridos e imensos lar-
gos de areia grossa. Areia que era a matéria-prima de
todas as brincadeiras, de todas as discórdias e de to-

dos os castigos. Uma tarde no quintal era uma orgia
de areia – ainda bem que a água lavava tudo; só não
leva esta lembrança líquida – a pingar, agora, nesta
página de saudade. 

Lembrança. Fagulha sempre renovada na meta-
lurgia do tempo, que se esvai – se contrai e se expande
– e se traduz na lástima da ausência. “Saudade”, es-
creveu Nabuco – tão antigo que parece ser o primei-
ro Joaquim brasileiro – “é o sentimento que o exila-
do tem pela pátria, o marinheiro pela família, os na-
morados um pelo outro. É uma escala de privação

de entes queridos e locais ou objetos amados”. É, di-
go eu, uma espécie de “arqueologia” escavada bem
aqui dentro do peito. 

Os sábados e domingos de sol em céu imaculado
são bons dias para lembranças. Frascos de bem vi-
ver, cuja essência se evola pelo frescor dos aromas e
pela levitação dos espíritos. Há um clima de felici-
dade no ar, de sorte que todos se parecem irmãos do
mesmo esporte: dar vida nova aos bons momentos
vividos, em homeopáticas doses desse genérico cha-
mado “lembrança”. 

Há certas manhãs que já renascem com o mesmo
sol dos anos 1950, assim como reluziam as manhãs da
“Era do Jazz” nos anos 20 do século passado. Uma épo-
ca de grande prosperidade, durante a qual, apesar des-
sa riqueza, muitos jovens americanos cruzavam o Atlân-
tico para serem ainda mais felizes em Paris ou em Nice. 

Cheiros e sensações escapam desses tesouros en-
terrados. Estalam as frigideiras nos bares da orla ma-
rítima. Evola-se pelo ar o cheiro de peixe-pedra frito,
aromatizando velhas cumeeiras de mangue apodre-
cido, bares sobre cujas mesas estalam pedras de do-
minó, mesas cheias de mãos e de copos, a fumaça em
carrossel, rolando em círculos, enquanto nas cozinhas
chiam as frituras, os aperitivos apelidados de “tira-gos-
to”. Não haveria de ser “bota-gosto”, que é o gosto do
bom viver?...

Nesta minha volta às origens, flutuo pelas ruas an-
tigas de minha Presidente Dutra dos tempos de crian-
ça e sinto que pairam no ar “pedaços” de passado, co-
mo se todos, velhos ou moços, estivessem à procura
do elo de um quebra-cabeças, enxerto para remendar
o tempo perdido, como gostaria de ter feito o “arqui-
teto” Marcel Proust.

ou uma espécie de “arqueologia” 
escavada bem aqui dentro do peito 

SAUDADE

Numa casa noturna,
as luzes faiscantes e o
brilho de uma mulher:
Guga Fernandez
. PAG. 2 e 3
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Em Presidente Dutra,
o reencontro com 
imagens de sonho no
filme das lembranças
. PAG. 4, 5 e 6
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DEPOIS
do macacão, tem outro

ingrediente que é meio caminho
andado para o sucesso red

carpetiano: os vestidos plissados e
esvoaçantes. E se esse plissado for
Dior, é uma lindeza! Este look é um
clássico moderno e sem risco de

erro, em um tom de azul
profundo

Guga Fernandez em
pose especial na

festa de
comemoração dos
seus bem vividos

47 anos

Vereador André Jardins, prefeito Raimundinho

Carvalho e Pergentino Holanda
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com noite agitada em clima
de balada na Ponta d’Areia

GUGA FAZ A FESTA

A
partir de 16 de
novembro, o
único escritor de

língua portuguesa
laureado com o Prêmio
Nobel da Literatura e a
sua obra serão alvo de
uma programação
diversificada. “Vamos
celebrar os 100 anos de
José Saramago para que
outros 

Na Ponta d´Areia, a
casa noturna Urbano se
destaca como um espaço
que tem a cara da balada.
E não precisa de muita
coisa para acolher os
mais jovens que gostam
de boa música e
ambiente descontraído. 

Pois bem, esse
endereço tremeu com a
festa dos 47 anos de Guga
Fernandes, que ao lado
dos filhos Luiz Gustavo,
Iully Fernanda, Luiz
Filipe e Luiz Gabriel
Castro reuniu uma
multidão de amigos para

uma noitada em que
nada faltou, muito
menos explosões de
alegria, gente de bem
com a vida e o mais alto
astral.

É claro que não vou
falar, como sempre faço,
do buffet variado e
delicioso, dos docinhos
maranhenses e da
decoração bonita e
luminosa. Isso
efetivamente houve. Mas
houve muito mais: um
calor humano raras vezes
visto. Um entusiasmo,
uma confraternização e
aquele sentimento
confortável de harmonia,
de ver ali reunidos a
maioria dos incontáveis
amigos da aniversariante,
na festa que era toda
afeto. 

Sabem por quê?
Porque Guga, como
jardineira da vida, passou
todo o seu tempo
cultivando afetos,

regando amores,
prestigiando os
sentimentos das pessoas
queridas. Por isso, a
apoteose de ternura na
noite de quinta-feira, 4 de
novembro, lotando o
salão do Urbano, com
animação musical por
conta da sempre
excelente intérprete
Fabrícia. 

Apoiada no carinho e
na compreensão dos
filhos, Guga desfilou
entre os amigos eternos a
bordo do seu novo
projeto pessoal de vida: o
namorado Marco Aurélio
Pires Costa, com quem
está vivendo um tórrido
romance. 

E com um sorriso que
ia de um lado ao outro do
rosto feliz, Guga deixou
no ar aquela sensação de
conforto, de plenitude, de
constatar que, sim, a
amizade existe! E vale
uma festa.

Cintia Klamt Motta

Guga Fernandes em momento de êxtase

Guga ao lado do bolo de aniversário com os filhos Luiz Gustavo,
Iully Fernanda, Luiz Filipe e Luiz Gabriel Castro 

Guga Fernandes entre Chris Frota, Tatiana Lobão, Gisele Rondon e
Priscilla BlumeGuga Fernandes e Marco Aurélio Pires Costa

Lawrence Melo. Isabela Andrade, Cecília Raquel
e Humberto Teixeira

Augusto e Luisla Bottino Daniella e Alfredinho Duailibe Ednei Viégas Reis e Lindalva Ernando e Fátima Cavalcante Joaquim e Jacira Haickel

José Aparecido e Cida ValadãoPriscilla e Daniel BlumeFelix Alberto Lima e Adriana PinhoVitória Leda Rodrigues com os pais Marcelo e Nazi

Guga entre Manuela e Eduardo Henrique 
Jorge Lago

Raissa Moreira Lima e Anna
Graziella Neiva Costa Dryelle Bello Glênia Gentil e Vanilson Bertoldo

Marihusha Everton Karine Baldez Andréa Teixeira Francine Rossini Mariana Aguiar
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Edinho Lobão com a esposa Paulinha e a filha Tatiana  

Guga na moldura de Márcia Paz e Ricardo Gonçalves Silva

Mariane e Heron Simões dos Santos Natassia Weba

Guga entre Paulo Nagem 
e Fernanda Lisboa

Guga entre Lemonnier Oliveira
e Márcia Viana

Miguel Duailibe Neto, Altevir Mendonça e Manu com 
a aniversariante

Guga na moldura de João Blue e Virna Fecury

José Ricardo Tajra 
e Hosana Reis Gisele e Rogério Rondon

Maranhão no Prêmio Jabuti
Dois maranhenses figuram na lista dos

finalistas do Prêmio Jabuti 2021, divulgada esta
semana pela Câmara Brasileira do Livro.

São eles: o jornalista e poeta Eduardo Júlio, na
categoria Poesia com o livro “O mar que restou
nos olhos” (Editora 7Letras); e Matheus Gato, na
categoria Ciências Sociais com o livro “O
massacre dos libertos: sobre raça e república no
Brasil (1888-1889)” (Editora Perspectiva).

O Jabuti, o mais tradicional prêmio literário
brasileiro, seleciona no primeiro momento 10
autores por categoria. Ao longo da próxima
semana sai a lista de 5 finalistas por categoria.

Cerimônia virtual
A cerimônia de entrega do Jabuti está

marcada para o dia 25 de novembro e será
transmitida pela internet.

Os primeiros colocados em cada uma das 20
categorias receberão o troféu Jabuti e mais R$ 5
mil.

E neste dia também será revelado o vencedor
do Livro do Ano, que ganha R$ 100 mil.

O Prêmio Jabuti presta este ano uma
homenagem especial ao escritor Ignácio de
Loyola Brandão.

Desmascarados
De acordo com decisão do governo estadual, a

partir de agora deixa de ser obrigatório o uso de
máscara em locais abertos.

Isso não significa, no entanto, que “liberou
geral”. Os riscos de contaminação pela Covid-19
ainda persistem e é necessário que a população
continue tomando cuidados básicos.

Como, por exemplo, o uso de álcool em gel
nas mãos e de máscaras em locais fechados ou
em pontos de aglomeração.

O fêmur do dinossauro
A descoberta ocorreu em abril deste ano, mas

só esta semana veio a público a notícia de que no
município maranhense de Davinópolis foi
encontrado um fóssil gigante de dinossauro.

Tudo aconteceu durante uma escavação para
a construção de uma ferrovia no município da
região Tocantina.

O material está sob análise do paleontólogo
Leonardo Keber, do Centro de Apoio à Pesquisa
Paleontológica da Quarta Colônia (Cappa), da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Segundo ele, trata-se de um fêmur de
dinossauro que mede cerca de 1,5 metro.

Na contramão
O governador Flávio Dino pode até não estar

satisfeito com os resultados da economia no
País, mas o porto do Itaqui, que é administrado
pelo governo estadual, não tem do que reclamar.

No mês de outubro, o porto já havia batido o
recorde de movimentação de carga em
comparação a todo o ano de 2020.

E mais: no primeiro semestre de 2021, os
embarques somaram 25 milhões de toneladas,
principalmente de grãos e outros produtos do
agronegócio, quase o total movimentado em
todo o ano de 2020 e 34% a mais do que no
mesmo período do ano passado.

Turismo em Coelho Neto
Ainda sobre economia, o Ministério do

Turismo vai investir 3,9 milhões de reais em
melhorias na infraestrutura turística de três
cidades do Maranhão.

Só em Barreirinhas, uma espécie de portão de
entrada dos Lençóis Maranhenses, o ministério
vai investir 3 milhões de reais na reforma e a
implantação de equipamentos na Beira Rio, para
favorecer a diversificação da oferta de atrativos e
o aumento do fluxo de visitantes.

Agora o restante dos recursos – não se sabe
exatamente qual a relevância para o turismo no
Maranhão e no Brasil – serão destinados aos
municípios de Luís Domingues e Coelho Neto. 

“Arcanos” ano que vem
O escritor e cineasta Joaquim Haickel está às

voltas com o exaustivo trabalho de finalização do
longa-metragem “Arcanos”, gravado nos meses
de agosto e setembro em São Luís.

“Arcanos” tem roteiro assinado por Melina
Dalboni e Gustavo Pinheiro, produção de
Joaquim Haickel e Elisa Tolomelli e direção de
Diego Freitas.

O filme tem como protagonista a atriz Lilia
Cabral, que interpreta Fátima, taróloga que deixa
Copacabana, no Rio, para uma aventura em
busca de seu passado no Maranhão.

Segundo Joaquim, o filme deve chegar às salas
de cinema do Brasil ainda no primeiro semestre
do próximo ano.

Em defesa do clima
Ex-deputado e ex-ministro do Meio

Ambiente, Sarney Filho participou ativamente
durante toda a semana da COP26, em Glasgow,
na Escócia. 

Representando o governador do Distrito
Federal, Ibaneis Rocha, de cujo governo é
Secretário do Meio Ambiente do DF, defendeu
uma estratégia de enfrentamento das mudanças
climáticas e elogiou a iniciativa dos
governadores de se unirem em busca de
soluções para a adoção de políticas de defesa do
meio ambiente e da sustentabilidade.

Sarney Filho já está de volta a Brasília. 

Licença poética
Ao contrário de outros descendentes da

família imperial brasileira, o príncipe D. João de
Orleans e Bragança diz que está gostando muito
da novela da Globo “Nos tempos do Imperador”.
Ele diz não se importar com as “licenças
poéticas” da novela para contar a história da
realeza brasileira.

“Qualquer manifestação cultural sobre fato
histórico, seja no cinema, seja na literatura ou no
teatro, é romanceada. Gosto muito da novela,
gosto dos atores e atrizes, e acho tudo muito
divertido”. Disse o príncipe, para desgosto dos
parentes que condenam a novela.

Contra a apnéia
Tramita na Câmara Federal projeto de lei do

deputado Hildo Rocha que obriga o Sistema
Único de Saúde a disponibilizar exames de
polissonografia a paciente que necessitem de
diagnóstico e tratamento do distúrbio
conhecido como apneia do sono.

Além de inúmeros danos à saúde, a apneia,
que ataca milhares de brasileiros, pode levar a
óbito. O principal exame para dignóstico da
doença é a polissonografia, exame caro e
incomum, não oferecido na rede pública de
saúde.

Em palpos de aranha 
Depois de votar pela aprovação da PEC dos

precatórios em primeiro turno, o deputado
Gastão Vieira enfrentou nas redes sociais uma
bateria de críticas pesadas, principalmente dos
professores, que foram excluídos da emenda
constitucional. 

Gastão tentou se explicar e disse que não
votaria no segundo turno, preferindo ir fazer
uma palestra em Lisboa, em evento que reúne
educadores.

Para seus apoiadores que se sentiram
traídos, Gastão se comportou como Ciro
Gomes durante a última eleição presidencial.
Na ocasião, Ciro viajou para Paris enquanto o
país pegava fogo.

O insensível
Noveli Meneses Sereno, o sempre irreverente

pesquisador do folclore de minha cidade natal,
conta que um cidadão de lá, tido como o
primeiro vaqueiro a tornar-se vereador, marcou
época na política em Presidente Dutra, muito
mais pelas tiradas folclóricas.

Semi-analfabeto, fiel escudeiro de Honorato
Gomes e Ariston Arruda Léda, ficou famoso por
disparar ingenuidades com pretensões
filosóficas temperadas com o uso rasteiro da
sagacidade.

Certa feita ele avistou um enterro descendo
pela Avenida Magalhães de Almeida, a principal
de Presidente Dutra. Imediatamente passou a
acompanhar e instantes depois estava aos
prantos. Noveli o viu e foi consolá-lo.

– Acalme-se, amigo! Primeiro me diga quem
é o falecido.

E ele, chorosamente:
– Não sei…
– Não sabe? Como não sabe, se você está

chorando tanto assim?
O ex-vereador o encarou com o ar de

indignação:
– Você é um insensível, meu amigo. Morrer é

triste para qualquer um. O nome só serve para
botar na moção de pesar.  

Depois do sucesso
de “Danações”, seu
livro de estreia na
poesia, o jornalista e
poeta Jorge Abreu está
de volta com “Feitiço”,
pela Editora Primata,
de São Paulo, com
poemas que falam dos
tempos obscuros que
vivemos durante a
pandemia. 

O deputado Roberto
Costa acha que, com
cerca de 80% da
população de São Luís
vacinada, não faz sentido
manter as casas de
cultura fechadas. Ele
tratou do assunto com o
secretário de Cultura
estadual, Anderson
Lindoso, e seu apelo pela
reabertura desses espaços

foi bem recebida.

Quem está mudando
de idade hoje é o
veterano político, ex-
deputado em vários
mandatos, Carlos
Guterres. A
comemoração será a
partir do meio-dia na
Alameda dos Girassóis,
no Araçagy.

DE RELANCE

Segundo EME
O coordenador de Ações

Estratégias da Fiema, economista
José Henrique Braga Polary, foi um
dos palestrantes do 2º Encontro
Maranhense de Economia (EME),
promovido de forma virtual pelo
Departamento de Economia
(DECON) da Universidade Federal
do Maranhão (UFMA).

Polary participou de uma mesa
redonda onde se discutiu os
desafios para a indústria e o
comércio no pós-pandemia, com
o presidente da Associação
Comercial e Industrial de
Imperatriz – ACII, Edmar Nabarro
e a profa. Me. Daniele de Fátima
Amorim Silva, da Universidade
Ceuma.

Temas relevantes
O II EME, cujo tema é

“Maranhão e Brasil Pós-
Pandemia: impactos, cenários e
desafios”, tem o objetivo de
propiciar a discussão, sob
diferentes perspectivas teóricas e
metodológicas, de temas
relevantes para o
desenvolvimento maranhense e
brasileiro. 

Assim, pretende aglutinar os
atores relevantes nessa
empreitada que são:
universidades, empresários,
políticos, sociedade civil e a
administração pública.

15 anos
A mais bonita e charmosa casa

de eventos da cidade, o Palazzo
Eventos, será palco hoje de uma
grande festa com produção de
Emmanuel Márcio Barbosa. É a
comemoração dos 15 anos da
jovem Alice Seckef, filha de Marília
e do advogado Elias Lago Seckef.

Tem mais: a noitada deste
sábado no Palazzo terá várias
atrações musicais, a começar pelo
clássico DJ Sérgio Murilo, a banda
Guto Ximenes e a mais nova
sensação da música eletrônica: o
jovem galã e top DJ Sérgio Balata,
cujas performances têm levado os
adolescentes à loucura.

Festa em
Barreirinhas
No primeiro “feriadão” de

novembro, a festa ficou
por conta da comemoração
dos 40 anos de Guilherme
Campos Belfort, no resort de
Barreirinhas, animada pela
Banda Pagode. Organizada
pela mãe dele, a psiquiatra
Lisieux Campos, a festa reuniu
parentes e amigos que foram
de São Luís especialmente
para esse encontro
descontraído e alegre.

Lisieux Campos e o filho Guilherme com os irmãos dele, Fernando José, 
Fernanda, Katarina e Gustavo

As duas netas de Lisieux, Mirela (filha de 
Guilherme) e Helena (filha de Fernanda)

Fotos/Divulgação

Divulgação/Herbert Alves
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O vereador André Jardins, que é um dos políticos mais queridos e admirados de
Presidente Dutra, com o homenageado Pergentino Holanda, na entrada da
Câmara de Vereadores

André Jardins e Pergentino Holanda ouvem atentamente o discurso, 
emocionado, do prefeito da cidade, Raimundo Alves Carvalho 
(o Raimundinho da Audiolar) Caricatura do PH assinada pelo 

PH autografando para Daniela, Haroldo Guedes,
Gracinha Gomes Maia e Isabela Maia

O ex-presidente da Câmara, Biné Soares, e o atual,
Aristeu Nunes fazem moldura para Glorinha Holanda

Orlando Pinto Filho e Kárita entre Aristeu Nunes
e Valeriano Américo de Oliveira

O Repórter PH autografando para Noveli Sereno,
Orfileno Gomes Neto e Ademar Sereno

De mãos dadas, o Repórter PH, o vereador André Jardins e o ex-
prefeito Valeriano Américo de Oliveira

O prefeito Raimundinho Carvalho entre André Jardins
e PergentinoHolanda Thiago Bastos, PH, Winstan Carvalho e Edinho Lobão

Fernando Motta e Cíntia 
Klamt Motta

Fernando Santos (sec. Turismo de
Caxias) e Evandro Júnior

Cláudio Azevedo e Luiz Carlos
Cantanhede Fernandes

Thallissonn Vilhena e Marcella

EM PRESIDENTE DUTRA
PH recebe as honrarias merecidas, faz sua
volta triunfal à terra amada e é consagrado
Thiago Bastos
Enviado especial

U
ma verdadeira viagem ao
passado proporcionada pelo
próprio ovacionado e consagrado
ícone de nossa sociedade. A

experiência de se imaginar novamente
com cinco, seis, sete ou oito anos de idade
foi vivida por um dos nomes mais
marcantes da comunicação maranhense.

O jornalista, dublê de poeta, contista,
cronista e colunista social Pergentino
Holanda, dono da bagagem de uma
carreira consolidada e  mais de cinco
décadas de trajetória na imprensa
brasileira, foi consagrado por amigos,
conterrâneos e familiares na sua terra
natal, a querida cidade de Presidente
Dutra, na região central do Sertão
Maranhense.

Além disso, fez o lançamento para os
presidutrenses da sua obra mais
marcante, recentemente republicada 40
anos depois da primeira edição,
“Existencial de Agosto e Outras Viagens
Poéticas” e sua biografia intitulada ‘PH:
Ícone e Grife da Sociedade”, além de “Em
Busca de Vultos Perdidos”, uma coletânea
de dezenas de crônicas selecionadas
entre mais de duas mil publicadas nos
fins de semana no antigo jornal O Estado
do Maranhão.

Pergentino também cumpriu uma
missão e entregou oficialmente livros
autografados pelo ex-presidente José
Sarney, da obra intitulada “José Sarney:
90 anos. O Homem e a Palavra”, que
reúne crônicas que homenageiam o
escritor e mais célebre político nascido
no Maranhão, assinadas por algumas das
personalidades mais importantes da
política e da literatura brasileiras, dentre
as quais o próprio Pergentino, que está
presente com uma belíssima crônica em
duas páginas do livro editado pela
Academia Maranhense de Letras.

A agenda nobre, organizada pelo
vereador local André Jardins, foi
cumprida no último fim de semana no
Palácio Vereador Jean Carvalho (sede da
Câmara Municipal de Vereadores), cujo
nome homenageia um dos grandes
amigos de PH, bem como o plenário
Vereador Eduardo Gomes (nome de seu
primo e um dos maiores amigos de
infância) e a tribuna Vereador Carlos
Remy Soares, filho de Renato Soares,
outro amigo de infância do PH.

Antes das honras ao ilustríssimo filho
pela cidade orgulhosa, Pergentino
Holanda e comitiva (formada inclusive
pelo jornalista que vos escreve) foram
recebidos pela educadíssima e agradável
anfitriã, Yara Macedo e seu marido Eder
Amador, numa das mais belas e
modernas casas da cidade, que possui
um ambiente requintado, sem perder o
toque de bom gosto com simplicidade, 

Pergentino foi agraciado com
presentes, com uma original caricatura
assinada pelo artista Edson Oliveira e um
cordel do poeta Marcos Guerra. Em
seguida, foi homenageado com um
almoço de quitutes da região, como
galinha caipira à moda de parida, que ele
adora, e a famosa panelada.

À noite, durante esse reencontro
histórico com a cidade onde nasceu,
Pergentino personificava a emoção ao
chegar ao prédio da Câmara Municipal,
acompanhado de uma grande comitiva
que foi com ele desde São Luís. Antes,
uma passagem pela rua que foi habitada
por grande parte de sua família, a Rua
Magalhães de Almeida, que dá acesso ao
Legislativo.

Sob o sentimento de nostalgia,
Pergentino agradeceu a presença de
todos. “Para mim, o pensamento é de
gratidão e, ao mesmo tempo, alívio. Por
saber que durante todos estes anos de
carreira dei a minha melhor
contribuição para a sociedade

presidutrense”, disse.
Na sessão solene, presentes o prefeito

de Presidente Dutra, Raimundinho Alves
Carvalho com a esposa Fabiana, além do
presidente da Câmara, Aristeu Morais
Nunes, e outros nomes da política local,
como o veterano e emblemático líder
político Valeriano Américo de Oliveira,
um dos fundadores da cidade e que fez
questão de parabenizar o outro ilustre
filho da cidade. Ele compareceu
acompanhado de sua filha Winstan
Carvalho

Também estiveram presentes
escritores como o primo Orfileno Gomes
de Gouveia Neto, os ex-tabeliões
Wellington Sampaio e dona Luzinete
Sampaio (vale lembrar, a propósito: o pai
de PH, Sr Geraldo Holanda, também foi
tabelião do Cartório do 2º Oficio de P.
Dutra), além de Noveli Menezes Sereno, a
ex-vereadora Kárita Gomes Pinto e seu
marido, o médico e suplente de
deputado federal Orlando Pinto Filho,
Sebastião Djalma Gomes, Socorro
Barbosa e Onilde Gomes (prima), entre
muitos outros.

Compuseram a mesa solene do ato,
cujo cerimonial foi comandado por
Gorete Santos, este que vos escreve,
grandes amigos como a promoter,
cerimonialista e economista Teresa
Martins, a designer Cíntia Klamt Motta e
o arquiteto Fernando Motta, além de
outros nomes como o mega empresário e
ex-presidente da Associação Comercial
do Maranhão, Luiz Carlos Cantanhede
Fernandes com sua esposa Melina
Sereno Fernandes (descendente de uma
das mais tradicionais famílias da cidade)
e o ex-secretário estadual e vice-
presidente da Federação das Indústrias
do Maranhão, Cláudio Azevedo e sua
esposa Ana Izabel.

O empresário bem-sucedido e ex-
senador Edinho Lobão, também fez
questão de prestigiar o ato, bem como o

deputado estadual Fábio Braga com a
esposa Ana Elizabeth Fecury Braga,
representando seus pais Ana Lúcia e o
ex-senador Mauro Fecury, que estão em
viagem pela Europa.

As queridas irmãs, a escritora e
imortal Clores Holanda e a sempre
animadíssima Glorinha Holanda, além
da amada sobrinha-filha Marcella, seu
esposo Thallissonn Vilhena e os netos
donos do seu coração, Leonardo e
Benício, também estavam na comitiva e
na agenda na Câmara.

Após ser cortejado pelos anfitriões
locais, Pergentino fez questão de
agradecer a todos os presentes usando a
Tribuna Vereador Carlos Remy.

“Hoje, sou mais feliz do que tenho
sido ao longo da vida. Não gosto muito
de discursar, sou mais dos bastidores. E
assim fui conquistando meus espaços e
graças a Deus hoje tenho algum
destaque no meu torrão natal, no meu
estado e no meu país, com obras
traduzidas para vários idiomas. Estou
maior do que imaginaria ser um dia.
Estou tranquilo, pois o importante na
hora das homenagens é a serenidade. A
minha emoção não me fez tremer. Esta é
uma noite que guardarei em lugar
especial no meu coração”, afirmou
Pergentino.

Depois do ato, foi realizada a sessão de
autógrafos de suas obras poéticas e de
sua biografia na Mesa do Plenário
Vereador Eduardo Gomes, numa jornada
que durou mais de duas horas,
resultando na assinatura de quase
duzentos livros.

A cada assinatura, um agradecimento
mútuo de quem recebia a obra e do
escritor. Convidados também fizeram
questão de agraciar o homenageado. “PH
é sem dúvida um orgulho e um ícone da
nossa querida terra e tão amada cidade”,
disse ao Enviado Especial o ex-prefeito
Valeriano Américo de Oliveira.
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Teresa Martins, Luís Eduardo, Melina e Luiz Carlos Cantanhede Fernandes com Edinho Lobãoartista Edson Oliveira Jordânia Barros, Elly Jardins, Jesus Barros, Marta e Monalisa Nunes

O Repórter PH ao lado do empresário Fernando Sá (dono do
Haras Pryscila) e Elizabeth Bonifácio

O Repórter PH na moldura dos grandes anfitriões
André Jardins e Elly

O PH com as sobrinhas Beatriz e Getulina
Gomes Ferreira Marcella e Clores Holanda, Neire Vanda Ferreira Silva, Glorinha Holanda e Thiago Bastos

Matheus Soares com o Repórter PH
A cerimonialista Gorete Santos entre Fernando
e Cintia Motta

Cláudia Jardins e Carlos dos Reis entre os filhos Jacinto
Bruno e Carlos Jardins Neto

A primeira dama Fabiana e o prefeito Raimundo 
Alves Carvalho

Elly Araújo e André Jardins com chefe de gabinete do
prefeito Fábio Gentil, de Caxias, Lycia Waquim

Raul e Socorro Vilhena com o filho Gabriel
Edinho Lobão, José da Cruz Filho, André Jardins,
Biné Soares e Aristeu Nunes

Kelyton Gomes, Naiara Reis, Renata Falcão, Elly Araújo e Daniel Figueiredo

Antonio Holanda Sobrinho e Teresa Martins

Danilo Gomes Cossi e Ana Luiza e Clores Holanda O PH com Ademar e Dinir Sereno
Wellington e Vânia Sampaio, Luzinete Sampaio, Julita Ferreira, Sandrinha Uruçu, Brawnienne Ferreira,
Ana Izabel e Claudio Azevedo e Margarida Ferreira

A festa no Haras
Após a agenda na Câmara, os

convidados se deslocaram para o
deslumbrante Haras Priscila, dos anfitriões
Fernando Sá e sua esposa Elizabeth
Bonifácio. Com um cardápio de quitutes
soberbos da melhor tradição da culinária
sertaneja e atrações musicais espetaculares,
como o sanfoneiro Wilson Boré (filho do
lendário Waldir Boré Maranhão) e o

saxofonista Leandro Silva, além do grupo
Vamu Di Samba, que viajou de São Luís
especialmente para se apresentar em
Presidente Dutra, e o cantor de maior
sucesso da região, Mizael Teixeira, entre
outras atrações.

Animadíssimo e entre seus amigos,
Pergentino dançou e se divertiu 
até o fim da festa

Fotos/Paulo Soares/Divulgação/WR

O Repórter entre Valeriano Américo de Oliveira e
sua filha Winstan Carvalho

Sebastião Djalma Gomes Neto, Deputado FábioBraga e Ana Elizabeth, o Repórter PH e
Orlando Pinto Filho
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N
o dia seguinte, a comitiva
fez questão de se dirigir, a
convite do vereador André
Jardins, para a Igreja Matriz

de São Sebastião, em Presidente
Dutra, para uma grande reverência à
memória de dona Zazá Holanda,
mãe de Pergentino. No ambiente o
toque musical do excelente
saxofonista Leandro Silva, que
interpretou algumas músicas
preferidas da homenageada.

Pergentino entregou à igreja uma foto
histórica de sua mãe recebendo a
comunhão do Santo Papa João Paulo
Segundo, quando o Pontífice celebrou, no
dia 14 de outubro de 1991, a Missa
Campal no Aterro do Bacanga, na capital
maranhense.

Católica fervorosa, dona Zazá agora
tem a sua passagem mais marcante como
fiel à igreja eternizada no espaço sagrado
da casa religiosa na terra presidutrense. A
imagem estará na Casa Paroquial da

Igreja Matriz de São Sebastião.
“Ela, cujo pai chamava-se  João Paulo,

foi a única filha de Presidente Dutra a
receber a hóstia sagrada do Santo Padre. 
E isso muito nos envaidece e nos
emociona”, disse.

Depois da agenda, restou ao PH
apenas se vestir de saudade da terra
querida e voltar para a sua também
amada São Luís, cidade onde ele é
aplaudido como um inspirado poeta e
um de seus mais célebres cronistas.

ALMOÇO CHEZ YARA MACEDO E ÊDER AMADOR

HOMENAGEM
para a presidutrense
Dona Zazá Holanda

Evandro Jr., Vinicius de Moraes, Fernando Santos, Getulina Ferreira, Fernando Motta, Teresa Martins, Cintia Klamt Motta, Antonio Holanda Sobrinho, Clores Holanda, o PH, Glorinha Holanda, Raul,
Gabriel e Socorro Vilhena, Neirevanda Silva, Beatriz Ferreira, Onilde Gomes, Thiago Bastos, Melina e Luiz Carlos Fernandes, Simião Carvalho, com o retrato de Dona Zazá Holanda recebendo a
comunhão do Santo Papa João Paulo II

O PH com Thallissonn Vilhena e Marcella e os filhos Leonardo e Benício

Teresa Martins, Melina e Luiz Carlos
Cantanhede Fernandes e o PH

Grupo de fotógrafos e repórteres que fizeram a cobertura: Thiago Lima,
Paulo Soares, Wellington Reis, Alacid Alencar Silva e Matheus Ribeiro Costa 

Em frente a Igreja Matriz de São Sebastião, a cerimônia de soltura de balões branco
simbolizando o momento de fé cristã

No maravilhoso almoço oferecido por Yara Macedo e Eder Amador para saudar Pergentino Holanda e sua comitiva, após a chegada à cidade de Presidente Dutra, o casal com o prefeito
Raimundinho Carvalho e Fabiana e o blogueiro Janiel Souza, o de maior prestígio da região; na sequência, os anfitriões com o homenageado e o vereador André Jardins com a anfitriã Yara
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 O deputado
estadual Roberto
Costa (MDB) utilizou
a tribuna da
Assembleia, esta
semana, para
defender a
reabertura, em sua
totalidade, de todos
os espaços culturais
existentes no
Maranhão, a
exemplo do Teatro
Arthur Azevedo, que
está funcionando
com capacidade
reduzida de público
em razão da
pandemia de Covid-
19.

 O parlamentar
disse que tratou
desse assunto com o
secretário de Estado
da Cultura,
Anderson Lindoso,
uma vez que a
problemática afeta o
setor cultural,
sobretudo, as
pessoas envolvidas
com espetáculos
teatrais.

 Segundo o
parlamentar, graças
às inúmeras ações
do governo estadual,
o Maranhão
conseguiu superar o
momento mais
difícil da pandemia.

 O Casarão
Colonial, no Centro
Histórico de São
Luís, vai bombar
neste domingo,
véspera do feriado
da Proclamação da
República. O espaço
receberá o cantor
Allyson Tavares,
entre outros
convidados, como o
grupo Bicho Terra, as
bandas Argumento e
CDC e o DJ Arsênio
Filho.

 Aliás, o Casarão
prepara uma
programação
recheada de atrações
musicais neste fim
de ano, começando
com a já anunciada
para o dia 21 deste
mês, tal seja, o grupo
Quinteto S.A, que
vem direto de Santa
Catarina.

 A produção é da
dupla formada por
Mirella Castelo
Branco e Ana Sousa
Mota, mandachuvas
do selo Salve
Simpatia e hostesses
do projeto que
bomba aos
domingos na Rua
Afonso Pena. A
programação vai
sendo anunciada aos
poucos. O Casarão
abre sempre às 16h.

 Fim de ano é
época de formaturas
nas instituições de
ensino superior. É o
caso da Faculdade
de Negócios Faene,
que esta semana
cuida dos
preparativos para a
solenidade de
colação de grau de
turmas de
graduação, que
ocorrerá no mês de
dezembro,
especificamente as
dos cursos de
Administração e de
Logística. 

 Todo o processo
é gerenciado pela
coordenadora
acadêmica Silvia
Caldas. A Faene está
localizada no bairro
Angelim, atrás da
concessionária
Duvel.

Paolo Ravley vai 
lançar “Mundos”
Depois de um intenso cronograma de
lançamentos audiovisuais, o cantor
maranhense Paolo Ravley finalmente vai
entregar seu primeiro e aguardado álbum
“Mundos”, no dia 25 deste mês. Guiado por 13
faixas, o projeto mistura riffs de guitarras
típicas do Nordeste, sintetizadores, percussões
reais e orgânicas, além de uma boa
programação rítmica.

Nas letras, o tom é inteiramente pessoal, cheio
de nuances e traços distintos da própria
personalidade e história do artista. Apresentado
pela Elemess, sob licença exclusiva de
AmpliCriativa, “Mundos” é para quem gosta de
ícones como Duda Beat, Jaloo, Davi Sabbag e
Madonna. 

Essas inspirações são reflexos da origem
brasileira somada com a vivência na cena
europeia, mais especificamente com os selos
Serial Records, Scorpio Music e Armada Music.
A produção musical é do próprio Paolo Ravley,
considerado uma das grandes promessas da
cena pop e LGBTQIA+, em parceria com Bruno
Bona da SoundDesign (SP). 

Na banda base, Ricardo Braga (percussionista)
André “Dreg” Araújo (guitarras), Thiago Leal
(baixo) e Ico dos Anjos (programação). 

TAPETEVERMELHOEvandro Júnior
evandrojr@mirante.com.br

_evandrojr

@evandrojr
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Capa do álbum do
cantor Paolo Ravley,
a ser lançado no dia
25 deste mês

Música eletrônica na Hotmix White
A Festa Hotmix Edição White, no último sábado (6), no Palazzo Eventos, superou as
expectativas da geração dos anos 1990 e 2000 que marcou presença e dos DJs
Claudinho Polary, Henrique de Carvalho e Mauro DJ, responsáveis pela iniciativa.
Além da música eletrônica que dominou a balada, foi lançado o Podcast Geração
Hotmix, comandado por Polary e Henrique todas as quintas-feiras, às 19h30, no
YouTube da Geração Hotmix

Claudinho Polary, Carol Gonçalves, Mauro Dejota e Henrique de Carvalho

Jully Polary

DJ Marinho

Peu Gomes

James Onda

O multifacetado músico e artista plástico Betto Pereira desembarca em São Luís

para a mostra inédita Cazumbá Mundi, que celebra seus 40 anos de carreira na

música e nas artes plásticas

Giovana Gotz

Mostra celebra carreira 
de Betto Pereira
A mostra Cazumbá Mundi é um projeto cultural diferenciado que celebra
40 anos de carreira do multitalentoso artista plástico e músico Betto Pereira,
com realização da Baronesa Produções e Espaço Betto Pereira.

Com a curadoria de Carlos Dimuro, apresenta 15 telas inéditas assinadas
por Betto, retratando o personagem do bumba meu boi sob uma visão
universal e homenageando o “Boi de Santa Fé”, além de grandes artistas
nacionais e internacionais que influenciaram a trajetória do artista.

Esse projeto foi viabilizado graças à Lei Estadual de Incentivo à Cultura,
com patrocínio do Grupo Potiguar e do Governo do Estado. A abertura
acontece no dia 20 de novembro, às 20h, no Convento das Mercês, com um
pocket-show com participações especiais de Zeca Baleiro, Zé Olhinho,
César Nascimento, Emanuel Jesus e Flávia Bittencourt.  

Novembro é mês da Festa da Música
A Festa da Música no Maranhão (FMM 2021) está ainda maior e mais forte.
Numa promoção da Interart Produção Criativa, de Emanuel Jesus e Ellen
Soares, o evento terá ampla programação cultural de 16 a 19 de novembro.

Com patrocínio da Equatorial Maranhão e Governo do Estado por meio da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura, o projeto conta com oficinas culturais,
programa ‘Nosso Som’ no YouTube, debates entre artistas e os grandes
destaques, que são o Prêmio Papete 2021 com mais de 30 artistas, projetos e
produtores homenageados, e um show aberto ao público que acontece na
sexta-feira (19), às 20h, na Concha Acústica Reynaldo Faray, na Lagoa.

Giselle Paiva, viúva de Papete, que já está na Ilha, entre os sócios da Interart
Emanuel Jesus e Ellen Soares, responsáveis pelo projeto Festa da Música no
Maranhão & Prêmio Papete 2021
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Lúcia Veras, Gisele Rondon, Keid Carvalho e Eunice Fernandes

Doutor Sergio Victor Tamer e Silvânia, Rosinete Moraes Rego, o promotor de Justiça Paulo
Roberto e o delegado Daniel BrandãoJosé Tharciso Bulcão Borba e Silvânia com os juízes de Direito Gisele e Rogério Rondon

Edvirgem Brandão, Rosinete Moraes Rego, Adriana e Darlon
Guimarães

Rosinete Moraes Rego, Silvânia Temer e Rosilene Ferreira

Advogado Daniel Sousa e Bianca Ducanges

Darkson Mota e Ana Rute

Moacir Machado Junior e Syene

Gisele Rondon, Edvirgem Brandão e Silvânia Borba

DESTAQUE DA CAPA: a moda na Europa para a próxima estação 

no concorrido jantar da ADHONEP
realizado no Hotel Blue Tree São Luís

MUITO CHARME

O
ponto alto do mais
reecente jantar da
ADHONEP
(Associação de

Homens de Negócio do
Evangelho Pleno), realizado na
última sexta-feira, dia 5, no
restaurante 8 do Hotel Blue Tree
Towers, no Calhau, foi a palestra
do engenheiro mecânico e
servidor público federal de

Campina Grande (PB), José
Tharciso Bulcão Borba, que veio
a esta Capital acompanhado de
sua esposa Silvânia Borba

A ADHONEP tem nos
formadores de opinião o seu
público-alvo, razão pela qual
reúne empresários,
profissionais liberais,
autoridades civis e militares,
executivos, líderes nas suas

áreas de atuação.
O último jantar da entidade,

realizado na semana passada,
teve a coordenação do juiz de
Direito Rogério Rondon e
contou com a presença de
muitos nomes ilustres da
sociedade maranhense.

A entidade cumpre a sua
finalidade através da realização
de eventos sociais de alto nível.




