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A
s mulheres são capazes de descobrir
numa vitrine um universo inteiramen-
te imperceptível aos homens. Onde vo-
cê vê uma desinteressante miscelânea

de roupas, objetos, etiquetas, elas enxergam a
textura de uma fazenda, o detalhe característi-
co de um estilo, ofertas irresistíveis, preços sal-
gados, formas, contornos, vórtices, vértices, céus
e abismos.

Sou um sujeito decididamente pouco con-
sumista. Se dependesse de mim, a sociedade de
consumo se consumiria de inanição. Quando
entro numa loja, vou escolhendo a primeira ca-
misa que está em exposoção, o segundo par de
sapatos confortáveis que me exibem, a caneta
mais à frente do balcão. Mas já acompanhei al-
gumas amigas em incursões de compras nas
quais elas mandavam baixar diversas peças de
roupa, cuidadosamente provadas, inúmeros
perfumes aspirados demoradamente um a um,
variados tipos de bijuterias examinadas e apal-
padas com método, para depois anunciarem ao

vendedor, sem corar ou padecer de remorsos,
que não era bem o que procuravam.

Esqueço-me do mundo apenas em livrarias.
Evito ajuizadamente os espaços reservados à au-
toajuda, à informática, às ciências ocultas ou ex-
plícitas. Passo ao largo dos best-sellers, dos ma-
nuais tipo faça-você-mesmo, de compêndios
modelo O banjo em 12 lições.

Escapo com o devido ar de gravidade das pra-
teleiras de Filosofia e Religião, certo de que ne-
nhum dos títulos tem a ver comigo. Nem tento

folhear obras escritas em sânscrito, urdu ou cas-
telhano: sou viciado em traduções, ainda que
péssimas, feito aquele Do outro lado do rio, en-
tre as árvores ou A Lua é um balão. No primei-
ro, José Geraldo Vieira recheou o modo perso-
nalíssimo de narrar de Hemingway com pala-
vras tipo alhures. No outro, a versão do que foi
um divertido depoimento de David Niven deve
ter sido confiada a uma professora nascida na
Bulgária, criada em Helsinque e dotada de es-
pantosa imaginação: o que ela não entendia, re-

criava por sua própria conta e risco.
Mas dedico ainda assim largo apreço às me-

mórias, desde as de Josué Montello, injusta-
mente esquecidas, às de Madonna, ainda que
na aparência ditadas à sua governanta. Atrai-me
a poesia, mas a já decantada pelos séculos, e ne-
nhum exemplo é melhor do que os sonetos de
Camões. O que me seduz mesmo é a ficção, quer
universalmente clássica, quer composta nestes
tristes trópicos.

Pois desde que me dei por gente procuro o
romance em que se resuma toda a paixão, os so-
nhos, os desejos, as ambições, a dor, a solidão,
o humor, o patético extravio do bicho-homem.
Cultivo a esperança de ainda achá-lo. Memórias
póstumas de Brás Cubas (de Machado de Assis),
O vermelho e o negro (de Stendhal), Suave é a noi-
te (de F. Scott Fitzgerald), todos os volumes de
Em busca do tempo perdido (de Marcel Proust)
bateram perto de meus devaneios. 

Mas ainda há estantes vazias na biblioteca se-
creta de minha alma.

que teima em se esconder de mim na
biblioteca secreta de minha alma
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MAIS QUE
uma foto enigmática, o que
ilumina os nossos olhos é

quase uma pintura que traduz 
ao mesmo tempo solidão,

emoção, sonho, devaneio, algo
que só os fotógrafos geniais

como Pierre Durans
conseguem captar

A debutante
Alice Sekeff

de mãos
dadas com o
seu pai José

Helias Sekeff
do Lago

Maria Dejane de Oliveira Lemos, Wanda Guterres

Itapary, Carlos Guterres, Agi Ami Costa Itapary e Fátima
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GUTERRES 83

V
eterano político
maranhense, vitorioso
em muitos embates

eleitorais, o ex-deputado
estadual Carlos Guterres
continua irradiando 
alegria e vitalidade em mais 
de oito décadas de vida.
Casado pela segunda vez,
revela-se um homem
apaixonado e feliz. E com esse
espírito celebrou sua nova

idade na bela e acolhedora
casa onde reside há muitos
anos no Araçagy.

Música romântica, a melhor
bebida e quitutes deliciosos
marcaram a recepção com
toques de simplicidade e 
de muito carinho, por 
conta dos filhos, netos e
bisnetos do aniversariante que
se viu cercado de uma
multidão de amigos.

Carlos Guterres e o Repórter PH entre a irmã dele, Wanda Guterres Itapary e sua
nora Agi Ami Moreira Lima Costa Itapary (filha do ex-deputado Ariston Costa, de
Presidente Dutra)

Carlos Guterres e Dejane. Karla Guterres, atrás de André Jardins 
e o ex-deputado Nan Souza

Carlos Guterres com a filha Karla, as netas Fernanda e Rafaela e
os bisnetos Gabriela e Felipe

Carlos Guterres com a filha Karla, as netas Fernanda e Rafaela e
os bisnetos Gabriela e Felipe

Milena Coelho e o fotógrafo Maurício
Moreira

John Victor Szekeresh e 
Andressa Marinho

Maria Dejane de Oliveira Lemos, Carlos Guterres e
o Repórter PHBráulio Martins e esposa

Carlos Guterres entre Guilherme Azoubel e
Luana Anaisse Francy Barcelos e Rui Guterres

Carlos Guterres e Salomão Maira Aragão e Patríck Gomes

ou uma marca de quem soube 
viver a vida intensamente

Larissa Guterres com Alberto Moreira Guterres (filho mais velho
do aniversariante), Carlos Guterres e Jane SamaraSérgio Macedo e Diana

Ex-prefeita de Rosário Irlahy Moraes e o ex-deputado Pedro Vasconcelos 
com o Repórter PH

Marcelo Guterres e Rafaela Moreira

Alana Salomão e Felipe Goulart

Fernanda Guterres e Erivelton Santos

Carlos Guterres era o próprio rosto da felicidade ao lado de Maria Dejane na comemoração dos seus 
bem-vividos 83 anos
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UMA BONITA FESTA MARANHENSE EM SÃO PAULO

Rosário Saldanha e Fernando Albuquerque foram a Campinas (São Paulo), na semana passada, comemorar, na Casa Cambuí, a nova idade da neta Manuela, que atualmente reside na bela cidade do interior
paulista com os pais, Ludmilla de Gaia Teixeira e Gustavo Saldanha Albuquerque, que ali são estudantes universitários. Acima, a aniversariante com os pais, Ludmilla e Gustavo e com os avós Rosário e

Fernando. Na terceira foto, Rosário com a viúva de Dudu Braga, Walesca Braga, e sua filha Laurinha (neta do “Rei” Roberto Carlos)

Niêde Buhatem entre Ana Elvira e Maria da Graça Buhatem, as sobrinhas Teresa
Martins e Cristina Martins e o bisneto Janzinho

C
OM UMA REUNIÃO em
família, no seu
apartamento na

Península da Ponta d´Areia,
Niêde Lima Buhatem
comemorou sua nova
idade. Acima, o
desembargador Jorge
Rachid Maluf e Jânia, Luis
Gonçalves, José Benedito
Buhatem e Ana Elvira,
Sérgio Medeiros e Maria da
Graça, Carol Dias Vieira,
Flávia Buhatem Gonçalves,
a aniversariante Niêde e
Marcella Buhatem. À
direita, Niêde cercada de
netos e bisnetos

Ajornalista Glaucione Pedrozo, diretora da TV Assembleia Legislativa do
Maranhão, reuniu um grupo florido de amigas no elegante e prestigiado
restaurante Casa Almendra, na última quarta-feira, para um almoço em

celebração a sua nova idade. Na foto, ela, após apagar as velinhas do bolo, entre
Jacqueline Heluy, Angélica Figueiredo, Jaci Martins, Giullie Pinheiro, Anne
Caterine, Marcela Mendes e Kadja Nobel

Uma extensa e cuidadosa programação
para celebrar o centenário de nascimento
de José Saramago ocorrerá até 16 de
novembro de 2022, a data oficial.

Presidente da Fundação José Saramago
e viúva do escritor, a jornalista Pilar del
Río conta que o Brasil vai ter um papel
importante nas comemorações, incluindo

instituições como o Museu da Língua
Portuguesa, a Biblioteca Mário de
Andrade e o Sesc, além da própria editora
Companhia das Letras.

– A resposta que recebemos das
organizações brasileiras dedicadas à
cultura não poderia ser mais positiva –
afirma Pilar.

Para celebrar Saramago

É hoje a realização do
BBQ Country Show, o
maior Festival Temático de
Churrasco do Brasil, a
partir das 16h no Blue Tree
Hotel São Luís.

Idealizado pelos
empresários Alípio Moraes
e Emmanuel Márcio
Barbosa, da AMZ
Company, sediada em São
Paulo, o BBQ Country
Show percorrerá sete
capitais a fim de celebrar a

cultura do churrasco,
aliando boa gastronomia,
serviço de excelência,
segurança e música de
qualidade.

Serão montadas 10
estações de churrasco,
parrillas e pit smokers, em
locais estratégicos do
ambiente, bem como
diversos pontos de
distribuição de bebidas, a
fim de oferecer ao público
comodidade e fartura de

forma ordeira.
O evento será embalado

por clássicos do rock'n
roll, pop, sertanejo e
música country, sendo este
último ritmo comandado
por um dos mais
talentosos músicos de sua
geração, Leo Von, filho do
multiartista Ronnie Von e
considerado uma das mais
promissoras revelações da
música country dos
últimos tempos.

BBQ Country Show

De parabéns a TVN –
operadora de Telefonia Fixa
e Móvel, TV HD, Internet
Fibra Óptica – pelo
patrocínio do projeto
cultural Cinema Itinerante,
que levou a comédia
maranhense “Muleque Té
Doido 3 – Mais Doido
Ainda” às diversas cidades

cobertas pela operadora.
O patrocínio foi

viabilizado pela TVN e o
Governo do Estado do
Maranhão, via Lei Estadual
de Incentivo à Cultura, com
o apoio das prefeituras
locais na parte da logística.

No último domingo,
encerrando as edições

itinerantes do projeto, os
atores Erlanes Duarte
(Erlanes), Marcos Santos
(Sorriso), Junior André
(Guida) e Dorivaldo dos
Santos (Nikima)
apresentaram o filme e
depois interagiram com o
público que lotou a Praça da
Família na Cidade Olímpica.

Divisor de águas
Tudo leva a crer que o

governador Flávio Dino vai
anunciar ainda este mês o
nome do pré-candidato do
Palácio dos Leões ao governo
estadual nas eleições de 2022.

E anotem essa data, porque
ela vai ser uma espécie de
divisor de águas no cenário
político do Maranhão: 29 de
novembro.

Ou seja, nesse dia Flávio
Dino deve dizer ao Maranhão
aquilo que muita gente já sabe:
que o seu candidato, de fato, é o
vice-governador Carlos
Brandão.

Evitando o racha
Com esse anúncio, Flávio

Dino põe fim a uma série de
especulações que há mais de
um ano rodeiam os bastidores
da política maranhense.  

É claro que esse anúncio
abre também uma
possibilidade enorme de racha
no grupo político que ungiu
Dino ao poder em 2014.

Antecipadamente, o
governador tenta, de todas as
maneiras, conter a sangria que
deve ocorrer no grupo por essa
opção declarada a Brandão.

Racha de Rocha
O racha no grupo político de

Flávio Dino – é bom que se frise
– não está começando agora,
como os mais incautos
acreditam.

As desavenças já existem
desde o início da primeira
gestão de Dino, ainda no
primeiro semestre de 2015.

Ali já houve a ruptura nas
relações entre o governador e o
senador Roberto Rocha.

Escolha de Sofia
A grande dúvida no meio

político agora é sobre o futuro
das relações entre Flávio Dino e
o PDT, controlado no Maranhão
pelo senador Weverton Rocha.

Weverton queria a todo custo
ser o candidato do Palácio dos
Leões ao governo estadual em
2022.

Agora oficialmente preterido,
é de se esperar que Weverton
retire o PDT da base de apoio
do governo Flávio Dino.

Cargos e
sinecuras

Retirar o PDT da base de
Dino pode, a princípio, parecer
uma equação simples, mas no
fundo é também um jogo de
xadrez.

Isso porque, a um ano da
eleição de 2022, os caciques
mais experientes do partido
entendem que seria uma
precipitação romper com o
Palácio dos Leões agora.  

Afinal, deixar a base do
governo significa entregar
postos de chefia importantes na
administração, como a
Secretaria de Desenvolvimento
Social e diretoria do Detran – só
para citar alguns –, além de
abrir mão de robustos contratos
e de centenas e centenas de
cargos e sinecuras.  

Cinema Itinerante

Ainda em 2021, a
editora publica o livro
Autobiografia, de José Luis
Peixoto, um romance em
que ele transforma
Saramago em personagem.

No livro, um jovem
autor em início de carreira

tem a missão de escrever a
biografia de seu mestre,
um dos maiores escritores
da língua portuguesa.

Para 2022, a Companhia
das Letras também
promete organizar uma
série de eventos sobre

Saramago.
Ainda sem data

definida, as Jornadas
Saramago serão uma série
de palestras sobre as
principais obras do autor,
gratuitas, com emissão de
certificado.

Autobiografia

O maranhense e ex-
servidor do Banco da
Amazônia, Carlos
Alberto Frazão, que
mora no Rio de Janeiro,
já mandou avisar ao
senador Mauro Fecury
que desembarca em São
Luís na primeira semana
de dezembro.

Presença cativa na
Festa dos Amigos, que,
este ano, se realizará no

dia 11 de dezembro, ele
será uma das atrações
do evento, como cantor
e dançarino.

Pagodeiro famoso de
Copacabana e amigo de
Zeca Pagodinho, Frazão
deve apresentar na Festa
dos Amigos um
repertório musical
mesclado e
devidamente ajustado
ao espírito de

confraternização que
Mauro Fecury impõe ao
evento.

Certamente vai
dividir os holofotes com
o famoso cantor Altemar
Dutra Júnior, cuja
presença está
confirmadíssima, mais
uma vez, na tradicional
festa que acontece todos
os anos na Universidade
Ceuma.

Presença cativa

Tem mais: um livro de ensaios da professora e crítica literária Leyla Perrone-Moisés
analisa as obras de Saramago e duas biografias chegam às livrarias: Fotobiografia de José
Saramago, de Ricardo Viel e Alejandro García (que será lançada em parceria com a
Fundação), e o livro de Miguel Real e Filomena Oliveira sobre a vida do escritor.

Fotobiografia

O músico e artista
plástico Betto Pereira vai
celebrar seus 40 anos de
carreira com a mostra
CazumbáMundi hoje à
noite, com a exposição de
15 telas inéditas assinadas
pelo artista retratando o
personagem Cazumbá.

No assunto: Betto
homenageia o Boi de Santa

Fé e outros grandes artistas
nacionais e internacionais,
que influenciaram sua
trajetória.

Em tempo: a mostra,
que será no Convento das
Mercês, contará com um
pocket show musical com
participações especiais de
Zeca Baleiro, Zé Olhinho,
César Nascimento,

Emanuel Jesus e Flávia
Bittencourt.

Fátima,
aniversariando, e Ernando
Cavalcante serão os
grandes anfitriões da noite
de hoje. Inspirados no
tema Moulin Rouge, eles
recebem para uma balada
em ACasa, no Centro
Histórico da cidade.

DE RELANCE

Fotos/DivulgaçãoDivulgação
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Vista panorâmica da mesa da família da debutante, em frente a mesa de doces com o bolo de aniversários assinado 
pela cake designer Adriana José Helias mandando bem uma valsa moderna com a filha Aline Sekeff

A família ensaiando um brinde de champagne (sem álcool, é claro!)

Em torno da debutante, os tios Arnaldo Lago e Adrianne e os primos
Ana Julia Lago e Arnaldo Lago Filho

Grupo jovem: Luis Felipe Figueiredo, Joaquim Sabóia, Luiza Goulart,
Pietra Meireles, Isabel Brito e Raissa AlvaradoA debutante com os pais cortando o bolo de aniversário

Reunidos ao lado do bolo de aniversário, a debutante com os
pais Marília Ferreira Nogueira do Lago e José Helias Sekeff do
Lago e o irmão José Helias Filho

Outro grupo jovem com a debutante: Breno Santiago, Alexandre Nunes,
Guilherme Farias e Luis Otávio BrandãoA debutante com o avô paterno João Lago e a irmã dele, Gisélia Lago

A debutante com as primas Ana Julia, Clarice e Laura
Juiz Alistelman Mendes Dias Filho e Mizzi com Luciana 
e Marcos Simão

Desembargadora Nelma Sarney com a filha Andréa, a
desembargadora Ângela Salazar e João Santana

BALADA DE LUXO
para celebrar os 15 anos da 
bonita Alice Sekeff do Lago
T

radicional sonho de
muitas jovens, as festas
de debutante em São
Luís estão ganhando

versões “superluxo” nesse
período de pós-pandemia e já
competem com os casamentos
nos quesitos pompa, requinte e
esplendor. As famílias que
celebram os 15 anos de suas
filhas não se abalam diante de
detalhes que fazem parte de
uma superprodução para
homenagear as adolescentes.

Alice Seckeff, que festejou
seus 15 anos no último
sábado, com uma linda festa
no Palazzo, a melhor casa de
eventos desta Capital, fez três
trocas de roupas. Houve show
da super agitada banda Guto
Ximenes, música lounge do DJ

Sérgio Murilo e o melhor da
música eletrônica, incluindo
aí a batida do funk de
ostentação, a cargo do Top DJ
Sérgio Balata, cuja
performance levou os
adolescentes a momentos de
êxtase.

Para cuidar de todos os
detalhes da festa, os pais da
debutante, Marília Ferreira
Nogueira do Lago e José
Helias Sekeff do Lago,
chamaram o empresário de
festas Emmnauel Márcio
Barbosa, que assinou uma
bonita decoração voltada para
a atmosfera das baladas
jovens, um excelente buffet de
quitutes deliciosos regados a
vinhos e uísques das melhores
marcas, e um correto serviço

da equipe de alunos e
professores do Senac.

A jovem relata que tinha os
contos de fadas dentro do seu
imaginário. “A festa é a
princesa, a passagem. Eu
sempre tive esse sonho e eu
sempre compartilhava com as
minhas amigas. Falava: ‘Ai,
quando eu fizer 15 anos, vou
fazer uma festa linda, com um
vestido de princesa’”.

A superprodução quis traçar
um panorama da vida, obra e
personalidade da debutante.
O cerimonial da noite perdeu
o protagonismo para a balada.
Para este momento da festa,
os pais contrataram os
artistas da moda para uma
balada ao gosto da debutante.
A balada é onde entra a

modernidade. 
A adolescente afirma 

que não pensa em casar tão
cedo. “Eu já realizei muitos
sonhos. Agora, depois dos 15
anos, são sonhos mais
realistas. Tenho sim sonho em
me casar, mas não pretendo
fazer isso muito cedo. Eu
quero conhecer o mundo,
viver todas as experiências
que eu puder, curtir a vida. 
Aí, quando eu encontrar
alguém que eu ame, com
quem eu me divirta, eu penso.
Tenho só 15 anos, ainda tem
muito tempo para isso”.

Os pais de Alice Sekeff
provavelmente respiram
aliviados com mais tempo
para pensar como será a
superprodução do casamento.

A mãe da debutante, Marília Lago com seus pais 
Maristela Nogueira e José Rodrigues
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Giovanna Oliveira e o Repórter PH com Elly Araújo e André Jardins Rodrigo Padilha e Salete Maranhão Camila e Jorge Oliveira Socorro e Renan Passos e Karla Lima

O Repórter PH com a desembargadora Nelma Sarney e sua filha, a juíza Andréia
Sarney MaruzziLaércio Seabra com Claudia e Lidice SeabraGilmara Santos, Anderson Belfort e Fatiana com a debutante

Desembargador Jamil Gedeon Neto e Milina com o Repórter PH Bianca e Alexandre Rocha Emmanuel Márcio Barbosa e Francisca com a filha Emmanuele e sua amiga Ludmila Colins

Outro flagrante da pista de dança em momento de grande euforiaO jovem galã Antonio Rodrigues Neto e Isabela
Pablo Rebouças e Ana Amélia Sekeff ao lado da debutante com a filha
Ana Carolina e Igor Lago

A pista de dança em ritmo de grande alegria e animação provocado pelo Top DJ Sérgio Balata (foto à direita), a mais nova sensação da música eletrônica de São Luís, que conseguiu, com Guto Ximenes e sua banda
e o veterano DJ Sérgio Murilo, levar a garotada a momentos de êxtase

FOtos/Divulgação/Marcus Studio



Cristiano Rosa e Gisela Rui na festa 
de Alice Sekeff

Irmãos da noiva, Renato Abreu 
Filho e Renée Abreu

Os pais do noivo, Édson e Paula Paduan (ela, representante da 
DC no Brasil)

Themis Abreu com José Aparecido Valadão e Cida e o filho Thiago

Gustavo Valadão e Luciana Themis e Renato Abreu

Bruno Abas com Livia e Isabela

A NOIVA Thamires Abreu chegando para a cerimônia; na sequência, a noiva com o noivo Federico Paduan; a daminha Maria Eduarda e pajem Gabriel; a mãe da
noiva, Themis Abreu com as irmãs Jane Eyre e Cida Valadão

Andreia e Fernando Demétrio

Sérgio Balata e Giovanna Oliveira

Euller e Christiane Andrade com o filho e a
namorada

O
ELEGANTE SALÃO DE FESTAS do luxuoso hotel Tivoli
Mofarrej, em São Paulo, foi o palco escolhido pelo
noivos Thamires e Federico Paduan para a cerimônia

seguida de festa do seu casamento realizado no último dia
12. A noiva é filha dos maranhenses Themis e Renato
Abreu. E o noivo, de Paula e Edson Paduan. Festa linda,
diferente, com uma decoração colorida e um serviço
impecável de comidas e bebidas. Familiares da noiva
foram de São Luís, a exemplo de Cida e José Aparecido
Valadão, acompanhados dos filhos, noras, genro e netos.
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CASAMENTO EM SP

Fotos/Divulgação/André Jardins
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O Repórter PH com a centenária Dona Stela Medeiros

Dona Stela Medeiros e suas filhas Socorro, Graça e Régia com o Repórter PH, um
amigo de mais de meio século

Reunidos em torno de Dona Stela Medeiros e suas Socorro, Graça e Régia, Nazaré Lima, Glorinha Holanda, Nazi Holanda de Alencar, o Repórter PH, Gracy
Silva Oliveira, Clores Holanda, Marcella e Thallissonn Vilhena

UMA ANTIGA  AMIZADE
A

presença em São Luís de Dona Stela Medeiros, paraibana que completou 100
anos de idade este ano, durante mais de meio século residiu em minha cidade
natal, Presidente Dutra, e há vários mora com algumas filhas em Brasília,

motivou um encontro fraterno em nossa residência, quando ela e três de suas filhas
foram homenageadas com um almoço de comidas maranhenses em nome de uma
antiga e fraterna amizade.

Maurício Neto e Gabriella Valadão
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Festival 
Baddest

Ampla e diversificada
programação movimenta a

cidade neste sábado. Trata-se do
II Festival Baddest

Afrontamento, que acontecerá
de forma gratuita no Centro

Histórico. O festival reúne
cultura, economia criativa e

diversidade, com shows,
performances, entrevistas,
debates e ferramentas de

mentoria para impulsionar a
inserção de negros, mulheres,

população LGBTQI+s e artistas
de rua no mercado.

Domingo de
provas

No primeiro dia do Exame
Nacional do Ensino Médio

(Enem) 2021, neste domingo, os
candidatos farão, além das

provas objetivas de linguagens e
ciências humanas, a única prova

subjetiva da avaliação: a
redação. Nesta edição, o tema

será o mesmo, tanto para o
Enem impresso quanto para o

digital e, em ambas
modalidades, o texto deverá ser

feito à mão.

Réveillon
solidário

O Sindicato dos Policiais
Rodoviários Federais no

Maranhão (SINPRF/MA), em
parceria com a Cruz Vermelha

Brasileira no estado, vai
promover uma grande festa de

Réveillon solidária, a ser
realizada no Clube do Araçagi

(próximo ao viaduto do
condomínio Alphaville, ao lado

do Posto Praiano – MA-204),
com vasta programação

musical. As presenças
confirmadas são o grupo de
samba As Brasileirinhas, o

cantor Andson Mendonça, a
bateria da Escola de Samba

Turma de Mangueira e o Bumba
Meu Boi da Maioba.

Som e propósito
O Festival BR135 está de volta

em novembro, cheio de som e o
propósito de ativar o mercado
da música com a qualidade de
sempre e de forma solidária. O

BRzin Instrumental será
realizado neste domingo, na
Escadaria da Rua do Giz, em
dobradinha com a feirinha

criativa no Casarão Entrenós; e
o BR135 será no próximo

sábado, 27, no Convento das
Mercês. Dentre as atrações

confirmadas para o
Instrumental estão Samambaia

Trio, Isaías Alves Quarteto e
Sulfúrica Billi. E no BR do dia
27: Boi de Maracanã, Enme,

Criola Beat e a banda paraense
Os Amantes.

 A Fato Produções,
com patrocínio da
Equatorial Maranhão e
Governo do Maranhão,
por meio da Lei
Estadual de Incentivo à
Cultura, realizará o
Curso de Teatro
Musical, ministrado por
Miguel Falabella, ator,
diretor e dramaturgo, e
por Guilherme Terra,
músico, maestro e
professor de canto.

 O curso será no
Teatro Arthur Azevedo,
entre janeiro e fevereiro
de 2022, gratuito, para
40 artistas residentes no
Maranhão. A seleção
será a partir das
inscrições.

 Estes 40 artistas
terão a oportunidade
de vivenciar um pouco
da realidade de uma
sala de ensaios de uma
grande produção de
teatro musical por 15
dias e a orientação será
feita por profissionais
de renome, com anos
de experiência no
mercado.

 Como prévia da XV
Semana Maranhense de
Dança, acontece neste
sábado, às 19h, no
Teatro Arthur Azevedo,
o espetáculo “Um Passo
Pra Cá”, com a
participação especial
do coreógrafo e
dançarino Marcelo
Grangeiro.

 As coreografias a
serem apresentadas
foram preparadas ao
longo da semana
durante uma oficina
para mulheres e
LGBTQIA+ do
Complexo Penitenciário
de Pedrinhas,
ministrada pelo
dançarino maranhense
radicado atualmente
em São Paulo. A
Semana Maranhense de
Dança acontece de 5 a
11 de dezembro, no
Teatro Arthur Azevedo.

 O evento é
realizado pelo Grupo 8,
com patrocínio do
Grupo Equatorial
Energia por meio da Lei
Estadual de Incentivo à
Cultura do Governo do
Estado e tem por
objetivo fomentar a
atividade cultural e
toda a cadeia produtiva
ligada à dança no
Maranhão.

 A Assembleia
Legislativa aprovou, na
sessão plenária de
quarta-feira (17), o
Projeto de Lei 102/2019,
de autoria do deputado
Duarte Junior (PSB),
que propõe alteração
na Lei 9.909/2013, a fim
de possibilitar a
rescisão do contrato de
plano de saúde sem
ônus ao consumidor
em caso de
descumprimento da lei
ou falha na prestação
de serviço. O PL vai à
sanção do governador
Flávio Dino.

 Em sua justificativa
ao projeto, o
parlamentar destacou
que são frequentes as
reclamações
relacionadas a
exclusões de
coberturas, aumentos
abusivos, longos
períodos de carência,
rescisões unilaterais de
contrato e limitações de
internações, com
reflexos sobre o Poder
Judiciário.

TAPETEVERMELHOEvandro Júnior
evandrojr@mirante.com.br

_evandrojr

@evandrojr

A simpatia de Raul Lamarca e Paula
Guimarães em evento recente realizado em
São Luís

É
neste
domingo o
show do

Quinteto S.A. no
Casarão Colonial,
no Centro
Histórico de São
Luís, em evento
de iniciativa das
produtoras
Mirella Castelo
Branco e Ana
Sousa. O
Quinteto está na
cena musical
brasileira desde
2013 e é
formado por
Filipi Luchi (voz
e cavaco),
Serginho Brasil
(voz e tantã),
Dodô Dias
(pandeiro),
Edson Júnior
(reco-reco) e
Rapha (violão).
Na bagagem,
álbuns e turnês
de sucesso, com
conquistas
dignas de
estrelas da
música popular

CLICK

C omemorando
seu aniversário

no restaurante Casa
Almendra, na última
quarta-feira, a
jornalista Glaucione
Pedrozo entre a
também jornalista
Jacqueline Heluy 
e a advogada 
Kadja Nobel
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Lígia Pinheiro Machado, no centro e à sua direita sua filha Alice Pinheiro de Souza com Thalia Machado. À sua esquerda Donizetti Machado, Nayana
Machado com sua mãe Syene Machado

A aniversariante Giovana, vestida de
Chapeuzinho Vermelho, com os pais
Ligia e Morandi Machado

Anthunes Fernandes com Morandi, pai da aniversariante, Moacir Machado e Moacir Machado Jr. e
Paulo Henrique Falcão

Simone e Paulo André Santiago com os filhos Ytalo e Yanne

Heloíza Marçal (de Piracanjuba), Paula Fernandes, Lígia Pinheiro
Machado e sua mãe Marizete Dias Pinheiro (também de Piracanjuba)

Laura e Bernardinho Moreno (de pé à esquerda); à direita, Jamil Maluf e
Nathalia Maluf. Sentados: Adriana e Mauro Morais

Grupo musical Unidunete, que animou crianças e adultos durante
a linda festa infantil

C
om uma bela festa no Condomínio Ille de Saint-Louis, na Península da Ponta d´Areia,
inspirada no tema Chapeuzinho Vermelho, Ligia e Morandi Machado comemoraram
em grande estilo a nova idade da filha Giovana, com um fim de tarde dos mais alegres
e com muitas mulheres bonitas circulando, a começar pelas avós da aniversariante,

Donizetti Machado e Marizete Dias Pinheiro, que veio de Piracanjuba (GO), com boa parte
da família para abrilhantar a festa.

Morandi e
Lígia com
Alice
Pinheiro
de Souza,
filha dela,
e Marizete
Dias
Pinheiro,
mãe dela.
E
Givanildo
Borges,
namorado
de
Marizete

1Benditos os que podem viver hoje para recordar amanhã!
Se eu tivesse que aconselhar os mais jovens, iria impeli-
los a viver tudo o que podem, a amar, a divertir-se, a

entreter-se em camaradagens, a impregnarem-se de
aspirações, a sorver dia a dia, quanto mais o consigam, a vida
em todas as suas delícias, senão pelo gozo do usufruto,
quanto mais para que desfrutem mais tarde da riqueza das
recordações.

O melhor da vida são os restos de amores, as cinzas das
paixões catadas nas reminiscências.

Se eu tivesse de escolher os meus melhores momentos,
eles se localizariam, sem dúvida, naqueles fins de tarde
empolgantes em que começava a me preparar pelo banho e
pela escolha da melhor roupa para aqueles encontros
dançantes da juventude, onde iriam se decidir os melhores
embates amorosos.

2Afinal, eu sou do tempo dos refrigerantes Grapete,
Marabá e Crush. Eu sou do tempo dos chapéus Sarkil,
Prada e Ramenzoni, do Anil Reckitt, dos urinóis Rosário.

Sou do tempo dos cigarros Aspásia, Liberty Ovais, Hudson
com Ponteira, Belmonte, Tufuma, Phriné, Negritos, Lincoln,
Hollywood. Minister, Carlton e Astória. E das cigarrilhas
Talvis.

Sou do tempo da bala quebra-queixo e da rapadura-puxa.
Sou do tempo do Melado, da bolinha de inhaque e da bolinha
aça, do bilboquê, do bambolê, da Bandeira do Divino e do
realejo que enchia de alegria as ruas da minha infância:
“Naquele bairro afastado/ onde em criança eu vivia/ a
remoer melodias/ de uma ternura sem par/ passava todas as
tardes/ um realejo tristonho/ passava como num sonho/ um
realejo a tocar”.

3Eu sou do tempo do fumo em corda, da banha em
tabletes de um quilo, sou do tempo do querosene em
lata vendido no armazém. Sou do tempo da calça de

tussor, do corte inglês, da camisa volta-ao-mundo, do sapato
de trissê e dos Tamancos Holandeses: “Ho, holandesa boneca
de tranças/ não tens compaixão/ o plac-plac dos teus
tamanquinhos/ machuca o meu coração”.

Sou do tempo da goiabada cascão, da calça Lee, das Pílulas
de Vida do Doutor Ross, do Rhum Creosotado, da Emulsão de
Scott, e do jingle no rádio: “Roma ou Lisboa/ em Londres,
Nova York ou Paris/ todos bebem Martini porque/ Martini é
marca mundial/ Martini branco doce, Martini tinto/ Martini
seco/ Que paladar sensacional”.

4Sou do tempo da moranga com leite, da canjica ao
molho de vinho ou de leite, da canjiquinha, sou do
tempo do Saphrol, do Phimatosan, do radinho Spica,

sou do tempo do Biotônico Fontoura, das balas com
figurinhas difíceis, as Balas do Rádio, a figurinha difícil era o
Leonor Filho, com jingle: “Artistas do rádio/ de quem se fala/
agora se encontram na bala/ a Bala do Rádio saborosa e sã/
que traz os artistas de quem eu sou fã”.

Sou do tempo da cinta-liga, das vassouras Taki (que ainda
servem para varrer) e do tempo em que vestido se chamava
costume.

Sou do tempo do sabonete Lifebuoy, do xarope São João. E
sou do tempo da Pomada Minâncora. Sou do tempo do
Emplastro Poroso Sabiá e do Creme de Beleza Rugol. Sou do
tempo do óleo de rícino, do xarope Bromil, o amigo do peito,
e do Regulador Xavier, o amigo de confiança da mulher.

5Sou do tempo do colírio Moura Brasil. Sou do tempo da
limonada purgativa e do sal amargo. Sou do tempo do
Brylcreem e do Glostora, do Vinho Reconstituinte Silva

Araújo. Sou do tempo em que todos os telefones eram pretos
e todas as geladeiras eram brancas. Sou do tempo das
polainas e das galochas.

Sou do tempo dos programas de rádio. Eu sou do tempo
em que não havia violência. Os ladrões, como os batedores
de carteira, agiam com carinho e delicadeza, nunca feriram
ou mataram alguém.

Eu sou do tempo das serenatas, dos sonetos, dos
acrósticos, das alianças de noivado, sou do tempo do namoro
na sala com chá-de-pêra. 

Enfim, estou me sentindo deslocado porque eu sou do
tempo do amor.

ROCORDAÇÕES DE
MINHA JUVENTUDE

LINDA FESTA PARA GIOVANA MACHADO




