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E
stamos em pleno viço do Ano-Novo, em-
bora muitos de roupa antiga, com as es-
peranças em dia e a cabeça queimando
de sonhos e projetos otimistas ainda tei-

mem em ser velhos para a vida nova que se inau-
gura no horizonte. O ano da graça de 2022 me-
teu o nariz, abriu a porta, raiando novamente o
Sol em nossas vidas. 

A ordem do dia deve ser a ordem da vida: amar,
trabalhar, realizar, multiplicar e dividir, adicio-
nando à nossa riqueza interior desconto de nos-
sas fragilidades espirituais. 

Sejamos, pois, leitores, sem medo de ser e ven-
cer. O bem, estará do nosso lado, desde que res-
peitemos o território afetivo do próximo e não
projetemos no outro as nossas malquerenças e
espinhos. Construamos um ano que seja radiante
e belo, perfumado e vivo como as rosas que sem-
pre teimam em sorrir, embora saibam que um
dia serão adubo da saudade. Perfumemos a nossa
vida que a nossa essência é finita. Esse é o se-

gredo da existência.
A verdade é que amadurecemos a cada dia

mais cedo, embora as rugas não nos desabro-
chem nas faces. Mas o desespero deve capitu-
lar diante da esperança, o trágico baterá palmas
para o sublime, o amor sempre vencerá as guer-
ras, desde que tenhamos olhos de ver o espe-
lho da vida impresso como um grande teatro
onde Deus realiza os seus desígnios através da
mão do Homem.

Captemos, portanto, nova luz para dirigir-
nos o nosso olhar para a construção das obras
da vida, sabendo ler no cotidiano as marcas
indeléveis do progresso da existência. Lá, cons-
tatamos, que apesar do feio e do trágico, a be-
leza e a doce comédia de viver continuam vi-
cejando neste paraíso de delícias que é a Terra.
E quem são os construtores dessa nova ordem?
Todos nós. 

Reanime-se, amigo. Saiba olhar para a frente

em 2022. Não permita que a profecia de se tor-
nar estátua de sal, para os que teimam em apos-
tar no passado, inclua você nessa estranha gale-
ria de pseudos-heróis. Somos barro, mas também
somos azul. Abra os braços e abrace a vida.

Saiba perdoar traições, falsidades, delírios de
falsos amigos, caos moral de todos aqueles que
beijaram por perjúrio as faces que deveriam afa-
gar. Mas não permita que destruam seus sonhos
permitindo que o pesadelo lhe tenha lugar à ca-
beceira. Fé e alegria são receitas infalíveis. Seja
grande. Não se torne pequeno pela pequenez
cometida por outrem. Seja grande, repito.

Sobretudo seja feliz em 2022. Seja como o mar:
profundo. Mas não aceite que as suas ondas in-
teriores se rebelem e destruam a sua vida. Per-
maneça azul, lá no fundo de você, onde Deus re-
pousa e a vida é mistério e graça.

São os melhores votos de seu amigo de do-
mingo a domingo, há mais de 50 anos como jor-
nalista e 42 como editor deste caderno.

abraço a vida certo de que somos 
barro, mas também somos azul
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Com as luzes do Natal de
Gramado (RS), Silvia e
Sergio Parente festejaram 
seus 40 anos de casados 
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maranhense de maior
prestígio internacional,

Bianca Klamt Motta 
se vestiu de branco para
entrar mais purificada

em 2022

Silvia e Sergio Parente celebraram em grande estilo

e em clima natalino seus 40 anos de casados 

Charme, elegância e alegria 
no casamento de Rebecca
Moraes Rego e Apolo Colaço
no bonito buffet Santorine
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Era só alegria nos
noivos Rebecca
Moraes Rego e

Apolo Colaço 
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Sérgio Parente e Sílvia reunidos com os filhos, nora, genro e netos para a celebração de uma noite de magia e encantamento

Sérgio Parente e Sílvia em clima de romantismo apaixonado

Rômulo Matos Pereira e Ana Beatriz Parente 

Vinícius Mota com sua esposa Renata Parente Mota e os filhos
Vinícius e Laura Mota 

NATAL DE AMIZADE

ANA KARIN Andrade agitou São Paulo esta semana para
comemorar sua nova idade. Entre as amigas que foram
abraçá-la, a grande dama da sociedade paulistana Helena

Mottin (foto), que comandou a festa Diner Dance ao lado do
marido Edinho Venezziani, na boate Bonita, animada pelo DJ
Haroldo Pereira Jr.DAS

OMÉDICO nutrólogo Fernando França teve o que
comemorar na despedida de 2021. Ele, que é visto ao
lado do Repórter PH, faz sucesso com sua nova clínica

de longevidade e bem-estar, que tem como grande
novidade implantes hormonais, no Edifício Tech Office, na
Ponta d´Areia

40 ANOS
de amor comemorados
em ambiente palaciano

A
lguns lugares que a
gente conhece acabam
ocupando lugares
especiais no coração.

Lugares que mexem com nossos
sentidos, sentimentos e
emoções. O restaurante George
III, em Gramado, na serra
gaúcha, é um desses lugares.
Cada detalhe do restaurante foi
pensado para criar uma
atmosfera única. O estilo
neoclássico e a decoração
suntuosa remetem a Londres do
século XIX. Molduras douradas,
cortinas de veludo, móveis
Vitorianos e majestosos lustres.
Repleta de referências, ícones e
símbolos britânicos, na linda
casa predomina o dourado, que
sempre esteve presente na
decoração de palácios, remetendo
ao glamour, à nobreza e a
sofisticação.

A impressão que se tem ao
entrar no George III é que tudo foi
minuciosamente pensado e
planejado para fazer com que
cada visitante se sinta parte da
realeza.

Foi o Rei George III quem
comprou a Casa Buckingham,
como residência particular para
acomodar a Rainha Charlotte, e a
batizou de Casa da Rainha. Seu

filho mais velho, George IV,
transformou a casa em palácio
por volta de 1820. Mas foi apenas
com a ascensão da Rainha Victoria
ao trono que o Palácio de
Buckingham se tornou a
residência oficial da realeza.

Pois bem, é dentro de todo esse
contexto que as pessoas se sentem
no George III, o surpreendente
pedacinho da Inglaterra em plena
Gramado que eu conheci, não faz
muito tempo, e que posso
garantir: é um dos restaurantes
mais bonitos e elegantes do Brasil.

A incrível junção entre história
e gastronomia proporciona
momentos únicos. Como
aconteceu no último dia 23 de
dezembro, com Sérgio Veras
Parente e Sílvia Mendes Parente,
proprietários em São Luís da RJ
Distribuidora. Eles reuniram toda
a família em Gramado e
comemoram nesse lugar mágico
os seus 40 anos de casados.

Para dar um toque bem
maranhense à celebração, Silvia
e Sérgio levaram e distribuíram
no local o delicioso crocante “Zé
Pereira”. Nem precisa dizer que
os gaúchos que ainda não a
conheciam ficaram encantados
com a guloseima fabricada em
São Luís.

D
E PABLO NERUDA (em Jardim de Inverno”) para a
despedida de 2021: “Meu cachorro me olhava,
com esses olhos mais puros que os meus. Perdia

tempo mas olhava para mim, com o olhar que me
reservou, toda a sua doce, a sua peluda vida, a sua vida
silenciosa, perto de mim, sem nunca me molestar. E sem
me pedir nada”.

Neto Parente com sua esposa Natasha Figueiredo e os filhos
Mariana e Sérgio Neto

Fotos/Divulgação

T ODOS de branco para celebrar Natal e Ano Novo: Simone
Lima e Paulo André Santiago com os três bonitos filhos

Yago, Yanne e Ytalo (o caçula)



Lya Luft
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AS JOIAS DE ANA IZABEL

J
á é tradição, todos os anos: Ana
Izabel Azevedo promove sua
exposição de joias e reúne uma

parcela considerável das mulheres de
bom gosto de nossa sociedade para
apreciá-las. 

Dessa vez o restaurante Ferreiro
Praia foi o local escolhido para esse
encontro de mulheres elegantes, regado
a flûtes de espumantes e taças de vinho

de boas safras, harmonizando com os
deliciosos quitutes servidos na ocasião. 

A exposição reuniu peças de vários
designers de joias artesanais, com
diferentes estilos. Além do caráter único
que confere maior valor às peças, a joia
artesanal destaca-se pela durabilidade,
beleza, delicadeza e as possibilidades
infinitas de ser confeccionada em
diferentes técnicas. 

O poder dos
perfumes

Um perfume é mais que
apenas um cheiro agradável.
Conforme a Associação
Brasileira de Aromaterapia, as
essências usadas na elaboração
das fragrâncias podem
funcionar como terapia.

– Baunilha – Combate à
fadiga

– Bergamota – Energético
ajuda a controlar ansiedade

– Canela – Antisséptico e
afrodisíaco

– Cardamomo – estimulante
circulatório

– Cedro – Aumenta
espiritualidade e afrodisíaco

– Cravo – Antisséptico e
estimulador do otimismo

– Gardênia – Antisséptico e
afrodisíaco

– Grapefruit – Antidepressivo
e diurético

– Jasmim – Relaxante
– Laranja – Antisséptico,

antidepressivo e tonificante do
sistema circulatório

– Lavanda – Calmante
– Limão – Afasta a melancolia

e a depressão.
– Menta – Impede a dispersão
– Patchouli – Clareia os

pensamentos
– Rosa – Acalma e estimula a

sensibilidade
– Tangerina – Facilita a

comunicação
– Vetiver – Como toda raiz,

ajuda a manter os pés no chão,
estimula a sensibilidade

– Violeta, Sândalo – Atenuam
a ansiedade

A criação de 
René Lacoste

Não é por acaso que durante
décadas a camisa polo foi
conhecida como Lacoste. A
camisa branca de mangas curtas
com gola e fechada até o
pescoço por dois ou três botões
foi lançada pelo tenista René
Lacoste, em 1933, depois que se
aposentou das quadras. 

Já a figura de um crocodilo
que aparecia em um dos lados
do peito da camisa era uma
referência ao antigo apelido do
tenista, que passou a ser
chamado de Le Crocodile por
ser rápido com a raquete.

Não demorou muito para a
camisa fazer sucesso e ser
incorporada como look de lazer
pelos homens. 

Muitos anos depois, ícone
femininos da moda, como
Jacqueline Kennedy Onassis e a
atriz Audrey Hepburn, passaram
a combiná-las com minissaia e
calças capri. Assim ficou
registrada como camisa polo na
história da moda, o modelo de
gola mole, alta e circular, virada
para baixo em torno do pescoço. 

No início, a polo só era
confeccionada na cor branca,
mas com o passar dos anos ela
foi ganhando todas as
tonalidades do arco-íris.

Durante muitos anos, a
camisa criada pelo tenista
francês René Lacoste, em 1933,
era considerada uma peça
fundamental nos looks
esportivos. 

A partir dos anos 1990, a
camisa polo ganhou novas
modelagens, formas, cores e
estampas, transformando-se
num item fashion. E não parou
de ganhar força como uma
camisa curinga, que possibilita
mil combinações, além de
inspirar outros modelos, como
vestidos e camisetas regatas.

O Brasil perdeu Lya Luft

Considerada uma das mais
importantes escritoras contemporâneas, a
gaúcha Lya Luft morreu na quinta-feira 30,
aos 83 anos, em Porto Alegre, deixando
mais pobre a literatura gaúcha e brasileira.

A sua criativa visão única do mundo lhe
deu as munições necessárias para carregar
os seus livros com personagens
complexos, densos, melancólicos e
divertidos. Daqueles que surgem apenas

de mentes que não têm medo de viajar e,
durante estes passeios pelo mundo da
imaginação, colher saborosos frutos que
formam seres humanos únicos. Mesmo
que eles estejam restritos às páginas de
um livro.

Ela deixa o marido, o engenheiro e
escritor Vicente de Britto Pereira, os filhos
Susana e Eduardo, professor de Filosofia,
além de sete netos e netas. 

A vitória de quem perde

Todo mundo tenta adivinhar o que vai
acontecer nas eleições do ano que vem.
Eu também. Poderia chamar de análise,
um nome mais pomposo. Mas os
cenários são tão voláteis e imprevisíveis,
que só me resta ser humilde.

Sei que quase nada sei. Tenho, porém,
uma certeza: o futuro do Brasil estará nas
mãos de quem perder a disputa
presidencial. 

Esses tempos de radicalização geram
alguns fenômenos exóticos e esse é um

deles. A reação dos derrotados indicará se
o caminho do país será mais ou menos
turbulento. 

Vejamos o exemplo do Chile. Uma
eleição disputada que, uma vez definido o
vencedor, desembocou em um processo
civilizado e inteligente de esfriamento de
ânimos. 

Pouco provável que aconteça no Brasil.
Será a hora de as instituições
demonstrarem a sua força e o seu
comprometimento com a democracia.

Era assim com o leque

O que diriam os antigos gregos e romanos
se vissem a evolução de seus artísticos leques
vistos em baixos relevos e nos frisos de vasos,
diante das ventarolas de papelão que servem,
no século 21, como veículos de propaganda? 

No século 13, coube à rainha Catarina de
Medici difundir na corte francesa o uso do
leque em grande estilo. A etiqueta
recomendava todo cuidado ao se abanar,
para não provocar vento que causasse mal-
estar à pessoa mais próxima. 

De seda, de papel artisticamente pintado

com a assinatura de grandes artistas dos
séculos 18 e 19, os leques faziam parte dos
complementos da indumentária de uma
mulher elegante. 

Curioso é que havia uma linguagem
gestual dos enamorados, no manuseio do
leque, e o cinema tem mostrado isso. 

Deixando apenas os olhos à mostra, no
rosto coberto pelo leque abanado
febrilmente, uma mulher podia dar a
senha para o namorado aguardá-la fora
do salão de baile.

Aluguel personalizado

A falta de espaço para grande
quantidade de louças e cristais gerou as
pequenas empresas que alugam
utensílios. 

Se você quer receber 20 convidados e
só possui uma dúzia de pratos e cálices,
alugar é a receita certa. 

Uma maneira de personalizar um
conjunto de pratos alugados de
porcelana branca de filete dourado
(sempre chique) é colocar uma sopeira
familiar de porcelana branca estampada
com um arranjo de flores naturais. 

E mais: pode-se intercalar na mesa de

jantar cálices de cristal incolor e
colorido, o que vai parecer proposital e
charmoso.

Há quem colecione pratos de
antiquários, adquiridos a bom preço,
para usá-los com sousplats todos iguais,
estabelecendo uma harmonia moderna. 

No momento, entre as peças que 
são mais alugadas, aparecem as
canecas de porcelana para servir
consomê, por sua comodidade em
refeições fora da mesa, sem necessidade
de pires, apenas com um
guardanapinho descartável como apoio.

Conheci Lya Luft no
apartamento de Mafalda
Veríssimo, durante uma
tertúlia literária com a
presença de Eduardo
Galeano e Paulo Sant´Anna
(já falecidos) e da
psiquiatra maranhense
Lisieux Campos.

A partir daí tivemos
outros encontros e jamais
vou esquecer da doçura
daquela gaúcha cheia de

alegria e sabedoria.
Lya era universal a todas

as idades, com 31 livros
entre romances, coletâneas
de poemas, crônicas,
ensaios e infantis. E era
moderna. Tornou as suas
reflexões sobre perdas e
ganhos um best-seller:
vendeu mais de 1,5 milhão
de exemplares e foi
traduzido em 13 países.
Permaneceu por 113

semanas no topo da lista
dos mais vendidos.

Lya traduziu Rilke,
Virgínia Woolf, Herman
Hesse e Thomas Mann,
dialogando com a tradição. 

Não há como esquecer
uma mulher que suportava
a vida sem se submeter,
aceitava a vida sem se
humilhar, entregava-se à
vida sem renunciar a si
mesma. 

Uma tertúlia inesquecível

Entre as músicas que
bombaram em 2021 estão
hits perigosamente
chicletes, temas sobre
divórcios, baladas, ex
sendo chamado de
sociopata, histórias
ambientadas em
vaquejadas, regravações e
até rock (oi, sumido).

Houve renovação, com
novas caras se projetando
no cenário mainstream e
promovendo um frescor
na indústria. 

Mas também se viu o
retorno de rostos
conhecidos, caso de
Adele. 

Um ano que propiciou

retomada dos shows
presenciais por conta do
avanço da vacinação
contra a covid-19, o que
trouxe um começo de
volta à normalidade, mas
que também foi marcado
pela trágica morte de
Marília Mendonça aos 26
anos. 

Músicas que marcaram 2021

Pessimismo sem futuro

Quincas Borba, personagem do escritor Machado de Assis, definiu no final do
século 19 que “a vida não é necessariamente boa nem necessariamente ruim”.
Depois, com o acréscimo do futebol e do Carnaval, ficou comprovado: a profissão de
pessimista não tem futuro no Brasil.

Na exposição de joias de Ana Izabel Azevedo, anéis, colares, brincos, pingentes, pul-
seiras feitas com ouro, prata e pedras preciosas

Ana Izabel Azevedo apresentando suas jóias para Magnólia Rolim Vilarinho, 
e Lou Marques

Roberta Marão Baptista e a juíza Noelia Rocha e a desembargadora 
Marcia Farias

Vanda Torres e 
Magnolia Rolim

Micaely Rolim e 
Raquel Mathias

Eliane Naressi e 
Renata Sauáia

Emygdia Rosa era só elogios às peças 
da exposição
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A mãe da noiva, Rosinete Moraes Rego com o pai do noivo Antonio Colaço

A noiva Rebecca com o pai Nelson Moraes Rêgo

A noiva com as damas de honra: Isabella Rego, Milena Dara, Karla
e Sarah Caroline

O pajem Bernardo 
Colaço

Os noivos diante do juiz 
Costa Junior

Os noivos Rebecca Moraes Rego e Apolo Colaço sendo aplaudidos pelos convidadosMichelli Lucena e Ubiratan Oliveira (de Brasília)Josué Bezerra e Graciane

Sara Dourado com Rosinete e Nelson Moraes Rego

Os noivos trocando juras de 
amor eterno

Os juizes de Direito Gisele e Rogério Rondon

CASAMENTO

C
om uma tarde ensolarada de
dezembro remetendo a uma noite
iluminada pela última lua cheia do
ano, foi realizada ao pôr-do-sol a

cerimônia de casamento de Rebecca
Moraes Rego (filha de Rosinete e Nelson
Moraes Rêgo) e Apolo Colaço (filho de
Elisângela e António Colaço), celebrada

pelo juiz Costa Junior.
A noiva usou um bonito vestido assinado

pela estilista australiana Maggie Soterro e
bouquet todo de orquídeas criado por
Vanessa Carvalho, também responsável pela
decoração da festa que teve bolo de
casamento da grife Fernanda Moreno.

As mães dos noivos e as madrinhas

usaram vestidos cor-de-rosa e o noivo, os
pais dos noivos e os padrinhos foram de
terno azul – uns, mais claro, e outros,
mais escuros).

E com nuances de azul e rosa escorreu a
tarde alegre e festiva que se prolongou noite
adentro, com a Ouromusicalproducoes
atraindo os pares para a pista de dança.

Lisa Leite e o irmão da noiva Thiago Moraes Rego

Bonito cenário da cerimônia de casamento de Rebecca Moraes Rego e Apolo Colaço

ao pôr-do-sol com vista para o
mar da praia do Olho d´Água
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Os noivos Rebecca Moraes Rego e Apolo Colaço com o cortejo
de honra: Rafaela Rondon, Bernardo Colaço e Ricardo Rondon

Os noivos cortando o bolo de casamento; erguendo o brinde de champagne; trocando carícias de amor; e sorrindo um para o outro

Lucas Linhares e Milena Dara

Os noivos na pista de dança em coreografia especial

Senadora Elisiane Gama e Inácio Melo
Luisa Helena, Silvânia Tamer, Karla Adriana, Rosinete e Nelson Moraes Rego, Carlos
Henrique Vieira, Sergio Tamer e o juiz Costa Junior Magali e Jonas Oliveira

Karla e Carlos Henrique VieiraDelegado Daniel Brandão e Edvirgem com os filhos Isabel e Daniel Brandão Filho

Silvânia e Sérgio Victor Tamer
Ricardo Albuquerque, Sarah Albuquerque com
Lusival Gaspar e Sarah Caroline Ferraz

Débora Gabina e Pastor 
Augusto Gabina

Ivyna Colaço, Cristiano Klieman e Evennlyn Colaço Juiz Costa Junior e Luiza Helena Juiz Samuel Sousa e Arlete

O brinde de champagne dos noivos com os pais dela, Rosinete e Nelson Moraes Rego, e os pais dele, Elisângela e Antonio Colaço



Marconi Rezende compôs a canção “Essa Senhora” em parceria com Josias
Sobrinho, um dos maiores compositores maranhenses e que fez
participação especial no show O Bis
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SHOW “O BIS”

O cantor e compositor
Marconi Rezende
escolheu o espaço Laje

98, na Península da Ponta
d´Areia, para apresentar seu
novo show, “O Bis”, viabilizado
com o patrocínio do Grupo
Potiguar, através da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura.

O espetáculo com produção
geral de Ana Marques trouxe no
repertório sucessos da MPB, em
um passeio pelos 30 anos de
carreira de Marconi Rezende,
que também apresentou
canções inéditas de sua autoria
e composições feitas com
parceiros como Zeca Baleiro,
Fernando Japona, Aderson Sena
(Badeco) e Joãozinho Ribeiro.

Nessa nova fase de
compositor, que brota cada vez
mais forte nesse multifacetado
e talentoso artista que é
Marconi, “O Bis” revelou um
artista que se entrega às
interpretações com muita
paixão e personalidade, mas
sem esconder a veia
buarqueana que sempre o
influenciou.

Marconi, que ficou
conhecido pelas suas
interpretações de Chico
Buarque e também por fazer o
papel dele no musical João do
Vale (2017 – 2018) e depois no
espetáculo Cale-se, é também
um compositor sensível e
antenado. Um letrista
requintado, que usa a música
para emocionar seu público,
sempre fiel.

O nome “O Bis” veio da
música de autoria dele e de
Fernando Japona, que revela a
arte em suas múltiplas formas.
E, claro, que a plateia se deixou
envolver pela voz suave de
Marconi nessa noite de pura
catarse musical, cantando
junto, dançando quando as
toadas juninas foram
lembradas por ele e Josias
Sobrinho, e pedindo não
apenas um, mas muitos e
muitos Bis.

Em 2022, todas as canções
do álbum “O Bis” poderão ser
conferidas pelo grande público
também nas plataformas
digitais, a exemplo do Spotify.

marca os 30 anos de carreira
do artista Marconi Rezende

Os casais Marcelo e Fabíola Brasil (Grupo Potiguar) e Marconi
Rezende e Ana Marques

Bráulio e Vany Martins

Luís Alexandre Nunes

Mário Édson e Raimundinha Melo

Um gran finale de puro talento feminino: Quarteto das cantoras
Anastácia Lia, Emanuele Paz, Flávia Bittencourt e a cantora indígena
Djuena Tikuna

Lenita Pinheiro e Josias Sobrinho, que fez participação especial no show

Abdomacir Sanches com as atrizes Gisele Vasconcelos e Renata
Figueiredo (Cia. Xama Teatro) Rogério Oka e Cris Marques

Pedro Iglésia e Léa Márcia Costa com Amália Jorge, mãe do cantor
Marconi Rezende

José Wilson Gomes e Viraneide Marques Ana e Marconi Rezende com a Prefeita de Lago da Pedra Maura Jorge; mais
Raimundinha Melo, Vany Martins e Gisele Reis

Danielle e Adriana Vieira com o casal Ellen Soares e Emanuel Jesus,
produtores do Prêmio Papete

Gisele e Marcelo ReisJeanne Nunes, Raimundinha Holanda e Telma Carvalho
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O Casarão Colonial, no Centro
Histórico de São Luís, começa 2022
com o pé direito no samba, abrindo
suas portas neste domingo, 2, para
receber o público e os grupos CDC
e Argumento e os cantores Ivan
Marques e Fabrícia. É a
programação de pós-Réveillon, que
contará, ainda, com a presença do
cantor Erickson Andrade, para uma
participação especial.

Aliás, a turma do Casarão
Colonial está engajada em uma
campanha para arrecadação de
cestas básicas a serem doadas a
famílias carentes que residem na
área do Centro Histórico. Os
donativos serão entregues no dia 12
de janeiro de 2022.

A busca por soluções
sustentáveis, além de reduzir
impactos ambientais, é uma
estratégia usada pelas empresas
para reduzir custos. Recentemente,
a Granorte firmou parceria com a
Smart Energia, consultoria
independente especializada em
gestão de energia elétrica e
consolidada como uma das três
maiores do Brasil.

A Smart apresentou a
oportunidade de economia por
meio da migração ao Mercado
Livre, que é um ambiente de
negociação onde consumidores de
grande porte podem comprar
energia diretamente de um gerador,
ao invés de comprar da
concessionária.

Segundo Davi Ferro Costa, da
diretoria da Granorte, é uma ótima
forma de alinhar sustentabilidade e
desempenho financeiro.

Na mineração, o custo de
energia é representativo. No caso da
Granorte, são mais de 50 motores
elétricos de diferentes potências em
operação diariamente.

 Sempre garimpando
novidades para seus clientes,
Werther Bandeira trouxe para a Villa
do Vinho Bistrô, na Avenida Mário
Andreazza (Cohama), os
espumantes Jolie, que vêm em taças
de acrílico descartáveis em porções
individuais de 210 ml.

Deliciosos e refrescantes, os
espumantes Jolie são encontrados
nas versões Brut, Moscatel e
Moscatel Rosé, sendo ideais para
levar em passeios de barco, praia,
piscina, baladas e por aí vai.

Com uma tampa/rótulo
enroscável, não derrama e pode ser,
inclusive, levado em viagens dentro
da mala com total segurança.

Transporte aquaviário

Tem gerado polêmica a licitação
destinada à concessão de outorga para
exploração, por 20 anos, do transporte
aquaviário por ferry-boat entre os
terminais da Ponta da Espera, em São
Luís, e do Cujupe, em Alcântara, bem
como na rota inversa.

É que haveria indícios de um
estratagema para retirar a Serviporto
(que há décadas opera essas travessias
marítimas) e favorecer uma empresa
paraense, a Celte Navegações, que teria
relações suspeitas com autoridades
locais. 

Duas erratas

Durante a fase de publicação do edital
de licitação, a Agência Estadual de
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos
(MOB) emitiu duas erratas que alertaram
para as condições de competitividade
das empresas que poderiam participar
do certame. 

No entanto, mesmo assim, não adiou
os prazos de abertura da concorrência
pública, conforme dita a Lei de
Licitações. Logo, isto inviabilizou a
participação de uma das concorrentes, o
que teria favorecido a Celte. 

A
Câmara Municipal de São Luís entregou, no Villa Reale Buffet, a Medalha Simão
Estácio da Silveira a personalidades que contribuíram para o município de São
Luís. O diretor geral do HSLZ / HSE, Plínio Valério Tuzzolo, foi um dos agraciados
com a comenda. Radicado há 21 anos no Maranhão, ele presta relevantes

serviços na área da saúde e há dez anos é executivo do Grupo Mercúrio, onde comanda o
Hospital São Luiz e o Hospital dos Servidores. Aqui, Tuzzolo com a desembargadora
Nelma Sarney, o vereador Gutemberg Araújo e Vinícius Braid

O
s cantores Fernando de Carvalho e Dhean Britto fizeram o show de
encerramento do ‘Natal na Praça’, em Codó, para uma multidão que, além de
ouvir clássicos, participou do sorteio de vários prêmios. Na foto, os dois com o
prefeito do município, Dr. Zé Francisco, a primeira- dama, Irene Neres, e o filho

Pedro, que está concluindo o curso de Medicina e pretende seguir os passos do pai

P
rofessor Cidinho Marques e os filhos Rodrigo (CEO do grupo
educacional liderado pela família Marques) e Rafael (empresário do
ramo de turismo - leia-se Pousada Maramazon - e um apaixonado
pela história e cultura maranhenses) comandando a confraternização

de fim de ano da escola COC São Luís, no Convento das Mercês. Aliás, o
Convento, assim como os outros museus da capital, é bastante familiar aos
alunos do COC, que, ao longo do ano letivo, proporciona excursões didáticas
para que eles possam aprender mais sobre história e cultura in loco

A
cada ano, o ‘Natal Iluminado’, em Caxias, acrescenta
novidades às inúmeras atrações que já lhe consagraram
como o maior evento natalino do Norte-Nordeste. Desta
vez, a novidade foi o ‘Show do Lago’, no Balneário Veneza,

reunindo atrações musicais e muitas luzes. Na foto, o flagrante da
secretária de Governo do município, Amanda Gentil, em um passeio
de gôndola pelo Lago Veneza, pouco antes do início das atrações

Ecos de uma posse no convento
Prestes a completar 36 anos de existência, a Academia Maranhense de Letras Jurídicas (AMLJ), sob o comando de Júlio

Moreira Gomes Filho, está cada dia mais forte e atuante, reforçando seu papel de congregar escritores juristas maranhenses,
estimular a pesquisa e promover importantes reflexões sobre a sociedade contemporânea por meio da produção intelectual
de seus membros. No dia 16 de dezembro, aconteceu a sessão solene de posse de três novos acadêmicos: os
desembargadores Gérson de Oliveira Costa Filho, James Magno Araújo Farias e Paulo Sérgio Velten Pereira. A cerimônia
aconteceu no Salão Casa de Portugal, no Convento das Mercês

Os acadêmicos Elimar Almeida e Silva e Fernando Belfort empossando Gérson
de Oliveira Costa Filho

Os acadêmicos Ana Luiza Almeida Ferro e José Américo Abreu Costa empossando
James Magno Araújo Farias

Os acadêmicos Sérgio Tamer e Osmar Gomes empossando Paulo Sérgio
Velten Pereira

Bruno Almeida e 
Fernanda Rêgo

Carlos Henrique e Karla Vieira

Edmée e o desembargador Froz Sobrinho

Advogados Luís Augusto Guterres e Bruno
Castelo Branco

Roberto Sousa e Vanessa Clementino, Mariléa e o desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho, Conceição e
Sebastião Vanderlaan Rolim



Flávia Bittencourt que vive momento mais que especial em sua
bem sucedida carreira musical

A cantora Sandra Duailibe Os cantores Dhean Britto e Fernando de Carvalho

Um gran finalle de puro talento feminino: Quarteto das cantoras
Anastácia Lia, Emanuele Paz, Flávia Bittencourt e a cantora
indígena Djuena Tikuna

José Augusto Telles e Fabíola Ramos

Pedro Sobrinho, cineasta Arturo Saboia e Nan Sousa
José Domingues Neto e Danielle Vieira, assessora de
imprensa do evento

A publicitária Aurélia RobsonFamília Telles reunida: Abelardo, Regina, Raquel, Andrea e David Telles

Denise e Osvaldo TellesDueto de Flávia Bittencourt e Beto Ehong interpretando “Na Fita”
Cantor convidado
Beto Ehong

Os pais de Flávia Bittencourt, José Pinto e
Conceição com a neta Júlia

“Só Ouvir” teve projeção (mapping) de imagens que se mesclavam aos bailarinos em cena, tornando o canto de Flávia Bittencourt
uma experiência única de plasticidade, poesia e beleza cênica
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uma experiência musical imersiva
e sensorial de Flávia Bittencourt

SÓ OUVIR:

Q
uem teve o privilégio de
participar das duas sessões do
show “Só Ouvir” ganhou uma
ótima experiência musical e

imersiva de presente de fim de ano da
cantora Flávia Bittencourt. Sem dúvida, um
show sensorial que teve a música como
carro chefe de um verdadeiro “banquete de
sentidos”, sob a produção executiva de José
dos Reis Pinto.

Esse novo trabalho da cantora,
compositora e musicista teve o cineasta
Arturo Saboia assinando a direção de
fotografia das gravações. O espetáculo, com
direção musical de João Simas, em breve
também poderá ser conferido em
plataformas digitais.

Com plateia limitada e bem próxima,
Flávia interagiu com seus convidados em
um show mais intimista, porém moderno e
cuja proposta era aguçar os sentidos; por
isso o local escolhido – a LightLand, espaço
de projeções de imagens mapeadas em
360º no São Luís Shopping.

Em cena, junto com a cantora, dois
bailarinos mesclavam-se às imagens
mapeadas, num balé que parecia dar ainda
mais vida às canções interpretadas – de
grandes sucessos da MPB às músicas
autorais consagradas de Flávia Bittencourt,
a exemplo de “Leve”, quase um hino de
como encarar a vida com mais resiliência e
leveza nesses tempos tão desafiadores. E
Vazio, cuja letra de Flávia é um convite à
superação: “Pode o vazio, ser assim tão frio...
Mas eu preciso, sair desse abismo, e me
esvaziar de vez, de tanta escuridão”.

Ao interpretar a antológica “Cajuína”
escrita por Caetano Veloso em homenagem
póstuma ao fundador da Tropicália, meu
saudoso amigo Torquato Neto, Flávia deu
voz às reflexões importantes dos versos:

“Existirmos, a que será que se destina”... E
mais: “Apenas a matéria vida era tão fina”...
Perfeito para nos lembrar nessa virada de
ano, do quanto a saúde emocional deve ser
prioridade, e do quanto precisamos
ressignificar a vida a cada novo ciclo.

Com pleno domínio de palco, tocando
diversos instrumentos alternadamente, e
dona de uma amplitude vocal privilegiada,
Flávia soltou a voz, o corpo e a emoção,
para dar vida ao repertório primoroso
escolhido por ela, e que foi um verdadeiro
passeio poético, com releituras muito
personalizadas de canções atemporais de
Belchior (Comentários a Respeito de John),
Luiz Gonzaga (Assum Preto), Leonardo
(Temporal de Amor) e The Fevers (Mar de
Rosas), entre outras.

Com o cantor Beto Ehong, Flávia
interpretou “Na Fita”; fazendo um revival
dos arraiais juninos, que devido à pandemia
estão adormecidos nas lembranças de
todos, à espera de uma volta presencial
triunfal quando seguro for.

E junto às cantoras Djuena Tikuna,
Emanuele Paz e Anastácia Lia a força do
feminino se revelou em música e atitude ao
interpretarem juntas a canção “Bruxas”. No
“gran finale” que deixou a plateia tanto
extasiada quanto fortalecida e animada,
veio a última pérola com “Eva”.

Sim, Nietzsche estava mesmo certo ao
dizer que “sem a música, a vida seria um erro”.
E a gente completa: Com Flávia Bittencourt e
o seu “Só Ouvir” a vida se revela um grande
acerto... Uma bela poesia existencial, que nos
convida a ter força e resiliência para atravessar
as tempestades e ter a música como aliada,
em nossa jornada na terra.

Salve “Só Ouvir”! Bravo, Flávia
Bittencourt por esse show tão especial e
lindo!


