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Thatiana e César
Bandeira, com o
neto Eduardo
Giovanni nos braços,
receberam em
grande estilo para
saudar o Ano-Novo
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O Réveillon dos Fecury
foi, mais uma vez, o baile
branco com elegância,
muito charme e glamour
.
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ia com a filha Ana
Mauro Fecury e Ana Lúc
nardo
Elizabeth e o neto Leo

A grande noite da virada
levou requinte, fartura,
beleza e alegria para o
Réveillon dos Bandeira
.
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TOP MODEL

e digital influencer, Luanne
Holanda foi o grande destaque
maranhense nas redes sociais –
depois da campeã Thaynara OG,
claro! – durante o ano de 2021. E
começou 2022 com pique
suficiente para atingir
limites infinitos

E

a festa do Réveillon, foi como você imaginou? Superou a expectativa, ou decepcionou? De regra, cada vez que formulamos alguma expectativa sobre algo que vai ocorrer, inundamos o instante futuro, o acaso, o novo, o
adiante com resíduos de um passado mental, aquele que engendrou a expectativa e pretende aprisionar a realidade dentro dela. E jogar passado no futuro é uma forma de nunca evoluir. Minha sábia mãe
sempre repetia: “o melhor da festa é esperar por ela”.
Estamos tão pouco preparados para o novo e
para o criativo, que, justamente as coisas mais desejadas, fazemos delas vítimas de uma expectativa anterior a elas, mero expediente mental de
controle do futuro com o passado da imaginação.
Aí as coisas serão ruins ou boas não em função
delas mesmas ou de como estaremos nos momentos em que elas ocorrerão, e sim na dimen-

RÉVEILLON
ou a expectativa sobre o adiante, com
resíduos de um passado mental
são de esquemas mentais anteriores, desejos e
vontades, que aprisionam a realidade.
Esta expectativa (que, em muitos casos, ganha
o nome e o conceito prodigioso da esperança) modela comportamentos, impulsiona multidões, gera
apetites, empurra, justifica, dá o valor de verdades
aos mitos que o homem eternamente (se) construirá para explicar e enfrentar o mistério de sua

existência, a castração fundamental da sua reduzida capacidade de conhecer a essência do universo ao qual está subjugado, salvo no que alcance
pela intuição, pelo êxtase ou pela revelação.
Vivemos, pois, dentro de uma bolha de expectativas, fantasias e vontades que nos empurram,
não para o real e a sua maravilhosa complexidade,
mas para confirmar o sonho, o desejo, a vontade,

tudo, enfim, a que estamos condicionados devido
a processos interiores e exteriores sobre os quais
temos pouco controle. Em vez de ver aspirar ao
futuro, o queremos apenas como confirmação dos
modelos de que dispomos para ele.
Daí a infelicidade. É impossível não ter expectativas. E, já que impossível não as ter, possível é modelar o seu efeito sobre nós. Seremos
tão mais felizes quanto mais capazes formos
de limpar o que está por vir dos ruídos de um
passado que nos faz repetir e repetir as mesmas experiências. Na maioria das vezes o ser
humano é prisioneiro do “antes”, quase nunca
hospedeiro do “vir a ser”, mensageiro do “depois”, admirador do acaso.
Pois tudo isso, se tem algum fundamento, serve
também para o Ano Novo. É preciso que ele seja
novo e, não, eco, espelho ou fixação no passado.
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Negacionismo e sátira
Com o bom humor permanente de suas
deliciosas crônicas, o gaúcho Nilson Souza diz
que o homem é o único ser da natureza que tem
consciência de que vai morrer – mas, lá no
fundinho de seu cérebro enigmático, mantém
uma pequena esperança de que ficará para
semente.
Ou seja: todos carregamos o pecado original
do negacionismo.
Também somos, segundo os cientistas – em
quem, paradoxalmente, a maioria de nós acredita
– os únicos animais que riem de si mesmos.
Hienas não contam, pois os pesquisadores
garantem que elas ululam por frustração.

Negacionismo...2

Os anfitriões Thatiana e César Bandeira com o neto Eduardo Giovanni

Um trio de grande charme feminino: Ana Lúcia Albuquerque, Ana Elvira
Mendes Buhatem e a anfitriã Thatiana Rodrigues Bandeira

O RÉVEILLON

dos Bandeira, mesmo com muita chuva,
foi uma belíssima e concorrida festa

O

Réveillon é sempre um
momento mágico. As pessoas
ficam mais alegres e enxergam
no novo momento que se
aproxima uma chance de consertar tudo
de errado que aconteceu durante o ano
que passou. Mágoas são resolvidas,
discussões perdoadas, amores se
fortalecem e outros novos surgem. Tudo
isso sob um céu estrelado.
Os que têm chance de ir até um lugar
belo e distante de toda a poluição das
cidades grandes, enxergam os astros de
verdade. Já os que ficam nas metrópoles,
recebem as boas-vindas de uma
imensidão repleta de pontinhos brilhantes
artificiais, de cores e formato diferentes,
que fazem barulho e promovem a alegria
de pessoas de todas as idades logo que os
ponteiros dos relógios apontam para cima,
marcando a meia-noite.
Em São Luís, a chegada do Réveillon foi
sob um violento temporal que desabou
antes da meia-noite e fez com que muitas

pessoas cancelassem as visitas que fariam
a amigos que se prepararam para a festa e,
de repente, viram reduzido o número de
convidados.
No apartamento de Thatiana e César
Bandeira, no Condomínio Murano, na
Ponta d´Areia, nem mesmo o temporal que
desabou lá fora conseguiu diminuir a
frequência dos amigos, o brilho, o calor
humano e a animação da passagem de ano.
Hostess cuidadosa, Thatiana mandou
vir quitutes de Soraia Fialho, de Samira
Murad e de Elvira Bona, entre outros, para
a esplêndida ceia. E contratou o DJ Mário
Pseudo para levar a batida eletrônica. Tudo
regado a vinhos tintos e champanhes dos
melhores rótulos e das melhores safras –
além da alta pontuação registrada pelo
aplicativo Vivino, que é uma das curtições
permanentes do anfitrião César Bandeira.
E assim a chuva lavou tudo lá fora para
que os felizes convidados dos Bandeira
chegassem de corpo e alma lavados para
celebrar a chegada de 2022.

A observação é à guisa de preâmbulo – ou
como os jornalistas mais antigos classificariam,
nariz de cera – para dizer que estamos liberados
para rir no filme Não Olhe para Cima, da Netflix,
que está fazendo sucesso como a sátira do
negacionismo.
Na verdade, satiriza um monte de coisas mais,
principalmente a política, ao retratar a liderança
mais poderosa do planeta como egocêntrica,
irresponsável e submissa ao poder econômico.
O rótulo se encaixa perfeitamente nos
governantes atuais que negam as evidências,
ignoram a dor alheia e fecham os olhos para a
realidade, da mudança de costumes à devastação
ambiental.

Negacionismo...3
Sobra para a imprensa também. Os jornalistas
do filme tratam a catástrofe iminente – um
meteoro gigante em rota de colisão com a Terra –
como simples produto televisivo, ridicularizam as
fontes científicas e mostram-se mais
preocupados com a audiência do que com a
verdade.
A própria tecnologia leva bordoadas
sucessivas, tanto na figura do megaempresário
que controla tudo quanto na imperdível cena
pós-créditos que obriga o espectador a
acompanhar até o final aquela chatice de nomes
desconhecidos rolando na tela.

Negacionismo...4

Thatiana Bandeira com sua mãe Maria José Rodrigues e as amigas Raimunda
Carvalho e Josy Oliveira

Os nomes mais conhecidos justificam a
própria celebridade: Meryl Streep exuberante
como uma presidente boçal metida a esperta,
Leonardo DiCaprio perfeito como cientista pouco
comunicativo e sensível a pressões interesseiras e
Jennifer Lawrence como estudante de astronomia
irônica e inflexível nas suas posições.
Dito isso – sempre evitando qualquer coisa
que possa ser interpretada como spoiler –,
gostaria de voltar ao meu nariz de cera, até para
justificá-lo. Se olharmos para cima, sem medos
nem preconceitos, veremos que o conhecimento
(do bem e do mal, conforme a metáfora bíblica) e
o riso talvez sejam os antídotos mais eficientes
para o negacionismo.

Adultos desamparados

Dona Maria José Rodrigues com o neto Carlos Eduardo Bandeira, José Benedito e
Ana Elvira Buhatem

Thatiana e César Bandeira com Ana Lúcia Albuquerque
e Amaro Santana Leite

As redes instaladas nas janelas salvam as
crianças de quedas acidentais. Porém, existe uma
outra interpretação brincalhona para o fato:
quando os pais querem jogar as crianças pela
janela, elas batem na rede e voltam.
Se uma piada traz sempre uma verdade oculta,
o que nas crianças nos incomoda tanto?
Creio que o melhor exemplo para abordar o
tema seja um caso recente. Um homem de 47
anos chegava de avião a uma cidade do Sul.
Faltando cinco minutos para a aeronave
aterrissar, ele teve um ataque de fúria disparado
pelo choro de uma criança. Urrava contra a mãe e
seu pequeno e ofendia quem contrariava sua
conduta, disse uma testemunha da cena. O caso
acabou na Delegacia do Turista quando o avião
aterrissou.

Adultos...2

Josy Oliveira, Anderson Rodrigues, Maria José e Ribamar Rodrigues e
seu filho Túlio Rodrigues

Thatiana entre a Dra. Kátia Rocha, Ana Clara, Daniella e a dra. Camile Rocha

Careço de maiores detalhes do ocorrido, mas é
suficiente para uma hipótese. Não creio que se
trate de um sujeito antissocial que odeie
criancinhas. Talvez, e é mais uma possibilidade,
ele odeie apenas a sua infância.
O fato é que no voo ele entrou em espelho, no
sentido de ser capturado subjetivamente, com o
desespero do choro infantil.
Isso acontece em momentos de tensão, e
aviões, ainda que seguros, são ansiogênicos.

Adultos...3

Dra Kátia Rocha, Ana Clara, Danielle e Marcone Rocha

Ana Clara e Kátia Rocha, Raimunda Carvalho, Daniella Rocha,
Thaynnara e Artur Carvalho

Um ataque de pânico é basicamente um
reencontro com o nosso desamparo primordial.
O pânico é se sentir sem pai nem mãe frente a um
mundo indecifrável.
Isso todos já sentimos, todos já fomos bebês.
Se algo na nossa subjetividade se desregula
radicalmente, podemos perder
momentaneamente a amarragem subjetiva que
arduamente montamos para nos afastar dessa
angústia primitiva.
Um episódio de fúria muitas vezes é uma
defesa contra um ataque de pânico. Quanto ao
caso, apostaria nesta tese.
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De volta a Brasília
Por quase três meses em São
Luís ao lado da família e dos
amigos, José Sarney retorna esta
semana a Brasília. Encontrará
uma cidade tomada pelas
expectativas e dúvidas a respeito
do ano político que se inicia e
que será marcado, em outubro,
pelo reencontro dos brasileiros
com as urnas.
Paparicado por todos os précandidatos à presidência da
República, de Bolsonaro a Lula,
passando por Ciro Gomes e João
Dória (que foi diretor da
Embratur durante seu governo),
Sarney comporta-se como um
xamã, aquele que vê no escuro. A
todos ouve, dá conselhos, mas
não se compromete com
ninguém.
O ex-presidente acha que o
Brasil tem jeito. Mas precisa
reformar a sua Constituição, que,
segundo ele, torna o país quase
ingovernável.
Ele que se prepare para a
romaria de políticos que o espera
em Brasília.

O mito do carro
popular

Dona Aliete Lopes Trinta com os filhos Djalma, Demiurgo e Democles e o genro Luiz Paes

CENTENÁRIO DE D. ALIETE TRINTA
s vincos da pele e as lembranças
ainda vivas são as marcas da
passagem dos anos no semblante
da mulher que nasceu no começo do
século passado, acompanhou as
transformações da sociedade no século
20 e está atravessando com um resto de
vitalidade a segunda década do terceiro
milênio.
Dona Aliete Lopes Trinta completou
100 anos na quarta-feira e não escondeu
a expectativa para celebrar a data. Como
uma adolescente vaidosa às vésperas do
primeiro baile, ela escolheu o seu vestido
mais novo e bonito para comemorar o
aniversário.
Com todos os cuidados que uma festa
em torno de quem completa um
centenário de vida numa época difícil de
pandemia como a que estamos
atravessando, o aniversário de Dona
Aliete teve uma comemoração singela,
com bênção religiosa a cargo do Padre

O

Baldez, da Paróquia de São Pantaleão,
que ela frequentou durante mais de 70
anos, seguido de um chocolate servido
ao cair da tarde, no apartamento que
divide com a filha Doroty, que é
neurologista e nunca quis casar, na
Península da Ponta d´Areia.
Num país em que terceira idade é
sinônimo de doença, sofrimento e
deficiências, dona Aliete é uma
privilegiada. Apesar dos 100 anos,
raramente toma remédio. Nunca vai ao
hospital. Ler era o seu passatempo
preferido, mas hoje precisa dos olhos dos
filhos para ler, especialmente livros
religiosos. Durante toda a vida ela tem
sido uma católica fervorosa.
Aos 100 anos Dona Aliete diz que não
precisa mais de muita coisa para viver e
seus sonhos são singelos, como poder
reunir a família e às vezes ir à missa. Sua
preocupação é viver um dia após o outro,
“até quando Deus quiser”.

Lembram de quando ter um
carro próprio era um sonho
realizável para a maioria das
pessoas, independentemente de
sua condição social ou
econômica?
Pois agora, devido a fatores
como a alta do dólar e o custo de
matérias-primas, associadas à
escassez de componentes que
tem paralisado fábricas ao redor
do mundo, houve uma disparada
de preços nunca vista nos preços
de veículos novos e usados.
No Brasil, os carros mais
baratos, dito populares, estão na
faixa de R$ 70 mil – valor que não
está ao alcance da grande maioria
dos brasileiros. E o pior é que os
preços dos usados nunca
estiveram tão altos.

Economia no
Carnaval
Com a suspensão das festas de
Carnaval em função do
recrudescimento da pandemia do
coronavírus, acaba-se a farra do
dinheiro público comandada
nesse período por prefeitos de
todo o Brasil, especialmente do
Maranhão.
E não estamos falando do
patrocínio de blocos e
agremiações carnavalescas, que
justificam o apoio público, mas
das famosas bandas de axé e
sertanejo de outros Estados pagas
a peso de ouro que infestam o
Carnaval todos os anos.
Sem o Carnaval, evita-se a
disseminação da Covid e
promove-se uma grande
economia de recursos públicos.
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H

arper Lee em 2007, quando da distinção por George W. Bush com a Medalha
da Liberdade dos Estados Unidos

Mataram a Cotovia
O romance de Harper Lee encabeça
um top cinco que se completa com A
Irmandade do Anel, de J. R. R. Tolkien,
1984, de George Orwell, Cem Anos de
Solidão, de Gabriel García Márquez, e
Beloved, de Toni Morrison, como o
melhor livro dos últimos 125 anos para
os leitores de The New York Times.
Em outubro de 2021, a Book Review
do New York Times cumpriu o seu 125.º
aniversário. Para festejar a longevidade
da sua seção literária, o diário norteamericano convidou os leitores a
nomearem o melhor livro publicado
durante esse período.
Contabilizadas as mais 200 mil
respostas recebidas, a escolha recaiu,
“por uma margem curta”, em Mataram a
Cotovia, o romance de estreia da norteamericana Harper Lee, publicado em
1960.

Mataram a Cotovia...2
Os participantes da votação,
originários de 67 países mas claramente
– e, diríamos, naturalmente, dado tratarse do mais importante jornal de língua
inglesa – pendendo para a literatura no
idioma de Shakespeare, escolheram,
nas posições abaixo de Mataram a
Cotovia, A Irmandade do Anel, o
primeiro volume da saga O Senhor dos
Anéis, de J. R. R. Tolkien, 1984, de
George Orwell, Cem Anos de Solidão,

de Gabriel García Márquez (única
presença de uma língua que não o
inglês no top 5), e Beloved, de Toni
Morrison.

Mataram a Cotovia...2
Mataram a Cotovia, que valeu a
Harper Lee o Prêmio Pulitzer e que seria
adaptado para o cinema em 1962, num
filme realizado por Robert Mulligan e
protagonizado por Gregory Peck,
constitui um retrato cru e complexo da
sociedade do sul dos Estados Unidos nos
anos da Grande Depressão, desenhado
através do olhar das crianças
protagonistas.
Cresceu em estatuto, depois de um
tímido acolhimento inicial pela crítica,
até se tornar um clássico da literatura
americana e obra fundamental, para um
grande número de norte-americanos,
para a conscientização do legado da
escravatura e da violenta história racial
do país.
Envolto em polémica praticamente
desde o seu lançamento, pelo uso de
calão racista e pela violência sexual
presente, foi regularmente alvo de
censura (ou de tentativas de) em vários
estados e escolas americanas – e não só:
no verão passado, uma escola
secundária de Edimburgo anunciou que
alguns clássicos do seu programa, entre
os quais Mataram a Cotovia, seriam
substituídos por textos ditos “menos
problemáticos”.

Os livros de
Roseana

Dona Aliete Lopes Trinta com as filhas Déia Trinta Paes, Diana Trinta Unguerer, Delia e
Doroty Trinta

Ativa nas redes sociais, a exgovernadora Roseana Sarney
publicou em sua conta no
Instagram a relação das dez obras
literárias maranhenses de sua
preferência.
A lista inclui “Úrsula”, de Maria
Firmina dos Reis; “Poema sujo”,
de Ferreira Gullar; “Os tambores
de São Luís”, de Josué Montello;
“História do Maranhão”, de
Carlos Lima; “Norte das águas”,
de José Sarney; “Nau de urano”,
de Nauro Machado; “Os canhões
do silêncio”, de José Chagas;
“Canaã”, de Graça Aranha; “O
cortiço”, de Aluísio Azevedo; e
“Tempo de Lisboa e outros
poemas”, de Odylo Costa, filho.
Os seguidores de Roseana
aprovaram sua lista e
acrescentaram outros
títulos,como sugestão, a começar
por “Noite sobre Alcântara”,
também de Josué Montello.

O Dia do Fico

Déia e Luiz Paes com as filhas Andréa e Izabella

Há exatamente 200 anos, no
dia 9 de janeiro de 1822, o
príncipe regente do Brasil, Dom
Pedro, tomou uma decisão que
resultaria meses depois na
declaração da Independência do
Brasil.
Foi o Dia do Fico. O pai, D.
João VI, rei de Portugal, Brasil e
Algarves, que o havia deixado na
condução do país, exigiu o seu
retorno a Portugal. Atendendo
aos clamores da população para
que aqui permanecesse, o
príncipe disse a famosa frase: “Se
é para a felicidade geral da nação,
diga ao povo que fico”. E ficou.
A partir daí, desencadearam-se
os fatos que resultaram na
Independência, proclamada no
dia 7 de setembro, 200 anos atrás.

E

LIANA E O EMPRESÁRIO Jorge Maciel (da Impacto Outdoor) passaram o réveillon
em São Paulo, com Luciana (operadora financeira do Banco Pan) e Jorge Henrique
Didier (diretor de tecnologia do Detran-MA) e no domingo foram vistos, já em São Luís,
almoçando no Bistrô Grand Cru, na Ponta d´Areia

DE RELANCE
A partir de agora,
estão todos avisados: ao
comer camarões,
mastigue-os pelo menos
cinco vezes antes de
engolir. Camarão mal
digerido pode causar
obstrução intestinal.
O governador Flávio
Dino prometeu, ao
cancelar o Carnaval no
Maranhão, que vai dar
um auxílio aos grupos
carnavalescos para
compensar os prejuízos
decorrentes da
suspensão das festas. É
aguardar.
Os municípios de
Imperatriz, Mirador,
Grajaú, Barra do Corda,
Paraibano e Jatobá são
os mais afetados pelas
cheias responsáveis por
desabrigar milhares de
famílias maranhenses e

espalhar doenças nas
áreas alagadas.
O ex-senador
Edison Lobão comoveuse ao ver as imagens de
sua cidade natal,
Mirador, embaixo das
águas. Determinou ao
filho, Lobão Filho, que
mobilize socorro para
os seus conterrâneos.
Até o dia 18 de
março, a Bibliomaison,
biblioteca do Consulado
da França no Rio de
Janeiro, recebe a
exposição “La Maison
de Clarice”. A mostra
traça um paralelo entre
a vida e a obra de
Clarice Lispector com
Marguerite Duras e
Nathalie Sarraute, suas
contemporâneas.
Tradicional fábrica

de chocolates de
Gramado, a Lugano está
a mil. Depois de encerrar
2021 com lojas em todas
as capitais do Nordeste,
a empresa chega a 2022
com uma meta arrojada:
atingir a marca de 200
unidades em todo o
Brasil até a Páscoa. Só
em janeiro, estão
previstas as aberturas de
mais três franquias.
Mais do que as
verbas de gabinete, a
Câmara dos Deputados
e o Senado deveriam
rever o número de
assessores. Não há
trabalho para tanta
gente na atividade
legislativa e de
fiscalização. Boa parte
dos detentores de cargo
em comissão atua
mesmo como cabo
eleitoral.
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Mauro Fecury com a filha Ana Elizabeth e o genro, deputado Fábio Braga

Marco Antonio e Daniela, a cantora Fabrícia Almeida, Luciana Fecury Tavares, Dona Dirce Fecury e a filha Virna com Mauro e Ana
Lúcia Fecury

O RÉVEILLON

dos Fecury foi, mais uma vez, uma
festa charmosa, alegre e elegante
João Carlos Bello Ferreira e Mirtes

C

omo todos os anos, Ana Lúcia e
Mauro de Alencar Fecury
escancararam os janelões da casa do
filho-caçula Marco Antonio (e esposa
Daniela) sobre o marzão da Península da
Ponta d´Areia, convocaram os amigos-de-féirmãos-camaradas, enfeitaram a casa
lindamente com flores, balões, vestiram-se de
branco como a tradição manda, assim como
os filhos e todos os convidados,
providenciaram um buffet que agradou a

todos, gelaram um champagne da melhor
procedência e as rolhas passaram, a noite
inteirinha, fazendo ploc, ploc, ploc, em todas
as direções da casa, praticamente
competindo com o foguetório lá fora...
Para os Fecury – à frente, Ana Lúcia e
Mauro – depois de mais um ano duro em que
os convívios foram sendo adiados, foi
chegada a hora de recuperar os momentos
com a família e os amigos e deliciar-se com
as iguarias da quadra.

Enfim, aí estão os flagrantes do lindo
Réveillon dos Fecury, para os amigos
queridos, simplesmente, e que contou como
principal atração musical a cantora Fabrícia e
sua Banda.
Pena que o dilúvio que molhou toda a
cidade não me deixou arredar o pé do Rio
Poty Hotel, onde passei a meia-noite
acompanhado dos meus familiares e
alguns amigos e logo depois da queima de
fogos fui dormir.

Mário Barros e Helena

Susan, Arlete e Samuel Souza, o filho Neemias Muniz de Souza e o
neto Samuel Neto

Cantora Fabrícia com Patrícia Petrus, Raissa Valente e Caroline
Cunha

Escritor Benedito Buzar e Solange

Lêda e o ex-ministro e ex-governador do Piauí, Hugo Napoleão

Sérgio Tavares e Luciana

Daniela Fecury ergueu taça de champanhe à meia-noite

Fabrícia Fecury Braga

Luiz Oliveira e Najla
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Felipe Fecury Tavares e Helena Travassos

Carla e Clóvis Fecury com os filhos Pedro, Lucas e Catarina

Victor Figueiro e Jadenn Lima

Anamalia e Roberto Furtado Zenni, Rachel e Ricardo Zenni

Virna Fecury Zenni, Raissa Perez e Vivianny Figueiredo

Luiz Felipe, Vivianny e Luiz Fernando Figueiredo

Leonardo e a mãe Bethy com os pais e avós Mauro e Ana Lúcia

Delegado Alberto Castelo Branco e Karine

Sônia Matos entre a filha Andréa e Ana Lúcia Fecury

Carol Alves e Adriano Pereira

Em cima: Pedro Durante, Gabriela Albuquerque, Tiago Zappa;
embaixo: Eduardo Leandro, Camila Vidal e Letícia Martins

Lucas Noronha Lopes e Larissa Buhatem

Solange e Paulo Bacelar

Luis Henrique Bacelar e Catarina com os anfitriões

Luiza Fecury Tavares e Ian Pereira

Thiago Perez e Raissa
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“O Pescador tem dois amores, um bem da terra, um bem no mar” - música de Dorival Caymmi
(1914-2008)

OVERÃO

e seu esplendor aqui nos trópicos a
torrar de azul todas as promessas

O

erão cumpriu todas as
promessas. Torrou de azul
o dia interminável.
Bordou de rendas a água clara
das manhãs e a tintura anil do
entardecer tranquilo. A lua
compareceu para iluminar o
noturno pio dos nossos sonhos.
Quem poderá se queixar desta
temporada que chegou ao
esplendor? A esperança exangue
temia tempestades. O fungo da
pele grudava para sempre. O tom
cinzento do olhar suspirava o
desamor com a paisagem. Mas o
verão destes trópicos assumiu o
perfil de um deus poderoso que
inunda de vibração os planos
adiados.
Há ressaca de tanto mar.
Pedimos rede, quando devíamos
estar na praia. Bebemos água que
jamais mata qualquer sede.
Passamos unguentos milagrosos
nos braços e pernas que exigem
massagem. O cabelo perdeu o
prumo, o andar se deixa levar
pela escassa brisa e aparecemos
para amigos distantes que
chegam de repente.
Demonstramos para eles essa
falta de presença, essa identidade
perdida, esse misturar-se à areia e
às plantas.
Perguntam sobre nossos laços
antigos, mas não estamos mais
naquele lugar. Somos agora
habitantes de uma ilha, invadida
pela ansiedade, perplexa diante
do futuro, saudosa de sua paz
perdida. Somos habitantes da
falta que tudo isso faz em
qualquer cidade, somos os que
largaram tudo para viver na
imaginação cevada em janelas
tomadas pelo ruído.
Não sabemos mais quem
somos. Alguns de nós voltam
para suas origens e lá aparecem
fora dos certames da civilização

encerrada em redomas de
poluição e vidro. Aos poucos,
voltam ao normal, mas nós
somos diferentes. Nós
apostamos alto no que nos
escapava e hoje vemos que o
custo desse passo era a alma
que tínhamos gerado em
décadas de cruzadas e carreiras.
Por isso não atendemos aos
chamados, estamos ocultos
como a flecha do voo do gavião
que busca a presa. Deixamos
que vejam as gaivotas, as
corujas, as pombas. Porque o
importante é ser a rapina de
algo ainda por vir, e que
pertence sim ao verão, mas a ele
não se circunscreve.
Viramos o enigma que ainda
não deciframos. Sabemos o
quanto se enganam, os futuros
habitantes que escolhem a ilha
porque hoje devoram ostras e
camarões com licores árticos.
Sabemos o quanto é impossível
cruzar os meses de chuva, a
maresia que sobe no ar e se
congela dentro de nós. Sabemos
o quanto doem as ruas de barro,
o dinheiro escasso, o trânsito
cada vez mais apertado.
Sabemos que o verão é só um
detalhe da ilha que a todos
prende como o olhar da águia.
Venham, dizemos,
experimentem. E calamos, para
rezar em silêncio pelo que virá
depois desta época de bênçãos.
Pedimos proteção para
seguirmos em frente. Queremos
chegar ao novo verão menos
marcados, com luzes próprias, e
não com esse brilho intenso que
nos confunde, esse prêmio que
cobra a conta, essa flor que na
próxima estação começa a se
tornar inalcançável. É quando
tudo vira deserto. É quando o
vento bate seus mutirões

punitivos, desentocando os
recalcitrantes.
Esperavam o quê? O paraíso é
precário e ilusório como uma
casa alugada pelos banhistas.
Em meio à multidão, vejo
aqueles que vieram dos
pescadores. Estão vestidos em
meio à humanidade pelada.
Rugas enormes nos rostos de
pouca idade. Eles se
cumprimentam com alguns
gritos, dialeto sem porto, museu
de linguagens. Aguardam a
Primavera, que virá com as
águas de março. Sonham com
cardumes, mesmo sabendo que
eles passam ao largo. Visitam os
lugares onde moravam, hoje
transformados em condomínios
lotados, e depois absolutamente
vazios.
Nos bairros que viram mais
tarde fantasmas, vejo a espera de
quem acumula recursos longe
daqui. As calçadas ficarão
entregues aos cães de praia. Há
um aperto no coração se você
trafegar por elas imaginando
algo vivo. É apenas o
descompasso entre o verão que
se foi e a realidade.
Habitamos uma ilha tropical,
e são poucos os seus mistérios.
Venham nos fazer companhia,
mas preparem-se. O verão é a
visita do filho amado, que parte
quando chega a hora. Ficamos
sós, a varrer saudades. Os
falcões aguardam empoleirados.
De repente, um deles cruza o ar. É
quando gritamos diante de Deus,
que decide abrir um claro na
charada. Ele traz um ramo de luz
na mão grandiosa. Somos
guardiões da felicidade possível,
neste tempo sombrio, que
mantém o verão como sentinela
de um reino que inventaremos
não apenas com palavras.

Monumento aos pescadores, do artista maranhense Cordeiro do Maranhão, na praia de São
Marcos, em São Luís

ENJAMIN
FRANKLIN Alves e
Vanusa reuniram a
família para saudar o
Ano Novo com uma
festa em seu
apartamento. Acima, o
casal com os dois filhos
Giovana e Bruno. À
direita, Benjamin Alves
Júnior com a esposa
Fabrícia e os filhos
Gabriel, Davi e Isabela

B

li e Rose Medeiros passaram o réveillon em Nova York, num restaurante da moda, com os amigos
Fides (maranhense de Imperatriz) e Fides Ostbye, residente da Big Aple. Eli e Rose aproveitaram
para comemorar nessa noite suas Bodas de Rubi (45 anos de feliz casamento)

E

A

MPARO
MENESES
Costa não quis
saber de
festas de
réveillon, mas
se produziu
em seu
apartamento
no Calhau, para
receber os
filhos, noras e
netos para a
grande
celebração da
chegada de
2022

PRIMEIRO DOMINGO do ano teve sabor especial para o empresário Juninho Luang. Ele realizou
com enorme sucesso a Grande Feijoada no restaurante Illa, no Calhau, com atrações como Vamu
di Samba e o Bicho Terra. Na foto, Tércio Oliveira (do Illa), Denis Melodia (carnavalesco da
Marambaia do Samba), o cantor Arlindinho e Juninho Luang

O
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Para o administrador
Raul Lamarca e a empresária
Paula Guimarães 2022 será um
ano bastante especial, uma vez que
eles trocarão alianças no dia 12 de
março, dando um final feliz a essa linda
história de amor. Aqui, um pouco do
ensaio fotográfico protagonizado pelo
casal em dois cenários diferentes:
na Praia Grande e no
restaurante/bar Acasa

 O governador

Flávio Dino sancionou
a Lei 11.636/2021,
originária do Projeto
de Lei 491/2021, de
autoria do Poder
Executivo, em
cumprimento à
emenda constitucional
103/2019, que institui
o Regime de
Previdência
Complementar no
Maranhão e fixa o
limite máximo para a
concessão de
aposentadorias e
pensões por esse
regime previdenciário.

 Segundo a lei, o
RPC abrange
servidores públicos
titulares de cargos
efetivos no âmbito dos
poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário;
do Ministério Público,
da Defensoria Pública
e do Tribunal de
Contas.

Paula Guimarães
e Raul Lamarca
casam-se no dia
12 de março

 Contudo, será
aplicado
exclusivamente aos
servidores que tenham
ingressado no serviço
público a partir da data
da publicação.
 Vai até o dia 8 de
janeiro o período de
defeso do caranguejouçá no Maranhão e em
outros dez estados.
 Durante o defeso,
macho e fêmea saem
de suas tocas e andam
pelo manguezal para o
acasalamento e para a
liberação dos ovos,
garantindo a
continuidade da
espécie.
 A proibição
também valerá para os
estados do Amapá,
Pará, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e
Bahia.
 Nesse período,

além da captura,
também ficam
proibidos transporte,
beneficiamento,
industrialização e
comercialização da
espécie.

Anderson Melo com uma turma animada que compareceu ao Villa Reale da Avenida dos Holandeses

Deu samba
no primeiro
dia do ano

 O Ministério do

Turismo e Instituto
Cultural Vale estão
apresentando “O
Maranhão por Pierre
Verger”.

 A exposição

retrata o Maranhão
pelo olhar do francês
Pierre Edouard
Léopold Verger (19021996), em 80
fotografias feitas
durante uma de suas
viagens pelo Brasil. A
curadoria é da
historiadora Paula
Porta.

 A Prefeitura de
São Luís intensificou o
monitoramento nas 60
áreas de risco
mapeadas pela Defesa
Civil Municipal. Os
trabalhos foram
iniciados pelas regiões
Itaqui-Bacanga e Polo
Coroadinho.

Diego Maciel e Lili Parga

Eu (E.J) com Antônio Neto Vasconcelos
e Rafaela Holanda

O primeiro samba do ano atraiu
uma turma animada de bambas
para o Villa Reale da Avenida dos
Holandeses, no sábado passado,
dia 1º de janeiro de 2022. O evento
capitaneado por Anderson Melo
em parceria com Ricardo
Fernandes começou à tarde e
avançou pela noite, animado pelos
grupos CDC, Tamarineira, Feijoada
Completa e Argumento, além da
cantora Fabrícia.

Mário Moraes, Ana Sousa Motta e Gina
Mondengo

Mariana Cantanhede e Ingrid Nazario

Kamila Paixão e
Anderson Melo
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Em ouro e prata, Carol Sá, que mora em Miami, brilhou na festa
orquestrada pelo irmão João Marcelo Sá

Veio de Caxias uma das belas presenças do Réveillon Privilégio:
a jovem Isabela Waquim, toda prateada

Socorro Vilhena apostou no amarelo ouro para saudar em grande
estilo a chegada do ano da graça de 2022

O RÉVEILLON PRIVILÉGIO

atraiu uma multidão de foliões ao Rio Poty Hotel
para uma noitada que durou até o dia amanhecer

E

ste ano não teve pra ninguém. O
Réveillon Privilégio, nos salões e
jardins do Rio Poty Hotel reuniu
milhares de pessoas de todas as
idades para comer, beber e dançar ao
som da excelente Banda Argumento,
seguida de Victor Fernandes, que fez o

show da virada, com muitos fogos e
animação, debaixo de um temporal
que despertou o entusiasmo dos
foliões.
Em seguida, Jonas Esticado levou a
plateia à loucura durante quase duas
horas, quando abriu espaço para a

beleza e o brilho da cantora Fabrícia,
que mandou bem com sua banda, da
música maranhense ao axé baiano,
até o dia amanhecer.
João Marcelo Sá, Évila Garcia
Pinheiro e Armando Ferreira eram só
alegria com o sucesso do mais alegre
réveillon de hotel da cidade.

As duas se vestiram de branco para a chegada de 2022

Marcella e Thallissonn Vilhena com o filho Leonardo, Glorinha Holanda e
Neire Vanda Ferreira Silva

Ivaldo Rodrigues era uma das presenças mais
animadas da noite

Évila Garcia Pinheiro com o Repórter PH

Raul Vilhena, o Repórter PH e Aderaldo Nascimento Neto

Francisca e Emmanuel Márcio Barbosa

Isabela e sua mãe Lycia Waquim

Trio de jovens bonitos e animados

O Repórter PH com Waldez Maranhão e Armando Ferreira

