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Os noivos Maria
Luiza Sebba
Couto e
Adalberto Mota
dos Santos
casaram ao pôr
do sol no Olho
d´Água
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Com alegria e animação
o ex-deputado Manoel
Ribeiro comemorou
seus bem vividos 74 anos
.

Com uma cerimônia ao
pôr do sol foi realizado o
romântico casamento de
Maria Luiza e Adalberto
l Ribeiro com a esposa
O aniversariante Manoe
tosa
Fei
io
sár
Aline e a sogra Ro
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Paulo Soares

“A BELEZA
de uma mulher não está nas
roupas que ela usa, na imagem que
ela carrega, ou na maneira que penteia
os cabelos. Também não está nas marcas
do seu rosto. Mas sim refletida na sua
alma”, diz o cronista. E eu cito um
exemplo: a jovem e determinada
empresária Adriana Aguiar. Seus
expressivos olhos parecem uma
porta aberta para o
coração

F

ico pensando na impossibilidade da vida se não
fosse o desfolhar do calendário. A acomodação,
pela graça Divina, face as grandes perdas. Ninguém escapa. Daí a sabedoria do Senhor, do momento menos alegre. Afinal, se a felicidade batesse somente em algumas portas, o mundo ainda seria mais desigual do que é.
Em nenhum instante refiro-me aos bens materiais.
Aprendi muito cedo a impossibilidade de comprar amor,
perdão, saúde e paz para citar apenas alguns exemplos.
Meu ninho foi quente e fofo. O caminho aplainado por
guias iluminados. A vida prenhe de paz, saúde, perdão e amor. No fundo, sempre encontrei em minhas
ações merecimentos aquém das dádivas recebidas. Não
vai nisso nenhuma falsa humildade. Pelo contrário.
A confissão é uma forma de agradecer ao comando
do céu. Decorei e repeti muitas vezes um provérbio
árabe: “caixão não tem gaveta”. Tento repassar o ensinamento na medida de minhas possibilidades, com o
extremo cuidado de evitar ser muito repetitivo. Não é
por outra ouvir com muita reserva as vozes em coro, dizendo ao introjetarem quase tarde o adágio: “daria tudo
que eu tenho...” Daria o quê? Em troca do quê? Saúde
em troca de saúde? Amor em troca de amor? Ou tudo
descobrindo a fé?

A LIÇÃO
quando o mestre é Sua
Majestade o Tempo
Sua Majestade o Tempo responde: “tudo para descobrir a fé”. O mais importante: ela nunca vem tarde.
Mesmo quando o viajor se mostra descuidado por quase
toda a vida. Quando a descoberta tarda além da demasia, Deus envia sinais. Tanto mais fortes quanto
menos percebidos. E o dia sempre chega. Em um dado
instante, o homem se pergunta: “posso comprar saúde?
Posso forçar o amor? Posso barganhar perdão? Posso
negociar a paz?” Então, só então, ele se percebe da inutilidade de entronizar o dinheiro por Deus.
A associação de ideias é imediata. O restante do raciocínio tem encadeamento imutável. A fé não tem
preço. Entretanto, está ao alcance de todos nós.

Estranhos desígnios do grande Pastor: é muito nas
favelas. Inexiste nos palácios. Se o banquete exige a ostentação, a fé não dispensa humildade. Se a prepotência de quem pensa ter tudo, ocupa todos os espaços da existência, a tolerância de quem tem pouco, ou
quase nada, não recusa a solidariedade, raiz da paz.
Quando vai ficando mais curto o caminho a percorrer é bom refletir. Porque passaram a vida enchendo as malas de bens materiais, esqueceram o
elementar. Todas as falsas riquezas amealhadas
ficam por aqui. Na jornada rumo ao único rebanho,
nos acompanham os tesouros espirituais. Lição indispensável onde o mestre é, geralmente, Sua Ma-

jestade o Tempo. Enquanto é ele, melhor.
Sou do tempo das mesuras. Dos galanteios. Do respeito. De pedir licença aos pais, antes de convidar a
moça para dançar. Do palavrão proibido. Das mesas
onde as famílias confraternizavam e a paz presidia a
reunião. De quando as mães se vestiam de festa para
esperar seus maridos. E ninguém deixava seu lugar
sem a permissão dos mais velhos. Das cadeiras nas
calçadas. Dos vizinhos com nome, pois, hoje, ninguém sabe quem é quem. Do beija-mão. Do gesto
largo tirando o chapéu na saudação indispensável a
quem merecia apreço e distinção. Do dar lugar no coletivo. De ajudar a senhora idosa a atravessar a rua.
De acreditar em Papai Noel. Nos contos de fada. Nos
coelhinhos da Páscoa, por que não? Dos passeios na
rua Grande – elas nas calçadas, eles no meio da rua.
Dos olhares insinuantes com a vontade de chegar, ficando quase sempre na vontade. Do namoro com a
sogra ao lado. Ou na janela. Na porta de casa.
De tantas coisas levadas por essa história chamada
progresso, às vezes muito parecida com o fim do mundo.
Não faz tanto tempo assim, mas naqueles dias se devia
casamento. Hoje, bem, hoje é diferente. Mas a vida continua. Só acho que as pessoas não eram tão sozinhas
como são hoje em dia.
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Ao lado do bolo de aniversário, o ex-deputado Manoel Ribeiro e Aline Teixeira, entre os filhos dele,
Kátia Ribeiro, Haroldo Ribeiro e Kayo Jorge Ribeiro

Manoel Ribeiro com os irmãos Márcia Banhos, Raimundo Antônio, Virgínia Nunes Freire, Silvana Ribeiro e
Pedro Fernandes

BELA
FESTA
para comemorar os 74 anos do
ex-deputado Manoel Ribeiro

Q

uando abre a sua
acolhedora casa, no
Olho d´Agua, para
receber os amigos, o
ex-deputado Manoel Ribeiro
o faz com muita alegria e
proporciona momentos do
mais estimulante e agradável
convívio.
Assim aconteceu uma vez
mais, no último dia 7,

quando ele completou bem
vividos 74 anos e ao lado da
esposa Aline Teixeira
recepcionou dezenas de
parentes e amigos, a
começar pela matriarca da
família, Dona Dadá Ribeiro
que, embora com as
limitações da idade,
irradiava simpatia no
ambiente.

Aline Teixeira, sempre
muito atenta aos prazeres do
marido, preparou um
banquete de quitutes da
melhor culinária
maranhense e chamou a
banda CDC, formada por
Cassiano, Dinho e Carlindo,
para dar o toque musical a
uma noite de muita alegria e
descontração.

Haroldo Cavalcanti Júnior e Marisa

Um foco de luz no charme e na beleza de Patrícia Diniz

Adalberto Teobaldo com os irmãos Haroldo e Kátia Ribeiro

Haroldo Ribeiro, Aline Teixeira, Patrícia Diniz, Manoel Ribeiro e Dio Bacelar

Otávio Pinho Filho (dono da Diagnose) e
Cristiane

Marco Bacelar e Vanessa

Lourença Bottentuit, Aline Teixeira, Patricia Diniz, Vanessa
Bacelar e Rosa Bacelar

Ítalo Araújo, Marcos Brandão, Manoel Ribeiro e Joana Teixeira

A matriarca Dadá Ribeiro com os filhos, nora e neto

Raimundo Antonio e Afonso Ribeiro,
irmãos do aniversariante

Lilia Miranda, Manoel Ribeiro, Larissa Miranda,
Thais Miranda e Gláucio Ericeira

Aline Teixeira com os integrantes da banda CDC, Cassiano, Dinho e Carlindo

Aline Teixeira e Manoel Ribeiro com José Rui
Lauande e Welly

Bráulio Martins com Francisco (Chicó) Moraes e José Luís Maciel

imirante.com - São Luís, 15 e 16 de janeiro de 2022. Sábado/ Domingo

3

Fotos/Arquivo

Fotos/Divulgação/Herbert Alves

Dinheiro da FAMEM

Manoel Ribeiro com Airton Fernandes Campos e
seus pais Ademar Campos e Vitória

Chamou a atenção durante a semana um
vídeo do senador Weverton Rocha no qual ele
convoca a população de São Luís a fazer doações
à Famem, com o objetivo de ajudar as vítimas
das enchentes no Maranhão.
Ora, a Famem é a federação que congrega
praticamente todos os prefeitos maranhenses, e
estes, ao que se sabe, estão todos montados em
fortunas de dinheiro.
Mais justo seria que o senador sugerisse que a
própria Famem usasse parte dos recursos que ela
arrecada das prefeituras para o socorro às vítimas
das enchentes.
Claro que isso não impede que a população
sensibilizada faça doações aos necessitados, mas
que seja por meio de entidades como a Cruz
Vermelha.

Saída de Flávio Dino

Os alegres gêmeos Breno Jorge e Vinicius Jorge de
Melo Martins

Enquanto se recupera de uma infecção pelo
vírus da Covid, o governador Flávio Dino segue
em palácio planejando ações do governo e o seu
futuro político.
É provável que ele entregue o comando do
estado ao vice Carlos Brandão já no final do
março.
E só depois então deve marcar a sua posse na
Academia Maranhense de Letras.

Mexida geral
O vice-governador Carlos Brandão deve fazer
uma mexida geral nas secretarias ao assumir o
governo nos primeiros dias de abril.
Primeiro, porque boa parte dos secretários
deve se desincompatibilizar do cargo por razões
eleitorais – muitos deles são candidatos a
deputado estadual e deputado federal.
Segundo, porque novos nomes estão sendo
avaliados por Brandão, com a consultoria do exgovernador José Reinaldo Tavares.

Saúde e Educação
Marlene Bezerra Lima com o filho Claudio
Sérgio Bezerra Lima

Duas áreas cruciais do governo do Maranhão
sofrerão mudanças, porque os seus titulares
sairão candidatos ao parlamento.
Felipe Camarão, secretário de Educação, deve
sair candidato a deputado federal.
E Carlos Lula, secretário de Saúde, já anunciou
que vai disputar o mandato de deputado
estadual.

Fazenda e Planejamento

Isabel Ribeiro e Luís Morais

Flávio Dino já disse que não interferirá na
formação do secretariado de Brandão.
Mas, se porventura fosse ouvido, diria ao
futuro governador, por razões meramente
técnicas, que não mexesse em pastas que estão
muitíssimo bem administradas, como as
secretarias de Fazenda e Planejamento.
No mais, é quase certa a troca de nomes no
Turismo, Esporte, Administração, Segurança,
Comunicação, Meio Ambiente, Agricultura,
Ciência e Tecnologia, Cultura e Cidades.

Alcântara na OEA

Marco Bacelar e Eurico Rocha Santos

A questão envolvendo a Base de Lançamento
de Alcântara e comunidades quilombolas –
descendentes de pretos escravizados – foi parar
na Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, organismo da OEA (Organização dos
Estados Americanos).
Na verdade, a corte aceitou a denúncia,
apresentada pelos quilombolas há vinte anos,
quando 32 comunidades foram removidas das
terras em que viviam, em troca de outras, para a
construção das obras da base de lançamentos,
mas não tem data para o julgamento.
A Aeronáutica, responsável pela Base, já
respondeu à Comissão, lembrando que o Estado
brasileiro indenizou as famílias e as alojou em
agrovilas construídas para esse fim, dotadas de
boa infraestrutura.
Há controvérsias.

Nara Leão e João do Vale
Os maranhenses que já
assistiram ao documentário “O
canto livre de Nara”, no
Globoplay, não escondem o
orgulho de notar o
protagonismo de João do Vale
em uma fase importante da

música brasileira.
João do Vale foi um
participante ativo do espetáculo
“Opinião”, estrelado
inicialmente por Nara Leão,
depois substituída por Maria
Bethânia, uma espécie de

DE RELANCE
Para o consumidor de
energia elétrica, de nada
adiantaram as chuvas
torrenciais que elevaram
substancialmente os níveis de
reservatórios das
hidrelétricas. A taxa extra na
cobrança da conta de luz
continuará a mesma. Só há
um remédio: poupe energia.
O recrudescimento da
epidemia da Covid fez o expresidente José Sarney e D.
Marly desistirem da viagem
que haviam programado para
Brasília esta semana. Fora da
capital da república há cerca
de três meses, Sarney preferiu
cuidar da saúde, ao lado dos
maranhenses.
Em Mirador, uma das
cidades mais afetadas pelas
cheias, o nível das águas do
rio Itapecuru está baixando.
Mas, em Imperatriz, o
Tocantins ainda sobe. O
número de desabrigados é
preocupante.
Passou quase
despercebido na última

quinta-feira, 13, o 184º
aniversário de nascimento
de André Rebouças,
engenheiro, inventor, um
dos grandes abolicionistas
do Brasil. Professor da
Escola Politécnica, era
amigo pessoal do
imperador D Pedro II e o
acompanhou no exílio
quando este foi destronado
pela República.
A que nível chegamos. O
presidente da República
ofende o governador do
Maranhão chamando-o de
“gordo”. O governador reage
mandando o presidente
trabalhar! Durma com um
barulho desse!
O casal Sandra Batalha e
Antonio Carlos Lima está
exultante com a vitória no
filho Gabriel no exame
nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
Gabriel, que é formando de
Direito pela Universidade de
Brasília (UnB), ficou entre os
primeiros colocados na
avaliação, com nota 9,6.

Denominação de origem
Dênya e Rodolfo Meneses Costa

Maria Luísa Passos e Idelfonso Rocha Santos

O chocolate da Bahia, o queijo canastra e o
café de Minas, o vinho do vale dos Vinhedos, do
Rio Grande do Sul e a nossa inconfundível
cachaça estão conquistando cada vez mais o
mercado internacional.
Esses produtos contam o selo de
denominação de origem, que lhes confere uma
identidade única, como o são os vinhos
franceses, italianos, chilenos e argentinos.
O Brasil já conta com 68 indicações de
“procedência” e 20 “denominações de origem”, o
que ainda é pouco, mas a tendência desse
ranking é de alta.
A nossa popular juçara, com a denominação
paraense de açaí, é um dos produtos de mais
crescente aceitação nos mercados da Europa e
dos Estados Unidos.

Feira de Bolonha
Saiu a lista de finalistas da
tradicional exposição de
ilustradores da Feira do Livro
Infantil e Juvenil de Bolonha, que
chega à 55ª edição em 2022.
Foram recebidas 3.873
inscrições de 92 países. Do total,
o júri internacional – formado
por Barroux (França), Nana
Furiya (Japão), Agata LothIgnaciuk (Polônia), Irene Savino
(Venezuela) e Valerio Vidali
(Itália) – selecionou 318
finalistas.
Constam da lista três
brasileiros: Ana Matsusaki, Nani
Brunini e Rodrigo Visca.
Nova seleção deverá acontecer
nos próximos dias. Os escolhidos
nesta última seletiva farão parte
da exposição que transcorre em
paralelo à Feira e também terão
seus trabalhos reunidos em um
catálogo que circula entre os
editores e agentes internacionais
que frequentam a principal feira
de negócios do livro infantil e
juvenil do mundo.
A Feira de Bolonha está
marcada para acontecer
presencialmente entre os dias 21
e 24 de março.

O passeio de
Roseana
Segundo avaliação de políticos
experientes, se for mesmo
candidata a deputada federal,
como se cogita, a ex-governadora
Roseana Sarney deverá fazer um
passeio. Sua popularidade é
crescente, liderando inclusive a
corrida para uma eventual
disputado pelo governo do
Estado.
Quase sem sair de casa, em
função das restrições da
pandemia, ela só tem acumulado
apoios espontâneos de todas as
regiões do Estado. E está
direcionando seu discurso
preferencialmente para as
mulheres.
De acordo com as pesquisas, o
eleitorado feminino e os jovens
formam o maior contingente de
apoiadores da ex-governadora.
A partir de maio, véspera das
convenções, ela deverá iniciar o
corpo a corpo nas ruas da Capital
e do interior.

Inadimplência
Quase a metade dos brasileiros que
contraíram dívidas no ano passado estão
inadimplentes, revelou pesquisa da
Confederação Nacional da Indústria com a
empresa de assessoria FSB.
Em doze meses, até dezembro de 2021, 44%
dos endividados tinham parcelas em atraso,
enquanto 46% estavam adimplentes. Os outros
10% que contraíram dívidas já quitaram o
financiamento.
De acordo com a pesquisa, a inadimplência é
maior entre jovens de 16 a 24 anos (58%) e
pessoas com renda de até um salário-mínimo.
Os números do Maranhão, segundo fonte da
Fiema, são praticamente os mesmos.

Darlene Dório e Leonardo Matos

Quase sem sair de casa, em função das restrições da pandemia,
Roseana só tem acumulado apoios espontâneos

divisor de águas na relação entre
os artistas e a ditadura militar.
A música “Carcará” virou um
símbolo de resistência ao regime
militar e é esmiuçada no
documentário dirigido por
Renato Terra.

SOBRE UMA SIMPLES MAÇÃ
Da genialidade de alguns se
alicerça a humanidade.
Infelizmente, da imprudência
de outros também. Em torno
de grandes e pequenas ideias
ou fatos. Vocês já pensaram na
importância da maçã nas
nossas vidas?

Primeiro Adão e Eva, que ao
morderem a fruta nos tiraram
do paraíso e nos jogarem nesse
mundo louco. Depois a queda
da maçã na cabeça de Isaac
Newton que o inspirou a
transformar os conceitos da
física. E mais recentemente a

maçã de Steve Jobs, esse gênio
que reinventou a comunicação
e nos deixou tão
precocemente.
Pois é, uma frutinha tão
inocente... Que no mundo
etílico se exprime por uma
bebida pouco nobre, a Cidra.
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Alana e Thiago Tonial Tamer

Rachel e Plínio Leal

Raissa e Rafael Gonçalves

Maria da Graça Albuquerque e João Nunes Neto

CASAMENTO

em casa de eventos com vista
para o mar do Olho d´Agua

M

Sônia, que não conseguiram
conter a emoção.
Tendo como cenário a casa
Santorini Eventos, o enlace
começou pontualmente às 16h,
o que proporcionou aos noivos e
seus convidados descortinarem
o primeiro pôr do sol de 2022 – o
dia anterior, 1º de janeiro, teve
uma tarde chuvosa.
A noiva entrou para se
tornar Sra. Adalberto Mota dos
Santos, de braços dados com o
pai José Maria Couto e usando
um modelo branco assinado
pela estilista Lisyane Arize,
criadora da marca Lizzi, que
traz em seu conceito uma

ponte entre Brasil e França.
Por outro lado, foi uma
criação de Sônia Couto, que já
fez sucesso em São Luís com
uma sofisticada loja de
calçados femininos, o sapato
usado, no casamento, por sua
filha Maria Luiza.
A recepção, realizada no
mesmo local da cerimônia
religiosa, teve a participação
musical da dupla Luciana
Simões e Alê Muniz, que cantou
a valsa dançada pelos noivos,
seguindo-se os embalos da
banda Berg e Trio, que fez
lotar a pista de dança até altas
horas da noite.

O noivo com sua mãe, Lourdes Mota

aria Luiza Sebba
Couto e Adalberto
Mota dos Santos só
tinham um pedido
para o momento especial do seu
esperado “Sim”: um lindo pôr do
sol com vista para o mar. E eles
conseguiram realizar o sonho de
se casar em cenário ímpar, no
Olho d´Agua, ao ar livre numa
cerimônia emocionante, cheia
de personalidade e muito amor!
A cerimônia religiosa,
celebrada pelo Pe. Eduardo
Carneiro, teve momentos
emocionantes, a começar pelas
lágrimas derramadas pela noiva
Maria Luiza e por sua mãe

A noiva Maria Luiza com o pai José Maria Couto

O brinde de champanhe dos noivos Maria Luiza e Adalberto com os pais dela, Sônia e José Maria Couto e a mãe dele, Lourdes Mota

Sônia Couto e sua mãe Lourdimar Sebba levando as alianças

Amigas dos noivos formaram duplas para não entrarem sozinhas, a exemplo de Carlene Mendes e Patrícia Paixão; Ana Carolina Faray e Carla Barbosa; Luzia Moreira e Aline Nicolodelli; e Priscila Pires e Ludmilla Moura
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Lorena Garrido e José Eduardo Almeida

Gabriela Bonente e Jonathan Herculano

Roberta Furtado e Júnior Bonagura

Júlia Couto Franco e Diego Soares de Araújo

Os noivos no altar de frente para o mar

A noiva Maria Luiza com sua turma de jogadoras amadoras de basquete: Graciana
Cunha, Fernanda Cunha, Raissa Sebba, Livia Linhares, Liz Gandra e Carla Barbosa

Não só as amigas solteiras madrinhas, mas
também os amigos solteiros padrinhos, como
Tulio Leal e Pedro Tonial Tamer, entraram de par

Os noivos cortando o bolo de casamento assinado por Nadla Karen

Rebecca e Armando Marques, Sônia Couto, Célia Dino e Élcio Cossetti, os noivos Adalberto e Maria Luiza, Rachel e Plínio Leal, Elcio Cossetti
Filho e Aline Lima Leite

Os noivos trocando juras de amor eterno

Os noivos com Glorinha Holanda, Marcella Holanda Vilhena e Neire Vanda Ferreira Silva

Geraldo Almeida ao lado da noiva Maria Luiza Couto

Os noivos entre Donizetti e Moacir Machado

José Roberto Gaspar com os noivos

Os noivos com Júlia Couto Franco e Maria Fernanda Couto

Os noivos com Syene e Moacir Machado Júnior
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Os lendários Spencer Tracy e Katharine Hepburn em A Mulher do Dia

Mulher de verdade
Cenário que sugere um clima propício para um casal viajar e ficar junto

O AMOR É SEMPRE UMA GRANDE VIAGEM

É

bem fácil, e até divertido, fazer
uma analogia do amor com uma
viagem. Não lembro quem me
disse um dia desses, que para saber se
uma relação amorosa pode ser legal, o
melhor, antes de juntar os trapos, é
viajar juntos.
Há que se ter muita paciência
mútua para ficar dias num mesmo
carro, quarto de hotel, barraca, enfim,
seja o que for, durante um tempo sem
se incomodar, às vezes, com
questiúnculas, como diz o diminutivo
redundante, bem mínimas.
Numa viagem, como num amor,
em algum momento um quer ir, o
outro quer voltar, um quer o leste, o
outro o sul, um quer ternura, o outro o
tesão.
Para que a viagem seja
harmoniosa, alguém tem que ceder,
ainda mais se a ideia é ficar juntos até

o fim, ainda que não saibamos bem
direito o que seja o fim.
No amor, como numa viagem, os
termos são os mesmos. “Nosso
destino”, “seguir juntos” ou “essa nossa
jornada” têm conotação igual tanto
para quem viaja quanto para quem
ama.
Tanto o amor quanto a viagem têm
um começo, um meio e um fim,
mesmo que esse fim seja a indesejada
das gentes.
Talvez, uma das poucas coisas que
diferencie o amor da viagem seja a
frase “juntos para sempre”, até porque
as viagens são mais curtas do que um
“para sempre”.
No amor também é necessário
“traçar um rumo”, e, no meio, “rever o
destino”. Também é possível, tanto na
viagem quanto no amor “mudar os
planos”. Esta frase talvez seja a maior

responsável pelo fim das viagens
ainda na metade, assim como dos
amores.
Tanto numa viagem quanto no
amor, talvez o grande barato seja o frio
na barriga do começo, as incertezas e
dúvidas no meio, e a saudade e a
melancolia do fim.
Para amar, às vezes, é preciso
comprar uma passagem só de ida, ou
arrumar as malas, ou voltar desde o
começo da estação, ou jogar o bilhete
fora, porque a viagem supostamente
não tem futuro.
Mesmo que leve duas semanas
para chegar o dia, ou quatro ou cinco
horas para desembarcar no grande e
quase utópico terreno de batalha ao
qual chamamos de hotel, o amor é
mesmo uma viagem, cujo destino é o
imponderável, e cuja consequência é o
incomensurável.

A FOTÓGRAFA QUE SE ALIMENTAVA DE VIAGENS
Na primeira semana de janeiro recebi
a notícia cortante: morreu Françoise
Nuñez (1957-2021), a fotógrafa que se
alimentava de viagens. Um câncer com
um desenvolvimento fulminante matou
a fotógrafa ao apagar das luzes de
dezembro de 2021.
Mulher silenciosa, tudo nela era
“segredo” e “contenção”. E, no entanto, foi
deixando portas entreabertas para o seu
“percurso íntimo” – uma vasta e intensa
obra fotográfica.
Mulher muito bonita, Françoise
Nuñez foi, literalmente, uma belíssima
fotógrafa.
Quem, como este Repórter PH, que
teve uma boa relação de amizade com ela
e conhece bem o trabalho de Bernard
Plossu, seu marido, lembra-se dos muitos
retratos que dela fez, reunidos no
precioso livrinho de bolso, Françoise
(edição de 1999): olhar intenso, traços
andaluzes, postura discreta. Mas não era
fácil conhecê-la. Françoise – diziam seus
amigos mais próximos, como Anita e
Napoleão Sabóia – tinha a ver com
segredo, discrição, modéstia, contenção,
espiritualidade, simplicidade. Ela se dava
a conhecer muito pouco.
Nascida em Toulouse, em 1957, de
ascendência espanhola, da Andaluzia,
Françoise Nuñez começou a fotografar
em 1975, durante uma viagem a
Espanha. Estudou depois fotografia em
Toulouse, com Théo Caddeau, no estúdio
de Jean Dieuzaide, de quem foi assistente
de 1979 a 1980. “Foi ele que me ensinou
fotografia; a vertente técnica, a impressão.
Transmitiu-me a sua paixão, a
profundidade do seu olhar”, disse, mais
tarde.
Foi Dieuzaide que lhe apresentou
Bernard Plossu (nascido no Vietnã em
1945), com quem casou em 1986 e teve
dois filhos, Joaquim (1986) e Manuela
(1988).
Era Françoise que imprimia as
fotografias de Bernard durante muitos
anos, e nelas deixou a sua marca de
sensibilidade, precisão e sutileza,
influenciando profundamente a escolha
de formatos, especialmente os pequenos
formatos que são uma das suas imagens
de marca.
O seu trabalho, longo mas para muitos
insuficientemente conhecido, não deixa
dúvidas quanto à sua orientação:
Françoise era uma fotógrafa de viagem.
Partia repetidamente – quase sempre
sozinha – para a Índia, o seu país de
predileção que aprendi a conhecer pelos
olhos dela, que o visitou pela primeira vez
com Bernard. Ela também visitou a
América do Sul – Argentina, Brasil e Chile
–, Etiópia, Portugal, Grécia, Turquia,

É delicioso o filme A Mulher do Dia
(Woman of the Year, 1942), comédia
romântica dirigida por George Stevens que
inaugurou a parceria – na vida e nas telas –
de Spencer Tracy e Katharine Hepburn.
O filme narra os encontros e
desencontros amorosos de um casal
formado por uma culta e sofisticada
colunista de política e um cronista
esportivo pouco interessado em qualquer
outro tópico além de esportes.
Tess Harding (Katharine Hepburn) é tão

independente e poderosa que parece
inverossímil naquele comecinho dos anos
1940, mas foi inspirada em uma pessoa de
verdade: a jornalista Dorothy Thompson
(1893-1961), casada com o Nobel de
Literatura Sinclair Lewis e eleita a segunda
mulher mais influente dos EUA (daí o título
do filme) – depois de Eleanor Roosevelt.
Em 1931, trabalhando na Alemanha,
Thompson entrevistou Hitler e foi uma das
primeiras vozes a alertar o mundo sobre os
perigos do nazismo.

Datada, mas nem tanto
A premissa do filme é datada, mas nem
tanto: pode dar certo um casamento em
que o homem e a mulher trabalham, mas
apenas um deles espera que o jantar seja
servido pelo outro quando chega em
casa?
Apesar do final “feliz” (Tess, na
cozinha, tentando preparar o café da
manhã do marido), a resposta implícita é

não, não rola, pelo menos não sem o
sacrifício da janta ou do trabalho.
Quando Tess ganha o título de “mulher
do ano”, Sam (Spencer Tracy), irritado, diz
que ela não merece o prêmio porque,
afinal, não é uma “mulher de verdade”.
Não por não saber cozinhar, apenas,
mas por não apresentar qualquer vocação
para cuidar de crianças.

Corta para 2022
Um dos filmes mais comentados deste
comecinho do ano é A Filha Perdida
(Netflix), baseado no livro de Elena
Ferrante que traz à tona o lado mais
sombrio da maternidade.
Leda, a personagem principal, é
atravessada pela culpa e pelo conflito
de duas pulsões igualmente
poderosas: cuidar das crias e viver as

próprias paixões.
Oitenta anos separam os dois filmes. A
“mulher de verdade” deixou de ser a dona
de casa, mas a ambiguidade de
sentimentos que cerca a maternidade,
amar ao outro incondicionalmente sem
perder-se no meio do caminho, ainda não
foi resolvida.
E provavelmente nunca será.

Rebaixamento de Plutão

Vítima de uma doença causadora da fé, Françoise Nuñez partiu para outros
horizontes poucos dias antes do Natal. Este retrato que Bernard Plossu fez dela
em 1981 no México atesta a intensidade do olhar que ela lançou na direção do
fotógrafo. Alguns anos depois, eles se casaram e dessa união nasceram dois
filhos, Joaquim (1986) e Manuela (1988)

México, Síria, Polónia, Itália, Senegal,
Japão.
Certa vez, durante um almoço em
Paris, no icônico “Le Procope”, Françoise
disse que só gostava de fotografar quando
estava viajando. Era nas viagens que se
sentia receptiva a tudo, longe do
cotidiano e dos lugares que conhecia
demasiado bem. Ela nunca escondeu seu
gosto pelo inesperado, pela surpresa, pela
emoção da descoberta. E durante sua
vida tentou fazer sentir todas essas
emoções.
Françoise gostava de trabalhar nos
detalhes, nos contrastes, para alcançar a
harmonia. Nunca se converteu ao digital,
por achar que o processo lhe roubava o
prazer da impressão em laboratório.
As suas imagens, que nunca caem na
armadilha do exotismo, exprimem antes
o sentimento poético da existência, os
instantes vividos no silencioso contato
com a paisagem e as gentes. Trabalhando,
ao mesmo tempo, calma e rapidamente,
procurava fugidios pontos de luz, sorrisos
oferecidos, o fluir de sombras no
burburinho das cidades ou os sóis
implacáveis, limiares de portas
entreabertas, pórticos misteriosos, os
pequenos gestos do cotidiano ou os
gestos da devoção. Ambientes,
atmosferas, a poesia de um lugar. Não são
instantes decisivos, mas antes
impressões, pequenas notas
introspectivas, linhas de fuga, sempre
com um fundo de aventura, de convite à
viagem. Ela sempre recusou a sedução
fácil, o floreado, o comentário. “O meu

objetivo não é mostrar. O que fotografo é
o meu percurso íntimo, a minha maneira
de entender o mundo”, disse numa
entrevista.
A maioria das suas imagens são quase
sempre verticais, o que lhe permite omitir
o que se passa à volta e, mais do que
descrever um lugar ou uma ação, registar
um instante suspenso. Há nelas um
esforço de concentração, que por vezes
descreve como esgotante: “Não há nada
de descuidado nas minhas andanças.
Movo-me numa vontade de
concentração extrema, de
hipersensibilidade. Não estou à vontade,
estou nervosa. À noite, estou exausta”,
pontuou.
Os percursos de Françoise e Bernard
cruzavam-se constantemente com os
meus, graças à admiração e amizade que
meu saudoso amigo Napoleão Sabóia
tinha por eles, sem que se confundissem.
Mas no começo de abril de 2015 depareime, por acaso, no Museu Nacional de
Belas-Artes, em Buenos Aires, com a
exposição “Bernard Plossu – Françoise
Nuñez. Juntos”, inaugurada em 31 de
março. Eram 50 fotografias tiradas pelo
casal, 25 de cada um, uma seleção
cuidadosa que permitia apreciar o estilo e
a profundidade dos dois artistas que
começaram a fotografar quando na
França a fotografia ainda não tinha
atingido o nível adequado de
reconhecimento.
Mas os dois não mais estavam na
capital portenha. E, por isso, adiamos o
abraço. Para sempre.

Uma das maiores brigas da
astronomia moderna, o rebaixamento de
Plutão a “planeta anão”, é novamente
retomada no meio científico.
Um grupo de pesquisadores de
diversas universidades dos Estados
Unidos, incluindo a Universidade da
Flórida Central e a Johns Hopkins,
publicou um artigo no qual argumentam
pela revogação da mudança de categoria.
Intitulado “Luas são planetas:
utilidade científica versus teleologia
cultural na taxonomia da ciência
planetária”, em tradução livre, o texto
ataca diretamente os critérios usados
pelos pesquisadores para definir o que,
afinal de contas, é um planeta.
Segundo a regra vigente, é preciso
que o corpo celeste seja esférico, orbite
o sol e seja o maior dentre os objetos
que o circundam.

Rebaixamento de
Plutão...2
É nesse quesito que Plutão foi
excluído, já que sua massa é comparável
à de Caronte, antes considerado um
satélite de Plutão e agora parte de um
sistema de planeta duplo com ele.
Essa reformulação, de 2006, teve a
intenção de limitar o número de
corpos celestes que poderiam ser
considerados planetas.
Segundo a argumentação da época, a
intenção é que a categoria não perdesse o
sentido e pudesse ser estudada como um
grupo específico de astros com
características comuns entre si.

Um resgate da
Revolução Copernicana
Entre sua descoberta, no ano de
1930, e a data do rebaixamento, Plutão
sequer tinha dado uma volta completa
em torno do sol.

A espaçonave New Horizons da
NASA capturou esta visão colorida de
alta resolução de Plutão em 14 de
julho de 2015

Isso mostra como a mudança de
categoria ocorreu relativamente rápido,
se for usada a régua do tempo científico.
Mas o que este novo grupo propõe,
embora possa parecer uma discussão
pueril, é uma reformulação no próprio
conceito do que é um planeta.

Mais de 150 planetas
no Sistema Solar
Segundo o artigo, as bases usadas
para a definição que temos hoje são
muito mais culturais, históricas e
próximas à astrologia do que algo
criado racionalmente dentro da ciência
astronômica.
Para sustentar essa argumentação, os
pesquisadores revisaram registros
históricos da revolução feita por Nicolau
Copérnico nos estudos do céu.
Segundo as análises, os divulgadores
científicos da época adotaram rótulos
mais populares e próximos do senso
comum para que a rejeição às mudanças,
do geocentrismo para o heliocentrismo,
por exemplo, diminuísse.
Retornar a um conceito mais
próximo ao que Copérnico propôs,
segundo este grupo de cientistas,
ampliaria o leque de planetas para
mais de 150 só no Sistema Solar.
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Evento para vips
movimenta
endereço na Avenida
dos Holandeses

Mirella Castelo Branco e Ana Sousa Motta, anfitriãs do evento

_evandrojr

Uma ala vip da cidade marcou
presença no bloquinho “Se Tu
Não Quer...”, produção assinada
pela fisioterapeuta Mirella
Castelo Branco e por Ana Sousa
Motta, que tem vasta experiência
com cerimoniais e eventos
privados. A dupla está na “crista
da onda", comandando eventos
voltados para o público adulto
com espírito jovem. Elas são as
proprietárias do selo Salve
Simpatia, que conta, ainda, com
a expertise da Pororoca
Produções, marca com distintivo Mirella e Ana com a ex-deputada Andréa Murad
em eventos diferenciados e que
tem a frente Ricardo Fernandes,
batizado por esta coluna de
“Olhos de Águia do Maranhão”. A
festa, realizada na quinta-feira
passada, teve como cenário o
charmoso Urbano, na Avenida
dos Holandeses, apenas para
convidados selecionadíssimos. O
burburinho, claro, foi grande,
pois muitos gostariam de
pontificar, mas apenas os
“escolhidos” tiveram livre acesso,
após receberem o chamado de
Mirella e Ana que, a cada dia que
passa, estão mais engajadas em
proporcionar momentos de pura
descontração a quem faz da vida
uma verdadeira festa.

 O Prêmio Sesc de
Literatura, um dos mais
importantes e consagrados do
país na distinção de escritores
inéditos, abriu inscrições até
dia 11 de fevereiro. Podem
concorrer autores não
publicados nas categorias
Romance e Conto. O Prêmio
avalia trabalhos com
qualidade literária para edição
e circulação nacional.
 Após impasse do
governo em liberar a
vacinação em crianças, o
Ministério da Saúde enfim
incluiu as crianças de 5 a 11
anos no Plano Nacional de
Operacionalização da
Vacinação Contra a Covid-19.
 A Federação Nacional
das Associações do Pessoal da
Caixa Econômica Federal
defende a urgência na
vacinação das quase 20
milhões de crianças dessa
faixa etária para ampliar a
cobertura vacinal e proteger
ainda mais a população.

Mirella Castelo Branco, Virna Fecury, Eduardo Bonfanti e Ana Sousa
Motta

 Estudo feito pela Serasa,
em parceria com a Opinion
Box, revela que 79% dos
brasileiros solicitaram
empréstimo em 2021. Um
levantamento realizado pela
fintech de crédito pessoal
Simplicconstatou que a região
Sudeste foi, disparado, a região
com mais pedidos.
 A fintech emprestou, só
na cidade de São Paulo, R$
1.008.582. A segunda região
com mais solicitações foi o
Nordeste, onde foram
concedidos R$ 484.694.
 Os novos episódios do
podcast “Faz colher e borda o
cabo”, do Centro Cultural Vale
Maranhão, estão no ar. Neles,
o educador do núcleo
educativo do CCVM, Gabriel
dos Anjos, apresenta a
pesquisa sobre as bonecas de
cerâmica dos indígenas
Karajá.

Marcos Maciel e Renata Bogea

 As bonecas de cerâmica
ritxoko, produzidas pelos
indígenas Karajá, revelam o
imaginário cosmológico dos
Karajá, além de representar a
vida cotidiana dos indígenas e
animais da fauna regional.

Mirella, Fúlvia Fechine, Rossana Ramos, Ana Leatrice e Ana Sousa motta

 O projeto “Grupo Grita:
uma escola de Arte”, que visa
capacitar jovens em oficinas
de iniciação teatral, canto e
dança, encerrou as inscrições
na sexta-feira.
 A iniciativa acolherá 60
adolescentes, na faixa etária
entre 12 a 17 anos, durante o
período de seis meses.

Ricardo Fernandes e Léo Bogea

Luciano Ferrazi, Mirella Castelo Branco, Josiane Muniz, Tércio Oliveira e Ana Sousa Motta

 A carga horária é de 250
horas, com oficinas semanais
de teatro, dança e canto, a
serem realizadas
presencialmente nas
dependências do Grupo Grita,
que fica no Teatro
Itapicuraíba, no Anjo da
Guarda.

José
Américo,
Ana Sousa,
Kátia
Campos e
Arsênio
Filho

Mirella Castelo Branco, a cantora Fabrícia e
Ana Sousa Motta

Paulo
Fernando,
Mirella
Castelo,
Oton Lima,
Ana Motta e
Augusto
Pestana

Antônio Rodrigues, Carlos Filho e Carlinhos

Emmanuel Dias e Gisele Portugal entre Mirella e Ana
Sousa
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POEMAS UNIVERSAIS
A poesia é como pintura que se move, música que pensa.
Suavidade e vigor, excesso delicado, odoroso, fonte viva, luz,
fogo! Em menos palavras diz mais que o texto. Procurando o
belo, os poetas dizem mais verdade que os falsos donos das
verdades.
Cito alguns poemas, grandes entre os grandes:

O CINEMA QUE ME FALTA
C

ada batida da roda no trilho é
uma paisagem nova que a
janela improvisa. Não nova no
sentido de novidade, mas verde
quando é campo, azul quando é serra,
infinito quando é água. O tranco da
locomotiva leva o vagão para a curva
do destino. A fila de imagens que não
canso de olhar é o cinema que me
falta.
Amanhecer ao lado da grande tela
de vidro embaçado é antever o sol
que ainda não veio, e basta uma
lufada de mão na neblina cristalizada
para ver um raio que atinge o pássaro
ao pé de um riacho, a ponte inútil de
madeira comida, o gado esparso na
grama cercada.
Mais um pouco de luz e tudo se
descortina, principalmente a viagem
que talvez agora chegue ao fim,
depois de uma noite mal dormida,
em meio à população que se dirige a
algo que não entende, a vida passada
em trajetos sem sentido.
Ao meio dia é hora do almoço na
estação antiga e de conviver com o
cheiro de panela de ferro, arroz de
outras vidas, talvez com o gosto de
infância ou de liberdade. A carne que
só existia naqueles lugares ermos,
para onde jamais voltaremos, mas
que ficam no corpo como sinais
incompreensíveis.
O refrigerante em garrafas escuras,
que guardavam licores abandonados,
e as prateleiras onde se divisava um
rádio de ondas curtas, que pegava a
guerra distante e a música que sumiu
totalmente do mapa.
É de trem que eu preciso, para
chegar ao tempo que me absolve.
Não se trata de fugir ou de puxar a
memória como um elástico frio. Mas
de viajar de novo, enquanto o país
desmoronado nos permite uma
trégua e haja homens de chapéu e
senhoras de véu na cabeça e
adolescentes como nós,
empertigados em nossas roupas
providenciadas pela mãe que nos deu
adeus no ponto de partida.
Ela ficou lá plantada, enquanto,
ingratos, sumíamos para o futuro,
aquela mãe que não nos abandona e
reza por nós enquanto fazemos

alarido nos bancos esfolados de
couro velho. Passeamos pela serpente
enferrujada, apertados em corredores
de bancos ou de dormitórios
precários, até chegar ao restaurante
onde arriscávamos uma cerveja
fabricada na beira daquela estrada,
porque o mundo se localizava no
lugar onde estávamos e não era essa
confluência de nadas, em que não
nos deciframos, mesmo que
tenhamos certeza de que é assim que
seria, e nada poderíamos mudar com
nossas calças curtas, nossa camisa de
jersey, nosso cabelo engomado, nossa
escassez de criaturas datadas.

estrelas cadentes, seguir o risco de
satélites que usam as constelações
como parada.

Queríamos saber o que o arco-íris
nos reservava, sem atinar que o trem
era o que passaríamos a vida
buscando. Não era nossa intenção
ficar fixos neste eterno presente, em
que não se tolera reminiscências, e
quando elas existem é para mentir
sobre o que fomos um dia.

Onde estou? me pergunto. Estou
no meio do meu ofício, que é tentar
entender a passagem obscura pela
terra envolta em mistério. Estou só,
como a criança que adormece no
crepúsculo e acordo na boca da
escuridão com um solavanco. Ela vê
o homem fardado passar com seu
boné de autoridade máxima da
viagem. O homem recolhia passagens
quando todos se aboletaram pelos
bancos. Agora ele vigia o sono de
quem escolheu esse momento para
percorrer a trilha insana de uma
vida.

Por isso faço a mala, ponho meu
terno azul marinho, e envergado
sobre mim traço a viagem de volta.
Aguardo junto com outros
passageiros que, como eu, voltam
para reencontrar o que deixamos
para trás. Estamos novamente
enganados.
Não é no fim da linha que teremos
novamente o café com pão da família
perdida, nem na cidade que
deixamos por mero capricho. É esse
retorno que nos incomoda, porque há
desconforto, apertos entre
desconhecidos. E talvez o trem atrase
outra vez, já que ele não existe mais,
mas teima em ficar parado algum
tempo embaixo da lua cheia,
enquanto ficamos aflitos à espera do
reinício do impulso que nos carrega.

No fundo da madrugada, o trem
para novamente. Olhamos pela
janela, que também dorme. Uma luz
cercada pelo fogo fátuo das
mariposas nos diz que ali é um ponto
conhecido, por onde passaremos
mais uma vez em direção ao que não
nos consola. Crianças se agitam,
senhores do povo conversam baixo
sobre pescarias e negócios. Há um
cheiro de cabelos engomados, de
chapéu de feltro, de xales de lã.

A criança fecha novamente os
olhos e o embalo da serpente
emplumada o leva para longe. Para
lá, onde a poesia dorme e as palavras
soltas como um rebanho pastam no
esplendor de uma revelação. Nada
nos salvará desse enigma. Por isso
agradecemos a Deus quando o dia
firma e alguém oferece um café
recém feito, uma bolacha dormida ou
um jornal comprado na corrida
numa parada qualquer.

Nunca vamos aprender que andar é
o caminho, e que os destinos, no
começo ou no final da jornada, são
mais precários do que qualquer
sonho despertado no meio da noite,
quando vemos o teto do vagão sumir
para que possamos ver as estrelas.

Entre um gole e a mordida do trigo
providencial, vemos estampada na
primeira página nosso rosto adulto, a
nos olhar com ar sagrado da
santidade. Para esse rosto rumamos,
carregando a infância como um
talismã. Ela está dentro de uma
pequena caixa, que guardamos no
sobretudo.

Isso tem me acontecido
ultimamente. Deito e olho para cima
e vejo novamente o céu que deixei há
poucos instantes. Com todas as
estrelas e fiapos de nuvens, o que
torna a visão ainda mais verossímel.
É como acampar sem barraca, contar

Da tampa aberta, salta a bailarina,
ao som de uma valsa tocada por
cristais e acompanhada pelo brilho
de diamantes de um filme que vimos
no cinema lotado, quando havia
cinema e quando éramos a alegria da
criação em desencanto.

– Romanceiro Gitano – Garcia Lorca – As imagens surreais
do grande espanhol dançam a nossa frente em sonhos e
imaginação ao ritmo ardoroso do flamenco.
– Terra devastada – T. S. Eliot – Unanimidade acadêmica, o
inglês nascido nos EEUU mostra a desagregação da cultura dita
civilizada.

– Tabacaria – Fernando Pessoa – O poeta português que
tanto influenciou o intimismo autocomplacente tupiniquim dá
uma aula de melancolia.
– Jardins Invisíveis – Lezama Lima – Cubano autor de
Paradiso, domina um estilo sem fim, próximo do surrealismo e
do fantástico.
– Uivo – de Allen Ginsberg – O gênio da poesia beatnik
mostra a verdadeira face da América, numa linguagem pessoal,
torrencial.
– Altazor – Vicente Huidobro – O longo poema do chileno é
uma das grandes experiências linguísticas do mundo moderno.
– Velejando por Bizâncio – W. B. Yeats – Neste poema, o
Prêmio Nobel irlandês confronta arte e morte em espaços
míticos.
– Cemitério Marinho – Paul Valéry – Mais do que poeta, o
francês era um brilhante ensaísta, um poeta não poeta, sempre
instigante.
– Jubileu – Maiakovski – O revolucionário russo nascido na
Geórgia que conseguiu conciliar alta poesia com arte engajada.
– Hai Kais – Bashô – Mestre da poesia da natureza em três
linhas de tese, antítese e síntese onde resume saber e vida
universal.
– Hai Kais – Issa e Bushon – Discípulos de Bashô quase
alcançam o brilho do mestre, porém mais ousados e até
insolentes.
– Trilce – César Vallejo – O peruano foi simbolista na
juventude, mas logo adentrou pelos amplos corredores sociais
do latino-americaníssimo.
– O Guesa Errante – Sousândrade – O maranhense escreveu
o único poema brasileiro realmente universal, atravessando o
Continente, da Patagônia ao Alaska.
– Poema dos Dons – Jorge Luis Borges – O argentino
conhecido por contos e ensaios tem uma poesia refinadíssima,
sutil, instigante, brilhante.
– Pedra do Sol – de Octávio Paz – A inteligência, a cultura, a
História são os temas do mestre mexicano.
– Os Peixes – Marianne Moore – Americana que trabalhou
com uma desestruturação delicada, inteligente, dos versos e até
da sintaxe.
– Céu Vazio – Wyslawa Szyborski – Escritora polonesa que foi
Prêmio Nobel e seu comovente poema Miniatura Medieval.
– Acalanto – Elizabeth Bishop – Americana que se apaixonou
pelo Brasil foi muito influenciada pela cultura e poesia mineiras.
– Aviso aos Navegantes – de Jamil Almansur Haddad –
Poema longo, brasileiro e revolucionário do grande tradutor das
Mil e Uma Noites, muito elogiado no mundo todo. Escrito em
forma de Suratas.

