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Revista

T
omara que esse domingo que se
embrulha de presente para as
mães seja um daqueles de arrega-

lar o próprio Todo Poderoso. A luz var-
rendo as encostas com sua lanterna ma-
tinal e homenageando os homens de boa
vontade e as mulheres que os concebe-
ram.

Céu de puro oxigênio, azul profundo,
os pequenos morros que margeiam a
costa delineados nas ilhargas do hori-
zonte. Tomara que o outono tropical te-
nha caprichado e dado à Ilha de São Luís
o seu mais belo dia desde a Criação.

Nesses dias de atmosfera mais leve, a
natureza selvagem dá lugar a uma ame-

na estiagem, feita de um azul sereno e
uma delicadeza bem feminina. São os
ventos de maio soprando em todas as
direções.

Maio é o mês das manhãs translúci-
das, como essa Manhã de Mãe – ideal
para regar lembranças, instalar uma ca-

deira de balanço na varanda da memó-
ria – e lembrar de outras manhãs claras,
em que a baía de São Marcos esteve
aberta ao livre respirar, a salvo do car-
negão das nuvens.

Era nesse segundo mês do outono, es-
tação que é quase imperceptível entre

nós, que o tempo, na prosa telúrica dos
nossos ancestrais, caminhava tão for-
moso que o céu, sempre azul, parecia a
capa nova da Nossa Senhora da Concei-
ção:

Já o sol esfregava a barbalheira de fo-
go em riba das árvores e um ar de ven-
tos gerais, pinicava o rosto e bulinava
nas folhas, trazendo na plumagem um
cheiro bom de muricis maduros.

Está sentindo – leitor, leitora – o chei-
ro bom e salubre que emana dessas ma-
nhãs de maio, inspiradoras dos melho-
res sentimentos da humanidade?

Abram todos o peito, mães e filhos –
e deixem maio entrar…

ou o dia ideal para regar lembranças
e lembrar de outras manhãs claras

MANHÃ DE MÃE

O Tribunal de Justiça do
Maranhão condecorou o
ex-Presidente José Sarney
com sua mais alta comenda
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DESIGNER
de interiores mais

aplaudida do Maranhão, Cintia
Klamt Motta brilhou nas duas
últimas semanas com eventos
concorridos em sua Casa Kasar

e em seu apartamento na
Península
. PÁG. 6

O ex-presidente José Sarney recebendo a

mais alta condecoração do Tribunal de

Justiça do Maranhão

Mais novo integrante
do grupo dos setentões
Luiz Carlos C. Fernandes
ganhou festa-surpresa
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Luiz Carlos
Cantanhede

Fernandes no
esplendor dos

seus bem-vividos
70 anos. Nº 2061 . Ano XLII
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O decano do TJMA e idealizador da medalha, desembargador Bayma Araújo,
abraça o ex-presidente José Sarney

Ana Clara Sarney, desembargador federal Gustavo Amorim, desembargador
Jamil Gedeon e o procurador-geral da Prefeitura de São Luís

Desembargadores Marcelino Everton e Lourival Serejo com o homenageado

José Sarney cumprimenta o desembargador 
Raimundo Barros

Desembargador Jamil Gedeon Neto cumprimenta 
José SarneyAutoridades do Judiciário durante a entrega da medalha Cândido Mendes ao ex-presidente do Brasil, José Sarney

José Sarney e Dona Marly com o deputado Roberto Costa, escritor e
jornalista Benedito Buzar e o auditor federal Georgino Melo e Silva

O ex-presidente Sarney com a filha Roseana, a neta Rafaela e a
bisneta Fernanda

Desembargadores Paulo Velten e Lourival Serejo entregam A comenda máxima do Poder Judiciário do Maranhão
criada para reverenciar autoridades que se destacam no cenário estadual e nacional

Criada pela Resolução nº 56, de 23 de outubro de 2013, a Medalha Cândido Mendes – idealizada pelo decano da
Corte de Justiça Maranhense, desembargador Bayma Araújo –  é uma reverência ao jurista maranhense Cândido
Mendes, que ganhou notoriedade nacional pelos estudos jurídicos e pelas ações em defesa das fronteiras do país

SARNEY HOMENAGEADO
com a Medalha Especial Cândido Mendes – a mais 
alta comenta do Poder Judiciário do Maranhão

O
Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA)
homenageou, na segunda
quinzena de abril, o ex-

presidente da República, José Sarney, com
a concessão da Medalha Especial
Cândido Mendes, a mais alta comenda do
Poder Judiciário Estadual.

A comenda foi entregue na residência
do ex-presidente da República, ex-senador
e ex-governador do Maranhão, com a

presença dos desembargadores Lourival
Serejo (então presidente do Tribunal de
Justiça), Paulo Velten (então corregedor-
geral da Justiça e hoje presidente do TJMA
para o biênio  2022/2024), Jamil Gedeon e
Jorge Rachid (autores da proposta de
concessão da comenda), Antonio Bayma
Araújo (decano do Tribunal de Justiça),
Raimundo Barros, Vicente de Castro e
Marcelino Everton.

Durante a solenidade, os

desembargadores enalteceram a história de
José Sarney e sua importante contribuição
para o Brasil e para o Maranhão como
homem público comprometido com o
desenvolvimento da Nação.

O ato de entrega da medalha ao ex-
presidente da República, José Sarney, foi
acompanhado por sua esposa, Dona
Marly Sarney, e por sua filha e ex-
governadora do Estado do Maranhão,
Roseana Sarney.
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A CANTORA Tássia Campos apresenta seu refinado repertório
de MPB neste sábado às 9h na Potiguar do Cohafuma

O MÚSICO instrumentista Chiquinho França faz pocket show na
loja Potiguar Imperatriz neste sábado às 16h em homenagem ao
Dia das Mães

O Grupo Potiguar,
empresa que sempre
apoia a cultura
maranhense em geral
e em especial a
música, promove
neste final de semana
uma ação em
homenagem ao Dia
das Mães.

Neste sábado e no
domingo acontecem
diversos pocket
shows nas lojas do
Grupo. Na
programação do
sábado tem
apresentação de sax
com Pedro Barbosa
na loja da Av. dos
Africanos, com Sarah
Byancci na loja do

Centro (Caminho da
Boiada) e com Zé
Cláudio na loja da
Cohama a partir das
9h. No mesmo
horário tem show da
cantora Tássia
Campos com o
melhor da MPB na
loja do Cohafuma; e
às 9h30 show do trio
Nav, com forró pé de
serra, na loja da
Forquilha. Já na
Potiguar Imperatriz,
neste sábado às 16h,
tem show com o
músico
instrumentista
Chiquinho França.

No domingo às 9h
tem mais: a violinista

Rayssa se apresenta
na loja Potiguar da
Cohama e o
saxofonista Israel
Melo estará na loja
da Forquilha.

Um belo exemplo
de como uma
empresa pode ajudar
na formação de
novas plateias para
os músicos
maranhenses; além
de criar experiências
diferenciadas para
os clientes em seu
ponto de venda, que
vale lembrar está
repleto de boas
opções em
presentes para mães
de todos os estilos.

Música para as Mães 

A CANTORA Flávia Bittencourt, que lança o single “Volitar” e faz show de mesmo nome no dia 20 de maio no
Teatro do Sesc na Av. dos Holandeses

Gala de Maio no próximo sábado
Os ventos de maio anunciam o maior acontecimento social deste

outono tropical em São Luís: o Gala de Maio 2022.
Falta apenas uma semana para acontecer, com pompa e

circunstância, esse esperado evento, programado para as 20 horas do
próximo dia 14, no luxuoso salão do Palazzo Eventos, no Araçagi.

O traje para os convidados, como já foi amplamente divulgado, é Passeio
Completo, sendo que para os homens é obrigatório o uso de terno escuro.

Uma noite para ficar na lembrança
O Gala de Maio 2022 deverá

entrar para a história dos
maiores eventos dos últimos
tempos nesta Capital. Vale
lembrar que a
confraternização mais
elegante do ano é para
celebrar, na mesma data,

marcas importantes na
história profissional deste
Repórter PH.

As experiências da vida  
que vivi serão comemoradas com
aqueles que, direta ou
indiretamente, fizeram parte
dessa história.

Plano quase perfeito
Por trás de toda a fumaça

política, há, em verdade, um
grande beneficiado com essa
história toda de convergência de
pré-candidatos a governador pelo
nome de Roberto Rocha na
reeleição ao Senado.

Trata-se de Weverton Rocha, que
estava com a sua pré-candidatura
ao governo estadual natimorta.

O próprio Weverton se
encarregou de criar o movimento
em torno de Roberto Rocha para
tirar o devido proveito político.

Situação óbvia
Até o prefeito de São Luís,

Eduardo Braide, que andava
meio arredio aos assédios de
Weverton Rocha, caiu na
armadilha.

De forma açodada, o prefeito
enviou o irmão, Fernando
Braide, para participar de ato

que, subliminarmente, só traz
vantagens para o senador
pedetista.

Embora vivendo uma crise de
imagem atrás da outra, Braide
não teve discernimento para
tomar uma atitude numa
situação tão óbvia.

No Tribunal
Funcionária de carreira da

Caixa, Flávia Alexandrina não
ficará desempregada depois de
deixar o governo estadual, com
a chegada de Carlos Brandão ao
Palácio dos Leões.

Ela foi convidada pelo
desembargador Paulo Velten

para assumir a diretoria de
Recursos Humanos do Tribunal
de Justiça do Maranhão.

Flávia Alexandrina comandou
até março a Secretaria de Gestão
e Patrimônio do Estado e já
havia sido também a titular da
poderosa Secretaria de Cidades.

Novo álbum e
show da cantora

Flávia Bittencourt

O ano de 2022 promete 
para Flávia Bittencourt, 

uma das melhores 
cantoras de sua geração.

Depois de fazer uma bem-
sucedida turnê de apresentações

pela Europa, agora de volta,
Flávia está lançando o seu mais
novo trabalho intitulado Volitar,

com produção musical de
Fernando DeepLick e Carlinhos
Brown, pelo selo Candial Music;

e que ontem chegou às
plataformas digitais.

“Volitar é uma obra repleta de
significado, com referências do

nosso São João. É hora 
de renovar ciclos e esse 

trabalho é sobre isso 
também”, adianta Flávia.

Para apresentar o novo álbum
Volitar, a cantora prepara um
show bem especial. O evento

será híbrido, pois além do
presencial será também

transmitido pelo 
YouTube da cantora.

Inicialmente 
programado para o 

Teatro Arthur Azevedo, devido a
problemas técnicos do teatro, o

show foi confirmado para o
próximo dia 20 de maio (sábado)

às 20h no Teatro do SESC
Napoleão Ewerton, 

na Av. dos Holandeses.
Os ingressos poderão ser

trocados por 2Kg de alimentos
não perecíveis, que serão doados

ao projeto Sonho de Aline.

Como uma fênix
A pré-candidatura ao governo de Weverton Rocha renasceu das

cinzas.
De forma matreira, ele criou o movimento político para ungir

coletivamente o nome de Roberto Rocha para enfrentar Flávio Dino na
disputa pelo Senado.

Weverton criou um fato político, movimentou partidos e pautou a
imprensa conforme a sua conveniência.

E todos que embarcaram nessa artimanha caíram como patinhos na
artimanha do pedetista, inclusive políticos experientes como César
Pires, com mais de 30 anos de rodagem.

Edivaldo resistiu
Já o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, optou por

não cair nessa esparrela montada por Weverton Rocha.
Resistiu bravamente ao assédio do pedetista e à insistência dos

aliados mais próximos.
Firme, e demonstrando lealdade ao amigo Flávio Dino, bateu o pé

e disse que não participaria desse circo.
Edivaldo não foi ao ato organizado por Weverton e tem mantido

distância do assunto.

Maior do Brasil
O governador Carlos Brandão deve anunciar, no início da próxima

semana, toda a programação referente aos festejos juninos do Maranhão.
Enquanto isso, o secretário estadual de Cultura, vereador Paulo Victor, tem
divulgado, por onde anda, o São João maranhense como sendo “o maior do
Brasil”. Ou seja, o desafio de Brandão é imenso, afinal de contas vai concorrer
com festas juninas em cidades que há décadas se arvoram como as maiores
do País, como Caruaru e Campina Grande.

O que é o Dia das Mães?
Todo ano, durante o mês de

maio paramos e pensamos: o
que comprarei de presente para
minha mãe nesse ‘Dia das
Mães’!? Mas, afinal, o que é esse
dia? Ou melhor: por que nos
preocupamos somente nessa
data? Será que é necessário
pensar apenas em presentear?

Por conta do cotidiano e da
inércia, nunca paramos para nos
questionar ou pensar no real
significado que o segundo
domingo de maio tem. Seja
presencialmente, ou à distância,
é nesse dia que as famílias se
reúnem com aquelas pessoas
que carregam um valor
sentimental intransigível para
nós, às quais nos referenciamos
como Mãe.

Quando elas dizem para uma
filha “você só vai saber quando
você for mãe!” – compreende-se
que realmente só essa
experiência proporcionará a
compreensão da missão
materna. Poderiamos listar aqui
uma série das mais variadas
formas de maternidade, que não
acabaria mais. Então já adianto
que esse conteúdo servirá para
chegarmos juntos numa reflexão

muito maior do que isso.
Quando tentamos refletir

sobre o que é ser mãe,
encontramos tantos vácuos e
incógnitas, que só a vida mesmo
para expressar para a gente o que
é cumprir essa missão. São mães-
mães, mães-pais, mães-avós,
mães-irmãs, mães-amigos,
milhares de exemplos de como a
maternidade pode ser
encontrada na vida das pessoas.
Maternidade essa que veio de
forma biológica, ou de forma
social, e que ainda sim
representa aquele aconchego,
segurança, calmaria ou exemplo.

É… não são todos os dias que
somos gratos às mães, mesmo
sabendo que isso é mais que
necessário e que é impossível
identificar um único ‘modelo’ de
mãe ideal, para agradecermos
com um mero presente
simbólico.

Penso que mães são aquelas
que nos carregaram
internamente durante duzentos
e setenta e três dias e que faziam
do seu alimento, o nosso, sem
sequer saber como era
constituído cada parte do nosso
corpo ou da nossa mente.

O que representa mãe para você? 
São aquelas ou aqueles que, independente de gênero, laço

biológico ou presença física, nos acompanharam em tantas
etapas e momentos da vida, e que, independente da queda,
amortecem o nosso aprendizado para o menor dos impactos
possíveis. Aquelas responsáveis pelo nosso riso, choro, luta ou
desejo e que nos guiam incondicionalmente para o melhor do
que vida há de nos oferecer.

É, mães, a maternidade é uma graduação com provas e
trabalhos diários e eternos, que nos ensina a coisa mais
importante do mundo: a viver.

E, na verdade, consigo concluir que não saberemos responder
nunca o que é mãe. Apenas consigo projetar a vocês, em meio a
tantos significados e nomeações, que mãe é o sentimento puro,
no mais profundo da coisa, em representação personificada. E
que eternamente somos e seremos gratos pela existência.

Obrigado mães… A vocês, gratidão sempre!

Repensando a maternidade
Educação, esforço de paz e

contribuição no lar. Estes focos
expressam a filosofia de várias
religiões, apontando para o
ecumenismo.

Em todo o mundo, a
pregação Bahá’i vem traduzindo
sua preocupação com os
problemas da humanidade,
sobretudo nestas primeiras
décadas do novo milênio que
testemunha mudanças violentas
no comportamento social. 

Um dos assuntos sempre
visitados no que eles chamam
“escritos Bahá’i” é o papel da
mulher e da mãe na solução dos
dramas contemporâneos. 

Recentemente, várias
reflexões foram publicadas e
distribuídas em escolas,
instituições públicas e privadas,
com grifos sobre o que a
condição feminina espera das
autoridades. Eis alguns tópicos.

Sobre educação: “A educação
da mulher é mais necessária e
importante do que a do homem,
pois ela é quem treina a criança
desde sua infância. Se ela for
imperfeita, a criança também o
será. Portanto, a perfeição da
mãe implica numa condição de
imperfeição para toda a
humanidade, pois ela alimenta e
guia o filho para a vida. A
educação de cada criança é (ou
devia ser) compulsória. Se não
existir renda suficiente para
educar o menino e a menina da

família, o dinheiro deve ser
direcionado à educação da
menina porque ela é mãe em
potencial”.

Sobre a paz: “A guerra e sua
desolação têm devastado o
mundo. A mãe que criou seu
filho até a maturidade recusar-
se-á a oferecê-lo em sacrifício no
campo de batalha. O fim das
catástrofes só será conseguido
quando a mulher tiver uma
educação completa, porque ela
terá mais poder para influenciar
seu meio contra as soluções
belicosas. Na verdade, ela será o
maior fator no estabelecimento
da paz universal e da arbitragem
internacional. Seguramente, a
mulher abolirá a guerra entre os
seres humanos”.

Sobre a condição feminina:
“O mundo, até agora, foi
governado pela força e o homem
tem dominado a mulher em
virtude de seu maior vigor físico e
mental e por suas qualidades
agressivas. Mas a balança já está
mudando, a força está perdendo
seu predomínio. As qualidades
espirituais do amor e do serviço,
nas quais a mulher é forte,
tornam-se ascendentes. Em
consequência, esta nova era está
sendo menos masculina, mais
penetrada pelos ideais femininos
ou, falando mais claramente, é
uma era em que os elementos
masculinos e femininos estão em
melhor equilíbrio”.

As mães e a arte
Mãe é mãe em qualquer lugar do planeta. Dos maiores gênios da

humanidade aos poetas hippies da geração beatnik. Do criminoso
mais procurado ao bombeiro herói. Todos os que foram abençoados
com a convivência de uma figura materna durante a infância
receberam influências maléficas ou benignas, variando dos paparicos
às surras homéricas. Isso é tão verdadeiro que, em vários casos, a
presença feminina da mãe na vida de um artista muitas vezes é
refletida nas obras do pintor, ator, diretor, escritor ou cantor. Ou seja,
tem mãe que não larga o pé do filho nem quando está ausente.

Há quem defenda a teoria de que a mãe teria mais importância
no processo criativo do que pressupõe o intelectual dono da obra,
seja um livro ou uma tela. Na sua obra, A Psicologia da Criação, o
estudioso mostra a análise da ligação de alguns artistas célebres
com as mães e a influência das mesmas. 

Dostoievski, Gogol, Shakespeare e Mozart são alguns dos gênios
que tiveram as vidas investigadas para efeitos comparativos com o
resultado dos trabalhos mais significativos. “(...) O criador tem seu
ponto e fixação instintiva na fase primitiva do holding (processo de
interação da mãe com o bebê). (...) No trabalho de arte no qual o
artista emprega concretamente seus sentidos, é como se a relação
com a mãe fosse revivida. Para nós, o artista vai reviver
concretamente na obra em evolução a mãe do holding e junto com
ela reviver a si”, diz o trecho do livro.

Análises psicológicas à parte, não há como negar a presença da
figura materna na música, tanto a brasileira quanto a internacional. O
museu da Imagem e do Som com sede em Nova Iorque já registrou
mais de cem músicas intituladas com a palavra mãe e seus derivados.
No Brasil, a homenagem vem desde 1920, quando Herivelto Martins e
David Nasser gravaram a valsinha Mamãe. A influência chega até no
tropicalismo – em Mamãe Coragem, de Torquato Neto e Caetano
Veloso – e no rock nacional – Mamãe Natureza, de Rita Lee. Ainda há
os versos do cantor-cômico Falcão em Minha Mãe.

O mundo pop também reserva um pouco do espaço para as
mulheres que padecem no paraíso. O Pink Floyd, no álbum The Wall,
faz um hino progressivo em Mother. Os irlandeses do U2, com
Mothers of the Disappeared, do disco The Joshua Tree, homenageiam
as mães argentinas que perderam seus filhos no regime militar. 
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O prefeito Eduardo Braide com a vice-prefeita Esmênia Miranda e o procurador de
justiça Luiz Gonzaga Martins Coelho

O novo vice-presidente do TJ, Ricardo Duailibe com o ex e o atual presidente da OAB-
MA, Thiago Diaz e Kaio Saraiva

O novo presidente do TJMA, Paulo Velten com a esposa Daniela e a filha Maria Paula

O Repórter PH com a desembargadora Sonia Maria Amaral Fernandes Ribeiro e 
o ex-deputado Wagner Lago

O governador Carlos Brandão entre Elimar Almeida Silva, José e Dulce Clementino

Desembargador Jorge Rachid Maluf com o desembargador aposentado Manuel
Pereira e esposa EldaO Repórter PH com Virgínia e Ricardo Duailibe, Paulo Velten e a esposa Daniela e a filha, Edmée e Froz Sobrinho

A primeira dama do Estado, Larissa
Brandão ao lado do governador Carlos
Brandão

Desembargador do Trabalho Gerson de
Oliveira Costa Filho e a procuradora de
Justiça, Mariléa Costa

Mariana e o Juiz Marcio Serra de
Castro Brandão

Desembargadora Francisca Galiza Ministro do STF, Reynaldo Soares da Fonseca e o desembargador Ricardo Duailibe

Os desembargadores Ricardo Duailibe (1º vice), Paulo Velten (presidente), Froz Sobrinho (corregedor-geral da Justiça) e
Marcelino Everton (2º vice) com o governador Carlos Brandão

JUDICIÁRIO MARANHENSE
realizou grande festa para celebrar a posse
da nova diretoria do Tribunal de Justiça

N
em mesmo a multidão que lotava
o espaço de shows ao lado da área
de eventos especiais do Centro de
Convenções do Multicenter

Sebrae, para aplaudir o show de uma
famosa banda de rock nacional, conseguiu
ofuscar o brilho da memorável sessão
solene de posse dos desembargadores
Paulo Velten (presidente), Ricardo Duailibe
(1º vice), Marcelino Everton (2º vice) e Froz
Sobrinho (corregedor-geral da Justiça) nos
cargos da Mesa Diretora do Tribunal de
Justiça do Estado, na noite de 29 abril, no

Auditório Darcy Ribeiro.
Os quatro assumiram os cargos na

presença de seus colegas de Corte, para o
biênio de 29 de abril de 2022 a 29 de abril
de 2024.

Em seu discurso pronunciado com
indisfarçável emoção, o desembargador
Paulo Velten disse que a nova gestão será
de continuidade do trabalho
desempenhado pelo desembargador
Lourival Serejo e que vai investir,
primordialmente, no parque tecnológico.

“Mas a tecnologia deve ser nossa aliada e

não fator de desagregação, inacessibilidade –
sobretudo dos mais pobres, os excluídos
digitais – e de desidratação institucional”,
enfatizou o novo presidente.

Ele contou ainda que também haverá o
máximo de empenho para aprimorar as
instituições do sistema de justiça, num
trabalho de diálogo e de cooperação com
a advocacia, Ministério Público,
Defensoria Pública e com a área de
segurança do Estado.

Após a solenidade foi servido um
coquetel para mais de mil convidados.

Fotos/Divulgação/Herbet Alves
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Desembargador Jamil Gedeon com o governador Carlos 
Brandão e Larissa

Fernando Cardoso e Ana Brandão

Desª. Sonia Amaral e Afonso Ribeiro

Juiz Roberto Veloso, Des. Marcelo Buhatem (do TJ do Rio) e Paulo Nagem

Juiz Federal Newton Ramos Neto e Camila com Magnólia Rolim 
e Ricardo Vilarinho

Gustavo Palácio e a juíza Ticiany Maciel Palacio Carlos Macieira e Rosângela
Fabrício Vilas Boas e Vanessa

Desembargadores Froz Sobrinho e José
Bernardo Rodrigues

Zildêni Falcão e Ana Yêda

Valéria Lauande e Liana Pereira com o presidente
Paulo Velten

Primeira-dama Larissa Brandão e Thatiana Bandeira

Promotor de Justiça Paulo Ramos e José Carlos 
Souza Silva

Des. Paulo Velten entre Adroaldo Sousa e 
sua filha Raquel

Procuradora de Justiça Themis Carvalho e o 
Repórter PH

Jose Augusto Murad Duailibe

Cristiana e Ricardo Costa com os filhos

Alfredinho Duailibe e Jorge Duailibe Milina e Des. Jamil Gedeon

Paulo Velten e Froz Sobrinho com o 
Arcebispo Metropolitano de São Luís

Os novos diretores do TJMA em momento de prece

Os novos membros da diretoria do TJMA com o arcebispo Gilberto Pastana de Oliveira
e os diáconos Renato da Cruz, Fábio Martins e Marivaldo Estrela

Virgínia e Ricardo Duailibe

Missa em Ação de Graças na Catedral

Na véspera da solenidade de posse da
nova diretoria do Tribunal de Justiça
do Estado para o biênio de abril de

2022 a abril de 2024, foi rezada uma missa
em Ação de Graças, na Catedral
Metropolitana de São Luís.

A cerimônia eucarística foi conduzida
pelo presidente da celebração, Dom
Gilberto Pastana de Oliveira que pediu
bênçãos aos desembargadores Paulo
Velten Pereira (novo presidente); Ricardo
Duailibe (novo vice-presidente),
Marcelino Everton (2º vice-presidente), e o
corregedor-geral da Justiça,
desembargador Froz Sobrinho na nova
missão que iniciam.

Dom Gilberto destacou a presença da Mesa
Diretora do Tribunal de Justiça, que findou seus
trabalhos em 2022, e da nova Mesa.

No início da cerimônia religiosa os
desembargadores Paulo Velten (presidente
eleito) e Froz Sobrinho (corregedor-geral
da Justiça eleito) entraram com galhetas
com vinho e água e âmbula com hóstias
para consagração da eucaristia,
respectivamente.

Os desembargadores Ricardo Duailibe
(vice-presidente eleito) e Marcelino
Everton (2º vice-presidente eleito)
entraram com livros da Constituição
Federal e Regimento Interno do TJMA,
respectivamente.

Fotos/Divulgação/Ribamar Pinheiro

Des. Froz Sobrinho e Edmée
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Dona Santinha Consalter Campos com as filhas Marisa Consalter Campos, Rosane Consalter Campos, Eliane
Consalter Macuco e Haydee Campos Kireeff, mais o Repórter PH e a anfitriã Cintia Klamt Motta

Homenageada e hóspede dos anfitriões, Socorro Azevedo entre Felipe
Klamt e namorada, Fernando Motta e Cintia

Madalena Veiga, Marcia Paz, Cristina Ferreira e Cybelle Lauande

Elias Serra com Cintia Klamt Motta e o PH Alvaro César Ferreira e Cybelle Lauande

As irmãs Consalter: Marisa Consalter Campos, Rosane Consalter Campos, Eliane Consalter Macuco e Haydee
Campos Kireeff, mais o Repórter PH e a anfitriã Cintia Klamt Motta

A grande “farra” dos amigos reunidos para uma tarde inesquecível

Atarde se fez de pura alegria
e encantamento no
belíssimo apartamento de

Cintia e Fernando Motta, na
Peninsula da Ponta d´Areia, para
festejar a presença de amigos dos
anfitriões que passaram a última
semana de abril em São Luís.

Os próprios convidados e
homenageados participaram da
elaboração dos pratos servidos
para o almoço, entre os quais
um vatapá e um pato no tucupi
preparado pela paraense
Socorro Azevedo.

O resultado foi um banquete
dos deuses, com uma atmosfera
das mais festivas e agradáveis.

FESTA DE DECORAÇÃO NA CASA KASAR

OMothers Day CK, que a designer Cintia
Klamt Motta realizou em sua loja de
decoração na Península da Ponta d´Areia,

no último dia 27, de olho nas vendas de presentes
para o Dia das Mães, superou todas as expectativas.
A tarde/noite teve curso de automaquiagem; bate-
papo com Guga Fernandes sobre a importância do
autocuidado; bate-papo com técnicas de O

Boticário sobre os cuidados com a pele; oficina de
tiara, degustação e venda de produtos de alta
gastronomia; exposição e venda de quadros de
Fernando Motta; mega liquidação de peças da Casa
Kasar e mesas decoradas por convidados, entre os
quais a portuguesa Alexandra Sousa, a paraense
Socorro Azevedo, Rafaela Albuquerque, Bianca
Klamt, Lierberth Everton, a própria Cintia e o PH.

Fotos/Divulgação/Herbet Alves

ALEGRE ALMOÇO
NA PENÍNSULA Cintia Klamt Motta ao lado de Guga Fernandes, que brilhou falando da importância sobre o autocuidado

Cintia Klamt Motta e Socorro Azevedo, que veio do
Rio ajudar na coordenação do evento

O Repórter PH (deu dicas para a produção desta mesa) com Cintia e Fernando Motta

Oton Lima e Kézya Saldanha

Alvaro César Ferreira e Cristina com Elias 
Serra Filho O trio de técnicas de O Boticário

A portuguesa Alexandra Sousa, Ana Izabel Azevedo, Cintia e Lou Marques

Fernanda Albuquerque e Hosana Reis Mariana Brandão e Márcia Paz
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Mago das elegantes recepções no Maranhão, o taurino Pergentino Holanda está de volta com mais
uma edição de seu Gala de Maio, que reunirá a sociedade maranhense no dia 14, no Palazzo Eventos

 O Laboratório Lacmar está
na segunda edição da Feira Entre
Mães, que acontece até este
sábado, das 9h às 21h, no
Multicenter Sebrae, com entrada
gratuita.

 O evento é voltado para o
empoderamento e apoio ao
empreendedorismo materno.
Serão mais de 70 expositores,
incluindo o estande do
Laboratório Lacmar com serviços
voltados para a informação
laboratorial e a importância da
tecnologia e qualidade para
melhor precisão nos resultados.

 E mais: a feira tem franquias
e marcas locais que
comercializam produtos voltados
para os segmentos materno e
infantil, como enxoval, móveis,
acessórios, higiene, brinquedos,
alimentação, puericultura e
decoração, além de serviços para
gestantes, puérperas, crianças e
empreendedores.

 O evento também dispõe
de área para networking,
empreendedorismo, vendas,
palestras e formação.

 Neste domingo, que tal
celebrar o Dia das Mães de forma
muito especial e logo cedo? A dica
é o Café da Manhã das Mães,
evento especial e preparado com
muito carinho no charmoso
ambiente do Atelier Gourmet do
Empório Fribal da Ponta d’Areia.

 Das 7h às 11h, um menu
exclusivo será servido para
oferecer amor e sabor às mães e
suas famílias.  Custa R$ 60 por
pessoa.

 O deputado Antônio Pereira
anunciou que protocolou
Indicação na Assembleia
Legislativa, encaminhada ao
governador Carlos Brandão e ao
secretário de Estado da Cultura,
Paulo Victor, solicitando recursos
financeiros para as festividades
juninas em 17 municípios do
Maranhão.

Maracanã 
com tudo

O Boi de Maracanã, um dos mais
emblemáticos grupos folclóricos do
Maranhão, tem agenda fechada para
todo o ano. O batalhão começa a se
apresentar antes mesmo do São João.
E 2022 está sendo um período
bastante desafiador para a
manifestação folclórica, uma vez que
diversos contratantes já entraram em
contato para reservar datas para
apresentações. A estimativa é que
sejam realizadas mais de 200 antes,
durante e depois do período junino.

Sara no Villa
Uma das vozes mais bonitas da

cidade e que já foi destaque no
programa The Voice Brasil, Sara
Meireles será o presente especial de
Werther Bandeira para as mães neste
domingo. A cantora fará um pocket-
show no restaurante Villa do Vinho
Bistrô, na Cohama. E o melhor: sem
cobrança de couvert artístico.

Workshop eleitoral
A Escola do Legislativo do

Maranhão promoverá, na próxima
quarta-feira, o Workshop Eleições
2022, que debaterá temas voltados às
eleições deste ano e relativos aos
desafios da democracia em ano
eleitoral. O evento será dividido em
dois painéis e acontecerá das 8h30 às
12h, no auditório Fernando Falcão, na
Assembleia Legislativa.

Amanda Waquim 
na mediação

A mediação será conduzida pela
advogada e professora Amanda
Waquim. A convidada é mestranda
em Direito Constitucional e pós-
graduada em Direito Público e Direito
Eleitoral, além de ser membro da
Comissão de Direito Eleitoral 
da OAB-MA.

Retorno triunfal do 
Mago das Recepções

Depois de um hiato sem aquele gostinho de surpresa, vem aí a
primeira grande produção assinada pelo colunista Pergentino
Holanda: o Mago das Recepções no Maranhão e titular deste
Caderno, que é o mais antigo e assíduo da imprensa brasileira.  

No próximo dia 14, ele retornará à cena para receber a alta
sociedade em mais uma edição de seu Gala de Maio, no Palazzo
Eventos, sem dúvida alguma a mais luxuosa e elegante festa do
calendário de recepções neste estado.

O evento especial celebrará, na mesma noite, marcas importantes
na história profissional do Repórter PH, que somente agora, com a
segurança trazida pelo enfraquecimento confirmado da pandemia
do novo coronavírus, resolveu presentear amigos e admiradores com
mais uma elegante confraternização, que ele organiza em parceria
com a designer Cíntia Klamt Motta e a economista Teresa Martins.

Pergentino Holanda é taurino de 19 de maio. Isto quer dizer que o
Gala será uma festa também em celebração à passagem de seu
aniversário. Por essa razão, muitas figuras de destaque se
mobilizaram para marcar presença, sendo que algumas, residentes
em outros estados ou países, ou anteciparam seu retorno ao
Maranhão ou estão com passagens marcadas para desembarcar na
Ilha a partir desta segunda-feira.

O baile, claro, será um desfile de homens e mulheres bem
sucedidos que não dispensam um tapete vermelho para brilharem a
noite inteira, trajando vestidos longos, no caso delas, e ternos
escuros, em se tratando dos cavalheiros. Empresários, políticos,
jornalistas e socialites que sempre se destacam na coluna diária do
anfitrião, agora hospedada no Portal Imirante.com, subirão as
escadas do Palazzo em direção ao grande salão ambientado com a
classe e o glamour peculiares das festas com a grife PH.

Wesley Safadão 
de volta a 
São Luis

Vem aí o TBT WS, dia 14 de maio, no Espaço
Reserva, ao lado do estacionamento do Shopping da
Ilha, no Maranhão Novo. O evento reunirá os cantores
Wesley Safadão e Taty Girl e a banda Calcinha Preta.

Dono de diversos hits nos aplicativos de música, o
cantor cearense Wesley Safadão promete um
repertório inédito, com letras em solo e feats, a
exemplo de “Eu Já Tava Bem”, “Depende”, “Ele Não Te
Merece”, “Ele é Ele, Eu Sou Eu” e o recém-lançado
“Tchuco Nela”, além de outros sucessos que
marcaram a carreira dele no forró.

Já Taty Girl presenteará o público com músicas que
fazem parte da história do forró e que marcaram seus
mais de 30 anos de carreira.

A banda Calcinha Preta, por sua vez, fará o
primeiro show na Ilha após a morte da vocalista
Paulinha Abelha. Trata-se de um dos grupos do
gênero mais famosos do Brasil.

E
m homenagem
ao Dia das
Mães, o registro

da empresária Lou
Marques, mãe
carinhosa, mulher
empreendedora e
grande figura
humana. Na foto, ela
é cercada de carinho
pelos filhos Rodrigo
e Rafael, e pelo
marido, professor
Cidinho Marques.



Os anfitriões Melina e Luiz Carlos com o ex-presidente Sarney
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para celebrar os 70 anos do empresário
Luiz Carlos Cantanhede Fernandes 

ALMOÇO -SURPRESA

C
om um almoço-surpresa
preparado por sua esposa
Melina e servido no gastrobar
Quintal Lagoa, de seu filho

Cristiano, foram comemorados com
uma tarde alegre e festiva os 70 anos
do bem-sucedido empresário Luiz
Carlos Cantanhede Fernandes.

Avesso a esse tipo de

comemoração, o mais novo setentão
da cidade foi surpreendido também
pela presença de todos os irmãos que
vieram de São Paulo, Brasília e
Fortaleza e de muitos outros
parentes que também vieram
abraçá-lo.

Mesmo com a chuva torrencial
que desabou sobre a cidade na hora

da festa, o ex-presidente José Sarney,
92 anos, compareceu para abraçar o
amigo aniversariante e terminou se
transformando na grande atração da
tarde, pois todos os convidados
queriam tirar fotos com ele.

A excelente música do Grupo CDC
e do top DJ Sérgio Balata foi um
destaque à parte.

Flávia e Nilson Ferraz com o filho Nicholas

Deusdete, Luiz Carlos, Manoel Ribeiro e Aline

Teresa Martins, Melina Sereno Fernandes, o PH e Patrícia Santos

O DJ Sergio Balata com Luiz Carlos e Melina e o Repórter PH
Sarney com a charmosa Jacira
Quariguasi Haickel

Rosário Saldanha tietando o velho e
querido amigo Sarney

Glorinha e Clores Holanda com o 
ex-presidente José Sarney

Cintia e Fernando MottaCantor Mario Fernando e Luiza FernandesNazaré e Francisco Lima

Luiz Carlos com os juízes Gisele e Rogério Rondon Augusto Bottino e Luisla

Todo feliz, Luiz Carlos reunidos com seus irmãos

O aniversariante com a esposa Melina e os filhos Cristiano, Luiza, Luiz Eduardo e Fábio
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