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Revista

O
s brancos trouxeram o enredo
da festa; os negros, escravos,
acrescentaram o ritmo e os
tambores; os índios, antigos ha-

bitantes, emprestaram suas danças; e a
cada fogueira acesa para São João, os
festejos juninos maranhenses foram-se
transformando no tempo quente da
emoção, da promessa e da diversão. 

São Luís vive nesta última semana de
junho o esplendor da festa que tem

bumba meu boi – com a coreografia de
seus rajados, cablocos de fitas, índias, ín-
dios, vaqueiros e caboclos de pena –, di-

vertidos cazumbás, rodas de tambor de
crioula, danças do Cacuriá, de São Gon-
çalo, do Coco, do Lelê ou Péla-porco e do

Caroço, bailados portugueses, quadrilha. 
E a batida de zabumbas, maracás, pan-

deirinhos, pandeirões, cuícas, ritintas,
agogôs, triângulos, ganzás e repiniques,
fazendo uma sinfonia com o som agudo
das matracas e o grave dos tambores,
além do sopro de saxofones, clarinetas,
flautas e banjos, proporcionando um es-
petáculo de rara sonoridade e uma ver-
dadeira explosão de ritmos e cores, cu-
jas origens se perdem no tempo.

que tem bumba meu boi e divertidos cazumbás
numa verdadeira explosão de ritmos e cores

O ESPLENDOR DA FESTA

Roseana é festejada em
todos os arraiais da
cidade, como aconteceu 
na Festança Boi da Lua
. PAG. 4, 5 e 6
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O  brincante do belíssimo Boi de Santa Fé com o

Repórter PH e Roseana Sarney

Cristiano Fernandes
fez concorrida festa
para celebrar seus
bem vividos 45 anos
. PAG.8

Cristiano
Barroso

Fernandes com
a namorada

Kamila Paixão
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O 
EX-PRESIDENTE

José Sarney não resistiu aos
encantos do bumba meu boi e

usou o chapéu de vaqueiro
estilizado (deste Repórter PH)
para entrar, a caráter, no clima

da Festança Boi da Lua

. PAG. 4, 5 E 6
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Decano da Academia Maranhense de Letras, o ex-Presidente José Sarney posou com os colegas de imortalidade acadêmica e o
governador em exercício Paulo Velten

Empresários Nilson Ferraz e Luiz Carlos C. Fernandes

Sarney entregando seu livro autografado para o presidente da
AML, Lourival Serejo

Sarney e Elizabeth Rodrigues

Sarney e Ceres Costa Fernandes

Mont´Alverne Frota e Ivan Sarney Costa

Jurandy e Nazareth LeiteFotógrafo Edgard RochaDes. Ney Bello FilhoAlexandre Lago e CristianeJoaquim Haickel e Sarney

Meireles Junior e Fernando Sarney Sarney e Joseph Madeira Nan Souza

Linda Barros e o presidente
José Sarney

O presidente Sarney com o presidente da Academia, Lourival
Serejo, e o vice, Felix Alberto LimaAlex Brasil, Roseana Sarney e o governador Paulo Velten

Fotos/Divulgação/Herbert Alves

Sarney com a vereadora 
Karla Sarney

FESTA PARA
SARNEY NA AML
A

Academia Maranhense de
Letras foi palco, na última
sexta-feira, de belíssima
homenagem ao seu decano,

o acadêmico José Sarney, com direito a
exibição de um compacto do
documentário “José & Sarney” e
lançamento de livro “Sarney, o homem e
a palavra”, com depoimentos de
dezenas de personalidades da política e

da literatura sobre vida e obra do
homenageado.

A homenagem da AML estava
programada para abril de 2020, por
ocasião das comemorações de 90
anos do acadêmico, mas foi adiada
em razão das restrições impostas pela
pandemia de Covid-19. Mas a
programação ocorrida agora, em
2022, coincidiu com as

comemorações dos 70 anos de
ingresso de Sarney na Casa de
Antônio Lobo.

Eleito para a Cadeira 22 da
Academia Maranhense de Letras em
1952, aos 22 anos, em substituição a
Raimundo Feliciano Corrêa da Silva,
José Sarney foi recebido em discurso
pelo renomado professor Mata Roma.

Com uma plateia formada por

amigos, familiares e admiradores, o
homenageado foi saudado pelo
presidente da AML, Lourival Serejo,
e pelo governador em exercício do
Maranhão e presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador Paulo
Velten. Também fez parte da mesa
o presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, conselheiro
Washington Oliveira. 

O presidente José Sarney entre as historiadoras Clores Holanda
e Jucey Santana

Governador Paulo Velten e o presidente José Sarney
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Donizetti e Moacir Machado tiraram alguns dias de férias no final do outono e foram
visitar Cristalino Jungle Dodge, um santuário ecológico que fica na cidade de Alta
Floresta, divisa de Mato Grosso com o Amazonas. É um santuário lindo e muito bem
preservado, com chalés muito confortáveis, na selva, banhada pelo Rio Cristalino e
Teles Pires. Na foto, Moacir, Thalita Machado Carlesso e Vinícius Carlesso. Mostrando
toda a beleza e força das castanheiras gigantes

Os principais passeios de lá incluem muito por do sol ou nascer do
sol vistos em mirantes em plena selva. Acima, Donizetti Machado
sentada na beira do rio

Em outro flagrante dentro de um chalé, Donizetti Machado com a neta
Thalita Machado Carlesso Ainda nos chalés, Thalita e Vinícius Carlesso com Moacir Machado

VISITA A UM SANTUÁRIO ECOLÓGICO

Confesso que para mim foi um duro golpe a
morte na última quarta-feira da jornalista, escritora e
ex-modelo Danuza Leão, com quem convivi em
momentos muito especiais na vida noturna do Rio
de Janeiro e São Paulo.

Nascida em Itaguaçu, no Espírito Santo, ela
mudou-se com a família aos 10 anos de idade para o
Rio. Irmã da cantora Nara Leão, já falecida, foi casada
com o jornalista Samuel Wainer, fundador do extinto
jornal Última Hora. Foi casada também com o

compositor e cronista Antônio Maria e com o
jornalista Renato Machado.

Danuza foi modelo profissional em Paris e se
tornou a maior promotora de festas nas boates do
Rio de Janeiro. Foi colunista dos jornais Folha de São
Paulo e Jornal do Brasil e colaboradora de novelas da
Rede Globo. 

Descendente de italianos e indígenas, Danuza é
autora de livros como Na sala com Danuza, As
aparências enganam e Quase Tudo. Em 1992, obteve

um grande êxito editorial com Na Sala com Danuza.
Em 2006, lançou sua autobiografia denominada
Quase Tudo.

A jornalista é mãe da artista plástica Pinky Wainer,
do falecido jornalista Samuel Wainer Filho e de
Bruno Wainer, empresário do ramo de distribuição
cinematográfica, e avó do ator Gabriel Wainer.

Ao longo de sua trajetória, Danuza atuou em Terra
em Transe, filme brasileiro de 1967, roteirizado e
dirigido por Glauber Rocha. 

ArquivoDiscursos históricos
No discurso de homenagem da Academia

Maranhense de Letras a José Sarney, Lourival
Serejo destacou as qualidades de homem público
e de escritor reconhecido internacionalmente do
homenageado.

O presidente da Academia disse que ainda
muito jovem era comum entre os amigos de
escola a reprodução de trechos de discursos
históricos proferidos por Sarney.

A oratória bem elaborada de Sarney, segundo
Lourival, era uma referência para uma juventude
ainda na fase de formação intelectual.

Alerta de Lourival
O governador em exercício do Maranhão,

desembargador Paulo Velten, iniciou o discurso de
saudação a Sarney, na Academia Maranhense de
Letras, recorrendo ao bom humor.

Velten disse que fora alertado antes pelo
presidente da AML que seu discurso deveria ser
breve.

“Começo aqui minhas palavras de saudação ao
ilustre acadêmico José Sarney com o cuidado de
não ultrapassar um minuto e meio, o tempo que
me foi concedido pelo presidente Lourival Serejo”,
brincou o magistrado.

Pela democracia
O discurso do presidente José Sarney na

Academia Maranhense de Letras foi interrompido
algumas vezes por aplausos da plateia.

Ao abordar temas da literatura e da política, o
decano da Casa de Antônio Lobo deixou a plateia
extasiada pela aula de história e pela lucidez com
que tece as suas palavras.

Sarney disse que no tempo em que exerceu a
presidência da República manteve uma relação
respeitosa com as Forças Armadas, mas que
jamais deu margem para ameaças à democracia e
às instituições.

Paulo Velten e as
pesquisas

A desenvoltura que o desembargador Paulo
Velten vem apresentando à frente do governo do
Maranhão tem chamado a atenção da classe
política.

Pela facilidade com que se comunica com o
público, muitos acham que Velten leva jeito pra
coisa e já nasceu talhado para a política.

Os mais afoitos avaliam que, do jeito que a
coisa anda, não será surpresa se o nome de Paulo
Velten aparecer bem nas próximas pesquisas, em
situação bem mais confortável que muitos outros
pré-candidatos com muito tempo de estrada.

Apoio de Braide
Não causou nenhuma surpresa na classe

política a declaração de apoio do prefeito de São
Luís, Eduardo Braide, ao pré-candidato Weverton
Rocha.

Até porque havia uma forte pressão por parte
de aliados do pedetista, inclusive com alegações
de reciprocidade e chantagem.

O que alguns tentam entender é essa tomada
de decisão de Braide, afinal o prefeito tem estado
cada vez mais isolado, sem grupo político e com a
imagem arranhada na opinião pública.     

Descaminhos da Fé
Gripe. Culpa da vacina. Não pegou. Pegou a

gripe. Cama e água. Nas horas vagas, rádio, jornal
e TV. Em cada canal uma igreja. Algumas, em
todos os canais. Uma, pelo menos, dona de uma
rede. Lugar comum. Gente desesperada. Qualquer
um é 'pastor'. Oradores improvisados dizendo
'rezas'. Pessoas aflitas, dando o que não têm. 'Não
esqueçam o dízimo'. 'Se a mensalidade não for
paga, o milagre demora mais'. 'Podem dar, Jesus
dará em dobro. Essa é a nossa mãe.' Pode ser a
febre. Afinal, a gripe se chama Serjão. Pesada.
Chata. Incômoda. Incorrigível. Devo estar fazendo
prodígios de imaginação. Nunca vi tanta 'igreja'.
Tanto 'pastor'. Tanto pede-pede. 

Escuto uma passagem de encomenda. Diz o
pregador: 'A oração vai terminar para os de casa.
Vai continuar para os presentes. Ponham a mão
nas costas onde está a dor. Quando concluir a
reza, vocês estarão curados'.

Como o final da sessão só aconteceu para
quem estava no templo, não fiquei sabendo de
quantas 'curas' milagrosas aconteceram. 

Perdão, não quero ferir suscetibilidades. Estou
atônito com a angústia de quantos se acotovelam,
acreditando em qualquer mensagem. 

Mais triste ainda: a fé virou mercadoria de
consumo.

Juízo
Inquieto-me: por quê se multiplicam 'igrejas',

'templos', 'terreiros'? Esta crença? Aquela outra?
São tantas e tantas que se perde a conta, enquanto
o povo procura alguma coisa que ainda não
encontrou. 

Talvez, porque antigamente, todos os
caminhos levavam a Roma. Hoje, o chavão é
outro: ‘Com dinheiro se vai ao céu. Somente com
dinheiro’.

Quase pergunto por quê o governo não se mete
e não acaba com a festa?

Desisto. Pensando bem, falariam na
Constituição, nos direitos, na cidadania, na
liberdade de culto e religião.

Mudo de canal. É outro 'pastor'.

A ELEGÂNCIA PERDE DANUZA LEÃO
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FESTANÇA BOI DA LUA
ou uma noite de ritmos, cores e muita alegria 
nos salões e terraços do Rio Poty Hotel

N
o céu, uma lua ainda cheia
iluminava o amplo jardim do
Rio Poty Hotel, onde uma

imensa tenda pontuada de
bandeirinhas coloridas, cercada de
árvores gigantes e belíssimos
arranjos de penas nas mesas
encobertas por toalhas de retalhos
de chita sobre um fundo vermelho,
davam o toque de magia e beleza
para o ambiente que recebeu
brincadeiras juninas de variados
sotaques.

Pelo pequeno e elegante arraial
passaram o boi Lendas e Magias, o
boi de Nina Rodrigues, o
deslumbrante Boi de Santa Fé, o
Marajunino, o Boizinho Barrica e o
batalhão do Boi da Maioba, além de
uma rápida participação de PP
Junior e seu grupo Bumbauê. No
salão refrigerado, um grupo de forró
de pé de serra abriu a noite, seguido
da banda CDC, mais a sensacional
dupla Fernando e Franco, a Mákina
do Tempo e o DJ Sergio Balata.

Ou seja, teve música para todos
os gostos num cenário
deslumbrante. E teve comidas
típicas deliciosas e um serviço
correto da Class Eventos.

E para completar, as presenças
do ex-presidente José Sarney e
Dona Marly com os filhos Roseana e
Fernanda, deram o toque charme e
prestígio ao evento,
indiscutivelmente o de maior
charme e beleza da temporada
junina em São Luís.

Teresa Martins, que coordenou a lista de convidados, com o Repórter PH

A médica Socorro Bispo com a ex-governadora Roseana Sarney, Dona Marly e o ex-Presidente José Sarney

Aline e Manoel Ribeiro com com Luiz Carlos Fernandes e Melina, ex-primeira dama Zenira Fiquene 
e a filha Fabíola e José Luis Maciel

Cintia Klamt Motta e Roseana Sarney com um brincante do Boi de Santa Fé

Glória Holanda, Lurdimar Sebba, Sônia Couto e Clóres Holanda

Amaro Santana Leite e Ana Lucia com o filho dele, Alan LeiteNazaré e Francisco Lima
Cristina Milhomem e Nonato Gualberto, Armando Ferreira, Joice e
Jacques Blinder

Vanuza Araújo e Benjamin Franklin AlvesEduardo Diaz ao lado da nora Camila, o Repórter PH, e o filho Thiago Diaz

Flávia e Nilson Ferraz Décio Delamano, Dinalva Ferreira e Roberval Braga

Déia e Luiz Campos Paes Roseana e Jorge Murad
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Dona Marly e o presidente Sarney recebendo o carinho
de uma jovem índia brincante de boi

Márcio Barbosa e João Marcelo Sá Hélio Trucci e Luiza 

Raul Vilhena e Socorro abraçam o filho Gabriel Aldy Mello e Maria do Carmo com Aldy Mello Filho

Kyvia e Leonardo Lins

O Repórter PH com Teresa e Fernando Sarney

Ana Clara Sarney com os filhos Bruno e Maria Júlia, os sobrinhos Miguel e Artur, a mãe e avó Teresa Murad Sarney

Zenira e Fabíola Fiquene com o Repórter PH Adriana e Joseph Madeira (do Tocantins) com a filha
Amanda

Teresa Martins, o Repórter PH, Roberto Brandão e Juninho Luang

Gloria Mafra, Socorro Bispo, Teresa Martins, Samira Maluf 
Goulart, Verônica Silva (paulista que veio conhecer o São João do
Maranhão) e Raquel Maluf

Zenira Fiquene com Maria Leônia e Manuela Macedo Vânio Azevedo e Leonice Fernanda e Amadeu Araújo Costa com Cintia e Fernando Motta

O Repórter PH com Antonio José Garcia Pinheiro e Évila Rialdo Cleber Holanda e o PH

O Repórter PH com o Cel. Patrício Daniel (do 
Corpo de Bombeiros)

Marcella e Thallyssonn Vilhena com 
os filhos Benício e Leonardo

Luiza Fernades e Mario 
Fernando 

Lenny Giffone

Claudia Vaz e Gilberto Léda

Luanne Holanda e Leandro Araújo
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A família Martins reunida: Marcelo Monteiro e Nilcecleide, Felipe Vieira e Ana Patrícia, Tibetio Monteiro e Nathalia Martins, Ju-
liana Cândido, Nubia e Pedro Martins, Teresa Martins, Josimar neto, Matheus Martins, Renata Martins, Catarina Martins, Rodri-
go Martins e Milda, Celeste Lima, Vinicius Martins e Gabi Ferraz

Grupo de jornalistas do saudoso O Estado do Maranhão: Sylvia Moscoso, Ironara Pestana, 
Mário Reis, Flora Dolores Ferreira, Gilberto Léda, Selma Figueiredo, Etia Vale e Rubenita Carvalho

Daniel Estrela, Ilse Rangel, Juninho Luang e Vanessa e Andréa Pestana O top DJ Sergio Balata e Giovanna

Mayra Camargo Victor Hugo Cândido (Argumento) e Juliana

Fernando (da dupla sertaneja) com Evandro Junior, Lucas Holanda 
e Vinicius Lima

Gilson Martins e Jacyene Dias com Madalena Nobre e Marcos 
David Carvalho

Mário Holanda de Alencar e Glória

Mário Fernando com Luiz Carlos Fernandes e o Juiz Eulálio Figueiredo

Julia Holanda com sua mãe Aurinete Holanda e as amigas Maria Clara e
Alice Barreto

Roseana Sarney e o Repórter PH com o excelente grupo de dança folclórica Marajunino, da Marambia do Samba

Clores e Glorinha Holanda com as primas Margarida Gomes Pinto, Káritas Gomes Pinto, Natividade 
Gomes e Nazaré Lima

Mauro Colares, Leonardo Lins, Rodrigo Bastos, Fabiano Almeida, Raimundo Reis e Abelardo Lins

Socorro Xavier com um chapéu 
de índia

Karina Paz com os pais Gonçalo Alves e Corina
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 A Assembleia
Legislativa do Maranhão
realizou sessão solene
para entrega da
Medalha do Mérito
Legislativo 'Manuel
Beckman' ao professor
Dimas Salustiano da
Silva.

 A cerimônia,
presidida pelo deputado
Wellington do Curso,
contou com a presença
de integrantes da
Ordem dos Advogados
do Brasil no Maranhão,
professores e
estudantes, além de
representantes de
diversas instituições de
ensino superior.

 No dia 29 de junho,
às 17h, o Itaú Cultural
realizará o encontro
virtual Roda de Leitura
para debater textos da
autora brasiliense
Paulliny Tort

 O ‘Mal no Fundo do
Mar’ e ‘Santíssima’ são
os contos a serem
abordados. Eles
integram o livro ‘Erva
Brava’, vencedor do
prêmio APCA deste ano.

 O juiz Saulo Tarcísio
de Carvalho Fontes,
titular da 2ª Vara do
Trabalho de São Luís e
auxiliar da Presidência
do Tribunal Regional do
Trabalho, é quem
ministrará o curso de
extensão em Direito e
Processo do Trabalho,
de 14 a 16 de julho, na
Faculdade de Negócios
Faene, no Residencial
Pinheiros.

 O curso, presencial
com transmissão online,
será direcionado a
alunos da instituição e
público externo, bem
como de áreas afins e de
outros campos de
atuação. Nos dois
primeiros dias, as aulas
acontecerão das 18h às
22h e no sábado, de 8h
às 12h.

 O conteúdo
abordará, entre outros
assuntos, “Acidente de
Trabalho e Doenças
Ocupacionais”, “Sistema
Recursal Trabalhista”,
“Tutelas Provisórias” e
“Prova no Processo do
Trabalho”, entre outros.

 Discutir impacto
social, diversidade e a
potência das
comunidades
empreendedoras é o
tema central da segunda
edição do Festival da
Cultura
Empreendedora,
promovido pelo
Instituto Alcoa, de 22 a
24 de junho.

 Ao longo dos três
dias, a programação
contará com oficinas,
painéis, rodas de
conversas, feiras de
exposição, além de
atividades culturais de
diferentes regiões do
Brasil.

 O Boi de Maracanã
realizou seu ritual de
batizado na sede do
grupo folclórico, em
Maracanã, zona rural de
São Luís.

 Durante o evento, o
cantador Ribinha de
Maracanã celebrou 25
anos de cantoria e
Humberto Filho, por sua
vez, 20 anos.

 O evento reuniu
diversas atrações
culturais convidadas,
como grupos de bumba
meu boi, cacuriá, dança
portuguesa e
quadrilhas.

U
m dos grupos folclóricos mais contagiantes do Maranhão, o Boi de Morros
tem mostrado um espetáculo nos arraiais onde tem se apresentado. Mais do
que a beleza de sua indumentária, de seus integrantes e a cadência de suas

toadas, que contribuem para a magia do auto do bumba meu boi executado para o
numeroso público, a temática abordada levanta a bandeira da preservação do
planeta, chamando atenção para os desastres ecológicos e para a ação do homem,
que é determinante para o desequilíbrio ambiental. Na foto, a bela índia exibindo a
indumentária 2022

N
a prestigiada e animada Festança Boi da Lua, realizada no Rio Poty

Hotel, a governadora Roseana Sarney recebendo o carinho da sempre

alegre hostess do Casarão Colonial, Anna Sousa Mota, e de seu esposo,

engenheiro Paulo Mota

Inxama aposta no 
piseiro e brega funk
A boyband maranhense Inxama lançou o clipe da
música “Cowboy Safado”. Essa é a segunda canção
original do grupo, que apostou em uma mistura
dançante de piseiro e brega funk. A faixa já está
disponível em todas as plataformas digitais.

“Cowboy Safado” é uma composição dos próprios
integrantes da banda, Victor Rivera e Pedro Sarfatti que,
junto com Marley Moraes, lançaram o clipe da canção
no canal oficial do grupo no YouTube. O videoclipe foi
dirigido por Lucas Vieira.

A mistura de pop com ritmos nordestinos é uma marca
do Inxama. Em outubro de 2021, o grupo lançou o
primeiro single original da carreira, a música “Em
Chama”, que já contabiliza mais de 32 mil reproduções
acumuladas nas plataformas digitais.

Ainda em dezembro, chegou a ser indicado ao Prêmio
Volts de “melhor grupo” e fez uma apresentação ao vivo
da faixa.

Victor Rivera entre Marley Moraes e
Pedro Sarfatti

O jogador de futebol Lucas Paquetá, que atua no
Lyon, da França, comemorou, no Rio, o
aniversário dos dois filhos: Benício, de 2 anos, e
Filippo, de 1 ano. Quem marcou presença como
convidado do evento foi o empresário, ator e
escritor maranhense Paulo Ricardo Dias (à
direita, de camisa amarela), que na foto aparece
com Lucas e a esposa, Duda Fournier, e seu sócio
na Cidade Maravilhosa, Rael Matias

As empresárias Arina
Bittencourt e Daniela Moura
apresentaram o mais novo
produto de divulgação de
São Luís, o grupo 'Me Indica',
voltado para quem deseja
indicação de produtos e
serviços com excelência e
preço bom. O lançamento
ocorreu durante uma aula
sobre montagem de mala
comandada por Rafaela
Albuquerque, que deu várias
dicas de organização. 'Me
Indica' é um clube de
benefícios para um seleto
grupo de mulheres que
buscam os melhores
fornecedores da cidade com
descontos exclusivos para as
empresas parceiras.

As empresas Center Hospitalar e
Convatec, tendo como anfitriã local a

empresária Giselle Araújo Pereira,
reuniram profissionais da área de

saúde, no Hotel Brisamar, para um
encontro científico. O tema foi dos

mais importantes: lesões por pressão,
que ocorrem devido ao contato

prolongado da pele do paciente no
leito cirúrgico. A palestrante convidada

foi a renomada enfermeira e pós-
doutora pela Universidade de Harvard

(USA) Camila Mendonça (foto). Ela é
autora de “Escala ELPO”, uma escala de

avaliação de riscos de lesões
relacionadas ao posicionamento

cirúrgico do paciente no leito
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Todo feliz, o aniversariante Cristiano Barroso Fernandes com parentes e amigos na escadaria do Villa Reale Buffet

Mauro Borralho (diretor do Sebrae-MA) e esposa com o presidente do Sistema Faema/Senar e do
Conselho Deliberativo do Sebrae, Raimundo Coelho (no momento, licenciado), o aniversariante
Cristiano e Ana e Pedro Robson Holanda

Joaquim Haickel e Jacira

Nutrólogo Fernando França

OS 45 ANOS
de Cristiano Barroso Fernandes 
comemorados no Villa Reale

K
amila Paixão criou uma
ambientação sóbria e
bonita no salão do seu
buffet Villa Reale, na

Avenida dos Holandeses, para a
festa de comemoração dos 45
anos do seu amado Cristiano
Barroso Fernandes, presidente
da Associação Comercial do

Maranhão e uma das mais
estimadas lideranças jovens do
empresariado maranhense.

A tarde festiva teve de tudo
um pouco. A começar pelo
show da excelente banda CDC
antecedido pela participação
de um DJ com um repertório
muito elogiado. Mais tarde, o

cantor Mário Fernandes subiu
ao palco e brindou o cunhado
(ele é namorado de Luiza
Fernandes) com um show
improvisado e muito
aplaudido. No buffet, uma
suculenta feijoada foi
saboreada como convém.

No salão, além dos

familiares e amigos mais
íntimos do aniversariante,
marcaram presença
importantes figuras da vida
empresarial do Estado numa
tarde do mais elevado astral,
reunindo um grupo de bem
com a vida e que se esbaldou
na pista de dança.

Cristiano como o diabo gosta: cercado de belas amigas que foram festejá-lo

Luciana e Sérgio Tavares Pedro Robson e Albertino Leal de Barros Filho Mário Fernando e Luiza Fernandes

Flávia e Nilson Frazão Ferraz

Evandro Santos e Patrícia Margareth Fernandes

Ana Lúcia Albuquerque e Amaro Santana Leite

Melina Sereno Fernandes e Conceição Barroso entre Josinara e
Fábio Barroso Fernandes

O Repórter PH com Cristiano Fernandes, Celso Gonçalo ( atual
presidente Sebrae-MA, com a licença do Sr Raimundo),
Raimundo Coelho e Fábio Nahuz (presidente do Sinduscon-MA)

Melina e Luiz Carlos Cantanhede Fernandes com Cristiano
Barroso Fernandes e Kamila Paixão
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