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Revista

P
oucas paisagens ressuscitam o passado com
tanta força quanto uma translúcida manhã de
verão na praia do Olho d´Água. Há que ser um
desses dias envidraçados e transparentes de

luz, os morros espelhados nas baías, suas nervuras re-
brilhando ao sol, debruando o horizonte.

Na quietude da manhã azul, um anzol fisga o pas-
sado – e o faz emergir, estrebuchante. No tapete de
areia molhada de espumas brancas, rememoro mo-
ças dourando o corpo, embrulhadas em comportados
maiôs inteiriços, os Catalinas, traje de banho de nove
entre 10 candidatas a miss.

Com sol, São Luís resplandece. Sem ele, veste aque-
le vestido inteiriço e “gris”, atado até o pescoço, como
as Filhas de Maria que buscam penitência na Missa
dominical da Igreja da Sé.

Aliás, um dia de sol em São Luís é um presente pa-
ra os olhos, um frasco de bem-viver, cuja essência se
espalha pelo frescor dos aromas e pela leveza dos es-
píritos.

Com o céu claro de sol a sol, os dias de julho são
um cenário composto pelo Criador. Fica faltando ape-
nas uma trilha sonora para ilustrar um filme sobre as
nossas belezas. Teríamos que convocar, claro, as trom-
betas de todos os anjos, as harpas do Todo Poderoso
e o poder de criação de todos os gênios da música.

A ilha de São Luís não se embala com um único
gênero. Ela é pop, mas também é erudita. Ela é fol-
clore, mas também é a elaborada erudição de um
Antonio Rayol.

Mas que tipo de música associar ao balanço da on-
da dos nossos mares? Sinfonias completas e bem aca-
badas? Consonâncias perfeitas entre o mar profundo,
o manguezal nativo, as dunas e as mais belas donas
do Nordeste?

Ao contrário da famosa Oitava Sinfonia em si me-
nor, de Schubert,  composta de um allegro e de um an-
dante, a sinfonia desta “Ilha Rebelde” está recheada
de allegros ao norte, líricas ao leste, minuetos ao sul,
e um finale rápido ali no Estreito do Mosquito, onde

as pontes “amarram” todos esses movimentos ao Con-
tinente próximo.

Há cores inimaginadas nas auroras da Ilha de São
Luís. E há matizes e Matisses durante as suas Estações.
Quem via a Ilha com olhos burocráticos – e nunca ha-
via pensado em sua beleza musical, descobriu nestes
últimos dias que nosso “pedaço” é um concerto sinfô-
nico de águas claras, areias brancas e o verde do man-
gezal nativo, debruando o dorso sensual das encostas.
Do oriente, brota o mar vindo da África, em ondas eter-
nas, lavando de espumas brancas as nossas praias. E
num “certo” recanto da Ilha repete-se todos os dias do
ano o milagre da multiplicação da beleza.

Ao conceber aqueles elementos de terras e águas,
o Senhor batizou-os de “Lagoa”, querendo dar à Ilha
um coração aquático. Aquela conjunção de terras com
um volume concêntrico de águas protegidas por imen-
so e verdejante manguezal. E vendo que aquilo era
bom, batizou o lugar com um nome que realça uma
lenda: Lagoa da Jansen.

é sempre um presente especial para os 
nossos olhos transparentes de luz
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Homenagem para João
Batista Ericeira no
aniversário de fundação
da A.M.C.J.S.P
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Na festa de aniversário da Academia Maranhense

de Cultura Jurídica, Social e Política o grande

homenageado foi o Prof. João Batista Ericeira

Ana Lúcia e Mauro
Fecury realizaram
festa junina para o
niver da filha Luciana
. PAG 2 e 3

Mauro
Fecury e

Ana Lúcia na
bela festa

para a sua
filha Luciana
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DURANTE
os festejos juninos de São

Luís surgem lindas bailarinas
integrando o corpo de baile
dos grupos de bumba meu
boi. São tantas e tão belas
que dispensam identidade
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José Reynaldo Tavares e Crisálida

Aparício Bandeira e Goreth

José Carlos Sousa Silva e Maria da Paz

Genoveva e Luiz Raimundo Azevedo

Ricardo Fecury Zenni e Rachel

Kamila Paixão e Cristiano Barroso Fernandes

Daniella e Alfredinho DuailibeA top Bianca Klamt, Marisa Consalter, Cintia Klamt Motta e Sergio Tavares

Mirthes e João Carlos Bello Ferreira com os filhos em torno de Dirce Fecury 
Zenni e Mauro Fecury

Mauro e Ana Lúcia Fecury com os dois filhos Clóvis e Marco Antonio

O Repórter PH com a aniversariante Luciana e o marido Sergio Tavares, Ana Lúcia e Mauro Fecury

Amanda e Marcelo Everton

Beth e Fábio Braga com o filho Leonardo e a namorada
Sayure Reis

Alberlila e Jaime Santana

Claudia Vaz e Gilberto Léda

Rubenice e Rodrigo Fernandes e Fernandes
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LINDA FESTA JUNINA
dos Fecury para celebrar a nova 
idade de Luciana Fecury Tavares

A
agradável e
aconchegante casa de
Ana Elizabeth Fecury e
do deputado Fábio

Braga, na Península da Ponta
d´Areia, foi o palco escolhido por
Ana Lúcia e Mauro Fecury para a
comemoração, com uma colorida
festa junina, a nova idade de sua
filha Luciana Fecury Tavares, que

forma com Sérgio Tavares um
casal muito charmoso de nossa
sociedade e possue uma família
muito bonita.

Grupos de forró, quadrilha e o
grupo de Bumba Meu Boi
Pirilampo, do qual sou padrinho,
em companhia da ex-primeira
dama Clay Moreira Lima Lago.

O arraial exibia uma decoração

muito colorida e com detalhes
criativos das tradicionais festas
juninas maranhenses.

Por lá foram vistos o ex-
governador José Reynaldo 
Tavares e Crisálida, o ex-
deputado Jaime Santana e
Alberlila, o secretário de
Infraestrutura do Estado, Aparício
Bandeira e Goreth, Luiz

Raimundo Azevedo e Genoveva,
José Carlos Sousa Silva e Maria da
Paz, Benedito Buzar e Solange,
Mirthes e João Carlos Bello
Ferreira, Cristiano Barroso
Fernandes e Kamila Paixão,
Alfredinho Diualibe e Daniella,
Fabiano Vieira da Silva, entre
muitos outros que se divertiram
até altas horas.
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Grupo de belas garotas da nova geração na festa junina dos Fecury

Evandro Torres Carvalho e Renato
Dionísio (Boi Pirilampo) com Mauro
Fecury

Sergio Tavares e Luciana com 
o Repórter PH

Marco Antonio Fecury e Daniela 
com a filha Isabela

Luciana com o sobrinho Leonardo 
Fecury e Sayure Reis, Dirce Fecury 
Zenni e Mauro Fecury Bruna e Marcelo Vilas Boas

Luciana Tavares e Virna Fecury
Zenni

A top Bianca Klamt

Miguel Fecury, Mauro Fecury e Dirce Fecury Zenni com Virna e Ricardo Zenni
e o filho dela David Zenni Trifoni

Fabiano Vieira da Silva, Benedito Buzar, Mauro Fecury e José Reynaldo Tavares

São João do SESI foi sucesso
A Unidade do Serviço Social da Indústria

(SESI) do Araçagi na grande São Luís se
transformou na última sexta (24/06), em um
grande arraial para celebrar o dia de São
João.  Com grandes atrações, como o
Cacuriá de Dona Teté, Boi de Morros, Boi da
Maioba, Boizinho Barrica, Boi de Maracanã,
Boi de Santa Fé e Boi de São Miguel, além do
forró do Tonny e o grupo de dança folclórico
“Vem BB”, a festa junina do SESI, entidade

do Sistema Fiema, agradou quem optou por
apreciar a programação do tradicional
arraial da entidade.  

Quem também aproveitou as festas
juninas foram as crianças que brincaram no
espaço kids que foi a sensação entre os
pequenos de todas as idades com o touro
mecânico, os brinquedos infláveis, parque
infanto baby, oficinas de tiara e chapéu de
fita totalmente gratuitos.  

São João do SESI foi sucesso...2

O presidente da Fiema e Diretor
Regional do SESI, Edilson Baldez das Neves
ressaltou a alegria de comemorar o São
João. “Fico feliz em poder participar de
mais um São João do SESI. É a festa típica e
tradicional do nosso Estado que retrata a
cultura maranhense e fortalece os vínculos
não só com os industriários, mas com a
comunidade. É um momento de
celebração e de encontro com os parceiros
de outras entidades e autoridades”.

Além das grandes atrações, os

convidados ainda puderam saborear o
melhor da comida típica junina, com os
famosos e saborosos arroz de cuxá, torta de
camarão, além de hambúrguer, salgados,
pastéis, crepes, sorvetes, e bebidas como
chopp artesanal da Dona e a cachaça
maranhense Baronesa.   

Uma outra novidade desde ano é o
Espaço Indústria, voltado para prestigiar as
empresas clientes do SESI, entre elas as
construtoras Canopus, Lua Nova, Escudo e
GDR, Buona Massa Panificadora e Eneva.

A NA MARIA SARNEY com a filha, vereadora Karla Sarney, na festa da Academia
Maranhense de Letras em homenagem ao ex-presidente José Sarney

Inimigos da
cultura

Em seu artigo mais recente
publicado na imprensa, o
presidente José Sarney falou de
sua relação com a cultura.

Segundo ele, a cultura é o
grande centro definidor de um
país, de um povo: “É sua
identidade, com retrato, impressão
digital e até DNA. Por isso nada é
mais importante que a defender.
Mas ela tem tantos inimigos!”.

Sarney chamou a atenção para
um traço da visão míope dos
economistas sobre a cultura, que é
desprezá-la como se fosse
insignificante, secundária,
ineficaz, desnecessária.

Pesquisa e
tendência

Todas as pesquisas de opinião
divulgadas até agora, sobre as
eleições no Maranhão, revelam
pelo menos dois pontos
interessantes.

O primeiro: entra mês, sai mês
e o pré-candidato Weverton Rocha
continua patinando entre 20 e 25
por cento. Esse parece, de fato, ser
o teto do senador.

O segundo: o pré-candidato
Lahésio Bonfim, com uma
conversa mansa, vem crescendo a
cada sondagem e já ameaça
ultrapassar Weverton.

O livro de Eliézer
Um dos maiores

colecionadores de artes plásticas
do Maranhão, Eliézer Moreira
Filho está prestes a lançar um livro
contendo todo o seu acervo.

São centenas de obras de
artistas de renome, a maioria deles
maranhenses.

Com mais de 400 páginas, o
livro deve ser lançado no segundo
semestre e tem o selo da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura.

Homenagem a Salgado
De acordo com notícia

divulgada na coluna de Ancelmo
Góis, em “O Globo”, o poeta
Salgado Maranhão receberá duas
homenagens em terras
maranhenses nos próximos dias.

O município de Eugênio Barros
vai inaugurar um centro cultural
que leva o nome do poeta.

E em Caxias, terra natal de
Salgado, haverá uma grande
exposição iconográfica em alusão
a vida e obra do autor de “Pedra de
encantaria” (título do seu mais
recente livro de poesias).

A curadoria da exposição é
assinada pelo produtor cultural e
poeta Carlos Dimuro. 

Ação de graças
Correligionários, amigos e

familiares do governador Carlos
Brandão preparam uma grande
festa de recepção a ele neste final
de semana no Aeroporto Marechal
Hugo da Cunha Machado.

Brandão está há mais de 50 dias
fora do estado em tratamento de
saúde e só agora anunciou o seu
retorno.

Além da recepção festiva, a
família está planejando também
uma missa em ação de graças pela
recuperação da saúde do
governador.

Grandes eventos
A agenda de entretenimento

em São Luís para o segundo
semestre deste ano está vasta e
diversificada, incluindo
programações voltadas para o
campo da gastronomia.

Alguns desses eventos estão
sendo organizados pela empresa
AMZ Entretenimento, dos
empresários Márcio Barbosa
(Class) e Alípio Moraes.

Márcio e Alípio, aliás, são os
responsáveis pelo sucesso de
empreitadas como Wine
Celebration, que movimentou as
dependências do Hotel Blue Tree,
em 2019, e o BBQ Country Show,
realizado em 2021, no mesmo
empreendimento.

Grandes
eventos...2

O primeiro apresentou uma
proposta sofisticada unindo vinho
e gastronomia à boa música,
sagrando-se como o maior do
segmento nas regiões Norte e
Nordeste.

O segundo consagrou-se como
a versão maranhense do maior
festival temático de churrasco do
Brasil, com diversas estações em
locais estratégicos do ambiente,
bem como pontos de distribuição
de bebidas.

Antes, no mês de julho, a Class
Eventos, de Márcio, assinará o
buffet das festas de formatura de
turmas de formandos da
Universidade Ceuma e
Universidade Federal do
Maranhão (UFMA). A empresa é
líder no segmento de grandes
festas de formatura.

M
ais uma vez o
baile junino As
Fofinhas no São

João, com renda em
benefício do
Educandário Santo
Antonio, foi um enorme
sucesso de público 
e de atração.
Num ambiente muito
bonito, decorado por
Roberval Braga, na
Associação Recreativa do
BASA, a festa atravessou
a tarde e entrou pela
noite com muita alegria e
animação.
As mulheres capricharam
nas fantasias inspiradas
no bumba meu boi.

AS FOFINHAS
NO SÃO JOÃO

Isadora e sua avó Edite Andrade com Célia Cutrim e Donizetti Machado, que
usou um chapéu criado por Enoque Silva

A presidente do Educandário, Fátima Saboia e
Edite Andrade

Fotos/Divulgação/Herbert Alves
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Reunidos em torno de Dona Marly e do ex-presidente José Sarney e a enfermeira do casal, Ineide (à esquerda), Teresa Sarney e
Roseana Sarney fazendo moldura Natividade Gomes, o Repórter PH, Margarida Gomes Pinto com o filho Orlando e a nora Káritas

Fabiano Almeida e Eugênia

Kiliane e Luiz Abelardo Lins

Raimundo Reis e Roberta Duailibe

Rodrigo Bastos e Karine

Kyvia e Leonardo Lins
Todo o charme da estilista 
Vanuza Araújo

A secretária judiciária Luísa Helena Costa e o juiz José
Ribamar D´Oliveira Costa Júnior

Fernanda Albuquerque de Araújo
Costa sempre elegante

As evoluções do grupo brincante de bumba meu boi Os brincantes em cena sensual durante as danças

Ana Lucia Albuquerque, Amaro Santana Leite e seu filho
Alan com a ex-governadora Roseana Sarney

Fotos/Divulgação/ Herbert Alves/ Miguel Viégas/ Ribamar Pinheiro

A ELEGÂNCIA 
com um toque de arte na Festança Boi da Lua,
festa que encheu de brilho o Rio Poty Hotel

N
ão faz muito tempo tive acesso ao
trabalho de Rob Hefferan, um artista
inglês que cria belas pinturas usando
uma técnica hiper-realista.

Trabalhando basicamente com tinta a óleo e
acrílica, Hefferan trabalha muito bem em suas
pinceladas as luzes e sombras, bem como o
uso de cores, vibrantes (para ambiente
iluminados) ou mais pastéis (quando os
quadros se passam em ambientes mais
escuros, intimistas). A maior parte do trabalho
do artista é de retratos de pessoas, com uma
predominância maior de mulheres. Fiquei
impressionado com algumas das pinturas do
artista que se encaixam na categoria (definida
por ele mesmo) de "elegância". São pinturas
hiper-realistas com lindas mulheres em
elegantes vestidos de gala ou de noite,
sozinhas ou acompanhadas, em imagens que
um espectador menos atento pode facilmente
confundir com fotos de casamento ou de
peças publicitárias.

Pare este domingo, à guisa de um brinde
aos festejos juninos, escolhemos fotos da

recente Festança Boi da Lua, mostrando as
belas fantasias dos brincantes e das elegantes

mulheres presentes, como nas pinturas hiper-
realistas de Rob Hefferan.

Pintura hiper realista de Rob Hefferan, mostrando a elegância de uma época



Índias e índios na coreografia da dança do bumba meu boi

Antonio José Garcia Pinheiro e Évila com Milena e João Marcelo Sá Augusto Pestana, Teresa Martins e Neto Medeiros

Benedito Ubaldo Silva e José Luis Maciel entre Dona Zenira Fiquene e sua filha Fabíola
Grupo da MAXX fazendo ações na Festança Boi da
Lua com a Barraca do Beijo

O amo de boi com Lenny Giffone e o artista plástico João Everton

DJ Sérgio Balata, o Repórter PH, Cintia Klamt Motta, fotógrafo Matheus 
Facas e o digital influencer Thiago Lima

Sucesso das mídias sociais, Leandro Araújo 
e Luanne HolandaRoseana Sarney entre Getúlio e Chris Targino

Evandro Junior com a dupla sertaneja Fernando e Franco posando com
Dona Marly e o ex-presidente José Sarney

Roseana Sarney com Vânio e Leonice Azevedo

Nan Souza com as bailarinas do boizinho Barrica

A bela índia que é destaque de capa do PH Revista neste fim de semana
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A
NIVERSARIANTE do Dia de São João, Nazi Holanda de Alencar comemorou seus bem vividos 77
anos com um almoço que reuniu quase toda a sua família na antiga residência da saudosa
matriarca Zazá Holanda. Na foto, ela é vista com os filhos Márcia, Mauro e Mário (Dedé), a nora

Glória e as netas Lara e Gabriela

Fotos/Divulgação/ Herbert Alves/ Miguel Viégas/ Ribamar Pinheiro

ALMOÇO  
PARA TERESA
MARTINS

SEMPRE segurando uma taça de vinho tinto de ótimas
caves, o empresário Luciano Gomes com a noiva Márcia

curtindo um friozinho em Belo Horizonte

AINDA registro da comemoração do centenário de Dona

Helena Moraes Correia. Acima, durante missa em ação de

graças as filhas Thaís Moraes Correia e Marisa Correia Marão com

a amiga Ana Lucia Bernardes Albuquerque

Dias de luto
Os dias andam tão límpidos

que não se pode imaginar a
convivência desse céu azul com a
panela de chumbo em que se
tornou o Brasil. Ninguém diria
que debaixo dessa diáfana
atmosfera celestial a vida foi
tingida de negro, como o xale de
uma viúva siciliana. Tanta mazela
social e tanta fuligem político-
institucional parece sublinhar os
versos do poeta Vinicius de
Moraes sobre a “sua” pátria,
coitada, tão pobrinha.

A minha pátria não é florão
Nem ostenta lábaro não
A minha pátria é desolação de

caminhos
É terra sedenta e praia branca
A minha pátria é o grande rio

secular
Que come terra, bebe nuvem e

urina mar…
Principalmente come nuvem.

A mutante nuvem da política,
que deveria mudar o país para
melhor. Mas essa nuvem surge
sempre carregada, conflagrada
por medonhas discórdias e por
espíritos malsãos, que só pensam
em exercitar o verbo “ter”,
conjugado na primeira pessoa.

O próprio Antônio Gonçalves
Dias, o poeta maranhense
romântico-mor, já não
reconheceria o seu Brasil
brasileiro, se o final do seu exílio
europeu coincidisse com os dias
sinistros em que vivemos - o que
significa dizer que ele jamais
comporia aquele verso famoso
pela nostalgia - “os pássaros que
aqui gorjeiam não gorjeiam
como lá”…

Aliás, se alguma ave ainda
aqui gorjeia é para cantar as suas
lamentações. As manchetes dos
jornais sugerem uma atmosfera
de “day after”, a desolação típica
de um país atormentado.

Humor
Definir o humor é como

pretender pregar a asa de uma
borboleta usando como alfinete
um poste de telégrafo.

Nada mais humorístico do
que o próprio humor, quando
pretende definir-se.

Humor é a maneira
imprevisível, certa e filosófica de
ver as coisas.

O humorismo é o único
momento sério e sobretudo
sincero da nossa quotidiana
mentira.

O humor é o açúcar da vida.
Mas quanta sacarina na praça!

O humor é o único meio de
não sermos levados a sério,
mesmo quando dizemos coisas
sérias.

O humor compreende
também o mau humor. O mau
humor é que não compreende
nada.

O espírito ri das coisas. O
humor ri com elas.

A fonte secreta do humor não
é a alegria, mas a mágoa, a
aflição, o sofrimento. Não há
humor no céu.

O Repórter PH com uma Teresa de cada lado: Teresa Murad Sarney e a aniversariante Teresa Martins

Teresa Martins ao lado do delicioso bolo de morangos

Déia e Luiz Campos Paes, Thatiana Bandeira, Ana Lucia e Amaro Santana Leite, Melina e Luiz Carlos 
Cantanhede Fernandes, Teresa Sarney, Teresa Martins, Nilson Ferraz e Flávia

Teresa Martins ganhou bolo com velas no dia 24 e festejada pelos seus sobrinhos-netos

Um dos endereços gastronômicos mais
charmosos de São Luís – a Base do
Edilson – hoje comandado por Márcio

Almeida, filho do fundador do restaurante
que agora está com instalações mais
modernas e confortáveis, ar refrigerado e a
deliciosa comida maranhense de sempre, no
Belira, foi palco na véspera do Dia de São
Pedro, de uma carinhosa homenagem
prestada por um grupo de amigos para
Teresa Martins, que mudou de idade no Dia
de São João.

Uma tarde, sem dúvida, de ótimas
conversas e muita simpatia.
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 O procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau,
reuniu-se com
representantes do Fundo
das Nações para a
Infância (Unicef) para
debater ações conjuntas
de proteção ao público
infantojuvenil nos
municípios maranhenses.

 Um dos temas
abordados na reunião foi
a queda nos índices de
vacinação desse público
nos municípios
maranhenses. Eduardo
Nicolau comprometeu-se
em acionar os gestores
municipais e atuar com o
Unicef para solucionar o
problema.

 A apresentadora
Madalena Nobre, da Rede
TV, realizará mais uma
edição do seu Prêmio
Nobre. A festa de entrega
da premiação aos
melhores do ano
acontecerá no dia 22 de
julho, no Espaço
Residencial.

 O deputado Roberto
Costa tem sido muito
atuante neste São João,
colaborando para levar a
alegria do São João a
várias comunidades de
São Luís. É uma espécie
de festa junina itinerante,
que o povo adora.

 O mês de julho
começa agitado para o
Boi de Maracanã, um dos
mais contagiantes grupos
folclóricos tradicionais do
Maranhão.

 A programação
começou na sexta-feira,
com apresentações no
Arraial do Tibiri e no
Condomínio Salvador
Dalí, na Ponta d’Areia.

 Neste sábado, o boi
prossegue com
apresentações no Parque
da Juçara, em Maracanã,
no arraial da loja Havan,
Rádio Araruna, no
Cohatrac, na Igreja de São
João, Igreja de Santo
Antônio,, Igreja Nossa
Senhora das Mercês,
Igreja de São José de
Ribamar, entre outros
espaços.

 A atuação do
Ministério Público do
Maranhão impediu o
gasto de R$ 5.357.505 com
grandes shows em sete
municípios maranhenses,
em um período de dois
meses.

 Os recursos públicos
seriam empregados no
pagamento de cachês de
artistas como Wesley
Safadão, Xand Avião e
Matheus Fernandes, além
de estruturas de som e
palco em cidades com
graves problemas sociais,
como Vitória do Mearim,
Barra do Corda, Bacabal,
São Luís Gonzaga, Lago
Verde, Arari e Presidente
Dutra.

 A Federação
Maranhense de Skate
promoveu, na Praça
Deodoro, no centro de
São Luís, uma
programação especial em
homenagem ao Dia do
Skate, celebrado em 21 de
junho, com a presença de
skatistas de todas as
idades.

 Na próxima semana, o
empresário Rafael
Sombra estará na
Faculdade de Negócios
Faene, falando sobre
Empreendedorismo,
Inovação e Vendas para as
turmas dos MBAs da
instituição, em específico
àqueles alunos que
escolheram a trilha do
conhecimento “Vendas”. N

o  Porto Preguiças Resort, a dupla sertaneja Fernando e Franco com a 
influenciadora digital Thaynara OG, ainda como parte da programação do 
São João da Thay, que prosseguiu com a viagem dos convidados para

Barreirinhas, onde, entre outras coisas, eles participaram de um divertido luau
O

investigador de polícia e influenciador digital Paulo Roberto (Um Tal

de Paulo) no jantar de boas-vindas oferecido por Thaynara OG como

parte da programação do São João da Thay

A
força das
mulheres
na OAB de

Caxias: Ieda
Morais, ex-
presidente da
OAB Caxias,
diploma Amanda
Glauca, atual
presidente, na
companhia de
Kaio Saraiva,
presidente da
OAB Maranhão

Segundo semestre com
grandes eventos

A agenda de entretenimento em São Luís para o segundo semestre deste ano está
vasta e diversificada, incluindo programações voltadas para o campo da gastronomia.

Alguns desses eventos estão sendo organizados pela empresa AMZ
Entretenimento, dos empresários Márcio Class e Alípio Moraes.

Márcio e Alípio, aliás, são os responsáveis pelo sucesso de empreitadas como Wine
Celebration, que movimentou as dependências do Hotel Blue Tree, em 2019, e o BBQ
Country Show, realizado em 2021 no mesmo empreendimento.

O primeiro apresentou uma proposta sofisticada unindo vinho e gastronomia à
boa música, sagrando-se como o maior do segmento nas regiões Norte e Nordeste.

O segundo consagrou-se como a versão maranhense do maior festival temático de
churrasco do Brasil, com diversas estações em locais estratégicos do ambiente, bem
como pontos de distribuição de bebidas.

Antes, no mês de julho, a Class Eventos, de Márcio, assinará o buffet das festas de
formatura de turmas de formandos de Medicina da Universidade Ceuma e
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). A empresa é líder no segmento de
grandes festas de formatura.

Márcio Class e Alípio Martins comandam a AMZ Entretenimento

N
o jantar de boas-vindas aos convidados para o São João da Thay, no
Villa Reale, a anfitriã, Thaynara OG, com a top model maranhense
Bianca Klamt, que esbanjou elegância, beleza e simpatia
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JOÃO BATISTA ERICEIRA

A
o abrir a solenidade de
aniversário de fundação da
Academia Maranhense de
Cultura Jurídica, Social e Política

o presidente em exercício da agremiação
fez um discurso enaltecendo o legado de
João Batista Ericeira na qualidade
advogado, jurista, escritor, conferencista,
sociólogo e filósofo do Direito.

A Academia, criada sob a inspiração de
Ericeira, tem por finalidade promover o

estudo, a pesquisa e o reconhecimento
público de atividades vinculadas ao ramo
do Direito, abarcando, ainda, as ciências
que possuem estreita vinculação com este
ramo do conhecimento, nomeadamente
no campo social e político.

Foi para cumprir uma vasta
programação cultural que a AMCJSP
homenageou, no dia 24 de junho,
personalidades e instituições que se
destacaram na promoção e no incentivo ao

Direito e às Ciências Sociais. Também foram
homenageados autores de obras no campo
do Direito e Responsabilidade Social.

O reconhecimento de iniciativas de
pessoas físicas ou jurídicas, na área
juriscultural, quer como promotores,
incentivadores ou de produção do
conhecimento, com ações voltadas
especificamente para a responsabilidade
social, teve grande destaque durante a
solenidade.

O desembargador Jorge Rachid, que tem grande afinidade sobre o tema
socioambiental, fez uso da palavra para destacar a importância desses
reconhecimentos, especialmente junto à escola pública. Rachid
desenvolve uma aplaudida força-tarefa à frente do Núcleo 
Socioambiental do Tribunal de Justiça do Estado e congratulou-se com a
Academia pela iniciativa

Convidado especial da Academia, o desembargador Jorge Rachid, a confreira Carol
Sarney (representando o acadêmico José Sarney); e a acadêmica Cristiane Lago,
fazem a entrega da premiação aos alunos da Escola Educa Mais Desembargador
Sarney. A premiação foi na categoria “aluno de escola pública – escritor do ano”,
referente ao concurso de redação sobre o tema “Cidades e Comunidades
Sustentáveis na Agenda 2030”

Aldy Filho,Vinicius Bogéa e Rafaela; Sara Gama, Cristiane Lago, Silvânia 
e Sergio Tamer

Carlos Antônio G. B. Schmidt e a acadêmica Sandra Soares de Pontes
A acadêmica Sara Gama entrega o diploma de Honra ao Mérito da
Academia para o Instituto Ruy PalhanoAcadêmicos Thiago Diaz e Sergio Tamer

Roberto Gomes, Clara Brito e Carlos Henrique VieiraOs acadêmicos Neto de Azile e Sara Gama ladeando o casal Tercio
Bruno Costa Teixeira

Leonardo Arruda, o mais jovem acadêmico, no ato de entrega do
celular à aluna Raíssa da escola pública Desembargador Sarney

Sergio Tamer fez a apresentação do primeiro número da Revista da Academia

Júlio Moreira Gomes Filho, Cristiane Lago e Carlos Henrique Vieira
Marco Leite recebeu o diploma de mérito das mãos dos
acadêmicos Diomar Motta e Sara Gama A diretoria atenta à fala da acadêmica

Membros da Academia Claudia Gonçalves com Sergio Tamer

de homenageado pela Academia Maranhense
de Cultura Jurídica, Social e Política
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