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Revista

E
m São Luís, está inaugurada a temporada dos
sinos que – ao contrário dos que dobravam
pelos mortos no célebre romance de Ernest
Hemingway – batem pela euforia dos que

compram ou vendem alguma coisa, neste baile do con-
sumo que se instala no comércio.

É bem verdade que a criatividade das agências de
publicidade trabalha febrilmente para ajudar o “Bom
Velhinho” a gastar o nosso 13º salário em plena eu-
foria de Copa do Mundo, mas é prudente ter um pou-
co de cautela. E deixar os sinos tocarem só pelo seu
prazer de viver. Natal, afinal de contas, quer dizer exa-
tamente isto: vida nova, a partir de um renascimento.

Pois bem, no período natalino, as torres gêmeas da
minha mesa de cabeceira costumam crescer um pou-
co mais, por conta de alguns amigos que se identifi-
cam comigo pelo prazer da boa leitura. Entre nós é
muito fácil escolher um presente de Natal. 

Não faz muito tempo, ganhei de um desses ami-
gos viciados em leitura um livro que mais tarde se-
ria transformado em filme de grande sucesso: O Ca-

çador de Pipas, de Khaled Hosseini.
Devo confessar que fiquei tocado pela história

impressionante sobre a amizade entre dois meni-
nos, que envolve lealdade, traição, amor, honra, cul-
pa e medo, tendo como pano de fundo o Afeganis-
tão da invasão soviética e dos talibãs. 

Como sentimentos são iguais em qualquer parte
do mundo, não há como o leitor não se identificar
com idéias, percepções e comportamentos dos per-
sonagens. De minha parte, fiquei comovido com a

passagem que define o destino profissional do ga-
roto rico da história. 

Ele lia contos para o companheiro pobre, que era
analfabeto. Um dia, para caçoar do amigo, resolveu
inventar um final diferente para o relato. Continuou a
folhear o livro, fingindo ler, e soltou a imaginação, já
se preparando para rir da ingenuidade do outro. Quan-
do terminou a narrativa, foi surpreendido pelo aplau-
so do companheiro, que disse: 

– Esta foi a melhor história que você já me leu! 

Então, com aquele elogio espontâneo, ele se dá con-
ta de que tem talento para escrever. E mais tarde tor-
na-se um escritor de sucesso. 

Durante algum tempo andei lendo sobre a chama-
da profecia auto-realizável – um processo pelo qual
as expectativas de que algo vá ocorrer aumentam a
possibilidade de sua ocorrência. Se a professora olha
para um aluno no primeiro dia de aula e conclui que
ele será um problema, é muito provável que se torne
um problema. Se prevê o sucesso de uma criança, au-
menta a chance de que ela tenha bom desempenho.
Por quê? Simplesmente porque o tratamento dispen-
sado a uma e outra será diferente, o que também as
condiciona a responder de maneira diferenciada. 

Então, todos nós temos o poder de tornar o mun-
do mais agradável nesta temporada dos sinos, que
batem pela euforia do consumo. 

Basta olharmos o nosso próximo com o olhar
generoso do menino afegão que corria atrás das
pipas – pois assim sempre ouviremos dele a sua
melhor história. 

ou a inauguração da temporada dos 
sinos com o meu olhar de menino

NATAL
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LINDA
noiva de novembro, a

influenciadora digital Marcella
Tranchesi brilhou no segundo
tempo do seu casamento com
Rodrigo Klamt Motta, em São
Miguel dos Milagres, no litoral

de Alagoas
. PAG. 4; 5 e 6

Niêde Buhatem
era só alegria
na celebração

dos seus 
bem-vividos

86 anos

Nome da melhor tradição
da sociedade maranhense,
Niêde Lima Buhatem
festejou seus 86 anos
. PAG. 8

Bela festa de premiação
de empresas maranhenses
que mais se destacaram
durante o ano de 2022
. PAG. 8 Vencedora na categoria Micro e Pequena Empresa do

Prêmio Empresa do Ano, a empresária Núbia Sousa

com o presidente da ACM, Cristiano Fernandes



2 imirante.com - São Luís, 26 e 27 de novembro de 2022. Sábado/ Domingo   

Fotos/Divulgação/Herbert Alves

de empresas maranhenses vitoriosas na
Associação Comercial do Maranhão

NOITE DE PREMIAÇÃO

C
omo já era esperado, foi coroada de
pleno êxito a cerimônia realizada pela
Associação Comercial do Maranhão
(ACM), em sua sede no Palácio do

Comércio, para a entrega dos diplomas de
premiação às empresas Dinâmica
Contabilidade, COC São Luís e Centro Elétrico,
eleitas para receber o Prêmio Empresa do Ano
(PEA) deste ano.

O evento, voltado para associados da
entidade e convidados especiais, reuniu
centenas de empresários e figuras de destaque
da vida social maranhense, no auditório Arnaldo
Ferreira, seguido de coquetel de
confraternização.

No ciclo 2022 as grandes empresas

vencedoras foram a Dinâmica Contabilidade,
da empresária Núbia Sousa, na categoria
Micro e Pequena Empresa; o COC São Luís,
dos empresários Cidinho Marques e Lou
Marques, na categoria Média Empresa; e o
Centro Elétrico, liderado pelo empresário José
Gonçalves dos Santos Filho, na categoria
Grande Empresa.

De acordo com o presidente da ACM,
Cristiano Barroso Fernandes, o PEA é visto como
um grande instrumento de reconhecimento ao
desempenho de empresários e empresas e de
um forte indicativo de como suas marcas estão
posicionadas no mercado.  “A eleição acontece
por voto direto dos próprios associados da
entidade, logo se destaca como um prêmio de

alto valor, pois os empresários locais
reconhecem o esforço e as ações
empreendedoras e inovadoras que estão sendo
desenvolvidas no estado. Além disso, ele é uma
forma também de fomentar mais
competitividade ao mercado, já que incentiva
práticas de excelência dentro das organizações”,
pontuou presidente Cristiano.

O PEA acontece desde 1987, contudo, passou
por grandes reformulações nos últimos anos, a
mais recentemente, já na gestão do atual
presidente da ACM, Cristiano Barroso
Fernandes, as empresas são premiadas no ano
corrente. Apenas em 2020, devido à pandemia
da Covid-19, é que não houve solenidade de
entrega (o ciclo 2019 foi realizado em 2021).

Lou e Cidinho Marques com os filhos Rodrigo e Rafael

Jacira Haickel e Camila Joare entre Gabriel Araújo e Luís Felipe

Cristiano Barroso Fernandes com Núbia Sousa e o ex-presidente da
ACM, Felipe Mussalém

Marcos Gonçalves e Gisella Santos com Dona Zazá Gonçalves

Fábio Ribeiro (pres. da CDL SL), Marcia Nadler (pres. da CEM-MA
da Faem), Rosângela Dias e Francisco Neto

José Gonçalves dos Santos Filho ladeado pelos filhos Gonçalves Junior
e Marcos Gonçalves

A vice-prefeita Esmênia Miranda, entre os diretores do Sebrae-MA  Ra-
chel Miranda Jordão da Silva  e Albertino Leal Barros Filho

Cristiano Barroso Fernandes com os vitoriosos do Prêmio Empresa do Ano: Núbia Sousa, da Dinâmica Contabilidade, vencedora na
categoria Micro e Pequena Empresa; Cidinho Marques e Lou Marques, do COC São Luís, vencedor na categoria Média Empresa; e o
empresário José Gonçalves dos Santos Filho (e  Angélica), do Centro Elétrico, vencedor na categoria Grande Empresa

Cristiano Fernandes e Paula Goulart Nan Sousa e Emerson Macedo

Os Gonçalves reunidos: Luiz Filho, Silvana, Luiz Alberto, Carla Regina, Tânia Regina, Dona Zazá, José Gonçalves dos Santos Filho, 
Angélica e José Gonçalves Junior

Júlio Noronha, Pedro Robson Holanda da Costa, Armando Ferreira, Cristiano Barroso Fernandes, Anderson Galdino e Fábio Ribeiro

Ex-presidente da ACM, Luzia
Rezende e Marcelo Rezende

Marcos Gonçalves Filho e
sua avó, Dona Zazá
Gonçalves
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Estão circulando os convites
para posse do mais novo
membro da AMLJ / Academia
Maranhense de Letras Jurídicas
(Casa “Clodomir Cardoso”).

O Ministro do STJ Reynaldo
Soares da Fonseca, vai ocupar a
cadeira de número 24,
patroneada por Bento 
Moreira Lima, e será
recepcionado pelo acadêmico
Roberto Carvalho Veloso.

O Presidente da AMLJ,
reeleito para o biênio 2022-2024,

advogado Júlio Moreira Gomes
Filho, é quem está à frente do
evento que acontece na próxima
terça-feira, 29, às 18h30, no
Salão “Casa de Portugal” no
Convento das Mercês. 

Pelo amplo bem querer de
que desfruta o novo acadêmico,
já se pode adiantar que esta será
uma solenidade concorrida. E
para a maior segurança de
todos, a organização recomenda
o uso de máscaras na
solenidade.

Posse do Ministro Reynaldo na AMLJ

A AMLJ foi fundada em 22 de
fevereiro de 1986, com vinte e
quatro membros fundadores, e
tendo como seu primeiro
presidente o advogado e
jornalista Wady Sauáia. 

A entidade é filiada à
Academia Brasileira 
de Letras Jurídicas. 

Com a posse do acadêmico
Reynaldo Soares da Fonseca,
eleito por aclamação, a AMLJ
passa a contar com 38
membros.

Merece destaque o dedicado

empenho de Júlio Filho na
direção da AMLJ. Ele vem
trabalhando em várias frentes,
na aproximação cada vez maior
entre a Academia e a sociedade
maranhense, através da difusão
da produção acadêmica de seus
membros, convênios firmados e
outras ações de fortalecimento
da imagem da instituição no
cenário local e nacional, além de
despertar o interesse de toda
uma geração de juristas
maranhenses para as atividades
acadêmicas.

Posse do Ministro...2

SALÃO CKAMURA EXPRESS EM SL
N

o início do próximo ano,
a ala feminina de São
Luís vai contar com o

novo licenciamento do salão
C.Kamura Express que chega a
esta capital trazendo o mesmo
conceito e qualidade da marca,
com uma proposta de Beleza
Fácil, funcionalidade nos
horários e agendamentos. 

Aliás, São Luís foi a região
escolhida para receber a
primeira unidade do salão fora
do estado de São Paulo. 

Esta semana, circulou entre
nós o hairstylist Celso Kamura
para acertar os últimos
detalhes com os empresários
Clarissa de Castro e Norberto
Cruz, que inovaram ao trazer

essa grife de cuidados de
beleza para São Luís.

Quarta-feira, Celso Kamura
foi homenageado pelos seus
sócios maranhenses com um
jantar num charmoso
restaurante da Península da
Ponta d´Areia, pilotado pelo
Chef Júnior Belém. 

O Repórter PH com Celso Kamura e os empresários Clarissa de Castro e seu pai Norberto Cruz e
Manu Schiavotelo Mendonça

A história de amor de Andina e Nemorino, da ópera “Elixir do Amor”, que marcou os 25
anos do projeto “Ópera para Todos” na formatura da alfabetização 2022 do Colégio Dom
Bosco Exponencial.

O grande elenco de “Elixir do Amor”  estrelado pelos
formandos das classes de alfabetização 2022 do Dom
Bosco Exponencial.

Oton Lima, Clarissa de Castro, Gil Madureira e
Celso Kamura 

Isabela Murad, Luciana Tito, Bruna Maciel
Larissa Gratão
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“O ELIXIR DO AMOR”
nos 25 anos do Projeto Ópera para Todos,
criado pela educadora Ceres Murad

U
ma das óperas mais
amadas e a mais popular
composta por Gaetano

Donizetti, O Elixir do Amor é um
espetáculo em dois atos que
estreou no Teatro Della
Canobbiana de Milão, na Itália, em
12 de maio de 1832. 

Essa foi a ópera escolhida
pela educadora Ceres Murad
para marcar os 25 anos do seu
projeto Ópera Para Todos – uma
aclamada metodologia de
alfabetização criada por ela, e
que já foi laureada com o Prêmio
Darcy Ribeiro de Educação,
como um relevante e inédito
projeto de educação com foco
na alfabetização, ressignificada
através da expressão artística
mais completa que é a ópera,
reunindo música, dança e
teatralização para enriquecer o

processo de alfabetização.
As apresentações de “O Elixir

do Amor” aconteceram no
último final de semana, com
adaptação e direção geral de
Ceres Murad e Raíssa Murad,
marcando a finalização da etapa
de alfabetização dos alunos do
1º ano, e tendo como elenco
todos os formandos das classes
de alfabetização 2022 do Dom
Bosco Exponencial. 

O Ginásio de Esportes Prof.
Luiz Pinho Rodrigues (anexo ao
Dom Bosco) foi transformado
com um lindo projeto
cenográfico assinado pelo
engenheiro Roosevelt Murad,
com apoio da Casa e Cor e do
Centro Elétrico.

O público foi transportado
para a aldeia basca do final do
século XVIII, onde Nemorino,

um rapaz ingênuo e pobre,
apaixona-se por Adina, moça
rica, que está interessada em
Belcore, um militar de passagem
pela região. Nemorino encontra
no Elixir do Amor,
comercializado pelo charlatão
Dulcamara, o remédio para
solucionar o seu mal de amor.

Essa trama divertida de um
amor improvável foi
apresentada com brilhantismo
pelos formandos da
alfabetização do Dom Bosco
que, além de aprenderem a ler e
a escrever, demostraram como
dominam com maestria a
habilidade de vivenciar todas as
emoções das expressões
artísticas, contagiando o público
com uma performance
exemplar digna do mais alto
Bravo!

Raíssa e Ceres Murad, que
dividiram a direção do
espetáculo, comemorado 
com o formando

Roosevelt e Ceres Murad, Raíssa Murad e
Rodrigo Lauande com as filhas.

O casal Dr. Osmir Sampaio e 
Maria da Graça.

O casal Erik e Raquel Murad 
com os filhos

Rebeca Murad, Elizabeth Rodrigues, Ceres e Raíssa
Murad, Diretoras do Dom Bosco Exponencial.

Expoimp 2023
O secretário de Estado de Agricultura e

Pecuária, José Antônio Heluy, e o
presidente do Sindicato Rural de Imperatriz
(Sinrural), Afonso Danda, se reuniram esta
semana na sede do Sindicato, em
Imperatriz. Durante a conversa, foi
anunciada pela entidade rural a data da
Expoimp 2023: 9 a 16 de julho, no Parque
de Exposições Lourenço Vieira da Silva.

"Foi uma conversa produtiva e já
saímos com a sinalização da data da
próxima exposição agropecuária de
Imperatriz, a maior da região, que, após
dois anos de paralisação, voltou em 2022
com um forte apoio do Governo do
Estado e deve repetir o sucesso em 2023",
declarou o secretário Heluy.José Antônio Heluy e o Afonso Danda

OPres. da AMLJ Júlio Moreira Gomes Filho e o confrade Luís
Augusto Guterres estão à frente do evento de posse do novo
acadêmico Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, na próxima

terça-feira, dia 29

Depois de uma circulada 
de duas semanas pelas cidades
de Porto e Lisboa, em Portugal,
e a eterna Paris, na França,
desembarcaram na quinta-feira
em São Luís, a tempo de
comemorar a vitória do Brasil
no primeiro jogo da Copa, a
promoter Ilse Rangel e
Glorinha Holanda.

Elas dividiram o passeio
com alguns amigos do
Maranhão, entre os quais
Rodolfo Almeida e Fernando
Belfort Filho.

Fernando Sarney, que
esteve na véspera do jogo do
Brasil contra a Sérvia, em Doha,
e manteve contato próximo
com Ronaldo Fenômeno
cuidou ontem de fazer um
novo exame de Covid, que deu
negativo. É que no dia do jogo,
Ronaldo testou positivo para
Covid-19 e está de quarentena.

Ana Clara Sarney e
Bruno Duailibe decoraram
sua bela casa no Olho d´Água
para receber amigos na
quinta-feira, com direito 
a almoço, com música ao
vivo, e comemoração da
vitória do Brasil em sua
estreia na Copa do Catar.

É o que se fala na cidade: o
Réveillon do Rio Poty Hotel &
Resort será o maior e mais
bonito do Maranhão. Todo
reformado, o hotel terá um
ambiente Vip no Mezzanino,
decorado por Cintia Klamt
Motta, e dois espaços mais
democráticos na parte térrea e
em volta da piscina. 

A loja de atendimento e
serviços em São Luís da
operadora de
telecomunicações Maxx está
com novo horário vigorando,
na Av. Colares Moreira.
Agora, a loja fica aberta ao
público de segunda a sexta,
das 8h às 18h e aos sábados,
das 8h às 12h; além de
manter também todos os
canais digitais de contato.

DE RELANCE
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Marcella Tranchesi chegou para a cerimônia de braços dados com o pai Bernardino Tranchesi

Felizes, os noivos saindo da cerimônia para recepcionar os convidadosA designer Cintia Klamt Motta conduzindo o filho Rodrigo ao altar

Dani Tranchesi entrou para a cerimônia com o arquiteto Fernando 
Motta, pai do noivo Os noivos Marcella e Rodrigo com os pais dele, Cintia e Fernando Motta, e a irmã Bianca Klamt

Marcella Tranchesi com os irmãos Luciana (e o filho Antonio) e Dinho (com a filha Camila)As famílias reunidas: Cintia e Fernando Motta, os noivos, Dani e Bernardino Tranchesi

No altar para celebração do casamento, uma imagem barroca de Nossa Senhora

Fotos/Divulgação/Flávia Vitória

CASAMENTO

F
oi em São Miguel dos
Milagres, em Alagoas,
num cenário
paradisíaco, a festa de

casamento de Marcella
Tranchesi (usando um
modelo de Sandro Barros) e
Rodrigo Klamt Motta, que
aproveitaram o segundo
feriado prolongado de
novembro para reunir as
famílias e os amigos na
grande celebração do seu
casamento em cerimônia 
ao pôr do sol e de 
frente para o mar.

A noiva entrou no templo
de frente para o mar,
decorado com “chuvas de
ouro” para a cerimônia,
acompanhada pelo pai, o

cardiologista Bernardino
Tranchesi e ao som de um
grupo de câmara de Maceió.
A celebração reuniu mais de
uma centena de convidados
de São Paulo, do Rio Grande
do Sul e do Maranhão, terra 
natal do noivo.

A influenciadora digital e o
executivo do mercado
financeiro casaram no
religioso com uma cerimônia
intimista em setembro, em
São Paulo, e agora casaram
pela segunda vez, sob 
o sol de Alagoas.

Entre as celebridades
presentes estavam Abílio
Diniz (e Geyze), Jorge Paulo
Lemann e Beto Sicupira, entre
muitos outros.

de Marcella Tranchesi e Rodrigo Klamt
Motta em cenário paradisíaco de Alagoas



Maria Fernanda Sarney e Felipe Santos

Guga Fernandes

Ana Theresa Sarney e Felipe Teixeira

Os irmãos Kim. Dinho e Luciana, Rafael Luzzi, os noivos, Dani e Bernardino TranchesiAbilio Diniz com Luciana e Marcella Tranchesi, Geyza Diniz e Rodrigo Klamt

Familiares do noivo: Eduardo (Duca), Janaina, Reges Motta, Fernando Motta, Desirée Roth, Vitórias, Alice, Silvia, Bruno e Werner

Cybelle Lauande, Elias Serra Filho, Cintia Klamt Motta, Val Paulino, Guga Fernandes, Fátima Martins 
e Ivani Ferreira Bertrand

Lalá Rudge, Mariana Goldfarb, Thássia Neves, Lelê Saddi, Nat Semensin. Giovana Teixeira, Carolina 
Corona e Heleninha BordonMaria Gabriela Klamt

Marisa Consalter, Bianca Klamt, Maria Gabriela Klamt, Ivani e Genésio Bertrand, Cybelle Lauande, Fernando Motta e Cintia, Elias Serra Filho, Artur Ferreira,
Fátima Martins, Rafael Ferreira, Letícia Lauande e Ricardo Neves; sentados: Jorge e Ilka Santos, Álvaro César e Cristina Ferreira
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Gustavo, Artur, Serrinha, Cintia e Fernando Motta, Cristina e Álvaro César Ferreira e Rafael

Ivani e Genésio Bertrand, Marisa Consalter, Jorge e Ilka Santos Marcella Tranchesi entre Laly e Carlos Mansur

Cybelle Lauande, Letícia Lauande e Ricardo Neves

Rui Mesquita e Juliana Letícia Fecury e Gabriel Castro As irmãs Luciana e Marcella Tranchesi

Lelê Saddi, Marcella Tranchesi, Beta Whately e Helena Bordon
Maria Gabriela Klamt, Cintia e Fernando Motta, Ricardo Gonçalves Silva e Márcia Paz, Val
Paulinos e Guga Fernandes

David Duailibe e Dani Bacelar

Mariana e Alexandre BrandãoMarcia Paz toda de vermelho

Cintia Klamt e Bianca: mãe e filha usando belos vestidos brancos no Welcome Party, 
na primeira noite em Milagres

UMA GRANDE FESTA
que durou três dias na paradisíaca
São Miguel dos Milagres, em Alagoas

É
envolta em mistérios sobre
curas milagrosas, a história de
São Miguel dos Milagres, uma
cidade praiana localizada na

região da Costa dos Corais, no litoral de
Alagoas, conhecida por suas praias
paradisíacas e piscinas naturais. Não é
por menos que virou uma das rotas
turísticas requisitadas por quem visita o
nordeste brasileiro e por noivos
badalados para realizar festas de
casamento.

Com suas praias de águas
cristalinas e com pousadas à beira-
mar a região faz parte da chamada
Rota Ecológica de Milagres, com cerca
de 30 quilômetros de extensão,
cenários desertos com diversas
paisagens naturais. A Praia do
Patacho, um das mais famosas da
região, foi a primeira do litoral
alagoano a receber o selo
internacional Bandeira Azul,
certificação ecológica que é 
concedida apenas a praias, marinas e

embarcações turísticas que adotam
critérios rigorosos de gestão
ambiental.

Fundada em 1960, a cidade de São
Miguel dos Milagres nem sempre teve
esse nome. Na sua fundação, era
chamada Freguesia de Nossa Senhora
Mãe do Povo. Crenças populares
contam que o nome do município foi
mudado quando um pescador
encontrou uma estátua de madeira do
arcanjo Miguel, coberta de algas
marinhas. 

Após o fato, um milagre 
teria acontecido. O nativo percebeu
que, após limpar a peça, uma ferida
que ele possuía há muito tempo, e
parecia não conseguir curar, estava
cicatrizada. A partir daí, diversos 
fiéis foram atraídos à região para
conhecer a cidade “milagrosa”, em
busca de suas próprias curas para
diversas doenças. 

Na paradisíaca cidade, o amor está
no ar, nas areias, nas ondas do mar.

Cenário perfeito para selar a união
dos jovens Marcella Tranchesi,
vitoriosa influenciadora digital de São
Paulo, e o maranhense Rodrigo Klamt
Motta, executivo do mercado
financeiro da capital paulista, filho
dos gaúchos Cintia Klamt Motta
(designer) e Fernando Motta
(arquiteto).

Há quase dez anos Rodrigo e
Marcella vivem uma linda história de
amor e, neste fim de semana, estão
curtindo a lua-de-mel, após a festa que
marcou a união matrimonial do casal,
em meio às belezas das não menos
paradisíacas Ilhas Seychelles, um
arquipélago de 115 ilhas que fica na
costa leste da África, num ponto remoto
do globo, no meio do Oceano Índico.

E como é de se esperar, trata-se de
um lugar de beleza ímpar, com
inúmeras praias entre as mais lindas
do mundo e com os mais diversos
tons de azul-turquesa banhando
praias de areias brancas.

Nos bastidores do
casamento

A festa em São Miguel dos Milagres
começou no dia 12, uma sexta-feira,
com o Wellcome Party, com todos os
convidados usando roupa branca, à
exceção da noiva que circulou com um
vestido dourado com aplicações de
pequenos corações espelhados.

A Banda Eva respondeu pela alegria
musical da primeira noite que teve
serviço do Buffet WGourmet e latinhas
personalizadas de Zé Pereira
distribuídas entre as 
lembrancinhas do casamento.

Num espaço construído na praia
especialmente para os festejos, houve o
Baile Branco e a cerimônia de
casamento ao pôr-do-sol, com música
da orquestra de câmara de Maceió,
decoração das tias da noiva, Suva
Albuquerque e Kike Porteiro, belíssimos 
arranjos florais de André Pedrotti,
cerimonial de Shesaidjazz, bolo de Cake
Hannouche, docinhos de Lana
Bandeira, do Recife, bem-casados de
quadradinhos de bolo de rolo.

Embora o ambiente fosse rústico,
tudo era muito chique e bonito.
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Virada no Rio Poty

Esta semana, foram liberadas as
vendas do primeiro lote de

ingressos para o Réveillon Ilha
Poty, a ser realizado nas áreas

externas e internas do Rio Poty
Hotel, na Ponta d’Areia. O anúncio
foi feito pelas redes sociais oficiais

do empreendimento. Os
passaportes podem ser adquiridos

pela Bilheteria Digital ou na loja
física montada no hotel. O evento

será de frente para o mar e
embalado por diversas atrações

musicais.

De frente para o mar

Serão três espaços: Ocean (com
Food Park e vista para queima de

fogos), Pérola by PH (área vip com
palco e decoração exclusiva,

atrações musicais, vista
panorâmica para o mar, vista para

queima de fogos, open bar com
espumante Chandon e whisky 12

anos, buffet goumet até as 6h,
mesa com dez lugares e cadeira

individual) e Espaço Onda
(atrações musicais, buffet gourmet

até as 6h, vista para queima de
fogos, mesa com dez lugares e

cadeira individual).

Atrações 
diversificadas

Os cantores Samyra Show e Pedro
Guerra estão no line-up, além do
DJ Edy, um dos mais requisitados

do Planalto Central. A
programação inclui as bandas

locais CDC, Argumento,
Marabloco, Feijoada Completa e a

dupla sertaneja Fernando &
Franco.

TAPETEVERMELHOEvandro Júnior
evandrojr@mirante.com.br

_evandrojr

@evandrojr

Fotos/Divulgação

 O projeto “Alvorada”, criado
em 2020 pelo Instituto Alvorada
de Desenvolvimento Social em
Imperatriz, acaba de inaugurar
seu mais novo polo de
escolinhas desportivas no bairro
Barreto, na capital maranhense.

 O objetivo da iniciativa, que
conta com o patrocínio da
Fribal via lei de incentivo
estadual, é promover o esporte e
a educação para crianças e
jovens em situação de
vulnerabilidade social, além de
ofertar assistência a familiares e
pessoas da comunidade de
forma indireta.

 A Kopenhagen lançou a
campanha “Kop Kopa”, com
descontos especiais. Assim
como a Copa do Mundo, a
promoção tem duas fases,
prosseguindo até 18 de
dezembro. 

 A primeira contempla os
cinco sabores da linha Keep Kop
e 19 sabores dos tabletes de
chocolate. Nesta primeira fase,
até 27 de novembro, os clientes
escolhem entre os itens
selecionados e ganham 20% off
na segunda unidade. 

 Neste domingo tem a festa “O
Casarão do Hexa”, um grande
encontro da torcida
maranhense animada que vai
torcer e dançar muito pela
nossa seleção ao som dos
grupos CDC, Argumento e
Samba de Reis, além do DJ
Arsênio Filho e do cantor Bruno
Shinoda.

 O espaço fica localizado na
Rua Afonso Pena, uma das vias
mais emblemáticas do Centro
Histórico de São Luís.

 A programação no Casarão
sempre começa cedo, por volta
das 17h, mas não passa da
meia-noite, uma vez que na
segunda-feira é dia de trabalho.

F
oi um sucesso a festa “Ex-Marista Nunca”, realizada no último dia 19 de novembro nas dependências do colégio, no bairro Araçagi. O
evento contou com a presença ilustre do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reynaldo Soares da Fonseca, que na foto aparece
entre o juiz da 1º Vara Criminal da Justiça Federal do Maranhão, Roberto Carvalho Veloso, o Irmão Nelson (atualmente em Maceió),

João Soares da Fonseca (orientador do Marista Aracagy), o Irmão Luiz André (atualmente diretor do Marista de Natal (RN) e o proprietário
da Pororoca Produções, Ricardo Fernandes, mentor de toda a produção do evento

Dom Bosco mais
internacional

A nova proposta pedagógica
para 2023 do Dom Bosco
Exponencial está ainda melhor e
mais globalizada, conforme
apresentado em primeira mão aos
pais de alunos pela diretora
pedagógica da instituição, Raíssa
Murad, durante evento no Hotel
Blue Tree São Luís.

A novidade foi o anúncio da
candidatura da escola ao selo
International Baccalaureate, mais
respeitada chancela de
acreditação concedida pelo
instituto suíço de mesmo nome.

Trata-se de chancela de
qualidade em educação
reconhecida internacionalmente e
conferida a um seleto time de
escolas.

Diretoras responsáveis pela internacionalização do Dom Bosco Exponencial: Raíssa, Ceres
Murad, Isabella Caracas e Rebeca Murad

O
cantor Paolo Ravley, maranhense radicado em Paris, está
recebendo muitos elogios pelo trabalho realizado na
cidade histórica de Alcântara, que serviu de cenário para o

clipe da canção “Selvagem”, inclusa na versão Deluxe de seu
primeiro álbum, intitulado “Mundos”. É mais uma prova de que
Ravley quer explorar, cada vez mais, a beleza fotográfica do
estado onde nasceu

O
s sócios-proprietários do Armazém, Fred Brandt e Daniel
Lago, que neste sábado comandam a festa “Aniversário da
Diretoria”, durante a qual celebrarão seus respectivos

aniversários, bem como o niver de Daniela Kusaba, também
membro da diretoria
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Niêde com o filho Marcelo, a nora Fernanda e as
netas Maria Eduarda e Valentina

Jorge Rachid e Jânia com a aniversariante

Luis Roberto Godinho Gonçalves e Flávia

Niêde com sua irmã Socorro Lima e a sobrinha
Érica Lima

Cecília e Luiz Buhatem com a aniversariante

Niêde Buhatem com os netos Marina, Jansinho e Yan

Niêde Buhatem com suas secretárias Lenir e Célia
Chico Rocha, Marcelo Buhatem, Elie Hachem, Paulo Nagem, e
Bruno Castelo Branco

Marcelo e Niêde Buhatem com Paulo Nagem, Ana Elvira e José
Benedito Buhatem

Os irmãos Cláudia, Cristina, Teresa e Pedro Martins com a tia aniversariante

Novamente Niêde Buhatem com os três filhos

Acássia Santos, Niúra De 
Déa e Niêde Teresa e Francisco Rocha

Sylvia Nagem Frota com Niêde

Fernanda Buhatem e Jana Braga

O Repórter PH com a aniversariante

Ciara e Marcelo Libério

Sônia Rocha e Niêde Buhatem

Niêde com Pedro Filho Brito e sua filha Monique

Niêde Buhatem com os filhos Flávia, Marcia e Marcelo em volta do bolo de aniversário

Rodrigo Martins e Milda Iza Lúcia e João José Lopes com Niêde

NIÊDE BUHATEM
celebrou entre parentes e amigos, na Península,
da Ponta d´Areia seus bem-vividos 88 anos

F
oi na área de lazer do

Edifício Olympus, na

Península da Ponta

d´Areia, que Niêde

Buhatem comemorou, à beira da

piscina, com música ao vivo e

delicioso buffet de comidas árabes

e contemporâneas, seus 

bem vividos 88 anos.

A festa foi organizada 

por seus filhos, desembargador

Marcelo Buhatem, promotora de

Justiça Márcia Buhatem e a

empresária Flávia Buhatem

Gonçalves.

Por lá circularam o

desembargador Jorge Rachid e

Jânia, o empresário Nelson Nagem

Frota e Cris, Heron Simões Santos e

Mariane, Francimar Plantier, a

médica Socorro Bispo, Gisele

Castro Pinheiro, entre muitos

outros que estão nas fotos que

ilustram esta página.
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