
Revista

É
muito natural colocarmos grande expectativa
nas lindas, saborosas e atraentes festas de Na-
tal e Ano-Novo. Enche-se de alegria nossa al-
ma, das mais nobres intenções o nosso senti-

mento, dos mais belos votos e preces os nossos dias
do ano vindouro. 

Quando as festas se acabam, as luzes e fogos ter-
minam, passam as bebedeiras e comilanças, o vazio
toma conta. Parece que, olhando para o infinito, per-
demos algo que nunca na realidade conquistamos. E
nos damos conta de que colocamos nossa empolga-
ção e realização nas coisas que sabíamos passageiras,
como aquele brilho e clarão das noites de fogos de ar-
tifício, que, não deixando de serem belos e flamejan-
tes, são momentâneos e pontuais. 

Como dizia o poeta gaúcho Mário Quintana: “Eles
passarão, eu passarinho”. E chegamos à dura realida-
de das noites cotidianas, não tão fascinantes, não tão
festivas, não tão calorosas e familiares como as das
festas de fim de ano. E voltamos à apatia de dias iguais,
repetitivos e rotineiros sem aquela empolgação e mís-
tica que nos empolgavam até então. Repete-se o ri-
tual fictício de sempre por depositarmos nosso sonho,
nosso anseio de mudança, nossa felicidade no exte-
rior de nós mesmos, enquanto decididamente não to-

mamos internamente as opções corretas, sábias e pru-
dentes, que tão somente cada um pode e deve tomar
em seus fantásticos e ilusórios propósitos de Réveil-
lon, projetados no ápice da emoção.

A sociedade nos prepara para vivermos um pre-
sentismo hedonista, ou seja, a anestesia em querer sa-
borear e usufruir o presente como ele é, em suas co-
res e seus apetites dos mais variados, instantâneos, fú-
teis e passageiros, como um namoro de verão, uma
amizade interesseira, uma festa qualquer, um projeto
pessoal de interesse egoísta, como o sucesso momen-
tâneo de um jogador de futebol pelo gol decisivo da-
quele jogo da história. E diz o livro dos livros: “Vaida-

de das vaidades, tudo é vaidade” (Eclesiastes 1,1).
É bem verdade que deveríamos viver o momen-

to presente, sem ficar choramingando os erros do
passado que não rolam mais moinhos, nem ficar es-
tressados e angustiados com um futuro que ainda
não chegou. Estaríamos sempre fora da realidade, ou
seja, alienados. Acontece que a intensidade dos mo-
mentos presenciais deve ser vivida com a respon-
sabilidade e a alegria de que o amanhã não seja ne-
buloso como consequência de nossas opções atuais
deliciosas. O prazer e conforto cotidiano não podem
comprometer nosso futuro, mas torná-lo esperanço-
so. É como aquele drogado que só pensa no prazer

e magia que a droga lhe proporciona, naquela hora,
sem consciência de sua inércia e paralisia de vida,
sem medir as consequências de sua escravidão no
vício. É semelhante à ilusão que também proporcio-
nam nossas fantasias festivas de final de ano, quan-
do nos dopamos de esperançosas e sorridentes sau-
dações, quando na realidade não somos o que apa-
rentamos ser, nem buscamos o que realmente de-
veríamos querer, nem nos comprometemos no dia a
dia com aqueles que publicamente bendizemos e
saudamos hipocritamente. 

E então os holofotes se apagam, as câmeras são
guardadas, os estragos das festas recolhidos, o gla-
mour escondido pelas cortinas dos salões, as fotos re-
veladas dos festejos que pareciam eternos. 

Tudo passou... ficamos, você e eu, revisando o vi-
vido, olhando o horizonte na busca de algo que nun-
ca tivemos em plenitude, porque objetivamos a fe-
licidade nas coisas que passam e não no que é du-
radouro.

Que os momentos de descanso, festa, alegria do
Ano-Novo possam fazer cada um colocar sua espe-
rança no que realmente tem sentido e que não seja
efêmero, vil e passageiro. 

Só não esqueça de olhar o horizonte.

um tempo de expectativas ou quando 
os fogos terminam e as luzes se apagam
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de gêneros diferentes 

no primeiro grito de Carnaval
de 2023: a drag queen 

Adrianne Bombom e a sambista
Luh Pretinha, da Marambaia 

do Samba, no Espaço 
Pérola by PH do Réveillon 

do Rio Poty Hotel

Nilson Frazão Ferraz 
cortando o 

bolo dos seus 
70 anos

Os 70 anos de Nilson 
Ferraz ganharam uma
bela comemoração 
no Alameda Trinta
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O desembargador Ricardo Duailibe e Virginia

com o Repórter PH no réveillon do Rio Poty
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Passageiros do eterno
A passagem de tempo que há entre um ano que

está a se findar e o outro prestes a iniciar parece
dar a todas as pessoas a ilusão necessária de que
nos renovamos, de que é preciso, aliás, esse
espírito de renovação.

Transitando nessa inconsútil ponte efêmera,
nós, passageiros do eterno, damos as mãos e
vamos adiante, construindo sonhos a cada
minuto, atenuando o conhecimento de que
somos mortais, e de que nossa investidura na
vida é também uma breve passagem sobre a
eternidade, e que esta seguirá depois de nós,
indefinidamente.

São lições que ficam e que se vão, sopradas
pelos ventos constantes, mas que devem nos
fazer  refletir sobre a continuidade, sobre a
solidariedade, sobre como devemos encarar
nossa efemeridade diante da vida.

O último dia do ano e seu dia seguinte devem ser
paradigmas para nós, cidadãos brasileiros em
especial, de que a construção do dia-a-dia é feita
por braços coletivos, e uma estrada tão longa parece
ser menor se for trilhada com muitas vozes, com
mais amparo, com menos intolerância.

Só assim poderemos olhar para trás e tirar das
lições de hoje, duramente aprendidas e
devidamente registradas, esperanças para que
possamos construir um amanhã soberbo e pleno de
paz e saúde. Um Feliz Ano Novo para todos nós!

Pré-Carnaval no Casarão
O clima de pré-Carnaval já começou em São

Luís. É a temporada de blocos nas ruas e festas
em ritmo de folia.

No Centro Histórico, os foliões do Bloco da
Tamarineira deságuam no Casarão Colonial após
o cortejo pelas ruas. A festa continua no espaço
até a madrugada.

Neste  domingo tem folia com Bruno Shinoda e
outros convidados. A programação começa por
volta das 15h, com concentração no Bar Doce
Veneno. De lá, o cortejo segue para o Casarão
com muita batucada.

Participam, também, Argumento,  Arsênio
Filho, Marlon Reis e Neife Nahmias.

Saúde mental
Nesta semana começou a tramitar na Câmara

Federal projeto de lei que restringe o
atendimento para tratamento relacionado à
saúde mental apenas a psiquiatras e psicólogos.

A proposta criminaliza atendimentos por
profissionais sem uma dessas formações e prevê
penas que podem chegar a dois anos de prisão.

A restrição é uma reivindicação antiga dos
profissionais de saúde mental.

Celebrando  25 anos
Quem tem investido em tecnologia de ponta,

segurança da informação e capacitação constante
da equipe para tornar-se cada vez mais consultiva
e digital é a empresa BR Soluções Contábeis, de
Bernardino Ribeiro.

Atualmente, oferece bem mais que os serviços de
Contabilidade. Seu portfólio inclui Planejamento
Tributário, Fiscal e Consultoria Jurídica.

Para celebrar os 25 anos da empresa, o
empresário reuniu recentemente os seus
colaboradores em uma bela festa de
confraternização, quando também homenageou
os mais antigos da casa.

Festival Ayó de Música Negra
Vem aí o I Festival Ayó de Música Negra do

Maranhão, programado para o dia 20 de janeiro,
no Convento das Mercês, a partir das 18 horas.

O evento, realizado pela Associação Cultural 
Pé no Chão com o patrocínio da Petrobras e tem 
o objetivo de valorizar a música negra produzida
no Maranhão e o protagonismo de artistas negros
locais.

Ayó na língua iorubá é comumente traduzida
como alegria, ou ainda, felicidade. E é isso que o
Festival promete.

O line-up é composto de oito atrações. Tais
como: Tambor de Crioula de Taboca da Casa Fanti
Ashanti – Abanijeum, DJ Pedro Sobrinho, Bumba
Meu Boi de Leonardo, Samba de Mina, Bloco Afro
Akomabu, Célia Sampaio. Criola Beat, Show Ayó e
Mulheres de Axé com as cantoras Andréa Frazão,
Dicy Rocha, Fran Di Jesus, Luciana Pinheiro e
Paula Guterres.

Festival Ayó de Música Negra...2
A primeira edição do Festival de Música de

Negra será um marco na cena cultural
maranhense cuja influência africana e afro-
brasileira pode ser encontrada em todos os

cantos, mas sem reconhecimento proporcional
à sua importância.

A relevância do Festival levou o projeto a ser
aprovado no edital “Múltiplas Expressões”, do
Programa Petrobras Cultural, sendo um dos 15
selecionados dentre os mais de 430 inscritos de
todo o país.

A ideia do Festival nasceu a partir do Baile Afro
Ayó, realizado em 2020, que reuniu artistas negros
em uma noite de música, arte e mensagens de
reconhecimento da cultura e do protagonismo
negros, revela a cantora Andrea Frazão,
idealizadora do evento e que integra a equipe da
Associação Cultural Pé no Chão.

Casamento elegante
Estão circulando na cidade os convites para o

casamento de Letícia de Albuquerque Bogéa
Fecury com Gabriel Castro Pinheiro, dia 27 de
janeiro na Catedral Metropolitana de São Luís, a
bicentenária Igreja da Sé.

Após a cerimônia religiosa, os noivos recebem
os cumprimentos no Palazzo Eventos.

Tanto a Igreja quanto o salão para a recepção
serão decorados pela designer Cintia Klamt Motta.

O ex-presidente José Sarney cumprimentando o presidente Lula pelo início do seu terceiro mandato na Presidência da República

Sarney chegando para a posse de Lula

Ao lado de Sarney, a ex-presidente Dilma Rousseff

Sarney cumprimentado a senadora Simone Tebet (do MDB)

Sarney com duas lideranças indígenas

SARNEY NA POSSE DE LULA
M

ais desenvolto do que nunca, o ex-presidente José
Sarney, 92 anos, foi uma das personalidades da
política brasileira mais festejadas na posse de Luiz
Inácio Lula da Silva na presidência da República,

para cumprir o seu terceiro mandato como Chefe da Nação.
Desde a sua chegada ao Congresso Nacional, seguindo-se

a cerimônia da entrega da faixa no Palácio do Planalto, todos
se curvavam diante da figura exponencial da política
brasileira dos últimos 100 anos.

Ao seu lado sentou a ex-presidente Dilma Rousseff, que
teve o gesto carinhoso de ajudá-lo a se acomodar na cadeira
que lhe foi reservada para testemunhar o ato.

De fora da realeza
Buscando revelar um pouco da

intimidade de um dos casais de
celebridades mais badalados e,
ao mesmo tempo, mais discretos
do mundo, já está disponível, na
Netflix, a minissérie documental
Harry & Meghan.

O lançamento foi dividido em
duas partes: primeiro, saíram
três episódios e, depois, foram
ao ar os últimos três.

O projeto aborda todo o
relacionamento do casal, desde
o namoro até a mudança dos
dois para a América do Norte,
em meio ao afastamento da
família real britânica.

“Com depoimentos inéditos
de amigos e familiares, além de
análises de historiadores sobre
o estado atual da
Commonwealth e o
relacionamento da família real
britânica com a imprensa, a
série mostra não só o amor de
um casal, mas pinta um quadro
claro da nossa sociedade e do
modo como tratamos o
próximo”, diz a sinopse.

De fora da realeza...2
A perseguição da imprensa e os

embates com a família do
príncipe não ficam de fora do
roteiro. Há uma hierarquia na
família real. Histórias são
vazadas, mas também plantadas
– diz Harry, no trailer. – É um jogo
sujo – complementa.

Eles também falam sobre 
os motivos que os levaram a
abandonar seus deveres com 
a monarquia e deixar o 
Reino Unido.

–  Fiquei apavorado. Não
queria que a história se
repetisse –  declara o príncipe.

O projeto é dirigido por Liz
Garbus, indicada ao Oscar pelos
documentários What
Happened, Miss Simone? (2015)
e The Farm: Angola, USA (1998).

Ela também assina outras
obras centradas em
celebridades, como Love,
Marilyn (2012), sobre a atriz
Marilyn Monroe, e Becoming
Cousteau (2021), a respeito do
oceanógrafo francês Jacques-
Yves Cousteau.

De fora da realeza...3
Harry & Meghan é mais um

produto da parceria entre o
casal e a Netflix, com quem os
dois fecharam um acordo
milionário pela produtora
Archewell.

A quinta temporada de
Yellowstone acaba de entrar
para o catálogo da plataforma
de streaming Paramount+.
Estrelada pelo vencedor do
Oscar Kevin Costner no papel
de John Dutton, a série conta a
história da família Dutton, que
controla a maior fazenda de
gado dos Estados Unidos, em
constante conflito com suas
fronteiras. As quatro
temporadas anteriores também
estão disponíveis no serviço.

De fora da realeza...4
Já está disponível, no

Globoplay, a série documental
Os Caminhos de Jesus.
Conduzida pelo jornalista
Rodrigo Alvarez, a produção
refaz a trajetória de Jesus desde
a saída da Galileia até a
crucificação em Jerusalém,
trazendo um novo olhar
humanizado sobre sua história.

Com seis episódios no total,
sendo dois lançados a cada
sexta-feira, a obra é
fundamentada na investigação
de Rodrigo para o seu best-
seller Jesus, o Homem Mais
Amado da História.

Buscando uma abordagem
mais acadêmica do que
religiosa, a obra conta com
entrevistas de especialistas,
como a arqueóloga Leore
Grosman, e se baseia nos textos
gnósticos de Nag Hammad e
nos Manuscritos do Mar Morto

Taguatur concorre ao 
Prêmio Cazumbá

Ana Carolina Medeiros está
comemorando: a Taguatur
Turismo foi indicada para
concorrer ao VI Prêmio
Cazumbá de Turismo e Cultura,
na categoria de Melhor Agência
de Turismo Receptivo.

Pensar com carinho na forma
de receber o turista e mostrar o
melhor do Maranhão sempre
foi a prioridade da Taguatur.

Fotos/Divulgação
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NOITE DE ESPLENDOR

E
stamos em pleno viço do Ano-
Novo, embora muitos de roupa
antiga, com as esperanças em
dia e a cabeça queimando de

sonhos e projetos otimistas ainda
teimem em ser velhos para a vida nova
que se inaugura no horizonte. 

2023 meteu o nariz, abriu a porta,
raiando novamente o Sol em nossas vidas. 

A ordem do dia deve ser a ordem
da vida: amar, trabalhar, realizar,
multiplicar e dividir, adicionando à
nossa riqueza interior desconto de
nossas fragilidades espirituais. 

Sejamos, pois, leitores, sem medo
de ser e vencer. O bem estará do
nosso lado, desde que respeitemos o
território afetivo do próximo e não
projetemos no outro as nossas
malquerenças e espinhos. 

Construamos um ano que seja
radiante e belo, perfumado e vivo
como as rosas que sempre teimam
em sorrir, embora saibam que um dia
serão adubo da saudade. 

Perfumemos a nossa vida que a
nossa essência é finita. Esse é o
segredo da existência.

E dessa certeza ninguém se afastou
enquanto durou a esplêndida noite de
virada do ano no Rio Poty Hotel, onde
a alegria tomou conta dos três
espaços: o Ocean, o Onda e o Pérola
by PH, por onde circularam figuras de
grande charme de nossa sociedade.

Eram dois palcos para atender aos
três ambientes e por eles passaram
Samyra Show, Pedro Guerra, DJ Edy,
CDC, Argumento, bateria do
Marabloco e suas mulatas que não
estão no mapa, Feijoada Completa, a
dupla sertaneja Fernando & Franco e

a drag Adriane Bombom.
O resultado foi uma noite

inesquecível, de muito charme e
esplendor. No Espaço Pérola by PH,
um ambiente sóbrio, elegante e
bonito, com o toque mágico da
designer Cintia Klamt Motta.  Serviço
de bebidas correto e um buffet
monumental assinado pelo Chef
Inácio Gomes.

Por esse ambiente de luxo e
requinte passaram algumas das
mulheres mais bem vestidas da noite
da virada em São Luís.

com música alegre e animada e muitas mulheres 
bonitas e elegantes pontificando na pista de dança
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MUITO CHARME 
E BELEZA
dominaram a alegria no bem
sucedido Réveillon do Rio Poty

E
m todos os ambientes do Rio Poty Hotel & Resort o clima era de
charme e elegância para o Réveillon 2023.
Eram três ambientes grandiosos – o Espaço Ocean e Espaço Onda, na
área térrea, com decoração sóbria e bonita de Roberval Braga, e o

Espaço Pérola by PH, com uma produção deslumbrante e decoração assinada
pela designer Cintia Klamt Motta, que mais uma vez recebeu aplausos pelo
projeto inspirado na origem das pérolas.
Nos três ambientes se apresentaram os melhores grupos musicais do
Maranhão e convidados de outros estados, com uma mistura de ritmos que
varou a madrugada até o dia amanhecer.

Donizetti Machado Lindalva Viégas Reis Angélica Oliveira (de Estreito) Lenny Giffoni

Ednei Viégas Reis e Lindalva com Mariléa e des. Gerson de Oliveira Costa Filho, Lenny e Robério GiffoniO Repórter PH entre o desembargador Ricardo Duailibe e Virginia e o filho Rogério e Hannah Rolim

Vista parcial do ambiente do Espaço Pérola, criado pela designer Cintia Klamt Motta

Fernando Motta e Cintia com Ana Lúcia Albuquerque e Amaro Santana Leite 

Os irmãos Marcelo e Fernando Fialho com os pais Socorro e Réges Fialho Um brinde de ano novo do casal Rosângela Dias e Francisco Neto

João Paulo Oliveira Leite, Jânio Oliveira e Maria Angélica,
Maria Leônia Santos e Maria Eduarda

Armando Ferreira com os novos proprietários do Rio
Poty Hotel & Resort, Jacques Brindel e Joyce Rodrigues
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Déia Trinta e Luiz Raimundo Campos Paes Graça Lago e Jeová Barbosa Cristina e Nonato Gualberto Ligia e Morandi Machado

Renata Santos Serra e Mashley Rodrigues, Marcella Holanda e Thallissonn
Vilhena e Clóres Holanda

Cel. Patrício Daniel Penha, Tamires Mendes, Larissa Gomes e Eucristhian Penha

Taynara Amorim e Moisés Lima Rafaela e Marcella Holanda

Antonio José Duarte Ferreira e
Carmen LúciaEvandro Júnior, Glorinha Holanda, Maria Leônia e o Repórter PH

Ayka e Renan Fialho Silva, Pádua Weber e Soraia Fialho e Teresa TravassosClóres Holanda com Nazaré e Francisco Lima

Cintia Klamt Motta e Marisa Consalter 

Vera e Claudionor Lobão Borges Mariana e Robson com Tereza Lobato

Irlahi Linhares MoraesMarcelo e Aline Fialho (esperando o segundo herdeiro), Maria Leônia, Réges e 
Socorro Fialho e o filho Fernando Fialho

Teresa Martins e o Repórter PH Eugênia Proença entre as netas
Valentina e Sofia Fialho

Nazareth e o poeta Jurandy Leite

Fotos/Divulgação/Herbert Alves/Ribamar Pinheiro



6 imirante.com - São Luís, 7 e 8 de janerio de 2023. Sábado/ Domingo   

Fotos/Divulgação/Herbert Alves/Ribamar Pinheiro

As belas Teresa Travassos e Melissa Fialho

O Repórter PH entre as irmãs Sandra e
Fernanda Santos (donas da IVENTTA)

Kécio Rabelo e Ana com Teresa Martins

Marco Túlio Juliano e Aline

Ironara Pestana e Étia Vale

O Repórter PH com a apresentora de TV Sirlan
Sousa

Mariane e Flávio LimaConceição Lima Soares com as irmãs Nazaré e Nery Vanda

Moacir Machado brindando de champagne com sua amada
Donizetti

Cristino, Sandra Santos, Jacques Blindel e Joyce, Fernanda Santos e AlinneJuninho Luang com Vanessa, Irlahi Moraes e o ex-deputado Pedro Vasconcelos 

Glorinha Holanda e Geraldo 
Holanda Neto

O Repórter PH com o juíz Eulálio Figueiredo e seus filhos Artur e Emanuele

Evandro Jr. com o Mister Brasil Paulo e
Dhyesse Holanda

Vista panorâmica da pista de dança com o número do ano 2023

Rejane Melo, Diego Almeida e a mãe Lizete e Itacy Almeida Antonio Holanda Sobrinho e Aurinete com a filha Júlia Anes
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Perfumista de 

O Boticário
O Boticário comunicou seu
novo e primeiro perfumista
da história: César Veiga. A
partir de agora, a marca que
já investe em inovação e
estudos aprofundados,
como é o caso do Centro de
Pesquisas do Olfato, dá mais
um passo na direção de
entender as necessidades
do consumidor.

Expert em 

fragrâncias
Há mais de 25 anos no
ecossistema de beleza
e um expert em avaliação
de fragrâncias, César fez
parte do desenvolvimento
de grandes ícones da
perfumaria do grupo, a
exemplo de Malbec, Egeo
Dolce e Lily.

Inteligência 

artificial
Ele também contribuiu
para o desenvolvimento da
primeira fragrância do
mundo elaborada com
ajuda da inteligência
artificial, além de projetos
com uso de neurociência e
implementação do Centro
de Pesquisa do Olfato.

TAPETEVERMELHOEvandro Júnior
evandrojr@mirante.com.br

_evandrojr

@evandrojr

Foto/Herbert Alves

Depois de encerrar com chave de ouro o
Réveillon Sunrise, com os primeiros raios
de Sol do novo ano, o cantor Bruno

Shinoda se prepara para comandar seu
Bloquinho no Casarão Colonial, a partir deste
domingo, em ritmo de Carnaval. Na foto, ele
com o também cantor Eric Land, que também
brilhou no “Réveillon do Amanhecer”

Na Ceia de Réveillon do Hotel Luzeiros, as irmãs Danielle e Adriana Vieira
(InterMídia) com o empresário e fundador da rede de hotéis do Grupo
Luzeiros, José Hugo Machado, e a esposa Sandra Helena, que vieram de

Fortaleza para brindar o Ano Novo

PRÉ-CARNAVAL EM SÃO LUÍS

O
cantor Bruno Shinoda vai sacudir o Casarão Colonial neste domingo em ritmo
de Carnaval com seu Bloquinho. Trata-se da programação de pré-Carnaval
naquele espaço do Centro Histórico de São Luís, que passa a ser realizada
semanalmente, até o advento da folia propriamente dita. Shinoda, aliás, fez

bonito no encerramento do Réveillon Sunrise, nos jardins do hotel Blue Tree, se
apresentando já com o sol raiando. Ele fez jus à proposta do já tradicional evento,
conhecido como o ‘Réveillon do Amanhecer’.

N
o charmoso Espaço Pérola by PH, na animada festa da 
virada no Rio Poty Hotel & Resort, a presença do Mister Brasil, 
influenciador digital Paulo Roberto (@umtaldepaulo), 
com a namorada, Dhyesse Holanda

 O ministro da Justiça e
Segurança Pública, Flávio Dino, disse
que o seu Ministério será de
pacificação nacional e da busca da
paz verdadeira, que é fruto da justiça
para todos.

 Ele também falou em defesa
da independência e harmonia entre
os poderes. Frisou que ficaram no
passado as palavras acintosas,
agressões e tentativas de intimidação
do Poder Judiciário, substituídas por
harmonia e diálogo.

 Dino exaltou o Judiciário, por
ter, segundo ele, garantido o Estado
democrático de direito numa hora
tão difícil.

 O ministro citou três eixos de
atuação do Ministério da Justiça:
combate à desigualdade, proteção
da Constituição e defesa da
democracia.

 O Beach Soccer do município
de Paço do Lumiar tem mais um
motivo para comemorar. Quatro
jogadores foram escolhidos para
integrar um dos principais times do
Maranhão: o Sampaio Corrêa Beach
Soccer.

 A convocação veio como um
presente de Ano Novo para os
jogadores e apreciadores do esporte
no município.

 Foram eles: Igor do
Nascimento Neves e Benison Pereira,
ambos com 23 anos, na posição de
ala; Darlan Silva Dutra, de 19 anos,
na posição de zagueiro; e Alex Sales
Silva, de 23 anos, na posição de
goleiro.

 A escalação veio após os jogos
do Campeonato Maranhense de
Beach Soccer de Seleções
Municipais, realizado no início do
mês de dezembro, na Arena da
Lagoa da Jansen, em São Luís.

 No último domingo, tomou
posse como presidente da Câmara
Municipal de São Luís o vereador
Paulo Victor (PCdoB).

 Em seu pronunciamento, o
chefe do Legislativo ludovicense
afirmou que deve atuar  levando em
consideração os valores da Casa,
fiscalizando o Executivo e estando
mais próximo da sociedade.

Marcelo Tavares no TCE
O conselheiro Marcelo Tavares deu

início ao seu trabalho à frente do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, que se
estenderá até 2024. Ele foi eleito no último
mês de dezembro para suceder o
conselheiro Joaquim Washington 
Luiz de Oliveira. 

Mesa Diretora
Além do conselheiro Marcelo Tavares,

integram a nova Mesa Diretora da Corte de
Contas maranhense o conselheiro Jorge
Pavão (vice-presidente), o conselheiro

Raimundo Oliveira Filho (corregedor) e o
conselheiro Edmar Serra Cutrim (ouvidor).

Lula
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva

determinou aos novos ministros que sejam
tomadas providências para revogar os atos
que dão seguimento às privatizações de
estatais.

O despacho justifica a medida em razão
de uma necessidade de assegurar uma
análise rigorosa dos impactos da
privatização sobre o serviço público ou
sobre o mercado no qual está inserida a
referida atividade econômica.

Fabrício Vieira Domingues com a família Rocha,
que escolheu como destino o Resort Porto
Preguiças, em Barreirinhas, para passar o

Réveillon: Guilherme, o casal Francisco e Tereza
Rocha e João Pedro Rocha

DO cantor Dorgival Dantas
abrilhantou o Réveillon Sunrise,
realizado com sucesso nos

jardins do Blue Tree Hotel, no Calhau
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NILSON FERRAZ
celebrou com a família e os amigos
mais íntimos seus bem vividos 70 anos

B
em sucedido na
vida e nos negócios,
o engenheiro e
executivo

empresarial Nilson Frazão
Ferraz, único maranhense
que foi diretor do Consórcio
Alumar, onde realizou um
trabalho elogiado até mesmo
pelos mais altos executivos
da Alcoa e da Billiton.
Durante a sua gestão, Nilson
manteve um relacionamento

impecável com a
comunidade de São Luís,
conquistando simpatia para
a multinacional.
No dia 30 de dezembro de
2022, Nilson completou 70
anos – e ao lado da esposa
Flávia Araújo e dos filhos
Lucas, Nicholas e Raphael,
recebeu algumas dezenas de
amigos para um almoço
comemorativo no Bistrô
Alameda Trinta, cujo menu,

elaborado com engenho e
arte pelo Chef Warwick
Trinta, só ganhou aplausos.
O encontro foi encerrado
com discursos de saudação
ao aniversariante que,
emocionado, disse rápidas
palavras de agradecimento,
preces de agradecimento a
Deus e o tradicional coro do
“parabéns pra você” seguido
do corte simbólico do bolo
de aniversário.

Nilson Ferraz e Flávia ao lado do bolo de aniversário Fernando Sarney, Nilson e Flávia Ferraz, o Repórter PH e Teresa Sarney

Thatiana e César Bandeira

Fernando Sarney com o Chef Warwick Trinta

Kamila Paixão e Cristiano Barroso Fernandes

Rodrigo Fernandes Fernandes e Rubenice

Sérgio Mendes e Carol Ferreira

Péricles Silva e LigiaAna Lúcia Albuquerque e Teresa Martins com Maurício Macedo Santos e Ana AméliaNilson e Flávia Ferraz com Milena e o advogado Jorge Arturo

Os irmãos Lucas, Nicholas e Raphael com o pai Nilson Ferraz

Eli dos Santos Medeiros e Rose

O desembargador Antonio Bayma Júnior com uma Teresa de cada lado:
Teresa Martins  e Teresa Sarney

Ligia Silva, Ana Lucia Albuquerque, Rose Medeiros, Flávia Araújo Ferraz 
e Thatiana Bandeira

Flávia e Nilson Ferraz com Ana Lúcia e Amaro Santana Leite

A família do aniversariante: De pé, Dircy, Loury, Dilma, Baltazar Garcia, Lilia e
Terezinha; sentados: Eduarda, Demiurgo, Neto Baltazar, Cosmo e Francisco Ferraz

Dilma Ferraz com os sobrinhos Pablo (de pé), Baltazar Garcia, Nicholas e Lucas
Ferraz (sentados)
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