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Dados pessoais:
Nome Completo: Alexandra Nícolas Messier

Idade: 44

Profissão: Empresária e cantora

Estado Civil: casada

Naturalidade: São Luís – MA 

E
la nasceu para cantar e soube disso desde a ado-
lescência. Formada em Fonoaudiologia, chegou 
a trabalhar com sucesso nessa área, mas a paixão 
pela música falou mais alto e a cantora Alexandra 

Nícolas abraçou a carreira com paixão e profissionalis-
mo. Com o apoio do marido Martin Messier, que é tam-
bém seu produtor e maior incentivador, Alexandra está 
lançando seu terceiro CD, intitulado Feita na Pimenta, 
trabalho que consiste ainda em uma série de shows e pa-
lestras em escolas públicas sobre música e a valorização 
feminina na cultura da paz. Tudo isso graças ao patrocí-

nio da Potiguar, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
Mesmo com uma agenda de ensaios e shows, Alexan-

dra ainda é mãe atenciosa de um casal de filhos, sócia na 
rede de lojas do marido e esposa apaixonada. Intensida-
de e paixão são suas armas para enfrentar o mundo com 
alegria. E na sua carreira, só vale cantar se for para trans-
formar e encantar. Eis a proposta de vida e trabalho des-
sa cantora que a crítica especializada nacional já elegeu 
como a queridinha do momento. Em seu novo CD tem 
até dueto com Zeca Baleiro. Por tudo isso, Alexandra Ní-
colas é só amor e gratidão!

Música, paixão e 
profissionalismo 

O que é “família”? 
Tudo.
Signo? Câncer.
Estilo musical? Forró.
Time do coração? 
Brasil.
Largaria tudo por... 
Pela minha família.
O que detesta? Que 
usem o que eu disse 
contra mim.
O que te inspira? 
Meus filhos.
O que o dinheiro não 
compra?  Caráter.
O que causa mais 
medo?  Lugares. 
fechados.
Autoestima? Sorriso 
largo.
Ser elegante é... Ser 
feliz.
Hipocrisia? Egoísmo.
O melhor da vida é... 
Amar.
Sonho? Minha vida.
O que mais lhe faz 
feliz? A gargalhada 
dos meus filhos, eu sei 
que tudo está no lugar.
O que gostaria de 
fazer que ainda não 
fez? Viajar o mundo 
com meu amor.
Domingo é ótimo 
para... Cozinhar pra 
minha família.
Sente falta de algo? 
O quê? Minha avó 
Maria do Carmo.
A melhor hora do 
dia? Quando chego em 
casa.
O que abomina nas 
pessoas? Falsidade e 
egoísmo.
O que aprecia no ser 
humano? Respeito.
Para quem dá nota 
10? Meu marido 
Martin Messier.
Para quem dá nota 0? 
Egoístas.
Frase? Toda a Oração 
de São Francisco de 
Assis.

Com o marido Martin Messier e os filhos de férias no Canadá, 
seu segundo país do coração

Quem é a Alexandra Nícolas?
Sou uma mulher que ama com tudo, intensa em tudo.

O que a motivou a escolher a área da música e em 
especial a nordestina?
A força que eu sinto quando canto.

O que você considera como o maior desafio hoje enquanto 
cantora no NE?
Meu maior desafio é atender às minhas exigências com os meus resultados.

O que você pontua como atribuição mais importante 
para quem quer ter sucesso na música?
Respeitar o outro.

Há quanto tempo abraçou a carreira artística?
Desde o ano de 1992.

O que mais gosta de fazer quando não está trabalhando?
Ficar com minha família.

Como é sua rotina de trabalho e como consegue conciliar 
a mesma com tantas atividades e a vida pessoal? 
Minha família é sempre em primeiro lugar e organizo tudo em volta disso.

Você gosta de viajar nas férias? Qual o seu destino 
favorito?
O país do meu marido, o Canadá.

O que faz para cuidar da saúde?
Mantenho-me feliz, ando de bicicleta, faço Pilates e bebo muita água.

Existe receita para o sucesso? Qual?
Sim! O trabalho.

Um sonho que ainda não realizou?
Ganhar um Gramy Latino com o meu trabalho, quem sabe com “Feita na 
Pimenta”.

O que aprendeu de mais valioso até aqui?
Intuições.
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Jornalistas de todo o Brasil se en
com o Praia Bonita Resort & Conve
 
Os colunistas sociais e demais jornalistas presentes no 2° Fam Press Brasil no P
& Convention, no último fim de semana, no litoral do Rio Grande do Norte, voltar
dades encantados com o evento. Um dos destaques da programação, orquestr
marketing do empreendimento, Viviane Guimarães, foi o jantar de gala de aber
registramos aqui. Nele, os convidados, entre eles o presidente da Associação B
de Hotéis (ABIH-RN), José Odécio Júnior, foram recepcionados com apresentações 
ceberam homenagens do anfitrião Sérgio Boffa Pedro, proprietário do Praia Bonita 
vention, e da sua gerente de Marketing. O Fam Press (ou “press trip”, como queir
finalidade divulgar os serviços do hotel e as atrações turísticas do município de 
contou com a presença de jornalistas, colunistas sociais e formadores de opinião 
todo o Brasil. Foram seis dias onde todos os convidados puderam se divertir e 
do "all Inclusive" do hotel, em clima de muita confraternização e companheirismo
presença e só tem a agradecer pela carinhosa receptividade.

Vista Santê e Água Viva 
mostram a moda maranhense
 
A mistura de arte, beleza, cultura e a valorização do talento ma-
ranhense marcou o evento Santo de Casa, promovido pela Vista 
Santê, Água Viva e Urban Arts, na galeria localizada no Calhau, 
na última terça, 26. A iniciativa apresentou a coleção de artes 
“Construtivismo Russo com uma Bossa Brasileira”, além das no-
vas estampas da Santê, criadas por artistas maranhenses, e da 
coleção "Sotaques", da Água Viva, com peças inspiradas na ri-
queza cultural do estado.

Os sócios da Urban Arts São Luís, 
Frederico Guerra e Fernando Cabrera A instablogger Dê Cavalcante

Pedro Henrique Freire, da Vista Santê, e Rizza Fernandes

Alana Bogea, da Água Viva, e Gino Longhi

Jornalista Karine Baldez

Modelo Deise D’Anne com peças da 
Coleção Sotaques, da Água Viva

A colunista social de 
Fortaleza, Patrícia Porto A instablogger Flávia Batista

A instablogger Miriam Soares

Modelo apresenta estampa da Vista Santê

A arquiteta de interiores 
Bianca Tereza

Miss Rio Grande do Norte 
Monique Sandrelly Rego

O prefeito de Nísia Floresta Daniel Marinho, Viviane
ting) e Sérgio Boffa (diretor-presidente do Resort Pr

Marcos, Hugney, Zenita Almeida, Viviane Ferreira, Jam
Monteiro, Ana Cláudia Thorpe, Vera Souto , Ricardo Oliv

Sérgio Boffa, Yluska e Rogério Almeida

Mauro Piccine, Rosiley e Thiago Soares
Sandra Pereira (SC)

Ângela Gued

Fernando Fi
Rodrigues e

fotos: Hugo taques/divulgaçãofotos: divulgação
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e encantam 
onvention

no Praia Bonita Resort 
, voltaram para suas ci-

questrada pela gerente de 
abertura do evento, que 

Associação Brasileira de Indústria 
esentações culturais e re-
aia Bonita Resort & Con-

queiram) teve como 
município de Nísia Floresta, e 

opinião de veículos de 
tir e conhecer os serviços 

companheirismo. NM marcou 

Feira de projetos da educação infantil Dom Bosco
 
 Os alunos da Educação Infantil do Colégio Dom Bosco deram um show de inovação, criatividade e múl-
tiplas habilidades no último sábado, na apresentação dos trabalhos da Feira de Projetos da Educação In-
fantil. A sede da escola no Renascença recebeu as famílias dos alunos, que conferiram de perto as diversas 
produções dos alunos envolvendo linguagem, natureza, sociedade, matemática e arte. Graças à moder-
na metodologia de aprendizagem ativa, que desde cedo estimula os aprendizes a serem autores críticos da 
construção de seu conhecimento, as crianças surpreenderam a todos com belos projetos que uniram cria-
tividade, inovação e tecnologia.

Falcão Neto, Altamir Miranda e Adriana Falcão com as alunas Maria Helena, Mariana e Amanda

Socorro Teixeira, Fábio, João e Aparecida Pflueger Adolfo, Margarida e Márcia com os pequenos Marina e Miguel

Janaína Costa e Marcelo Murad com 
Jamil, Miguel e Matheus

Caroline Peixoto com Heitor, Marina, Cláudia 
Peixoto e Henry Duailibe com Frederico

Ricardo, Elaine Maciel, Bruno e Enzo

Camilla Abdalla com o filho e a avó Marly Abdalla

Carol Cabral, Ana Rachel e Dennis Guilhon com 
Ana Tereza, Ana Luiza e Ana Clara

A produtora Cássia Melo com o filho Miguel Manuelly Duarte e Josane Marinho

iane Guimarães (Marke-
t Praia Bonita)

ames Silver, Aninha 
 Oliveira e Christiano Coelho

uedes

o Fischer, Cynthia Carla 
es e Hugo Taques

Grupo de artistas locais apresentando elegante espetáculo

Colunista NM sendo homenageado por 
Viviane Guimarães e Sergio Boffa (da direção do Resort)

Rogério Almeida, Ana Cláudia Thorpe, Ricardo e Vera Souto 

Toinho Silveira (Natal), Hugney 
Bisneto e Luciano Rocha (CE)

Viviane Guimarães e 
Gustavo Siqueira

Colunista  Maria Leônia

James Silver e Viviane Ferreira

Aninha Monteiro e Sergio Boffa

fotos: DANIELLE VIEIRA
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“Eu, pecador, absoluto em meu pecado, todo 
poderoso construtor dos meus desvarios, 
confesso-me a mim. Persigno-me, persigo-me, 
prossigo nesta impossível impassível jornada, 
trama indecifrável. Eu, pecador, crivado pelas 
setas e espinhos da dúvida, indivíduo no mundo, 
persigo meu sonho. E meu sonho intromete-se 
em minha vigília, soltando no ar os seres que 
povoam minha mente”

(William Blake)

MORDA A VIDA 
Sofro danos de memória recente. De uns tempos pra cá, às vezes, 
lembro só dá sombra da flecha que me acerta...
 
Outro dia li ou ouvi um pensamento alto, não sei ao certo, que 
caiu sobre minha cabeça feito um piano. Distraído, nunca mais 
esqueci. É o seguinte... Diz que há duas maneiras de partir: 
uma é ir embora, outra é enlouquecer. Há quem siga os dois 
caminhos: um pé na doideira de partir, outro na loucura de ficar. 
Então, se a gente prestar bem atenção não é o destino que conta; 
nunca contou, nem história alguma. Mas é o caminho. Ou os 
caminhos... E de fato, o único destino que existe, de que se tem 
notícia (pelo menos do lado de cá), é o de se infinitar (que quer 
dizer morrer, em poesia crua).
 
Entre os caminhos à nossa frente, ao lado, esquerda, direita, por 
trás, dentro e fora, e lá adiante, perto ou longe, o nosso destino 
é morrer. Então, o que nos resta? Uma palavra: viver. Mais: tudo 
o que se sente. Clarice Lispector escreveu que viver é perigoso. 
Eu acho uma loucura. E enquanto William Blake dizia que 
“o caminho do excesso conduz ao Palácio da Sabedoria”; eu 
continuo achando a vida uma loucura.
 
É Céu e Inferno. É espelho e reflexo. É bate e volta.
 
Se a dos outros (a vida alheia) é sempre uma loucura pra nós, a 
nossa fatalmente é uma loucura para os outros. E os outros são 
os outros. Tem verdade mais absoluta que essa? Tem: você é você. 
Ainda assim, não nos conhecemos. E quando achamos que nos 
sabemos nus, mudamos. A vida é mesmo uma loucura. Melhor 
que seja. Pra quem?
 
A grama do vizinho ainda é mais verde? Ou é teu jardim (em 
jarro) que tem muito cimento?  Se tudo tem dois lados, toda 
casa tem quintal. Quem não tem quintal, tem terraço; quem 
não tem terraço, tem sacada; quem não tem... Tem janela. 
Todo mundo tem janela (que sejam os olhos!). Ou a gente olha 
a vida enxergando em  volta da nossa própria casa, ou vamos 
ver pelo buraco da fechadura e ficar só na fresta da vida alheia, 
feito emoção de Big Brother, de payper view. E se os olhos são as 
janelas da alma, você vendeu a sua? E quem pagou?!
 
Não fui eu; tá na Bíblia... Quem escreveu foi Marcos, o apóstolo; 
falou que foi Jesus quem disse: “de que adianta ao homem 
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?”.  Acredite: já li a 
Bíblia várias vezes, dia e noite, mas (ainda que à tardinha) onde o 
outro lê negro, eu leio branco. Às vezes, somos todos daltônicos, 
monocromáticos ou coloridos. Uns sim, uns não, outros nem 
tanto. E ainda sobram os “talvez”.  Mas, cá pra nós, toda alma sem 
a carne é morta. 
 
É... A vida é uma loucura. Quer ver?! Desliga a televisão. Feche o 
jornal. E vá dar uma volta, em si. Prove, morda a vida. Vou repetir: 
mordendo a fruta, o homem enfim compreende. É que existem 
pessoas que acham que estão de barriga cheia só porque leram 
atentamente o cardápio.
 
... Eu tô nessa desde o começo da nossa conversa: na loucura de 
partir e na doideira de ficar (com você), caro leitor.  Findo como 
na vinda; William Blake de novo. E faço das palavras dele minha 
loucura feliz desde domingo ressacado de lembranças: “Eu, 
pecador, absoluto em meu pecado, todo poderoso construtor 
dos meus desvarios, confesso-me a mim. E jogado sobre a 
poltrona, nestas tardes monótonas e quentes, pressinto e 
antecipo a queda da próxima mosca, e o ranger de dentes das 
peras, deixadas solitárias na fruteira”.

PORTOBELLO SHOP 
Imagine uma loja sofisticada com o que há de mais moderno e belo em revestimentos... Agora, junte a esse cenário, convidados 
mais do que especiais, comida assinada por uma das maiores banqueteiras do Maranhão (Célia Rossetti) e uma seleção de 
músicas capaz de mexer com a alma: além deste DJ, foi formada a Instrumental SIM, uma camerata exclusiva para o evento, com 
músicos fora de série!! Foi show a inauguração da Portobello Shop, em São Luís! Em uma noite agradável e bem badalada, os 
jovens empresários ANDRÉ REZENDE e HELDER MARTINS receberam arquitetos e executivos da poderosa franquia, considerada 
a maior empresa de revestimentos do país. A gente estava por lá como designer de interiores, DJ e jornalista,  conferindo os 
lançamentos, fazendo a trilha sonora e observando tudo, feito a trindade nada santíssima, mas bem feliz com o resultado desse 
evento! Quer conhecer a megaloja? Passa lá. A Portobello fica na Avenida dos Holandeses. E posso falar?! Vale a visita, mas se você 
tiver de dieta, evite: o café com delícias que têm no charmoso espaço é tão tentador quanto os revestimentos incríveis! Ah, diz que 
vão ter vários encontros. Eu não resisto!

FOTOS: EDUARDO BRANDÃO

SANTO DE CASA FAZ MAIS QUE MILAGRE: 

VESTE CORPO, PAREDE E ALMA! A iniciativa 
“Santo de Casa”, realizada pela galeria Urban Arts São 
Luís, Vista Santê e Água Viva, promoveu um desfile de 
valorização da cultura local e de incentivo à arte, na 
última terça (26). Embalados pelo som de toadas de 
bumba meu boi e outros ritmos do período junino, com 
participação luxuosa do DJ Jorge Choairy, o público 
acompanhou o lançamento da coleção “Sotaques da 
Água Viva e das novas estampas da Santê, desenhadas 
por artistas maranhenses. Já a Urban Arts apresentou 
artes com a temática “Construtivismo Russo com 
uma Bossa Brasileira”. A galeria, dos sócios Fernando 
Cabrera e Fred Guerra, fica localizada na Avenida dos 
Sambaquis, no Calhau. E bem na foto: os anfitriões do 
‘Santo de Casa’, PEDRO FREIRE, DA SANTÊ; ALANA 
BOGEA, DA ÁGUA VIVA, E OS SÓCIOS DA URBAN ARTS, 
FRED GUERRA E FERNANDO CABRERA! 

Agitador cultural, editor de algumas dezenas de livros pelo selo 
da Clara Editora e também escritor de prosa & poesia, FÉLIX 
ALBERTO LIMA foi eleito na última quinta-feira para a Academia 
Maranhense de Letras. Ele vai suceder o saudoso jornalista, 
escritor e roteirista José Louzeiro, que partiu dessa pra outra no 
finalzinho de 2017. Félix Alberto já tem alguns anos de estrada no 
mundo das letras – ele deve lançar no início do segundo semestre 
o seu próximo livro de poemas Filarmônica para fones de ouvido 
(pela Editora 7Letras) – e certamente terá muito a contribuir 
com a Academia. Eu sou fã de carteirinha desse meu amigo cult, 
danado e escritor dos melhores que conheço! Agora quando a 
gente se encontra, seja em uma viagem para Madrid ou Lisboa, 
para ouvir música e até atacarmos juntos de deejays com seus 
raros vinis, a festa é outro livro! 

MAEME MENESCAL, CÍNTIA REBOUÇAS, 
HELDER MARTINS E LUCIANA DIAS

IvANIR CAMpELO E MARTHA BERTRAND

IvANI CAMpELO E TÂNIA BARRETO

ALEXANDRA REZENDE

DAYSE RODRIGUES E 
LAURA KZAM

RICARDO BOGÉA, BIANCA TEREZA, 
KARLA MENDES

pATRÍCIA SOLEDADLARISSA CATOSSI

BRINDE DOS FRANQUEADOS DA pODEROSA MARCA COM JOSÉ 
GONÇALvES JR (vICE-pRES. NEGÓCIOS pORTOBELLO) E KENARD 
ANDRADE

HELDER MARTINS E ANDRÉ REZENDE

IRAMAIA RABELO E ELOINA REIS

FRANQUEADOS E EXECUTIvOS pORTOBELLO

Félix Alberto Lima com a atriz Rosamaria Murtinho, em noite de 
lançamento de um dos seus livros, na Livraria Argumento, no Rio


