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Mauro Ramos 
O Mister Continente Brasil 2018

Dados pessoais:

N
a edição deste domingo, apresentamos a história do jovem Mauro Ra-
mos, de 24 anos, que conquistou o seu sexto título e agora representa o 
Maranhão como Mister Continente Brasil 2018. Ele também teve outras 
conquistas, como: Mister Imperatriz, Mister Maranhão, Mister Nordeste 

e Mister Brasil Tur Handsome.
Na entrevista, o maranhense destaca o início de sua carreira e como consegue 

administrar o seu tempo com a família, trabalho e competições. Também a impor-
tância da sua família em cada decisão importante. 

O que é “Família”? Base

Signo? Áries 

Estilo musical? pop

Time do coração? Vasco 

Bebida: Whey protein com água de coco. 

Livro de cabeceira? Bíblia 

O que gosta de vestir? liberdade define.

Não troca, não vende e não empresta?  Sapatos

Se não fosse aqui, onde gostaria de viver? EUA 

Amar é...: cuidar e proteger

Largaria tudo por... minha família 

O que detesta? mentiras 

O que te inspira? meus sonhos

O que o dinheiro não compra? Felicidade 

O que causa mais medo? Perder minha mãe 

Autoestima? alta. 

Hipocrisia? jamais 

O melhor da vida é... aproveitar todas as opor-
tunidades 

O que mais lhe faz feliz? Felicidade dos outros 

Principal qualidade? perseverante 

O que gostaria de fazer que ainda não fez? nos-
sa, são tantas viagens 

Domingo é ótimo para... Curtir a família e co-
mer besteira.

Sente falta de algo? O quê? Da minha mãe que 
mora longe. 

A melhor hora do dia? Hora do treino.

O que abomina nas pessoas? Falsidade

O que aprecia no ser humano? Generosidade 

Para quem dá nota 10? Cristiano Ronaldo 

Para quem dá nota 0? Políticos que não cuidam 
da sua cidade.

Frase? Se for fazer, que seja fod* então, porque o 
mundo tá cheio de nota 7 se achando.
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Quem é o Mauro Ramos?
Então, o Mauro Ramos é um cara extre-

mamente organizado que divide sua vida 
em partes, um cara que tem uma rotina bem 
corrida, mas que tenta sempre planejar o 
seu dia, apesar da imprevisibilidade. No 
meu lado profissional, tento separar tem-
po para cuidar dos detalhes como mister, 
modelo, digital influencer e minha profis-
são de formação.  

Tem o Mauro que se dedica à família e 
amigos, o Mauro vaidoso que cuida da sua 
estética e saúde e que se preocupa sempre 
em dar atenção a todos, seja amigos, famí-
lia, colegas e fãs. 

Que se preocupa em ser sempre simpá-
tico, educado e generoso. Um cara bem-hu-
morado, que gosta de praia, academia, ci-
nema, jogar bola e viajar. Meu lado mister 
talvez seja o lado que eu mais aprendo e 
me encontro como pessoa. É extremamen-
te prazeroso ser reconhecido e apreciado 
pelas pessoas, poder viajar, fazer eventos, 
presenças, desfiles, fotos. Conhecer novas 
pessoas e lugares.

Sou extremamente grato pelas pessoas 
que estão ao meu lado, aos meus patroci-
nadores que me dão total apoio para que 
eu esteja sempre no meu melhor momento 
e me sinta sempre seguro e com uma boa 
autoestima. Sou um cara que sempre ten-
to manter uma boa alimentação, mas não 
abro mão de comer o que gosto, faço ativi-
dade física seis vezes na semana. 

Os títulos conquistados
A princípio, foi um convite de um pa-

trocinador que teve como proposta em me 
apoiar e investir em mim, por acreditar no 
meu potencial dentro dos quesitos pedidos 
no concurso de Mister. 

Primeiramente me tornei Mister Impe-
ratriz aclamado por jornalistas e colunistas 
da cidade local, é um lugar onde já passei 
um tempo e tenho família, logo em seguida 
participei do Mister Maranhão com mais 
de 20 candidatos, ganhei o título, tempos 
depois participei de um concurso chamado 
Garoto  e Garota Passeio, organizado por 
um dos shoppings de São Luís, ganhei, me-
ses depois participei do concurso nacional 
Mister Brasil Tur, onde ganhei dois títulos, 
Mister Nordeste e Mister Brasil Tur Handso-
me ( que significa: mister mais belo) quase 
um ano se passou e participo do concur-
so nacional Miss e Mister Brasil Continen-
te, um concurso com quase 90 candidatos 
somando meninos e meninas, candidatos 
de vários estados e me consagro, chegando 
ao topo e ganhando. Me tornando o Mister 
Continente Brasil 2018. 

Realmente todos foram experiências 
magníficas, onde aprendi muito, evoluin-
do meu lado pessoal e profissional. É gra-
tificante ser reconhecido pelo seu esforço, e 
virar símbolo e inspiração para os jovens. 
O Mister me acrescentou muito, me mu-
dou como pessoa, tanto o modo como eu 
falo, me comporto, me visto, o que eu evi-
to, como trato.

Não consigo ir a esquina de casa, ou pa-
daria por exemplo, se não for bem vestido, 
não consigo sair de casa sem um sorriso 
no rosto e passar simpatia, educação e ser 
gentil com as pessoas. 

O Mister Continente Brasil 
2018 como funcionou?

O concurso aconteceu em João Pessoa na 
Paraíba, onde praticamente 90 candidatos 
misturando homens e mulheres de todos os 
estados, ficamos 5 dias confinados em um 
hotel de frente pra praia de Tambaú, aconte-
ceu durante esse tempo provas como: prova 
de melhor corpo, prova glamour (elegância 
) prova física, prova de fotogenia , prova de 
talento, prova de traje típico, prova fashion 
e prova cultural. Teve passeios pela cidade, 
onde acontecia algumas provas, fizemos um 
passeio de catamarã as piscinas naturais 
de picaozinho, visita ao lar do idosos, vi-
sita ao forte de Santa Catarina - Cabedelo.

Foi difícil? Faria algo diferente?
As dificuldades sempre existem, até pelo fato 

de você dividir uma preparação em si, com o 
resto das suas obrigações. Faltou um pouco de 
apoio financeiro, mas com muito esforço e de-
dicação conseguimos chegar ao topo. Sempre 
acho que posso melhorar em algo ou em algu-
ma coisa, mas conseguimos levar um conjunto 
interessante para o concurso e era essa minha 
proposta, ser bom em tudo e em todas as provas. 

Qual o seu maior sonho hoje?
Conquistar um título internacional. Fa-

zer história para o Maranhão.

Qual a importância da 
família para você em relação 
aos concursos?

Sem dúvidas, o apoio da família é pri-
mordial, pois são eles que nos dão força para 
continuar lutando pelos nossos sonhos, são 
os nossos maiores incentivadores e nos aju-
dam até equilíbrio emocional para enfren-
tar qualquer tipo de adversidade.

Se pudesse escolher outra 
área de trabalho. Qual seria e 
por qual motivo?

Talvez seria educador físico ou nutricio-
nista. Pois é uma área que me agrada, que 
acho interessante e que admiro. 

O que aprendeu de mais 
valioso até aqui? 

Que você não chega a nenhum lugar so-
zinho, mas que tuas conquistas só depen-
dem exclusivamente e unicamente de você.

Um lugar em São Luís que 
mais gosta? 

Sou um fã das praias da Ilha.

Nas horas livres. O que 
prefere fazer? 

Comer uma coisa gostosa, deitado na 
minha cama, assistindo um filme na Netflix.

O que você fez 
profissionalmente que te deu 
sucesso, mas que você não 
gostaria de repetir? 

O sucesso teu seu lado bom e ruim, você 
tem que aprender a lidar com isso, passei 
ser um cara bem mais visado e criticado. 
Pessoas que te julgam e criam um estereóti-
po seu, sem nem te conhecer pessoalmente. 

Nome completo: Mauro Henrique Vascon-

celos Ramos Júnior

Idade: 24 anos

Profissão: Engenheiro - servidor público 

Cidade natal: São Luís

Mauro Ramos com a família
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O hambúrger, sanduíche que 
hoje é mundialmente famoso no 
mundo, surgiu na Alemanha na 
cidade de Hamburgo, e só em 
meados de 1880 teria sido levado 
para os Estados Unidos, país no 
qual ganhou consumo de massa 
e fama mundial. Atualmente, a 
moda é preparar o hambúrger 
misturando tipos de carnes, ou 
seja, criando-se blends e mistu-
rando com molhos especiais e 
recheios que tornam o produto 
final um prato gourmet.

E o hambúrger artesanal e 
gourmet foi o tema do workshop 
realizado na Cozinha Potiguar, 
da loja Potiguar do Cohafuma. 
A aula com lotação máxima foi 
realizada pelo designer Rafael 
Salomoni Maciel, do staff da 
Potiguar, que é um amante da 
gastronomia e super talentoso 
na produção de receitas fáceis 
e saborosas. A turma não ape-
nas aplaudiu as dicas ensina-
das, como provou e aprovou 
o resultado prático das recei-
tas – um hambúrguer artesa-
nal com cenoura carameliza-
da e uma mousse de morango 
para a sobremesa.

Oficina de 
hambúrger 
artesanal

Camila Brasil com o  professor Isnaldo Pereira

A galera aprovou as delícias preparadas por Rafael Maciel

Rafael Maciel com a mãe Stella Maris  que foi conferir a aula na Cozinha Potiguar

Eteval

Wilson

Os g

Rafael Maciel com a turma lotada na Oficina de Hambúrger Artesanal na Cozinha Potiguar

DANIELLE VIEIRA

Sob o comando de Werther Bandeira a Villa 
do Vinho Bistrô se consolida como um dos points 
do vinho e da boa gastronomia na Ilha, e o acon-
chegante restaurante da Av. Mário Andreazza 
ainda oferece música intimista aos clientes de 
quinta a sábado. Uma opção certa para casais, 
famílias ou grupo de amigos que gostam de ce-
lebrar a vida exercitando os sentidos do olfato e 
do paladar, com deliciosas harmonizações eno-
gastronômicas. A coluna registrou quem passou 
pela Villa do Vinho recentemente.

Noite de vinhos com 
elegância e badalação 

Marcelo e Fabíola Brasil

 Jean e Andrea Matos com Elvira Fecury

A cantora Cecília Leite

 O casal Marco Antônio e Heloísa Rocha

Rodolfo Almeida e Julianderson Bandeira

Liliane e Dagoberto Silva

DIVULGAÇÃO

O apresentador William Santos, do Pro-
grama Top KidsTeens, promoveu com mui-
to sucesso a 1ª edição do Prêmio Top Kids-
Teens. O evento aconteceu dia 26 passado, 
nos salões luxuosos do Structura Buffet e 
contou com vários parceiros, entre eles, 
Mirian Ericeira Decorações, Ad Fest Pro-
dutora, Lumens Projeção Mapeada, Plata-
forma Mini Blogueiras Maranhão, Platafor-
ma Minifashionistas Maranhenses, Tânia 
Mara Doces, Balões Mágicos e Cia, Marcello 
Cláudio Eventos e Cerimoniais, Gisele’sArts 
e Cakes, Fernanda Marques Mousses Cakes, 
Doce de Leite e Marpe Produções, além da 
apresentação da jornalista Rejanny Braga 
e da cantora mirim Gabi Bandeira, com a 
Banda Deeloop. Acima as homenageadas 
e ao lado o apresentador William Santos 
com a topblogueira Crystal Freire, que foi 
homenageada. 

Prêmio Top KidsTeens 
homenageia crianças 
maranhenses



3
São Luís, domingo, 2 de setembro de 2018
Elite

O clima de descontração, solidariedade e boas 
amizades marcou o aniversário da querida Natália 
Macedo, promotora de Justiça do Estado, num sába-
do ensolarado, na Ponta d'Areia. Além de familiares 
da advogada, por lá passaram grandes amigos, in-
clusive de Fortaleza (CE) e colegas da magistratura 
maranhense, que não só homenagearam a aniver-
sariante com sua alegria, como também exercita-
ram a solidariedade em prol dos animais de rua, já 
que ela fez  questão que os presentes se transfor-
massem em doações para esta bela campanha. Pa-
rabéns duplamente.

“Festa do bem” para a 
promotora Natália Macedo

Nair Brito, NM, a aniversariante Natália Macedo, Adalberto Teobaldo, Haroldo Ribeiro, Manuela Moura e Raquel Castro

evaldo Trajano e  Victor Cinta (Tramontina)

ilson Jr. (Coral)

Anderson Penha, do staff de Marketing do 
Grupo Potiguar

Thaylana Souza

Os gerentes Lima e Nilde Moraes com a arquiteta Laelia Costa

Natália Macedo com os pais 

Natália Macedo com os colegas do Ministério Público do Maranhão

Sandra Garcia,  Jamile Pacheco, Natália, Talita Cordeiro, Va-
nessa Nunes  (com o bebê  Júlio Cesar) e Sandra

Galera bonita de Fortaleza que veio prestigiar a aniversariante

Crystian Boucinhas, Natália e o colunista NM

RIBEIRO JUNIOR
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“Abençoados os 
que esquecem, 
porque aproveitam 
até mesmo seus 
equívocos”
(Nietzsche)

DELETE
 

A vida não tem “Ctrl Z”. Isso é um fato, 
infelizmente. Eu sei que tem gente que vive 
até num eterno “Ctrl C , Ctrl V”. Até aí, tudo 
bem (não sei realmente pra quem...). Agora, 
pasme: diz que o que vem por aí pode ser a 
tecla dos nossos sonhos: “Del”. Vamos de-le-
tar definitivamente coisas e pessoas de nossas 
vidas?! Oba!
 
Pois é, parece um filme... Lembra de “O Brilho 
Eterno de Uma Mente sem Lembranças”?! Fiquei 
sabendo que a vida imita a arte faz tempo. 
Então, diz que  (faz um tempo já) um grupo de 
pesquisadores da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul conseguiu apagar a memória de 
ratos (nós humanos e ratos temos muito em 
comum: impressionante!) em um experimento 
que aponta para uma nova classe de 
medicamentos psiquiátricos. Usando roedores 
para simular o TEPT (transtorno do estresse pós-
traumático), os cientistas conseguiram mostrar 
que uma droga experimental pode servir para 
tratar humanos. Huummm...
 
Que lindo, né?! E minha mente foi direto ao filme 
que falei agorinha. Não viu?! Pois vá ver já!
 
O roteirista Charlie Kaufman é um sujeito 
curioso. Leu uma frase (a de Nietzsche citada 
aqui em cima, na coluna) e um poema (“Feliz 
é o destino da inocente vestal/ Esquecida pelo 
mundo que ela esqueceu/ Brilho eterno da 
mente sem lembrança!”) e deles escreveu um 
filme. Não somente um filme, “o filme”, o melhor 
do ano de 2004, um dos grandes da década.  São 
dele, também, os outros brilhantes: “Quero Ser 
John Malkovich” (1999) e “Adaptação” (2002).
 
Resumindo no osso, o filme “O Brilho Eterno 
de Uma Mente sem Lembranças” fala de 
pessoas que apagam todas as lembranças 
que viveram com outras para não sofrerem 
mais. Na história há um médico que apaga 
as memórias especificas, numa espécie de 
operação “Ctrl+Alt+Del”.  E pronto: finalizar 
tarefa. Perfeito!
 
Ora, ora, cá pra nós: em se tratando de fim de 
relacionamentos, as lembranças só servem para 
martirizar – ou porque elas são boas, ou porque 
são péssimas. As boas fazem a gente sofrer 
porque dá saudade, e saudade não leva ninguém 
a um estado de felicidade. As ruins não precisam 
nem dizer nada; elas já dizem: levam-nos juntos 
ao fundo do poço. E sabe o que tem no fundo 
do poço? Só o fundo do poço. E dependendo do 
poço, o buraco é grande.
 
Enquanto os cientistas entram na corrida pela 
busca de fármacos mais adequados para atacar 
esse problema, o que fazer para aliviar a dor?! 
Viver a base de Rivotril?! Há quem consiga. Mas 
as provas da relação ainda estão lá... Vivas!
 
Diz que existem muitos prejuízos no fim de 
uma relação. Alguns fins até são lucros (é depois 
que você enxerga). Mas entre perdas e danos, 
o que mais me quebra é a trilha sonora que vai 
junto, ou que se perde, ou que fica (o que pode 
ser pior). É como sentir o perfume da pessoa 
que você amou, impregnado no teu corpo toda 
vez que você ouve "aquele som". No meu caso, 
pode ser pior... porque como sou viciado em 
música, é uma trilha sonora inteira: de coisas 
novas, grandes músicas, descobertas... Tudo 
compartilhado, que no final fica mais parecendo 
um réquiem de um sonho.

Depois que a dor passa, você vê que foi só a 
trilha de uma história. Aí, você se lembra de 
Hilda Hilst: "Quem és? Perguntei ao desejo. 
Respondeu: lava. Depois pó. Depois nada". E 
fica livre pra apertar o play de novo e fazer outra 
trilha sonora, com uma nova história de amor!!!
 
Em todo caso, espero que chegue logo o dia em 
que, feliz da vida por estar recebendo o grande 
prêmio da felicidade humana, direi:   – Gostaria 
de agradecer a todos (e a quase ninguém ao 
mesmo tempo), principalmente aos ausentes... 
Meus sinceros agradecimentos em especial 
a coisa que mais me ajudou a chegar aqui: a 
indústria farmacêutica, tão poderosa que me 
deixa assim, bem! E a toda tecnologia que põe 
fim às nossas catástrofes internas, traumas e 
memórias com seus insuportáveis flashbacks.

Camila Vieira e Alvim Neto

E terça-feira passada, o novo salão da superprofissional Rosete 
Gonçalves e da empresária Quitéria Gonçalves abriu suas 
portas em uma noite cheia de beleza! O Studio Capelli D’Oro, 
que fica no Centro Comercial Fecomércio, na Avenida dos 
Holandeses, Quintas do Calhau, é uma espécie de templo 
sagrado do alongamento de fios. Mas não espere de lá um mega 
hair meia-boca. Nunca! A Rosete é a deusa dessa técnica na 
Ilha e seu poderoso salão reúne uma clientela supervip, muito 
exigente e ultrafeliz com os resultados. E foi isso que a gente 
viu no disputado coquetel de inauguração, onde, também, fiz 
a trilha sonora da noite: mulheres cujas belezas são uma forma 
de inteligência e, claro, homens que amam essas mulheres!

Quitéria e Rosete Gonçalves, as donas do pedaço!

Marcony  Farias,  Alberlira Santana,  Crisalida Tavares e Elquielly Gonçalves

Carlos Airton, Thisci Mesquita, Carmem Mesquita e Fernando Barbosa

Aparecida Suassuna,  Rose Ribeiro Silva e Raphael Melo

Alexa Braz,  Elquielly Gonçalves e Grazi Milhomem

Patrícia Lopes e Mayra Goulart

FOTOS: HERI CARVALHO

STUDIO CAPELLI D’ORO 

CHEGA CHEGANDO!

VOX CONCEPT, EMPÓRIO ARMANI E CHIVAS 18
E no último dia 23 de 
agosto, a multimarcas 
masculina Vox Concept, 
a grife Empório 
Armani e o Chivas 18 
realizaram, juntos, um 
evento exclusivo onde 
reuniram gente elegante, 
homens poderosos, 
moda, música, delícias 
e, claro, uma poderosa 
degustação do 
incomparável whisky 18 
anos. (E eu era o DJ mais 
feliz do mundo tocando 
naquela noite: estava com 
minha bebida favorita, 
no universo da moda que 
amo!). O coquetel, que 
rolou na poderosa loja da 
Avenida dos Holandeses, 
teve as presenças ilustres 
da diretora comercial da 
Giorgio Armani Brasil, 
Joana Salamon, e o 
embaixador do Chivas 
no Brasil, Eduardo 
Rotella. Foi um sucesso! 
As empresárias Petrúcia 
Costa e Pollyana Barros 
(Club Donna Moça e Vox 
Concept) receberam em 
grande estilo seus clientes 
fiéis! Vida  longa ao estilo 
e ao bom gosto dessa loja 
que brindamos nessa tão 
concorrida noite! Confira 
alguns convidados que 
passaram por lá... 

FOTOS: BUXIXO VIRTUAL

Arnaldo Ferreira Filho, Daniel Sousa, 
Leonardo Henrique Ferreira e Thiago Barros

Stephanie Tarraf, Clícia Assub, Maria Amélia 
Mussi e Elis Regina

Edmeé e Froz
Shaullo e Thiago Pimenta 
(leia-se Maisson Eventos) 

Fred Guerra e Joana Salamon, 
diretora comercial da Giorgio 
Armani Brasil Petrúcia Costa e  Pollyana Barros

O embaixador do Chivas 18 no Brasil, 
Eduardo Rotella, com Polênia Dias e Lia Karla


