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Xand Avião 
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São Luís, domingo, 9 de setembro de 2018

N
ada de tristeza, é só alegria 
/ Eu, vocês na mesma sin-
tonia / Faz o x porque a noi-
te vai ser brilhante / Faz o 

x ae / Faz o x do comandante”. Quando 
Xand Avião lançava essa música, após a 
saída da sua amiga Solange Almeida do 
grupo Aviões do Forró, logo se percebia 
que algo diferente estava vindo, um novo 
Aviões ali sendo construído e aos poucos 
o nome “Forró” foi sumindo das divul-
gações, ficando apenas “Aviões”. Hoje, a 
marca “Xand Avião” encontra-se mais evi-
dente, como se ele, o comandante, esti-
vesse hoje na sua carreira solo, mas sem 
falar nada a ninguém. 

Se essa era a ideia ou não, parece que 
deu certo. No início de setembro, Xand 
levou para Arena Castelão, em Fortaleza 
(CE), mais de 49 mil pessoas para a festa 
Fantasy Park.

A festa à fantasia, que já virou tradição 
entre os fãs da banda, atraiu uma verda-
deira multidão ao estádio, palco de gran-
des ídolos internacionais em 2013, como 
Paul McCartney, Beyoncé e Elton John.

Conversamos com o cantor para sa-
ber sobre o evento, a carreira, a relação 
com Solange Almeida e, claro, não per-
demos a chance de comentar sobre o que 
sente quando estar em São Luís e qual a 
importância do Maranhão na sua histó-
ria musical. 

Você tem uma relação com o 
Maranhão muito forte. Pode-
mos até afirmar que o início 
da história de vocês se mistu-
ra um pouco com as primeiras 
apresentações do grupo no es-
tado. Correto?

Sempre fui muito bem recebido no Ma-
ranhão, é um lugar que eu adoro e tenho 
muito carinho. Desde o começo fui abra-
çado pelo estado, que nos deu apoio e amor 
durante toda a nossa trajetória. 

Com a saída da Sol, parece que 
o Aviões se “reinventou”, ga-
nhou uma nova sinergia tal-
vez com o público e, claro, sem 
perder a sua essência. Como 
explica isso?

Nós entramos em uma nova fase, e op-
tamos por repaginar a banda toda. Desde 
a identidade visual a incorporar novos rit-
mos à nossa música. E desde então tenho 
recebido ainda mais carinho do público, 
que nos abraçou de uma forma incrível. 
Sou muito grato por tudo o que aconteceu 
em nossa história, e a Nação Aviãozeira é 
o fator principal. A força que temos junto 
de nossos fãs nos fizeram ainda maiores 
para seguir novos caminhos.

Continua em contato com a Sol?
Sim! A Sol é minha amiga e comadre. 

Eu sou padrinho da filha dela, e ela é ma-
drinha do meu casamento. Nós encerra-
mos a nossa parceria musical, mas ainda 
somos parceiros na vida.  

Em um futuro DVD, podemos 
ter o reencontro de vocês?

Eu participei do primeiro DVD da car-
reira solo dela, mas não temos mais nada 
programado.

O último show em São Luís foi 
o Triple AAA, a cidade literal-
mente parou para receber vo-
cês. Como explica essa força 
toda no estado?

Eu sou muito grato por todo esse apoio 
e carinho que recebo em São Luís. A Na-
ção Aviãozeira é forte na cidade e me dei-
xa muito orgulhoso! Faço questão de re-
tribuir toda vez fazendo uma festa bem 
bonita para os maranhenses!

Tem medo de fracassar?
Eu trabalho muito para que tudo saia 

conforme o esperado. Mas sei que a vonta-
de de Deus prevalece e tudo vai dar certo. 

Faria algo diferente se pudes-
se voltar ao passado?

Eu acredito que as escolhas que eu fiz 
me trouxeram até aqui. É uma trajetó-
ria que gosto muito e não mudaria nada.

Você e o cantor Wesley Safa-
dão fizeram uma apresenta-
ção recente em Teresina juntos, 
um evento, teoricamente cria-
do especialmente para vocês 
em homenagem ao aniversário 
da cidade. Será que essa ideia 
pode ganhar também outras 
cidades?

O Festival de Aniversário de Teresina 
foi incrível! Muito alto astral, o público 
estava muito animado, cantando junto 
e colaborou para que o show fosse ainda 

O que é “Família”? Amor
Signo? Áries
Estilo musical? Forró
Time do coração? São Paulo
Bebida? Vinho
Livro de cabeceira? Jesus o maior psicólogo que já existiu
O que gosta de vestir? O que me deixa exótico!
Não troca, não vende e não empresta? Minhas bikes. 
Se não fosse aqui, onde gostaria de viver? Num mundo sem 
inveja. 
Amar é...  cuidar. 
Largaria tudo por....  minha família
O que detesta? Injustiça.
O que te inspira? Música.
O que o dinheiro não compra? Amor.
O que causa mais medo? Solidão.
Autoestima?  Um bom show.
Hipocrisia? Apontar a sujeira do outro com dedo mais sujo 
ainda.
O melhor da vida é? Estar perto da minha família.
O que mais lhe faz feliz? Minha família.
Principal qualidade? companheirismo.
O que gostaria de fazer que ainda não fez? viajar mais.
Domingo é ótimo para...  se eu não estiver fazendo shows, 
descansar (risos).
Sente falta de algo? O quê? Sinto falta dos meus filhos e minha 
esposa sempre que estou viajando a trabalho.
A melhor hora do dia? Quando estou com minha família.
O que abomina nas pessoas? Inveja.
O que aprecia no ser humano? Humildade.
Para quem dá nota 10? Minha esposa.
Para quem dá nota 0? Corruptos.
Frase? Que seja feita a vossa vontade!!!!

A vez do comandante 

“

melhor. Eu e Safadão já fizemos outros 
eventos juntos antes, em Mossoró, em 
São Paulo, e pode sim ter outros mais 
para a frente.

Qual o seu maior sonho hoje?
Continuar levando música e ale-

gria para todo mundo.

Será que existe receita para 
o sucesso?

Não existe uma fórmula, mas tra-
balho duro e dedicação sempre fazem 
você chegar mais longe.

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

Difícil (risos). Não consigo me ima-
ginar fazendo outra coisa. Eu amo o 
meu trabalho!

O que aprendeu de mais va-
lioso até aqui?

A vida tem altos e baixos, saber en-
frentá-los é um fator primordial para 
a carreira de qualquer artista.

Um lugar em São Luís que 
mais gosta? Quando vem 
cantar por aqui?

Tinha um restaurante que eu sem-
pre ia chamado “Maracangalha”, mas 
infelizmente fechou. Agora achei um 
muito bom chamado “Capote”, que fica 
na localidade da Raposa. Ainda não 
temos data marcada para voltar a São 
Luís, mas mal posso esperar para me 
apresentar para esse público incrível!

Nas horas livres, o que pre-
fere fazer?

Eu amo estar com meus filhos e mi-
nha família, seja brincando, relaxan-
do, viajando. Procuro sempre passar 
meu tempo livre com eles.

O que você fez profissional-
mente que te deu sucesso, 
mas que você não gostaria 
de repetir?

Nunca fiz nada do que pudesse me 
arrepender em minha carreira. Sem-
pre procurei trabalhar para que tudo 
acontecesse do jeito certo.

Como foi o Aviões Fantasy?
Foi incrível! As outras edições fo-

ram sensacionais e superou a nossa 
expectativa! Este ano o tema é parque 
de diversões, então demos o nome de 
Aviões Fantasy Park. Para a minha 
apresentação, chamei Avine Vinny e 
o Zé Cantor para uma participação 
especial. Além disso, Kevinho e Alok 
se apresentaram na festa. E vi muitos 
aviãozeiros maranhenses lá também!

Será que teremos uma ou-
tra edição do Aviões Fan-
tasy em São Luís?

Se eu pudesse, levava o Aviões Fan-
tasy para todos os lugares (risos)! A par-
tir de 2018 o evento percorrerá algu-
mas capitais do Brasil, mas ainda não 
posso revelar quais!

Gostaríamos que comen-
tasse sobre sua nova mú-
sica, Nota 10. Como pode 
explicar esse sucesso em 
todo Brasil? Todo mundo 
literalmente cantando.

A repercussão da música está sendo 
sensacional. Eu comecei a cantar nos 
shows e o público foi pedindo cada vez 
mais. O sucesso foi tanto que decidi an-
tecipar o lançamento oficial e dar um 
videoclipe a ela, que já passou de 18.5 
milhões de visualizações no Youtube 
em menos de 1 mês. Aonde quer que eu 
vá o pessoal está cantando! É incrível 
ver como todos abraçaram a música.
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Galerinha fashion dá um show na passarela
A loja Minamor Club apresentou, no último sábado, 1º, com um gracioso desfile mirim, a sua nova coleção em um even-

to onde reuniu conforto  e glamour, trazendo como atração a atriz da novela “Carinha de Anjo”,  do SBT, Mariana Amor.
Com muitas novidades e sempre antenada nas tendências infanto-juvenil, a coleção Primavera/ Verão  2018/ 19 Gabrie-

la  Aquarela busca vestir todos os momentos de forma especial com looks clássicos e modernos. Destaque para o charme e 
a desenvoltura da miniblogueira Crystal Freire, uma atração à parte no evento

A atriz Mariana Amor, do SBT, veio a São Luís especialmente para o evento

Alexandra  Bandeira (D) com Mariana Amor e Gabi

Yasmin Dominice

Maria Fernanda Bandeira

Gabi Bandeira

Eleonora Gimenes

Giovana Testi

A miniblogueira Crystal Freire arrebatou muitos aplausos 

Todo o charme de Elisabeth
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O sucesso da Feijoada do 
Maranhão 2018 em BH

 Um dos mais tradicionais eventos do calendário gastronômico e 
cultural de Minas Gerais, a Feijoada do Maranhão 2018. organizada 
por Valdez Maranhão, foi realizada com sucesso no dia 1° de setembro, 
nos luxuosos salões do Automóvel Clube de Belo Horizonte.

 Entre as atrações musicais, a banda de samba Faixa Nobre-B agitou 
o evento. E Além da deliciosa feijoada, muitas iguarias e guloseimas 
mineiras foram servidas na festa, sem falar na cerveja geladíssima e 
caipi-frutas de cachaça mineira. A Feijoada do Maranhão contou com 
o apoio das empresas Supermercados BH, Cachaça Digníssima, Con-
sórcio Multimarcas e Mercado Central de Belo Horizonte.

 O encontro reuniu convidados de todo país, que se encantam 
com a hospitalidade mineira, o bom papo, e o ambiente propício à 
alegria e ao divertimento e em especial um grupo de jornalistas do 
Maranhão e Ceará.

Ana Paula e Valdez Maranhão

Guto Bogéa, Juliana Silveira, Ilze Rangel Fofa, colunista NM, Cris Targino, Keith Almeida, Valdez Maranhão e Larissa Carvalho 

 Saulo Froes e Lena Márcia

Wanderley Gomes, a musa da feijoada Lais Cruz e Fabiano 
Cazeca

O empresário Roberto Gontijo e a jornalista Léa Zacheu Carlos Dias, José Mauricio, Joao Carlos Amaral e Antônio Claret

Casal Nina e Fernando Pacheco com o chef do Automovel Clube Nélio Eustáquio O casal Anderson Rezende e Mariana (ele da Cachaça Digníssima)

Epitácio de Oliveira Cardoso e Jorge Larche

O artista plástico Fernando e Nina Pacheco e 
Valdez MaranhãoMauro Tramonte e Fabiano Cazeca

Marcos Davi Lais Cruz, Madalena Nobre e Valdez 
MaranhãoAcyr Antao e esposa e José de Carvalho Jorge

Serginho Festas, Valdez Maranhão e Vânia Lima Suely Diniz e Antônio da Matta



4 Elite
São Luís, domingo, 9 de setembro de 2018

Inauguração da Talkin’blues

Noite animada com coleção exclusiva

FOTOS: VERUSKA OLIVEIRA

Eduardo Martins, Amanda Hellen, Cristiane Rose Verde, Cristóvão Almeida

 Rejane Muniz, Lorena Bessani (Miss) e Bruno Bastos  Janyr Araújo e Roberto Forjaz

 Bruno Bastos, Rejane Muniz com Mariana Botão e Celio Sergio

Talkin’blues 
foi inaugurada 
no sábado, dia 
1º. Na véspera, 
um evento de 

pré-lançamen-
to reuniu im-
prensa e con-
vidados para 

experimentar o 
menu de drinks 

e comidas do 
local, além 

de entender a 
proposta. Veja 
quem esteve 

por lá! 

Recentemente, as empre-
sárias Larissa Gratão e Heliana 
Alencar promoveram o lança-
mento da grife de acessórios 
Maria Dolores, em São Luís.

A marcante e exclusiva co-
leção foi apresentada, duran-
te elegante e animado coque-
tel, para convidados, na loja 
Hellas Semijoias, no Monu-
mental Shopping.

As peças, que levam a as-
sinatura da estilista Patrícia 
Bonaldi, arrancaram elogios e 
já são sucesso entre as mulhe-
res dos mais variados estilos. 
Além de pedras naturais bra-
sileiras, brincos, anéis, colares 
e braceletes trazem o requin-
te das lapidações da designer 
Maria Dolores em banho de 
ouro 18 quilates e de ródio 
negro, e detalhes em madei-
ra de reflorestamento, inspi-
radas no Tropical Samba e na 
brasilidade. O casal Higor Alencar e Larissa Gratão, com Guga Fernandes

A empresária Heliana Alencar e Camila Viana Têca Gaspar  A blogueira Flávia Batista


