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 Sabe aquela frase feita de gente fracassada? 
‘Quanto mais alto sonha, mais alto é a 

queda’. Ria toda vez que alguém te disser 
isso, porque você pode até cair, mas com 

certeza estará de paraquedas

Carlinhos 

O fenômeno 
do Instagram 

C
om certeza você já ouviu falar nele, 
e não é para menos. Estamos falan-
do da segunda pessoa mais assisti-
da no Instagram Stories. O ranking 

foi divulgado em agosto, quando a função 
do aplicativo completava dois anos. À frente 
dele está apenas a socialite americana Kim 
Kardashian.

Fomos buscar informações para enten-
der quem era exatamente esse alagoano que 
vem conquistando o Brasil e o que exata-
mente ele faz. 

Sem ostentação, ele vem fazendo piada 
com a vida e seus familiares, algumas vezes 
até criticado na internet, por seus próprios 
seguidores, mas ele mesmo faz questão de 
esclarecer tudo e dizer que tudo acontece 
naturalmente, mas só vai ao ar aquilo que 
realmente importa. 

Carlinhos Maia 
De 24 anos, natural de Penedo, interior 

de Alagoas, Carlinhos Maia, que acumula 8,3 
milhões de seguidores na rede social, foi ado-
tado com três dias de vida por Virgílio e Maria. 
Nas redes sociais, não cansa de demonstrar o 
amor aos pais e como tem usado o dinheiro 
que ganha como influencier digital.

“Quando a pessoa não tem nada, nin-
guém aparecia para dizer que era família. 
Aí a pessoa ganha uns tostões, aparece com 
um carro novo… Aí é tio, padrinho, mãe, não 
sei o quê. Do meu dinheiro não ganha nada, 
bebê”, disse Carlinhos em um dos vídeos ao 
falar de pessoas interesseiras que surgiram 
depois da fama.

O bom humor o fez participar de diver-
sos programas de TV e conquistou também 
celebridades, como Whindersson Nunes, Ti-
rulipa, Thaynara OG e Simone, da dupla com 
Simaria, que até apareceu em seu aniversário.

“Você encanta todos pela sua verdade, 
honestidade e compaixão com todos! Que 
emoção conhecer de perto uma vila que 
transborda de tanto amor. Muitos sorrisos, 
muitas alegrias, muitas emoções. Meu co-
ração se enche de amor e felicidade em ver 
onde você conseguiu chegar e vai ainda mui-
to mais além!! Te amo meu irmão.. que Deus 
preencha sua vida com muito amor e paz! 
Parabéns!”, escreveu a cantora Simone em 
seu Instagram.  Na última quinta-feira, o hu-
morista participou do Programa The Noite 
com Danilo Gentili e revelou que tinha muita 
vergonha da sua vida. “Eu era a pessoa mais 
esculhambada da cidade. Eu tinha muita ver-
gonha da minha vida, da minha realidade. 
Não tinha um real pra nada, mas estava lá 
me exibindo. O tempo foi passando e decidi 
não ter mais vergonha da minha mãe e mi-
nha família. Quando comecei a fazer vídeos 
em casa, estourou”, revelou.

Polêmica com
 a mãe biológica 

O influenciador digital falou pela 
última vez, pelo menos de ma-
neira pública, sobre o rela-
cionamento com sua mãe 
biológica para rebater as 
críticas feitas por ela, e 
ressaltar que “não sen-
te amor” pela mulher 
que o deu à luz e sim 
“pena”.

“Não sinto amor 
por você e nem por 
sua família, apenas pena. 
Quando eu sentir amor 
olhando nos seus olhos eu vou 
lhe dar uma casa com piscina para 
você e seus irmãos”, diz ele no vídeo pos-
tado em seu perfil no stories do Instagram.

Os benefícios da internet 
Hoje o seu trabalho vem diretamente da 

internet. Inclusive, tem já quase 10 milhões 
de seguidores no Instagram. Em entrevista ao 
jornal O Povo de Fortaleza, Carlinhos Mais é 
bem sincero em sua resposta quanto a isso. 

Quando os famosos começaram a me 
seguir nas redes sociais, aí eu percebi que 
algo grande estava acontecendo. Hoje eu tiro 
todo meu sustento da internet. Vivo exclu-
sivamente disso.

Avião particular 
Carlinhos Maia posou em um avião par-

ticular e comemorou suas conquistas em 
post no Instagram. “Jamais desista, jamais 
deixem te diminuir ao tamanho ‘delas’, ja-
mais desacredite em você e principalmen-
te nos teus sonhos. Sabe aquela frase feita 
de gente fracassada? ‘Quanto mais alto so-
nha, mais alto é a queda’. Ria toda vez que 
alguém te disser isso, porque você pode até 
cair, mas com certeza estará de paraquedas”, 
compartilhou ele.

Carlinhos posou na asa de uma aerona-
ve do modelo mais básico da marca Cirrus, 
que custa 1,5 milhão de dólares. O mono-
motor tem espaço para o piloto e mais três 
passageiros. Segundo assessoria de impren-
sa do comediante, trata-se de um avião que 
o contratante locou para os shows do fim 
de semana.

Futuro 
O maior sonho do influenciador ainda é 

conseguir superar Kim no Instagram. “Não 
tenho os dólares dela, mas tenho a criativi-
dade do brasileiro e essa coisa que só o Brasil 
tem, que é de encantar as pessoas. Eu não 
consigo entender como tudo isso aconteceu, 
mas é algo mágico”, explicou. 

Maia  

COM OS PAIS
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Pauta Jurídica movimenta auditório da Fiema
Advogados e procuradores locais e de outros estados participaram, na última quarta-feira, 19, no au-
ditório da Fiema, de um seminário sobre o tema “Resolução de Conflitos com a Administração Públi-
ca”. Realizado pelo Centro de Estudos de Sociedades de Advogados (Cesa), o seminário contou com 
o apoio da Fiema e da Associação Comercial do Maranhão. A proposta era apresentar sugestões para 
a melhoria do ambiente e de negócios no Maranhão e abordar temas como arbitragem em contratos 
celebrados com a administração pública e as dificuldades no licenciamento do projeto de infraestru-
tura. O evento contou com a participação do presidente nacional do Cesa, Carlos José Santos da Silva, 
e teve como palestrantes os professores André Sion. Entre os debatedores, foi convidado o advogado 
Ulisses César Martins de Sousa, do escritório Ulisses Sousa Advogados Associados.

Nando Reis embala encontro 
da família Colégio Dom Bosco

Uma festa de colegas de escola é sempre espe-
cial. Imagine então um reencontro embalado 
ao som de Nando Reis e que teve como motivo 
os 60 anos do Colégio Dom Bosco, uma das es-
colas mais tradicionais e queridas da cidade.
Tendo como palco o Hotel Blue Tree São Luís, 
os ex-alunos do Dom Bosco ganharam uma 
festa e tanto, oferecida pela diretoria da escola 
e com direito a brindes personalizados, ban-
da de ex-alunos no esquenta do show, painéis 
de fotos das diversas turmas da escola, além, 
é claro, de reencontro inusitado de uma mul-
tidão de amigos e o carinho todo especial dos 
ex- alunos para com professores e a fundado-
ra da escola, D. Maria Izabel Pereira Rodrigues.
De parabéns os atuais diretores Ceres Murad, 
Elizabeth Rodrigues, Isabella e Evandro Rodri-
gues, Rebeca e Raíssa Murad.

A matriarca Maria Izabel Pereira Rod
filhas, netos e bisnetos.  No detalhe,

O procurador-geral do estado do Maranhão, Bruno Tomé Fonseca, ao lado do advogado e presidente do Cesa-MA, 
Ulisses Cesar Martins, e o procurador do estado de São Paulo e mestre em Direito pela USP, André Junqueira

Ivaldo Prado, presidente do CBMAE-MA

O trio do escritório Ulisses Cesar Martins contou com a presença 
de advogados: Catarina Bogea, Bruno Mendonça e Letícia Trovão

Samaria Parente, engenheira e árbitra da CBMAE-MA, ao lado do presidente 
da CBMAE-MA, Ivaldo Prado , Alexandre Cavalcanti e Marcelo Lobato

Samaria Parente Marcelo Lobarto, André Junqueira, Justino Oliveira e Ivaldo Prado

O engenheiro Fábio  Nahuz

André Junqueira, Justino Oliveira, mestre e doutor 
em Direito Administrativo pela USP, e o procurador 
Alexandre Cavalcanti

O mestre e doutor em Direito Administrativo pela USP, Justino de Oliveira, 
ao lado do advogado Ulisses Cesar e também presidente do Cesa-MA, o 
presidente do Sinduscon-MA, Fábio Nahuz, e Carlos José  Santos da Silva

Diogo Miranda e Tatiana Lobão entre

O casal Erik e Rachel Dourado com o 
desembargador Ney Bello Filho

Alessandra Gimenez, Rebeca Murad,

Dona Maria Isabel com Ceres e Eliza Cibele Lauande e D. Maria Izabel Pereira Rodrigues

Antônio da Silva Ribeiro e Regiane

Sérgio Meireles e Thajla Azevedo
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Apoio para
Thiago Diaz

Foi muito prestigiada a re-
cepção que o advogado e 
escritor Daniel Blume ofe-
receu na noite da última 
terça-feira em apoio à re-
eleição do colega Thia-
go Diaz à presidência da 
OAB-MA, prevista para 
novembro próximo. Além 
de Blume, apoiam ainda 
a permanência de Diaz os 
advogados Marcelo Bruno 
e Osmar Filho (vereador/
PDT, presidente eleito da 
Câmara Municipal de São 
Luís). A recepção aconte-
ceu no restaurante OakWi-
ne, com a classe jurídica 
presente com expressiva 
participação.

As duas sedes da Escola 
Superior de Propagan-
da e Marketing / ESPM 
foram palco do even-
to SMWSP 2018 / Social 
Media Week São Paulo, 
que reuniu centenas de 
profissionais do país em 
7 salas simultâneas em 
cerca de 270 palestras 
voltadas para temas de 
Comunicação Corpo-
rativa, Mídias Sociais e 
Inovação em Comuni-
cação.  E, pela primeira 
vez, marcas maranhen-
ses foram destaques 
nesse importante even-
to, através da InterMídia 
Comunicação Integra-
da, representada pela 
sócia e jornalista Adria-
na Vieira, que pales-
trou com direito a sala 
lotada sobre “Experiên-
cia e Emoção: Marke-
ting para Educação na 
Era do Engajamento - 
Case Projeto Ópera para 
Todos”, desenvolvido 
pela educadora Ceres 
Murad e Colégio Dom 
Bosco, com patrocínio 
da Cemar. Adriana Viei-
ra encantou a audiên-
cia do SMWSP 2018 ao 
apresentar os detalhes 
da revolucionária me-
todologia de alfabetiza-
ção que usa a Ópera no 
letramento de crianças 
e as ações de comuni-
cação e marketing re-
alizadas pela InterMí-
dia nessa divulgação. 
Criada pela educadora 
Ceres Murad, e inicial-
mente implantada no 
Colégio Dom Bosco, a 
metodologia mais tarde 
se estenderia a outras 
escolas comunitárias e 
da rede municipal, em 
um relevante projeto de 
cunho social e cultural, 
que é o Ópera para To-
dos, e que este ano com-
pleta 21 anos de exe-
cução, contando com 
o patrocínio da Cemar 
para esse braço social.

 Rodrigues cercada pelas 
lhe, Nando Reis

ntre duas amigas

m o 

rad, Bruno Nogueira, Raíssa Murad, D. Maria Izabel Rodrigues e Igor Melo

lizabeth Astrid Aboud, Andrea Matos Gomes, Wilma Carvalho e 
Ana Paula Ázar

Juliana e Marcelo Jacintho com Ilana Bouers

Nair Brito, Isabela Rodrigues e o colunista NM

Cláudia e Neto Peperi com Tetê Lobato

Os advogados Pedro Leonel Pinto de Carvalho, Thiago Diaz, José Carlos Sousa e Silva, Dimas Salustiano, Daniel Blume e Thiago Bhranner 

O presidente da OAB, Thiago Diaz, entre Bárbara Borges Pinheiro, Ananda Farias, Ana Vanessa Vieira Fernan-
des e Letícia Lorenna Costa Silva

Marcas maranhenses em palestra sobre mídias sociais e inovação

A pianista internacional e musicista Jaci Tofano com  Adriana Vieira

Valquíria Salles  e a jornalista 
paulista Keily Mansor

Adriana Vieira com a jornalista e ativista social Vera Frederico, do Instituto 
Fazendo História

Rodrigo Maia, um dos 
organizadores do evento

O gerente de comunicação do Colégio Dante Alighieri (SP) 
Vinícius Hijano, e Adriana Vieira
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“Sabia, gosto 
de você 
chegar assim, 
arrancando 
páginas 
dentro de 
mim desde o 
primeiro dia" 
(Chico Buarque)

VINHO, 
CLARICE, 
COPOLLA, 
INSÔNIA, TAPAS 
E EFEITOS 
COLATERAIS
Tô com uma mania terrível: chegar dos lugares e 
continuar. É uma insônia de mim que bate e eu 
gosto.  É tipo assim: chego em casa à noite e, ao 
invés de procurar minha cama, encontro Clarice 
Lispector acordada. E quando resisto à tentação 
que é a de sempre me encontrar nela, entre 
páginas e entrelinhas, vou zapiar a TV num 
surto de esperança de me dar um sono doido e 
feliz. Besteira... É pior. 

De quinta pra sexta, por exemplo (depois de 
um encontro na casa de uns amigos, regado por 
vinhos de vários lugares do mundo, conversas 
jogadas dentro e dose altas de música pra alma 
e pro corpo), fui cair na tolice de ligar a TV, ao 
invés de me entregar ao Lexotan, que insiste pra 
eu engoli-lo de vez em quando. E o que vi?! Tava 
lá Francis Ford Copolla e seu “Apocalipse Now” 
gritando. E dá-lhe bomba. Na cara da gente. 

Esses tapas que tomamos da vida sem querer, 
são os melhores. (Escrevendo isso agora, pensei 
numa sabedoria divina que sempre tive a 
dificuldade de entender: aquela que nos ensina 
a oferecer a outra face e tudo e tal...). Se todos os 
tapas que recebêssemos fossem só da vida e não 
do outro, eu estaria com a cara inchada sempre 
que possível. Faz bem. Só não pense que tem 
efeito Botox. 

“Adoro o cheiro de napalm pela manhã" é uma 
das frases mais fortes desse antológico filme-
escândalo de Copolla. Assistir “Apocalipse Now” 
(1979) é uma experiência que estilhaça a alma, 
que aterroriza e que, ao mesmo tempo, coloca 
você diante de questões importantes sobre o 
sentido da guerra. E da vida. É um filme sobre 
todas as guerras. Não dá pra passar por ele sem 
ficar profundamente abalado. Ainda mais às 
3h30 da manhã. E eu só queria dormir...

Devia eu ter escolhido Clarice no lugar das 
imagens de Coppola?! Fui tirar a dúvida só pra 
confirmar a resposta que era notória. Olha os 
tapas! Não é que eu ainda fui ler “Perdoando 
Deus”, um dos contos absurdos de Clarice do 
livro “Felicidade Clandestina”...

Acordei com uma leve dor de cabeça.  Não, não 
era uma ressaca de vinho, emoção, Copolla 
e Clarice. Era só um dos efeitos colaterais da 
realidade que sempre me ataca... Da dura 
realidade que me espera toda vez que acordo. 
Talvez seja por isso que custe tanto dormir...

Bom dia, leitor!

P.S.: Trecho de Perdoando Deus, de Clarice 
Lispector:

“(...) Como posso amar a grandeza do mundo se 
não posso amar o tamanho de minha natureza? 
Enquanto eu imaginar que "Deus" é bom só 
porque eu sou ruim, não estarei amando a 
nada: será apenas o meu modo de me acusar. 
Eu, que sem nem ao menos ter me percorrido 
toda, já escolhi amar o meu contrário, e ao meu 
contrário quero chamar de Deus. Eu, que jamais 
me habituarei a mim, estava querendo que o 
mundo não me escandalizasse. Porque eu, que 
de mim só consegui foi me submeter a mim 
mesma, pois sou tão mais inexorável do que 
eu, eu estava querendo me compensar de mim 
mesma com uma terra menos violenta que eu. 
Porque enquanto eu amar a um Deus só porque 
não me quero, serei um dado marcado, e o jogo 
de minha vida maior não se fará. Enquanto eu 
inventar Deus, Ele não existe”.
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A equipe danada e competente de Comunicação do Dom Bosco e da UNDB

Que festa!!!

Adriano Araújo Cantanhede, aluno de Arquitetura e Urbanismo da UNDB, com 
seus pais, Raimundinha Araújo e Alcino Cantanhede, ex-aluno do Dom Bosco

Ceres Murad, Erik e Rachel com D. Maria Izabel Pereira Rodrigues, fun-
dadora do Dom Bosco

Kleber José Moreira Lopes e Claudiana com Isabella e Davi Caracas

O cantor Nando Reis com Rodrigo Lauande, Raíssa e Anick Murad

Os gerentes 
pedagógicos do DB Igor 
Melo e Alexandra Gi-
menez com o gerente de 
Tecnologia e Inovação 
Bruno Nogueira

Flávio e Carol Medei-
ros, também pais de 
alunos do Dom Bosco

José Gonçalves Filho e Soraia, pais de 
alunos do Dom Bosco

Lia e Bruno Soares

Graciana Cordeiro, Rebeca Murad e Isabella Rodrigues Caracas brin-
dando o novo projeto e visionário projeto pedagógico do DB 2019

As diretoras do Dom Bosco Elizabeth Rodrigues e Ceres Mu-
rad com o filósofo, educador e autor Mário Sérgio Cortella


