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O que poucos sabem: 

Daniel Blume
E sua "resposta ao terno"

O que aprendeu de mais valioso até aqui? A 
soberania de Deus.
O que é “Família”? O núcleo celular do amor.
Estilo musical? Jazz clássico.
Times do coração? Moto e Flamengo.
Bebida? Água de coco doce e gelada depois da 
corrida na Litorânea.
Livro de cabeceira: Bíblia. Destaco Salmos e 
Provérbios.
Filme pra assistir 10 vezes? “À Procura da 
Felicidade”, com Will Smith.
O que gosta de vestir? Terno no trabalho e 
polo/jeans/tênis em geral.
Não troca, não vende, não empresta: Minha 
família.
Se não fosse em São Luís, onde gostaria de 
viver? Gosto de Brasília.
Mania: Pontualidade.  

Amor é: “Fogo que arde sem se ver;/É ferida 
que dói e não se sente;/É um contentamento 
descontente;/É dor que desatina sem doer; (...) 
É nunca contentar-se de contente;/É cuidar 
que se ganha em se perder; (...) É servir a quem 
vence, o vencedor;/É ter com quem nos mata 
lealdade”, como maravilhosamente define 
Camões.
Largaria tudo por: Não largaria tudo por nada, 
pois o tudo me compõe, completa e ensina, 
mesmo os problemas, erros e decepções ao 
longo da vida.
O que detesta? Deslealdade e ingratidão.
O que te inspira? Bons exemplos, pois estes são 
os melhores discursos. Francisco de Assis, por 
volta de 1224, já dizia: “Pregue o Evangelho em 
todo tempo. Se necessário, use palavras”.
O que o dinheiro não compra? Paz, saúde e 

amor incondicional.
O que causa mais medo? A violência urbana 
que hoje nos cerca.
Autoestima: É a capacidade necessária para 
enfrentar desafios, desde que controlada para 
que não se transforme em soberba.
Ser elegante é: Ser natural e verdadeiro.
Hipocrisia: A maior distância que pode existir 
entre o que se diz e o que se faz.
O melhor da vida é: Consciência tranquila.
Sonho: Ver um Maranhão pujante, justo, 
pautado na meritocracia apolítica, além de 
seguro.
A coisa mais fácil: Acho que é engordar! Risos.
O que mais lhe faz feliz? Priscila, Bia e Tina.
Principal qualidade? Determinação.
O que gostaria de fazer que ainda não fez? 
Passar um bom período de estudos com a 

família no exterior. É difícil conciliar este projeto 
com a minha agenda profissional atualmente.
Domingo é ótimo para: Família, igreja, casa e 
literatura.
Sente falta de algo? O quê? Da inocência e 
tranquilidade absoluta da infância.
A melhor hora do dia: O silêncio da 
madrugada.
O que abomina nas pessoas? Ingratidão e 
soberba.
O que aprecia no ser humano? Lealdade e 
humildade.
Para quem dá nota 10? Infelizmente, para 
poucos.
Para quem dá nota 0? Infelizmente, para 
muitos.
Frase: “Cada dia com sua agonia” (Santo 
Agostinho).

Quem é você?
Pergunta difícil de responder. Sou uma 
pessoa cheia de defeitos, como todo ser 
humano. Porém tento administrá-los 
por meio da dedicação à família e à 
profissão. Procuro ser determinado, 
esforçado, racional, mediador, porém 
não fujo da batalha, se inevitável. 
Aprendi, com a idade, a conter 
impulsos.
Busco ser leal. Preocupo-me em 
honrar aqueles que me honram. 
Acima de tudo, sou muito grato a 
Deus, Jesus Cristo. Gosto de ler sobre 
Direito, História (principalmente 
do Maranhão). Meu interesse se 
amplia para noticiários, biografias, 
literatura: contos, crônicas e 
poemas, gêneros que me atrevo a 
escrever.

Qual a sua trajetória na 
literatura?
Já publiquei quatro livros. Três 
de poemas: Inicial (2009), Penal 
(2015) e Resposta ao Terno (2018). 
E um técnico: Natureza Jurídica 
das Decisões dos Tribunais de 
Contas, além de artigos jurídicos 
e crônicas.

O que o motivou a escolher a 
área jurídica como profissão?

Sempre quis - desde o colégio 
Literato, onde estudei - seguir na 

Advocacia. Profissão apaixonante. 
O advogado é a voz cidadã na Justiça, o 

caminho do povo ao Judiciário, em busca de seus 
direitos. “Ao advogado compete assegurar a força 

jurídica àquele que não dispõe de qualquer outra”, 
como bem diz Dalmo de Abreu Dallari.

Quanto ao Direito, fui incentivado por meus pais e 
por meu avô Agostinho Almeida. Lembro que, mesmo 

em seu leito de morte, já muito doente no RJ disse: 
“Daniel, faça Direito. Seja advogado. É sua vocação. 

No MA, procure, em meu nome, o Dr. Alberto 
Tavares”, que acabou sendo meu professor, 

além de exemplo e amigo. Meu avô sequer me 
viu passar no vestibular. Destaco também 

a presença na minha vida profissional do 
técnico e combativo advogado Pedro Leonel 
Pinto de Carvalho, por ser exemplo, vetor e 
companheiro na trilha da Advocacia.

O paralelo com a literatura
A minha relação com a Literatura precede 

a minha escolha profissional. Leio e rabisco 
poemas desde sempre. Iniciei ainda menino, por 

influência de minha mãe, Sonia Almeida (escritora, 
professora da UFMA, membro da AML). A minha 

primeira publicação se deu em 1998, em uma 
antologia poética que reuniu vários escritores, dos 

neófitos aos consagrados, como José Chagas e Nauro 
Machado - dois ícones da literatura brasileira.

O que você considera como o seu maior desafio hoje 
enquanto escritor?
Honrar a elevada tradição literária do Maranhão, ao 
tempo em que poeticamente busco responder àquilo 

que, muitas vezes, sequer possui resposta.

O que você pontua como a atribuição mais importante para quem 
quer ser um bom escritor?
Leitura! Somente escreve quem lê.

Há quanto tempo escreve e quando lançou o seu primeiro livro?
Escrevo desde adolescente. Publique meu primeiro livro em 
2009: INICIAL. Foi apresentado por Jomar Moraes, um dos meus 
incentivadores literários.

Qual o lugar de São Luís que mais gosta e o que você prefere fazer 
quando não está trabalhando?
À Beira-Mar, na travessia do São Francisco ao Centro, que sugere uma 
volta ao tempo. É a interseção entre as duas faces da nossa Ilha. A 
de modernos prédios da península em convívio com os telhados da 
cidade antiga.
Quando não estou trabalhando, gosto de ficar com minha família, 
tomar um bom sorvete, água de coco, caminhar na praia, ler, escrever 
e assistir a documentários.

Como é sua rotina de escritor e como consegue conciliá-la com a 
rotina de trabalho?
Com um pouco de organização, há tempo para tudo com diferentes 
intensidades, a depender da época da vida, obviamente. O meu 
processo criativo se dá em duas fases. A primeira é a “etapa poesia”, 
quando ocorre a inspiração, em qualquer momento, hora e local. 
A segunda é a “etapa poema”, quando posteriormente trabalho as 
palavras vindas da emoção, da inspiração. A “fase poesia” escolhe o 
seu tempo. Quando chega, faço apontamentos, anotações, no meu 
celular ou em folha/guardanapo. Já a “fase poema”, que exige extrema 
atenção e paciência, é um hobby para as folgas”.
Você gosta de viajar de férias, sem compromissos de trabalho? 
Qual o seu destino favorito?
Gosto muito de viajar com a minha família. Meu destino 
favorito é aquele em direção a novas experiências, em um clima 
preferencialmente frio. E na bagagem sempre trago a certeza do meu 
amor pelo Maranhão, bem como o desejo de ver nossa terra próspera. 
A pretensão não é partir, mas trazer. Assim, nutriremos o chão dos 
nossos descendentes.

O que faz para cuidar da saúde?
Corrida, karatê e dieta. É o que tento fazer.

Existe receita para o sucesso?
Agir com sabedoria assegura o sucesso” (Eclesiastes 10:10b). A receita é 

bíblica. Portanto, milenar.

Existe algum sonho que você ainda não realizou?
Vários! A incompletude faz parte da existência do 

homem. É o que nos move a seguir e a edificar. 
“Nós somos feitos do tecido de que são feitos os 
sonhos”, bem diz Shakespeare. Porém, sonho 
sem planejamento e sem ação não passa de 
ilusão. Falo aqui do sonho como matéria-
prima da realização.

DADOS 
PESSOAIS:
Nome Completo: Daniel 
Blume Pereira de Almeida.
Idade: 40 anos.
Profissão: Advogado.
Estado Civil: Casado 
com Priscila. Pai de duas 
meninas, Beatriz (11 anos) 
e Valentina (7 anos).
Naturalidade: São Luís, 
Maranhão.

L
eitor voraz, marido e pai dedicado, cristão convicto e um missionário da Justiça, que ainda encontra tempo e inspiração 

para ser escritor. Essa é a atribulada vida do advogado e juiz do TRE-MA Daniel Blume de Almeida, que aos 40 anos 
está lançando seu quarto livro, o terceiro de poemas, intitulado “Resposta ao Terno”. Filho da escritora e membro da 

Academia Maranhense de Letras Sônia Almeida, Daniel Blume escreve porque a poesia urge, nas palavras que brotam 
da inspiração cotidiana e que depois, lapidadas com esmero por ele, se transformam em belas reflexões, provocações e por que 

não, a sua melhor “resposta ao terno”. A seguir, um pouco mais sobre o autor e seu processo criativo.

Com a mãe 
e membro da 

Academia Maranhense 
de Letras Sônia 

Almeida

Com a 
esposa Priscila e 
as filhas Beatriz 

e Valentina

FOTOS : DANIELLE VIEIRA
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Páscoa na Villa 
do Vinho Bistrô 
 O restaurante Villa do Vinho Bistrô na 
Cohama, sob o comando do empre-
sário Werther Bandeira, foi um dos 
points badalados no último feriado 
da Semana Santa em São Luís, com 
uma programação variada de almoço 
e jantar, sempre com música ao vivo 
de qualidade. No almoço do domingo 
de Páscoa, por exemplo, a doce voz da 
cantora Milla Camões, acompanhada 
do violão de Jeff Soares, deu o tom ao 
evento intimista e que reuniu famí-
lias de charme da sociedade, que ce-
lebraram a ressurreição de Cristo com 
a perfeita harmonização de vinhos de 
excelentes safras e menu sofisticado.  

Confraternização da imprensa na 
Na tarde do sábado passado, 31, o Rio Anil  Shopping recebeu imprensa e influ
atração permanente e gratuita, cujo personagem central é o Juba, um leão fofo
Páscoa (1º de abril), a programação com muita recreação infantil, pintura faci
em funcionamento no mesmo horário do shopping, das 10h às 22h, diariamen

Aniversário de Paulinha Lobão 
A querida Paulinha S. Lobão comemorou 
seu aniversário com uma grande festa no ar, 
compartilhando as alegrias com seus telespectadores 
durante o programa Algo Mais, no último dia 24, na 
TV Difusora - Canal 4, filiado ao SBT. A festa seguiu a 
temática do tradicionalíssimo "Moulin Rouge", que 
foi uma das casas de shows mais famosas do mundo. 
No palco, ela recebeu artistas, personalidades diversas 
e familiares, como o marido Edinho Lobão e a filha 
Tatiana (na foto ao lado).

Karine Baldez com o marido Francisco Veras Junior e a filha Giovana

O reitor da Uema Gustavo Costa e família

Profissionais da imprensa convidada, marketing e 
comunicação do Rio Anil  Shopping com o mascote Juba

Tiago Soares, do Grupo Difusora, com a esposa e a filha do casal

Beto Silva e o anfitrião da Villa do Vinho, empresário Werther Bandeira

O casal Jurandir e Nazareth Leite

José Domingues Neto e Danielle Vieira Mauro Vieira entre o sobrinho Fabrício e a filha Maria Luiza

O músico Jeff Soares e a cantora Milla Camões

Karlos Geromy, fotógrafo de O Imparcial com sua filhinha Ana Clara 
e  a sobrinha Camila

Lu

fotos: divulgação
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ensa na “Floresta Encantada” 
fluenciadores digitais na inauguração do parque Floresta Encantada, 
ofo que se tornou o mais novo mascote do shopping. No domingo de 
acial e caça aos ovos se repetiu no parque temático, que permanece 

ente, com acesso inteiramente gratuito, no piso L2.

"Reforma Trabalhista" em debate na ADEMI
 Foi muito prestigiado por empresários da construção civil o evento que teve como palestrante convidado o advogado e 
especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Dr. Eduardo Brito, que é  sócio do escritório Silveira, Athias, 
Soriano de Mello, Guimarães, Pinheiro e ScaffAdvogados. Promovido pela Ademi/Associação dos Dirigentes de Empre-
sas do Mercado Imobiliário do Estado do Maranhão em sua sede, o evento teve como objetivo debater questões ligadas à  
“Nova Legislação Trabalhista: Convenção Coletiva e Métodos Extrajudiciais para Solucionar Conflitos”.

Geração Ciência
Os estudantes de escolas 
públicas de ensino mé-
dio no Maranhão têm até o 
próximo dia 27 para fazer 
inscrição no edital Geração 
Ciência. O edital, já dispo-
nível no site: www.fapema.
br/patronage, foi lançado 
pelo Governo do Estado, 
por meio da parceria entre 
as secretarias de Estado Ex-
traordinária da Juventude 
(Seejuv), da Ciência, Tecno-
logia e Inovação (Secti) e a 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa e ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do 
Maranhão (Fapema).

Oportunidades 
A Fiema, que já realizou um 
Maranhão for Business com 
a Liga Árabe, acaba de indi-
car empresários para par-
ticipar em maio da Agrite-
ch, exposição profissional 
internacional que ocorre 
em Israel, destinada a agri-
cultura. Desde 2015 até o 
início de 2018, o Maranhão 
já exportou aproximada-
mente 400 mil dólares para 
os países árabes. Dentre os 
produtos o destaque é para 
soja, milho, algodão, óxido 
de alumínio, carne desossa-
da de bovinos e animais vi-
vos bovinos

Mais empregos
Com o lançamento do Plano 
Nacional do Turismo 2018-
2022, durante a 51ª reunião 
do Conselho Nacional de 
Turismo (CNT), o Ministé-
rio do Turismo trouxe como 
uma de suas principais me-
tas a criação de novos dois 
milhões de empregos — pas-
sando de sete para nove mi-
lhões de postos de trabalho. 
Dentre outras pautas, tam-
bém há a intenção de au-
mentar o número de turistas 
nacionais, com a inserção de 
39,7 milhões de brasileiros 
no mercado consumidor de 
viagens. 

Estrangeiros
Na lista de principais 
emissores de turistas in-
ternacionais para o Bra-
sil, a Argentina conti-
nua em primeiro lugar, 
com 2.622.327 visitan-
tes, 14,3% a mais que em 
2016. O país vizinho res-
ponde por quase 40% de 
todos os turistas interna-
cionais que o Brasil rece-
be. A proposito: Dados da 
Polícia Federal analisa-
dos pelo Ministério do 
Turismo revelam que o 
Brasil registrou recorde 
de entrada de turistas es-
trangeiros em 2017.

MIGUEL VIEGAS

Luise  Winkler, presidente do Grupo Ilha Azul, entre a gerente de marketing do 
Rio Anil, Natália Zerbini, e o analista de marketing, Felipe Garcez

Paulo de Tarso Júnior com a esposa Aidê Rocha, o irmão e os  sobrinhos

O superintendente do Rio Anil, Rodrigo Braga, com a esposa, 
o filho e a equipe de marketing do shopping

No último dia 3, o Núcleo de Atendimento Terapêutico Especializado (Nate), das sócias Yara Ticiana Campelo, Mônica Bordalo e Nathália 
Maciel, comemorou um ano de atividades na Ilha. O núcleo trabalha com crianças que apresentam algum transtorno de neurodesenvolvi-
mento. No registro, Carla Náyad Dantas (psicóloga),  Katiúscia de Paulo Maranho (terapeuta ocupacional), Yara Ticiana Campelo (terapeu-
ta ocupacional) e Nathália Maciel (terapeuta ocupacional e psicopedagoga)

O palestrante convidado Dr. Eduardo Brito

 O advogado Marcelo Lobato

O empresário e construtor Jeová Barbosa

Irineu Mendes, do Sindicato dos Trabalha-
dores na Indústria da Construção Civil

O presidente da Ademi, Cláudio Calzavora

O construtor e empresário João Vicente Rios
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"O Mundo 

mudou. 

Eu também"
(Tom Ford)

TESTOSTERONA 
E ELEGÂNCIA
E em tempos de barbearias conceito, espaço 
de beleza exclusivo para homens, clínicas de 
estética e tudo e tal voltado para a vaidade 
masculina, nossa conversa hoje vai ter mais 
testosterona! 

Vamos combinar uma coisa: não são mais 
os mesmos. Os homens estão deixando de 
ser machos brabos pra se assumirem mais 
homens. Como diria um amigo animado: 
demorô. 

Em algum momento da grossura humana,  
se o cara fosse fino... Huummm: tinha logo 
sua masculinidade posta em xeque. Agora, 
esse mesmo sujeito “suspeito” prova que ser 
grosso, boçal, malvestido e preconceituoso é 
coisa de gente das cavernas. Mas sim: eles (os 
cavernosos) ainda existem e estão espalhados 
por aí (Existe um perto de você! É só olhar, 
prestar atenção e ver que o mato e o pedaço 
de pau na mão ainda não saíram dele). É... 
A grosseria é uma forma de impotência 
intelectual. A grosseria não é uma arma, é uma 
derrota.

Por enquanto, deixemos os mortos enterrarem 
seus mortos.  Não vamos falar dos dinossauros 
humanos. Não hoje. Neste domingo, vamos 
conversar sobre os melhores reflexos do 
espelho masculino... 

Esse novo homem (mas tão antigo quanto 
a elegância imortal) anda bastante em 
evidência: o que não é mais nenhuma 
novidade. Tanto que em 2011, o estilista e 
diretor de cinema Tom Ford (talvez o mais chic 
e sexy de todos; gay assumido e homem muito 
bem resolvido) estampou capa e o recheio 
de uma edição da revista britânica “AnOther 
Man”. Em entrevista, o cara revelou como ser 
um gentleman nos dias de hoje. Tom mais do 
que ninguém entende do assunto... 

Olha só a listinha do cara; cai bem a todos, 
feito uma segunda pele: 

1.  Você deve se vestir da melhor forma quando 
sair. Isso mostrará respeito para as pessoas 
que te cercam. 

2. O cavalheiro dos dias de hoje tem que 
trabalhar. Pessoas que não trabalham são 
chatas e geralmente entediadas. Você tem que 
ser apaixonado, comprometido e contribuir 
com o mundo. 

3. Modos são muito importantes. Sempre abro 
portas para mulheres, seguro seus casacos, 
me certifico que andem do lado de dentro 
da calçada. Também me levanto quando as 
pessoas chegam e saem da mesa.

4. Não seja pretensioso, racista ou sexista ou 
julgue as pessoas pelo seu background. 

5. Um homem nunca deve usar shorts ou 
chinelos na cidade. Shorts só devem ser 
usados nas quadra de tênis ou na praia. 

Sem trocadilho, Tom Ford matou a pau! 

O fato é que a gente deve se olhar no espelho, 
principalmente. E devemos perceber que tudo 
muda mesmo. De lugar e de estilos. De um 
jeito, ou de outro, o que vemos é esse novo 
homem afogar a velha imagem que insiste em 
boiar por aí feito um corpo lançado ao mar. E, 
pela primeira vez, finalmente, o novo nada a 
favor da correnteza. 

E você, caro leitor, sabe nadar? Acho bom!

#VRCollezionVipDay
Na última quinta,  dia 5 de março, a marca VR realizou uma grande ação nacional para apresentar a nova coleção da grife, que em São Luís 
é muito bem representada com exclusividade pela multimarcas Vox Concept (São Luís Shopping e Avenida dos Holandeses). Sim: a Vox é 
a loja mais poderosa quando o assunto é moda masculina! As franqueadas Petrúcia Costa Dias e Pollyana Costa Dias Barros (mãe e filha 
que, juntas, também comandam a maison Club Donna Moça) receberam seus clientes em uma noite recheada de moda, barba, cabelo 
e bigode (leia-se Clube da Barba). Entre as delícias: o refrescante chopp artesanal da Cervejaria Dona, além de drinks e finger foods. 
E como não podia faltar... Velocidade e luxo foram representados pela Jaguar Land Rover, que exibiram duas de suas máquinas mais 
poderosas! Eu desejei tocar dentro delas, já que a trilha sonora da noite foi assinada por mim.  Bom, enquanto eu sonho acordado, fique 
com algumas imagens de quem passou por lá... 

 FOTOS: DANÚBIO FERNANDO

A matriarca Petrúcia Costa Dias com as filhas Polênia e Pollyana

Victor Hugo Licar

Caique ReisAdriano Cantanhede Eduardo Neves

Sergio Araujo

Leonardo Oliveira

Juan Frota

Luciolo Gorayeb

Francisco Costa Dias

Paulo Cesar Carvalho Sousa

Ronaldo Lima

Vieira Filho entre Rodrigo Serra e Leonardo 
Sampaio, da Jaguar Land Rover


