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ENCONTRO DE AMIGOS
Mineiros e maranhenses celebram

 a vida em feijoada animada
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UNIÃO E EMOÇÃO

 Gustavo e Érica selam a união 
em cerimônia emocionante
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MODA
Saiba qual 

o modelo de 
óculos ideal 

para seu 
formato 
de rosto
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Do Piauí 
para o 
mundo
Depois de escalar a angel sul-africana 

Candice Swanepoel, a Bottletop - marca de acessórios 

sustentáveis de luxo - traz a primeira brasileira para 

seu time de musas. A belíssima piauiense Laís Ribeiro 

– que também faz parte do seleto time de angels da 

Victoria'sSecret – acaba de ser anunciada como 

novo rosto, corpo e voz da marca britânica.

Desde 2002, a Bottletop vem se 

firmando como referência no mercado 

de luxo eco-friendly. Conhecida por 

utilizar anéis de latinha reciclados e 

couro sustentável da Amazônia para 

produzir bolsas e acessórios de luxe, a 

label virou queridinha dos fashionistas 

por aliar design impecável com 

engajamento social (coisa rara nos dias 

de hoje).

Laís Ribeiro nasceu no 

município de Miguel Alves, no Piauí, 

e começou a carreira em Teresina, em 

2009. No seu primeiro concurso de 

beleza, ficou em 6º lugar. Antes mais 

tarde, porém, foi eleita pelo site models.

com como uma das mulheres mais sexy 

do mundo. Hoje, aos 25 anos, é uma 

das modelos mais requisitadas das 

passarelas. 

Modelos anãs?

Isso mesmo. E a moda 

pegou em Paris. 

Já em sua terceira 

edição, as modelos 

anãs ganharam um 

evento só para elas. 

Trata-se do Dwarf 

Fashion Show. A 

iniciativa conta com 

dez modelos anãs 

não profissionais 

de diferentes 
nacionalidades para, 

realmente, incluir estas mulheres no mundo da moda. Os desfiles acontecem 

de seis em seis meses, assim como acontece com o calendário oficial da moda. 

As anãs mostram desde os looks mais casuais, como jeans, até vestidos mais 

luxuosos para festas.

Santoro no cinema
Ele já fez mais de 50 filmes. Alguns com 
estreia marcada para 2018. Em 13 de 
novembro, Rodrigo Santora ataca de 
cinema, novamente. É a data da estreia 
de Os 33, filme baseado na façanha 
dos mineiros presos numa mina que 
desmoronou no Chile. Santoro vive o 

ministro de Energia e trabalha ao lado dos atores Antonio 
Banderas,Gabriel Byrner, Martin Sheen, entre outros. A 
direção é de PatriciaRiggen.

{
A-Ha em São Luís? 1
Após uma apresentação da banda 
em Fortaleza, no último sábado, dia 
10, o vocalista MortenHarket, do 
A-Ha, aproveitou para conhecer os 
Lençóis Maranhenses. O produtor 
maranhense Natanael Júnior foi 
selecionado para acompanhar o 
passeio do artista, a pedido dos 
organizadores do Rock in Rio. 

A-Ha em São Luís?2
Morten visitou um dos maiores 
pontos turísticos do Maranhão 
no feriado do dia 12 de outubro, 
acompanhado por um segurança 
brasileiro, o fotógrafo oficial do A-Ha e 
mais duas assessoras da banda, além 
de Natanael Júnior. O que logo gerou 
especulação sobre um possível show 
da banda em São Luís. Mas nada foi 
confirmado.

QUAL O SEU 
ÓCULOS DE SOL?
Você sabe qual tipo de óculos se 
encaixa com seu rosto? Nós temos 
as dicas do modelo ideal para você 
Confira! 

ROSTO OVAL: 
É considerado o 

formato ideal de 
rosto, já que possui 
completa simetria, 

sendo assim, o rosto 
oval combina com 
qualquer modelo 

de óculos.

ROSTO QUADRADO: O 
modelo de óculos mais 
indicado são os mais 
curvados e arredondados, 
como por exemplo o 
aviador e cat-eye, pois 
esses modelos de óculos 
equilibram o formato 
do rosto.

ROSTO REDONDO: 
O rosto redondo 
é bem simétrico, 

mas para 
equilibrá-lo os 
modelos ideais 
são quadrados, 
retangulares ou 

geométricos.

ROSTO CORAÇÃO 
(TRIÂNGULO INVERTIDO): 
O formato “triângulo 
invertido”, mais conhecido 
como “rosto coração”, é 
quando a parte superior do 
rosto é maior que a inferior, 
o queixo é mais fino em 
comparação com o resto 
do rosto. Armações mais 
finas com lentes mais claras 
fazem com que haja melhor 
harmonia.  
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O que é "família": Amor

Livro de cabeceira: Coaching desenvolvendo pessoas e 
acelerando resultados

Se não fosse aqui, onde gostaria de viver: 

Em algum lugar do Brasil. Gosto de ser brasileiro

Amar é... Família

O que não troca, não vende, não empresta?

Não me considero tão egoísta ou apegado demasiadamente para 
não trocar, vender ou emprestar algo. 

O que te inspira: A vida

O que o dinheiro não compra?

Vou responder essa questão citando José Mujica. “Por que uma 
pessoa para ser feliz precisa comprar um celular a cada três 
meses? De um carro novo a cada dois anos? Pagar contas é ser 
feliz? É preciso tempo para se estar com a família, com os amigos, 
com a mulher amada. Isso não é apologia à pobreza, apenas um 
outro tipo de riqueza”. O dinheiro não compra quase nada. 

O que causa mais medo: A violência 

Ser elegante é...: Ser educado

Hipocrisia: Um dos males da humanidade

O melhor da vida é? Estar ao lado de quem te ama

Sonho:Ser referência no método pilates no Brasil.

O que mais lhe faz feliz: Um dia inteiro com minha esposa e meu 
cachorro.

O que gostaria de fazer que ainda não fez:Segredo de mercado.

Domingo é ótimo para...:É ótimo para estar com a família e 
também para ensinar pilates. 

Sente falta de algo? O quê?Atualmente de um pouco mais de 
descanso.

A melhor hora do dia...:A hora do almoço. Horário que 
geralmente estou com a minha família ou com pessoas muito 
queridas. 

Música para ouvir:Samba, blues, reggae, rap, instrumental.

Frase:"É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas 
minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza 
nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo em 
minha cabeça." Cora Coralina.

mentor de 
pilatesD

edicação. Essa é a palavra que 

define Rafael Sales Marinho. 

Formado em Fisioterapia, 

sua segunda graduação, com 

pós-graduação em Docência do Ensino 

Superior e Acupuntura, mentor e professor 

do método pilates, sua grande paixão. 

Entrou na área da saúde quase sem querer, 

e com muito empenho encontrou nela o 

reconhecimento profissional que desejava 

e a possibilidade de associar seu trabalho 

ao compromisso social e humano que é 

educar.  Como professor de pilates, Rafael 

Marinho já ensinou o método para mais 

de 200 profissionais, que hoje atuam nos 

estúdios de São Luís. Jovem e com o espírito 

empreendedor que possui, já vislumbra 

ampliar seu trabalho para fora do estado e 

conquistar novos mercados. 

Rafael Marinho,

Quem é (NOME COMPLETO)?
Rafael Sales Marinho

O que o motivou a escolher 
sua formação? (Conte como foi 
chegar ao sucesso profissional, 
cursos, experiências 
profissionais)

Entrei na graduação em fisioterapia 
quando ainda cursava a graduação de 
História na Universidade Federal do 
Maranhão.Terminei minha primeira 
graduação e passei a me dedicar totalmente 
à fisioterapia. Pois, na área da saúde 
encontrei um vasto campo de trabalho, 
assim como de retorno social, isso 
porque acredito que todo profissional, 
independente da sua atuação, deve ter 
responsabilidade social.

Ainda no primeiro período da 
Faculdade, comecei a trabalhar como 
massoterapeuta, formação adquirida em 
curso de aperfeiçoamento profissional. Logo 
em seguida, eu comecei a trabalhar com 
o método pilates, que é um método ainda 
sem regulamentação especifica no país, 
porém, com caráter profissionalizante, o que 
respalda a atuação dos profissionais mesmo 
que ainda acadêmicos. Passei também a 
promover cursos de Formação em Pilates, 
em parceria com outros profissionais, 
e, após a conclusão da graduação em 

Fisioterapia, resolvi abrir e ministrar 
meu próprio curso, legalizado e 
totalmente independente, fato que é um 
diferencial no mercado local, pois todas 
as formações existentes em São Luís são 
de empresas de fora do Maranhão.

A partir dessa iniciativa, comecei 
a ser conhecido no mercado como 
mentor e professor do método. Foi então 
que montei meu primeiro estúdio de 
pilates. Após um ano, eu abri outro no 
bairro do Turu. Com o crescimento do 
estúdio, precisei de mais espaço, onde 
eu pudesse também ministrar os cursos. 
Foi então que mudei a marca da minha 
empresa para Tao Terapias Integradas. 
O meu estúdio e centro de ensino 

funcionam hoje no bairro do Araçagi. Já 
formei mais de 200 profissionais na área 
e, destes, 70% já foram absorvidos pelo 
mercado de trabalho como prestadores 
de serviços ou como empresários.

O meu trabalho vem sendo 
reconhecido em todo território nacional, 
por isso estou montando turmas de 
Formação em Pilates em outros estados: 
Pará, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais. Toda essa credibilidade 
que adquiri com o método pilates gerou 
um convite especial para participar de 
um curso de atualização com a Lolita 
San Miguel, a única elder (aluna direta 
de Joseph Pilates) viva, que farei em 
breve.

Como é sua rotina e como consegue 
conciliar a rotina de trabalho 
com a vida pessoal?

Trabalho de segunda a sexta com atendimentos de 
pilates em meu espaço e atendo também meus pacientes 
em domicílio. Os fins de semana, pelo menos dois por 
mês, estou ministrando a Formação em Pilates. No 
começo da minha carreira, a vida familiar era um pouco 
sacrificada, no entanto, atualmente já consegui organizar 
os horários e a vida familiar ganhou o devido respeito.

O que faz para cuidar da saúde?
Pratico Pilates.

Existe receita para o sucesso?
Digo para meus alunos que o sucesso é óbvio. 

Conceito que adquiri quando conheci o amigo Joel 
Moraes, ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação e 
coordenador do Instituto Neymar Jr. Não existe fórmula 
mágica para o sucesso, nós precisamos é acreditar no 
que fazemos. A profissão também não importa, pois você 
sempre será reconhecido pelo que você faz, desde que 
seja dedicado e tenha paixão. Já disse isso aos alunos 
que se formaram em pilates comigo, digo nas palestras 
que ministro, nos congressos que participo e para meus 
seguidores e amigos nas mídias sociais.

O que aprendeu de mais 
valioso até aqui?

Amar ao próximo como a mim mesmo.
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Desfile Malwee 
Brasileirinhos

F
ashion para brincar. O tema da coleção 
Primavera/Verão da Malwee Brasileirinhos foi 
a inspiração da marca para o SLZ Colors Kids, 
do São Luís Shopping, que abriu os desfiles 

no domingo, 11, véspera do Dia das Crianças. Com 59 
crianças, a passarela do evento foi tomada pela alegria, 
beleza e animação. O desfile da Malwee Brasileirinhos 
contou com a presença da Minimiss Brasil, Elisabeth 
Marques, e da Minimiss Beleza, Ana Caroline Moreno, que 
desfilaram exclusivamente para a loja, além dos filhos do 
casal de franqueados da Malwee, Luciana Garros e Dário 
de Deus Moreno, os pequenos Caio e Davi. A criançada 
se vestiu de t-shirt, vestidos, camisa polo, bermudas e 
acessórios descolados e divertidos.

O tema da 
coleção foi a 
inspiração da 
marca para o 
SLZ Colors Kids, 
do São Luís 
Shopping, que 
abriu os desfiles 
na véspera 
do Dia das 
Crianças

A franqueada da Malwee Brasileirinhos, Luciana Garros, com os                        
filhos Caio e Davi, que também desfilaram com peças da coleção
 

A Minimiss Brasil, Elizabeth Marques

 A Minimiss Beleza, Ana Carolina Moreno

Maria Eduarda Rodrigues Ana Clarisse da Silva

Davi Queiroz

Mateus Caetano

Isabela Godoi Sofia Mota Ana Rebeca Sales

Clarisse Araújo Os irmãos Rômulo e Guilherme Raposo
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O sim de Érica 
e Gustavo
N

o último sábado, dia 10/10, o casal de advogados, Érica e 
Gustavo Gasparinho,trocou alianças na área externa da 
ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADO DO MARANHÃO, uma 
cerimônia linda, celebrada pelo pastor Jedaias Ferreira, 

com a presença de familiares e amigos mais próximos. O buffet foi 
servido no mesmo local, para 250 convidados.

Denise Gasparinho e Marcelo Duailibe Costa

Desembargadora Nelma Sarney 
e seu Marido Ronald Sarney

Flávia e Vito Santos (irmão da noiva)

Joci e Marcones dos Santos

Noiva Érica Santos Gasparinho com a avó materna Luzia Os pagens Os noivos emoldurados pelas madmoseile

O casal Rita Alencar e Idelbrand Santos

Os noivos emoldurados pela famíla da noiva

O casal Rebeca e Ângelo dos Santos

O casal Iraneide Alencar e José Cavalcante
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O corpo não é uma 
máquina como nos 
diz a ciência. Nem 
uma culpa, como nos 
fez crer a religião. O 
corpo é uma festa!

(Eduardo Galeno)

email: alexpalhano@gmail.com                                                 Site:  alexpalhano.com

LBW 2015, 
NOSSO RÉVEILLON 
ANTES DO FIM! 
Que o mundo teria sido feito pra acabar numa festa é uma ideia que 
gosto há tempos. E pode ser um sonho perfeito pra qualquer troante que 
se preze e que leva a diversão a sério. Eu, por exemplo, levo tão a sério (o 
fim do mundo e uma festa) que o povo acha que a única coisa que faço 
é só me divertir. Eu acho é bom que pensem, que digam, que falem... 
Às vezes é melhor não desfazer o mito e seguir sorrindo, mantendo o 
mesmo plano de sempre: ser feliz!

Sábado passado, dia 10 de outubro, o mundo não acabou. Não dessa vez; 
e eu estava pronto pra ir na primeira remessa, como sempre. Mas o ano 
se foi. Sim: 2015 acabou na festa de Nelson Piquet, o tricampeão em São 
Luís. Quem foi à décima primeira edição da LBW sabe muito bem disso... 
E viu, porque viveu pra ver!

É... A festa mudou de nome, mas não de sigla, nem de espírito. Agora 
chamada de Litorânea Beats White, e ovacionada como “The Real White 
Party”, a troação mais disputada da Piquet Produções teve sua arena 
montada no Círculo Militar, ali, na Praia do Calhau. Se quem tinha olhos 
pra ver tanta beleza desfilando naquele lugar, naquela noite, também 
teve corpo e ouvido (que não foi penico) pra sentir o som de um time 
poderoso de DJs: Matheus Galizza, Lucas Neiva (os maranhenses 
radicados em São Paulo mais finos e poderosos no som hoje que 
conheço), CahioMassuci (MA), o trio Make U Sweat (SP) e o duo The Juns 
(SP). Tudo vibrava. E se podia sentir que, muitas vezes, era de dentro pra 
fora: a pista respondeu à altura! 

Com um line-up montado pra fazer mesmo o público dançar (já que 
se tinha o melhor da house music, do deep house mais “groovado” e do 
EDM comercial – mas com algumas boas surpresas e sem estrelismos 
desnecessários nas pick-ups), juntando isso ao vento a favor, alisando 
nosso rosto, com um povo lindo (de branco) se jogando feliz, não tinha 
como não ser o nosso réveillon: o clima foi mesmo de celebração! E outra 
festa para os olhos foi o espaço mais iluminado por beldades: o Camarote 
Lacoste Holandeses era uma pista dentro da pista, literalmente. E 
lotadooo!   

Emoção e fé sempre nos atacam quando a pista de dança funciona, 
quando a festa é boa, inteligente, moderna e quando, claro, o álcool 
faz lá seus efeitos. A gente chegou até a acreditar que o Maranhão 
voltou a crescer na noite, como era no final dos anos 90’s. Bom, 
o importante foi pelo menos eternizar essa, como as outras que 
poderão vir, sabe-se lá Deus como e quando.  (Corre o risco do fim do 
mundo chegar antes, né?!).

Enfim, o lucro foi ver que sim: podemos dançar conforme a música... 
E que ela seja a melhor pra se dançar, do nosso tempo, é melhor ainda! 
Sem precisar atirar para todos os lados, a Piquet Produções mais uma 
vez acerta na honestidade. E se é difícil andar pra frente no Maranhão, é 
melhor não fazer ninguém andar pra trás. Eu acredito nisso. 

O ano acabou. Eu me acabei (de dançar) e um monte de gente ainda tá de 
branco. Menos na memória. Quem foi, nunca esquece!

Então, é isso: feliz ano-novo! Valeu, Piquet e toda sua equipe!

As belas costas de Camila Thamis, 
num belo vestido da Zipper Atelier 
de Patrícia Lopes! 

Evandro Santos e Patrícia Lopes

Ana Paula Bezerra

Adriano Araújo Cantanhede, designer 
gráfico da campanha da LBW 2015 e 
supervisor da Lacoste Holandeses

Piquet com o casal Marcelo Santos e 
Glenda Faray, da Lacoste Holandeses

Georgina Lobato, Nathalia Mendes e o DJ Lucas Neiva

FOTOS: CAIO BALDEZ
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Guinnever Melo e Tássia Alencar

Julyane Prazeres, a mulher do Red Bull no Maranhão

Larissa Gratão e Higor Alencar

O DJ Matheus Galizza com os pais Patrícia e João Galizza

Zé Braide e André Luís de Almeida Costa

Fred Guerra

Guilherme Lopes e Cristiana Braga

Kalita e Leonardo BatistellaPatrícia Braide

E eles... Os caras do The Juns e do Make U Sweat

DJ Macau

Dani e Marco Fecury

Luciana Braga, sendo mais linda no Camarote 

TEMPO, TEMPO, TEMPO
Além da combinação única e aleatória de proteínas, 
aminoácidos, H2O (ou álcool e tal), sou feito de quê?! De 
tempo, caro leitor, assim como você.  Feito de passado, do 
DNA dos meus ancestrais (pela transfusão involuntária de 
sangue, genes e outras coisas que vêm junto); sou instinto e 
inconsciente, também... E sou toda a história de vida que me 
trouxe até aqui.
 
O que serei?! Não importa. Eu sou. Somos corpo e história, 
passados a limpo. Ou a sujo. E o presente é uma partícula 
deletada tão logo eu acabe de escrever partícula. O futuro, 
lamento informar (o que já nos haviam alertados), não 
existe. A não ser em forma de fantasias e projetos. E 
fantasias e projetos são feitos de quê?! De restos, fiapos, 
pedaços não resolvidos do passado. O futuro certo é a 
morte; portanto, vamos deixar quieto.
 
Meus primeiros dez anos, os inaugurais de perplexidade e 
inquietação, chamo de infância. A minha foi tão minha que 
perdi. Aliás, a infância é sim um inferno, principalmente 
para aquela criança “diferente” das outras e parecida com 
tantas, como fui. Tanto faz: a infância é barra. A adolescência 
é só confusão e meio revolução. E chata. E mais confusa 
ainda. Daí, num piscar de olhos, chegam os 30 anos e, de 
repente, você se dá conta que vai começar agora. Aí, os 40 
são os novos 35. E os anos vão passado, e tudo de novo é só 
passado...
 
Entre este período, o agora, que chamo de “meu tempo”, 
e a dita maturidade há o “outro dia mesmo”. Sacou? Outro 
dia mesmo escrevi isso. Outro dia mesmo mudei. Outro dia 
mesmo me reinventei. Outro dia mesmo comecei de novo. 
Outro dia mesmo amei. Outro dia mesmo morri. Outro dia 
mesmo ressuscitei. Outro dia mesmo pari um mundo de 
coisas que já nem sei, mas tão aí. Outro dia mesmo era outro 
dia e nem me dei conta. Outro dia mesmo é hoje. 
 
Há mais. Fora o passado, meu tempo também se faz de 
coisas que não fiz. E a história daquilo que não fiz  é minha 
biografia em baixo-relevo, indelével como todos os desejos 
não realizados. (Isso sem falar que as pessoas estão cheias de 
intenções mortas. Elas e seus secretos desejos).
 
Diz que as experiências perdidas constituem uma rede de 
lembranças legítimas. E se a gente prestar bem atenção, 
as saudades do que queríamos ter feito e não fizemos se 
constroem de trás pra frente. É depois, só depois, que você 
se dá conta do que aconteceu. Essa coleção de vacilos, 
escolhidos ou não, escreve uma história. Imagino que no 
horizonte virtual das possibilidades que foram deixadas 
pra trás deve haver um duplo meu. É possível outro de 
mim vivendo a outra vida, que não foi minha por um fio e 
que pode ser de outro pela mesma linha: o tempo. E eu, o 
equilibrista.  É, a lista de coisas perdidas não tem fim... 
 
E ainda existem a saudade, como cantava Renato Russo, “de 
tudo que ainda não vi”. Viva aos livros, aos discos e filmes 
que não li, não ouvi, nem vi. Em matéria de livros, músicas e 
filmes, tudo se recupera. Graças a isso, e aos lugares que hei 
de conhecer e às pessoas que ainda vou frequentar, estou 
salvo do tédio até morrer. Só preciso de mais tempo, mais, 
bem mais.

FOTOS: CAIO BALDEZ
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4ª Feijoada 

do Maranhão
Foi marcada por alegria 
e descontração a 
confraternização da 
Feijoada do Maranhão, 
realizada no último 
sábado, 10, no Hotel 
Luzeiros

O
s maranhenses e 
mineiros estavam 
em clima de 
confraternização na 4ª 

Feijoada do Maranhão, realizada 
no último sábado, 10, no Hotel 
Luzeiros. A festa promovida pelo 
empresário e fotógrafo Valdez 
Maranhão já se transformou em 
um grande encontro de amigos, 
que contou com a presença 
de 100 turistas vindos de Belo 
Horizonte especialmente para o 
evento. Embalada pela Bicicleta 
do Samba, com o som da folia de 
ruas, seguida do bloco tradicional 
"Os Apaixonados", campeão 
do Carnaval 2015, a Feijoada foi 
encerrada com a apresentação do 
cantor Bruno Shinoda, que dividiu o 
palco com a cantora Thais Moreno, 
levantando o público com o molejo 
da ‘Swing &Pisadinha’.

Valdez Maranhão entre os integrantes do 
bloco tradicional "Os Apaixonados"

O secretário municipal de Meio Ambiente, Marco 
Aurélio Diniz, e a secretária municipal de Turismo, 
Socorro Araújo, e Valdez Maranhão

Hérica e Emmanuel Soares

O casal Nina e Fernando Pacheco, artista plástico minei-
ro que assinou as camisas da Feijoada do Maranhão

Gutemberg Bogea no comando da Bicicleta do 
Samba, uma das atrações do evento

Bruno Gouveia e Poliana Sales

Marcos Davi e Madalena NobreLiviomar Macatrão e Luana Alves  Armando Ferreira e Dinalva Ferreira Nan Sousa

Adriano Almeida, Léa Zacheu e Valdez Maranhão Karine Baldez, Celio Sergio, Lourdinha, Marcela 
Simplício e Ana Guimarães

Wal Oliveira e Mônica Nascimento
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