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Para comer e se divertir
VAI FICAR EM SÃO LUÍS NO FERIADO? PREPARAMOS PRA VOCÊ UM ROTEIRO PARA COMER E CURTIR. CONFIRA!
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Tribo de Jah

O Luau da Toca, dos produtores André Trovão e Henrique Almeida, ataca de reggae num 

cenário paradisíaco: a Toca do Trovão, na Praia do Araçagi. Dia 31, às 21h. Ingressos no site 

amoingresso.com.

Thai Cozinha

O Thai Cozinha Contemporânea atrai pela diversidade 

do cardápio, ambiente refinado e bom atendimento. 

Servem ótima comida japonesa, pratos contemporâneos 

com inspiração tailandesa, sem esquecer do paladar 

local. Destaque para o filé de peixe amazônico (foto) 

grelhado ao molho de alcaparras, acompanhado de 

delicioso risoto de cuxá e purê de batata doce. Almoço e 

janta. Na Avenida Avicênia, Calhau.
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Moda colorida

Fugindo do clássico bleu, 
blanc, rouge, as listras navy 
reaparecem multicoloridas 
para os dias quentes do 
verão 2016. Tendência 
máxima nos últimos desfiles 
internacionais, a ideia é 
aderir ao clima náutico, 
combinando duas ou mais 
peças com print geométrico 
em um mesmo look. Confira 
algumas dicas. (Vogue)

1.Mixed R$ 1.384/ 2.Dior R$ 13 mil/ 3. Hermès R$ 840/ 
4. Gloria Coelho R$ 1.699/ 5.A.Brand R$ 458/ 6. Blue Bird R$ 369

Sobe

Desce

O farmacêutico e professor Fernando 
Barcelar, que recebeu comenda 
internacional de mérito farmacêutico.

Prefeito de Anajatuba, Helder Aragão, 
foi preso, acusado de desviar R$ 15 

milhões dos cofres do município.

Nova fase

A proposta de “Além do Tempo”, que teve 
um salto no tempo de aproximadamente 
150 anos no capítulo da última terça, é 
ousada e inovadora. A primeira fase da 
trama de Elizabeth Jhin encantou. Agora, 
o objetivo é que o mesmo aconteça nos 
tempos atuais. Rômulo Estrela, que dá 
vida ao conquistador Roberto, garante: 
“Não é um trabalho simples”. E, agora, o 
que se pode esperar de Roberto na nova fase 

da trama? "Um homem amigo, generoso, 
fiel a seus pacientes e amigos, sedutor e 
romântico", diz Rômulo.
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Toninho Gerais 

O sambista carioca desembarca em São 

Luís para a noite "Meu Samba é Roots". O 

empresário, produtor e (claro!) sambista 

Mário Moraes é quem assina a produção. 

Toninho, que é compositor de grandes 

nomes, vai cantar os maiores sucessos da 

carreira. Dia 1º, às 22h, na Casa das Dunas.

Simone &Simaria 

As belas apresentam o 

"Bar das Coleguinhas", 

na Fazenda Open Music. 

A dupla é revelação 

do sertanejo e vem 

conquistando o 

público pelo país, 

com canções como 

"Quando o mel é 

bom" e "Não vou 

mais atrás de 

você". Dia 31, na 

Fazenda Open 

Musica, às 22h. 

Estrela Dalva

Para quem gosta do tradicional caranguejo "toc-toc", a 

pedida é o Estrela Dalva, na Avenida Litorânea (Praia de São 

Marcos). Famoso pelo ótimo arroz de toicinho e pelo (imbatível) 

caranguejo com molho. Mas não se limite. Explore o cardápio. E 

cuidado com a fila. A espera pode ser longa. Almoço e jantar. À 

beira-mar. Avenida Litorânea.

Fialho 
SteakeBurguer

Se a moda é hamburguer 

gourmet, São Luís já tem 

seus representantes. Um 

deles é o Fialho. Bom pão, 

boas combinações e carne 

no ponto. Destaque para 

o Fialho Burguer: 180g de ótima carne, queijo, cebola e 

molho especial. Lanche da noite. No Cohajap, de frente para 

avenida.

Armazém do Chef

Aberto há poucos meses, o restaurante leva a assinatura 

do chef Dantas (ex-Maracangalha). Especialidade é 

frutos do mar, com ótimos pratos de camarão. Ambiente 

aconchegante e, literalmente, caseiro (antes de ser um 

restaurante era uma residência), o Armazém do Chef é um 

ótima pedida para o almoço de domingo. Almoço e jantar. 

Rua Uriacica, nº 15. Entrada pela Av. Holandeses. Atrás da 

loja Amor de Bebê.

D
IV
U
LG
A
Ç
Ã
O



5
  

C
 u

 r
 i

 o
 s

 i
 d

 a
 d

 e
 s

 

São Luís, domingo, 25 de outubro de 2015 3

Acho que o sucesso se deu por 
conta do nosso show, que une 
alegria, música para dançar 
e um repertório sempre 
atualizado. As pessoas 
gostam disso, elas vão para 
festa para se divertir

Antes, as pessoas olhavam 
menos para o Nordeste e 
para nossa cultura. Hoje, 
com a internet, tudo ficou 
mais fácil e conseguimos 
ser percebidos

Certo dia um cantor do grupo 
disse que não subiria mais no 
palco e faltavam poucos minutos 
para começar o show. Minha 
mãe ficou desesperada e respondi 
que eu mesmo iria cantar. Só que 
nunca havia pego um microfone 
na vida. Foi um desastre

É como dizem: os 
relacionamentos 
começam com 
Jorge e Mateus, 
terminam com 
Pablo e dão a volta 
por cima com o 
Wesley Safadão

Futebol 
Wesley Oliveira da Silva, o 
Safadão, tinha planos de se tornar 
jogador de futebol. “Até os 12 
anos, ele frequentou a escolinha 
do Ceará”, diz a mãe, dona Bill. 
O filho, o caçula de três, caiu na 
música por acaso.

Origem da safadeza 
A Garota Safada também nasceu 
casualmente. “Compramos um 
teclado e outros instrumentos só 
pra divertir a família”, lembra Bill. 
Formado por primos, o grupo se 
chamava "Tabaco Suado”.

Cabeleira 
Uma das marcas do forrozeiro, os 
cabelos estirados de Wesley foram 
resultado de uma promessa. “Ele 
vivia com pneumonia quando era 
criança. Fiz uma promessa na 
Igreja de Canindé”, diz a mãe.

Coque 
Hoje, Wesley adota visual mais 
despojado. Amansou a cabeleira 
num coque estilo samurai. Dona 
Bill faz muxoxo: “Gosto mais do 
cabelo grande”. O novo penteado é 
febre entre os jovens.

Dançarinas 
Diferentemente das outras bandas 
de forró, Wesley Safadão dispensa 
dançarinas. Empresária do grupo, 
dona Bill explica: “Elas dão muito 
trabalho. O Wesley se danava, e eu 
brigava”.

O fenômeno 

V
ocê pode até não 

ouvir. Mas já 

ouviu falar e, em 

algum momento, já dançou 

ou dançará ao som do 

"Safadão", um dos maiores 

fenômenos pops brasileiros 

na atualidade. Dono de um 

dos mais polpudos cachês 

do país, Wesley Oliveira da 

Silva deixou de ser música 

do povão, já é admirado 

por todas as classes e vem 

conquistando o Sudeste 

e Centro-Oeste do país. 

Entenda e conheça mais sobre 

Wesley Safadão.

 Safadão

Fala,Safadão!

Longa carreira
Até o ano passado, o cantor cearense Wesley Safadão 
poderia ser um mero desconhecido para quem não 
acompanha forró. Mas a carreira do artista começou há 12 
anos, no vocal da banda Garota Safada, formada pela mãe, 
pelo tio e por outros integrantes da família dele.

Chegando lá
Em 2007, o que é um hobby se transformou em profissão 
e, desde 2013, o grupo Garota Safada assinou um contrato 
com duas empresas, uma delas administrada pelos 
sertanejos Jorge e Mateus. A partir daí, tudo mudou. O 
cabelo comprido do vocalista deu lugar ao coque; o nome 
Garota Safada foi substituído apenas por Wesley Safadão 
(apesar de a banda continuar a mesma); e as músicas 
começaram a ganhar o topo das rádios. 

1. Do cabelão ao coque

2. Óculos estilosos 
compõem o look

3. A camisa dá lugar à regata 
safadona

4. Pulseiras de miçangas: 
tchau

5. Cinto de fivelão também

6. Calça justinha substitui a 
anterior, sem corte

Um fenômeno 
repaginado

Os sucessos
O primeiro sucesso nacional de Safadão foi Gelo na balada, 
que já foi regravada por Camila & Haniel e Cavaleiros do 
Forró, seguido de Camarote, um dos hits do carnaval que foi 
entoado por cantores de axé music. As duas músicas têm 
como características letras que mostram uma pessoa que 
foi desprezada amorosamente, mas está dando o troco.

Cachê? R$ 500 mil
O cantor se tornou o segundo maior cachê da música 
brasileira. Ele está atrás apenas da baiana Ivete 
Sangalo e ganha em média R$ 500 mil por 
show, como aponta levantamento feito pelo 
site Yahoo. Em Brasília, no último dia 1º de 
agosto, ele gravou seu DVD. Mais de 40 
mil pessoas compraram ingressos.
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Coquetel de inauguração 
Loucos & Santos em São Luís

A
s empresárias Mônica e Cleidyara Andrade receberam na quinta-feira, 8, jornalistas, blogueiras e clientes para o coquetel 
de inauguração da grife Loucos & Santos em São Luís. A unidade, localizada no Shopping da Ilha, é 12ª unidade da 
franquia no Brasil e a segunda no Nordeste, e faz parte do BischoffCreativeGroup. Assinada pelo designer Jorge Bischoff, 
a marca apresenta o lado mais criativo e ousado do artista, retrados em bolsas, sapatos e acessórios femininos.

As jornalistas Vanessa Serra e Marcela SimplícioSimone Soares

Lívia Bertolucci Bruna Borda e Cíntia Rebouças

Hérica Soares Flávia Batista e Thadna Azevedo

As franqueadas com Sara Roseti
Entre as franqueadas, a gerente de marketing do Sho-
pping da Ilha, Elirdes Costa, e Caio Leite

A gerente da Jorge Bischoff, Paula Portela, e a 
gerente da Loucos & Santos Luciana Costa

As franqueadas Mônica e Cleidyara Andrade 
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Mais clicks de 
Érica e Gustavo

A daminha Júlia Gasparinho Duailibe levando as alianças Os noivos brindando com seus pais 

A entrada da noiva Érica Alencar Santos com seu pai Helvécio dos Santos 

Frederico e Marina Araujo - padrinhos Rafael Costa e Andressa Costa (padrinhos)

A irmã do noivo Denise Gasparinho Duailibe                                     
recitando um Salmo 

Sr. José Gasparinho (pai do noivo) e Sra. Eunisse 
Alencar Santos (mãe da noiva)

Os noivos, alegres e casados
Os noivos com irmã do noivo Denise Duailibe e Marcelo                                                    
Duailibe (cunhado) Os noivos com os pais do noivo José Gasparinho e Elizabeth Gasparinho 

Os noivos emoldurados pela família do noivo

Sra. Elizabeth Gasparinho e o noivo Gustavo Gasparinho 

Até que a morte nos separe é muito pouco para mim. Pre-
ciso de você por mais de uma vida. A frase acima reflete o 
amor do casal de advogados, Érica e Gustavo Gasparinho, 
que trocou alianças no úiltimo dia 10 de outubro. A cerimô-
nia, assistida por 250 convidados, foi celebrada pelo pas-
tor Jedaias Ferreira, com a presença de familiares e amigos 
mais próximos. Confira mais fotos deste belo casamento. 
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email: alexpalhano@gmail.com       Site:  alexpalhano.com

Se eu pudesse, confesso, só usaria preto. É 
uma cor (ou a falta dela) que nos deixa (ou 
ajuda parecer) sensuais, magros e, às vezes, 
ameaçadores e fatais. Mas quem usará 
preto em pleno meio-dia com sol a pino e 
com este calor senegalês que faz em São 
Luís do Maranhão?  Não dá pra ser chic sem 
ter um relacionamento sério com seu ar-
condicionado. E mesmo assim, andando no 
seu “inverno particular”, você tem a dura 
realidade ao seu redor e precisa atravessar, a 
qualquer momento, a rua: a não ser que você 
seja um vampiro, caro leitor, e só saia à noite. 
Ah, quem me dera!! Não é fácil, eu sei... Eu sei.
 
Agora imagine a cena: uma loiraaaaaa toda 
de preto,  cuja maquiagem escorre pelo seu 
rosto brilhante, no alto de seus sapatos flúor?! 
O nome do filme? “Deus e o Diabo na Terra do 
Sol”. Só que Deus não participa desse longa, 
mas nem que o implorassem de joelhos: não 
é besta. A besta é essa outra, sem noção, que 
tá se achando fina e rica. Querida, chegue 
perto... Do espelho! E veja o inferno que você 
se meteu vestida!
 
Bom, em todo caso, especialistas descobriram 
que a cor é uma ótima maneira de levantar o 
visual e animar o espírito. Será?! Tá no fundo 
do poço porque perdeu dinheiro? Ponha uma 
camisa pink ou uma echarpe florida (à noite 
se for usar a echarpe, por favor ). Quem está 
se sentindo melhor agora? Você! Talvez só 
você mesmo...  Em todo caso, todos reagem 
a cor.
 
Eis outro motivo pra banir o preto: uma boa 
camisa de alfaiataria branca. E você pode 
encontrar de várias marcas e de todos os 
preços. Mas não vá sair vestido de médico ou 
de enfermeira, ou de dentista, se você não for. 
Calça branca já é um perigo. A não ser que 
você tenha por cima um blazer azul-marinho 
(Chanel seria perfeito!). Tem?! E não é porque 
São Luís é uma ilha que você vai acreditar que 
o Havaí é legal e que o look Honolulu é lindo, 
alegre, blablablá... Branco com tom pastel vale 
todos: é bem anos 50! Na dúvida, ou na falta 
de segurança (porque todo mundo precisa 
segurar o look), ainda é melhor branco com 
cinza, com bege, cru, branco com jeans (de 
qualquer  lavagem)...
 

FOTOS: MARCELA SIMPLÍCIO E ADRIANO CANTANHEDE

Sobre cores, 
formas, 
estilo... 
e tudo mais 
que você 
precisa 
saber antes 
do espelho

Olhe para a 
mulher no 
vestido. Se não 
houver nenhuma 
mulher, não 
haverá nenhum 
vestido

(Coco Chanel)

A EXUBERÂNCIA E AS ESTAMPAS DO  ESTILISTA
VICTOR DZENK NOS 9 ANOS DA CAMARIM!!!

VICTOR DZENK

KARINY E ELMA MACIEL

BRUNA MACIEL
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Só sei dizer que o estilista Victor Dzenk entende de 
cor e de estampa como poucos. Não só entende como 
domina! O mineiro acabou de lançar sua nova coleção e 
a Camarim, loja pioneira da Avenida dos Holandeses da 
danada empresária Bruna Maciel, que há tempos vende 
com exclusividade a marca que leva o nome do estilista, 
convidou o moço para fazer parte dos 9 anos de sua loja 
e apresentar um pocket show de seus vestidos, terça-
feira passada, em clima de festa e de total descontração e 
de muita cor siimmmm! Não havia outra ostentação no 
evento que não fosse puro talento e profissionalismo: a 
beleza assinada por Cleo Pacheco, a mesa de delícias fora 
do comum por Cláudia Gaspar, a trilha sonora assinada 
por este jornalista e as formas e estampas exuberantes dos 
looks de Dzenk. Tudo estava afinado, harmônico e muito, 
muito fashion (no sentido puro e verdadeiro dessa tão 
desgastada palavrinha).  
 
De verdade: a roupa do Victor combina muito bem com 
nosso clima quente, nosso espírito alegre e ousado pra 
se divertir. Agora, claro, com muito estilo, elegância e 
riqueza, por assim dizer...  Eu sei: uma perua fica toda 
louca e serelepe, quase descontrolada, quando vê um 
look do estilista, mas a mulher fina – a que parece ter um 
iate particular e adora passar férias em Saint Tropez, por 
exemplo (ela nem precisa ter o iate e pode muito bem 
andar de biana pela Raposa) – é a mesma que sabe ir ao 
supermercado ou à inauguração de uma loja como se 
não fosse à entrega do Oscar. É a mesma que não anda de 
“bandage” se tiver gordura espocando por todos os cantos, 
colada demais, mostrando tudo; ela saca com classe o velho 
truque do esconde-esconde; uma mulher que sabe revelar, 
ao contrário de só mostrar, por mais gostosa que se ache ou 
for.  Uma mulher bem vestida entende naturalmente a lição 
de Coco Chanel: “O conforto possui formas. O amor cores. 
Uma saia é feita para se cruzar as pernas e uma manga para 
se cruzar os braços”. É para mulheres desse tipo, também, 
porque qualquer uma pode desejar, que um vestido de 
Victor Dzenk cai perfeitamente. É principalmente para uma 
mulher que entende seu próprio corpo, ama e o respeita. 
 
Mas voltemos a cor...  E  produções “ton sur ton” podem 
até ser unanimidade no universo da moda. Mas o assunto 
ainda divide as opiniões de fashionistas e outsiders. Vestir-
se “em camadas”, num único tom, da cabeça aos pés, gera 
sempre muita discordância. Para alguns, trata-se da falta 
de criatividade ao compor um look. Para outros é um jeito 
chic, refinado de coordenar peças que não “brigam entre 
si”. Eu acho que na verdade quem briga entre si é a pessoa, 
o número da roupa que ela veste e o estilo que ela própria 
não segura. Em todo caso, não é difícil de entender que se 
vestir coordenadamente a partir de uma “cor-matriz”, tem 
muito mais a ver com a personalidade contida/explosiva, 
discreta/efusiva, e o autoconhecimento de cada um de nós, 
do que com ser brega ou chic. É o risco.
 
Uma coisa ninguém duvida no mundo da moda: quando a 
pessoa é magra, tudo fica mais fácil... De ficar bom! Doeu?! 
Também me dói. Quem disse que a vida é justa?! Justa é a 
roupa colada ao corpo de muitas. E só.
 
E quem não tem colírio usa óculos escuros. E em terra de 
cego, quem tem olhar sofreee...
 
Ah, e o vermelho?! Ah, simplesmente é a cor mais bela 
jamais criada. É sangue; tem vida própria. Valentino 
que o diga: “vermelho tem substancia... É intenso, forte, 
dramático”, disse o estilista certa vez.  Eu sei, você sabe: um 
vestido Valentino custa uns milhares de dólares, mas vai 
que você possa ou consiga um mais em conta num brechó, 
num eBay da vida; ou ganhe de um milionário apaixonado, 
cara leitora! Vai que você tenha um casamento poderoso 
pra ir, ou uma coroação (eu tenho uma amiga que foi 
convidada pra uma e não tinha nada pra vestir, mas deu 
seus pulos)...  Poucas pessoas têm uma segunda chance de 
causar uma marcante primeira impressão.  Lembre-se disso 
quando usar vermelho. Ou qualquer outra coisa, sempre. 
Afinal, a gente se olha no espelho e, claro, se gostamos do 
que vimos, não foi pensando só em nós. Foi?!
 
E no final das contas, pagas ou não,  há a verdade de Francis 
Bacon: “Todas as cores concordam no escuro”.

Uma cor que lance uma luz 
delicada à sua face e lhe conceda 
um pouco de emoção... Qual o tom? 
Como acertar?!

Adriano Silper e Paula Veloso

Vivianny Lima

Ana Maria Bacelar

Bruna Maciel entre Vinícius Moreira e Cirio Sens Herika Soares

Luiza Gaspar, Denise Gasparinho e Bruna Maciel

Mariana Carvalho e Carliana Paiva

FOTOS: MARCELA SIMPLÍCIO E ALEX PALHANO 

Cleo Pacheco

O criador

Paulinho Freitas

Rafaela Albuquerque
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Sucesso do musical 

Matilda no TAA

Show Simplesmente 

Luiza lotou oTAA

Apresentação da 
primeira versão 
brasileira do 
musical Matilda, na 
montagem exclusiva 
feita por alunos do 
Colégio Dom Bosco

S
ucesso total a apresentação 
da primeira versão brasileira 
do musical Matilda, na 
montagem exclusiva feita 

por alunos do Colégio Dom Bosco, 
e apresentada no Teatro Arthur 
Azevedo, com um direção geral do 
professor Josué da Luz, elenco de 
28 atores e músicas em português 
inéditas. Na abertura, a diretora 
da escola, Elizabeth Rodrigues, 
destacou a importância da arte 
como ferramenta pedagógica e 
lembrou que, não por acaso, o 
musical Matilda estava estreando 
no Dia do Professor (15.10).   Na 
direção musical do espetáculo 
esteve o prof. de Música do Dom 
Bosco Paulo Cardoso, que também 
fez uma participação como ator, na 
abertura musical. Destaque também 
para a participação especial do coral 
infantil do Dom Bosco. Essa foi mais 
uma superprodução do Colégio 
Dom Bosco, que emocionou e 
divertiu o público que foi conferir as 
duas apresentações.

O 
Teatro Arthur Azevedo ficou pequeno para o grande 
público - de todas as idades - que foi prestigiar o 
show de lançamento do primeiro CD da cantora 
teen Luiza de Andrade, intitulado "Simplesmente 

Luiza". Quem assinou a direção musical foi o experiente e 
talentoso músico Edinho Bastos, atualmente radicado no Rio 
de Janeiro. Na direção artística, outro profissional talentoso, 
Ruber da Ruber Produções. O resultado foi um show perfeito, 
da coreografia aos arranjos, passando pela voz poderosa da 
cantora ao seu carisma natural junto ao público.

FOTOS: DANIELLE VIEIRA/DIVULGAÇÃO

Alunos do Dom Bosco que fazem parte do elenco do musical Matilda

Tamie Panet (Matilda) e Tito 
Reis (diretor Trunchbull) Evandro Rodrigues e o advogado Edgard Sales com as diretoras do Dom 

Bosco, Raíssa Murad, Elizabeth Rodrigues e Rebeca Murad Miralla

A aluna Laís Guimarães com a mãe Heloísa e familiares

 A diretora do Dom Bosco Isabella 
Rodrigues Caracas, que assinou a 
produção executiva do musical, com a 
aluna e atriz que deu vida à personagem 
Matilda, Tamie PanetO casal Rose Panet e Alex Oliveira com Luiz Phelipe Andrés

Os jornalistas 
Lissandra Leite e 
Ademar Danilo 

O fotógrafo Márcio 
Vasconcelos e  
esposa Beth

Elizabeth Rodrigues, diretora 
do Colégio Dom Bosco, com 
Américo Azevedo, diretor do TAA

FOTOS: DANIELLE VIEIRA/DIVULGAÇÃO

O casal Nathana e Maurício Rocha Neves Melissa Marão Fernandes com os filhos Ludmila e Nícolas

 O produtor musical Tutuca Viana e seu assessor  Mila Miranda, Magali Guimarães com Ana Paula Gomes

Os jovens Matheus Vieira, Isabela Campos, Luana Almeida, Mateo Paz, 
Caetano Pires e Nícolas Marão

O casal Márcia e Alexander Carvalho com as filhas Bruna e Lara
 

 A cantora Luiza de Andrade e seu primeiro CD entre os pais 
Tatiana e João Luís Machado

Tatiana Machado, Edinho Bastos, que fez a direção musical do 
show com  cantora Luiza, e seu pai João Luís Machado

Katje Paz com os filhos e o casal Krishna e Fabiano Galloti
 

 José Domingues Neto e Danielle Vieira com os filhos 
Matheus e Fabrício


