
www.oimparcial.com.br

Editor: Jeferson Lauande  
E-mail: jefersonlauande@gmail.com              Elite

São Luís, domingo, 15 de julho de 2018

Daniel Haidar
Talento maranhense

O que é “Família”? Meu refúgio.
Signo: Escorpião. 
Estilo musical: MPB.
Time do coração: Moto Club e Flamen-
go.
Bebida: Guaraná Jesus.
Livro de cabeceira: Bíblia.
O que gosta de vestir? roupas que me 
façam sentir bem. 
Não troca, não vende e não empresta: 
Meus livros, DVDs e instrumentos mu-
sicais.
Se não fosse aqui, onde gostaria de vi-
ver?  NY! Quem sabe um dia... 
Amar é... Conhecer e aceitar o outro da 
forma que é.
Largaria tudo por... Meus irmãos. 
O que detesta? Adoçante. 
O que te inspira? Boas conversas, boa 
Arte e um grande amor.
O que o dinheiro não compra? Paz.
O que causa mais medo? Filmes de Ter-
ror.
Autoestima: Média.
Hipocrisia: atraso. 
O melhor da vida é... Viver intensamen-
te cada momento. “Carpe diem, carpe 
noctum, carpe tudo”!
O que mais lhe faz feliz? Bons traba-
lhos, amigos sinceros, família unida e 
amor inteiro.
Principal qualidade: Ser otimista.
O que gostaria de fazer que ainda não 
fez? Aprender a dar salto mortal. Che-
go lá!
Domingo é ótimo para... Missa, futebol 
e almoço na casa de vó.
Sente falta de algo? De almoçar com 
minha família todos os dias. 
A melhor hora do dia: Pôr do sol. 
O que abomina nas pessoas? A falta de 
empatia. 
O que aprecia no ser humano? Ser gra-
to.
Para quem dá nota 10? Benedict Cum-
berbatch.
Para quem dá nota 0? Pessoas que 
usam de seus cargos e posições para se 
favorecerem. Infelizmente, a resposta 
dessa não é um nome só. 
Frase: “Nossas dúvidas são traiçoeiras 
e nos fazem perder o bem que podería-
mos conquistar se não fosse o medo de 
tentar.” (William Shakespeare).

Conhecendo o Daniel 
Haidar 
Minha vida segue da forma que eu 
sonhei: trabalho e estudo o que gosto e 
estou sempre em contato com minha 
família. Hoje, morando no Rio, consigo 
desenvolver bem tudo que aprendi ao 
longo desses 10 anos de Arte, passando 
por escolas de teatro maranhenses, 
cariocas e paulistas, sempre buscando 
o novo e o desafiador.

Como surgiu o seu 
interesse pelo teatro?
Tudo começou no coral do Colégio 
Dom Bosco, aos 8 anos, sob a regência 
do grande Paulo Cardoso. Ali a Arte 
foi entrando como uma brincadeira 
de criança, mas sempre tratada com 
muito zelo, muita dedicação. Mais 
tarde, integrei o grupo de teatro do 
Dom Bosco “Berimbau de Saturno”, 
com a direção de Josué da Luz, que 
me apresentou o Teatro de forma 
mais madura e consistente. Pelos 
palcos da cidade, nosso grupo do Dom 
Bosco apresentou peças lindas, como 
“Aurora da Minha Vida”, de Naum 
Alves de Souza, os musicais “Mamma 
Mia!” e “Grease” (direção de Cíntia 
Pessoa), esse último, espetáculo que 
me proporcionou o Prêmio de Melhor 
Ator do Festival Maranhense de Teatro 
Estudantil de 2013. 

Qual tarefa ou projeto você 
considera sua conquista 
mais significativa na 
carreira até agora? 
Romeu & Julieta Ao Som de Marisa 
Monte. Trabalhar com a Aventura 
Entretenimento, Guilherme Leme 
Garcia, Vera Holtz, Jules Vandystadt 
e um elenco e equipe de primeira 
estão me fazendo crescer muito como 
artista e pessoa. Fora o retorno sempre 
positivo por parte da plateia, o que é 
muito gratificante.

É melhor ser perfeito 
e atrasado ou bom e 
pontual? 
Bom e pontual sem dúvida! Se você 
é realmente perfeito, com certeza 
não estará atrasado. Pontualidade é 
primordial.

em cartaz

O 
grupo de teatro amador do Colégio Dom Bosco “Berimbau 

de Saturno”, além de apresentar grandes montagens de pe-

ças teatrais e musicais renomados e conquistar diversos 

prêmios, também tem revelado atores promissores para 

o cenário artístico nacional. O jovem maranhense Daniel Haidar, de 18 

anos, é um deles. Ex-aluno do Dom Bosco, atualmente Daniel mora no 

Rio de Janeiro, onde concilia bem os estudos de Artes Cênicas na Facul-

dade UniRio com a carreira de ator profissional. E, sempre que pode, vi-

sita a sua terra natal, São Luís, e aproveita para curtir a família, rever os 

amigos e se energizar. Nesse perfil, ele fala sobre seus atuais desafios e a 

grande satisfação que foi ter integrado o elenco da montagem profissional 

Romeu & Julieta no Rio de Janeiro. Mais que um jovem talento promis-

sor, Daniel é um ator para ficar de olho, pois deve despontar ainda mais.

Como você definiria trabalho intenso? 
Trabalho exigente, realizado com foco, por um longo 
período de tempo.

Se eu fosse classificar todo mundo 
que já trabalhou com você, qual 
porcentagem não seria seu fã? Se 
eu fosse entrevistar essas pessoas, 
qual palavra elas mais usariam para 
descrever você? 
Uns 5%. Sou muito exigente. 

Qual seu maior sonho hoje? 
Viajar para fora do país. 

O que é o sucesso? Conseguir bons 
trabalhos e ter uma vida de qualidade 
ou ter trinta mil seguidores nas redes 
sociais sem ser um artista admirável? Ser 

bem-sucedido é fruto de dedicação, talento e disciplina, 
mas ter uma projeção é questão de circunstância. 

Se pudesse escolher outra área de 
trabalho, qual seria e por qual motivo?
Medicina. A sensação de ver alguém melhor de uma 
doença por conta dos seus cuidados deve ser muito 
gratificante. 

O que aprendeu de mais valioso até 
aqui? 
Aquilo que é seu ninguém pode tomar.

Um lugar em São Luís que mais gosta? 
Escolher um é muito difícil... Meu Top 3 é casa dos meus 
pais, Igreja de São Marcos e o Teatro Arthur Azevedo.

Nas horas livres. O que prefere fazer? 
Praticar esporte e assistir a filmes, séries e espetáculos.

Morando no Rio, 
atualmente Daniel faz 
Faculdade de Artes 
Cênicas na UniRio

O ator maranhense Daniel Haidar comemora com a 
cantora Marisa Monte o sucesso da montagem
Romeu & Julieta no Rio de Janeiro

O ator com a família: pais e irmãos em São Luís

O QUE 
POUCOS 
SABEM:
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Verão rima com descon
e curtição, mas também
muita atenção. Que o d
modelo Mayra Bastazi
neste editorial de moda
fotografia de Ayrton Va
de Osvaldo Rodrigues e
de Adriane Mansur, que
temporada de férias, pe
moderação na exposiç

Verão e férias pedem cuidados especiais 
Férias escolares e verão. Opa, que maravilha. Mas não esqueçam que a estação de céu de brigadeiro e muito 

uma atenção especial com a saúde, que inclui cuidados com a pele. Além do uso de filtro solar, algumas dicas 
tar manchas na pele e o aparecimento de brotoejas em adultos e crianças. O que é importante agora no verão 
com o sol. Com o calor intenso e as pessoas mais expostas, há mais risco de queimadura solar e também somando 
sibilidade de aparecimento de um câncer de pele a longo prazo. A dica é aproveitar o sol no início da manhã, 
máximo e, no final da tarde, depois das 16h. Mesmo nesses horários, é fundamental o uso de filtro solar, pelo 
30, reaplicado a cada duas horas. Chapéu, boné, viseira e roupas mais escuras de trama fechada também são 

Aqui reviven-
do o ines-
quecível São 
João da Thay, 
o casal sim-
patia Luísla 
e Augusto 
Bottino, ela 
que no próxi-
mo sábado, 
21, troca de 
idade e reú-
ne amigos 
para brindar 
com um big 
“Luau Alo-
ha”, a partir 
das 17h30, na 
cobertura do 
Marcus Bar-
bosa Intelli-
gente Office, 
no Calhau
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Jantar de formatura 
entre amigos

 A formatura é sempre uma data especial, 
uma vitória coletiva não apenas do forman-
do, mas de toda a sua família. E por isso, nada 
melhor que comemorar entre familiares e ami-
gos essa conquista profissional tão marcante.  
Em São Luís, o charmoso restaurante Villa do 
Vinho Bistrô, na Cohama, já faz sucesso como 
point de jantares especiais de formatura, com a 
opção de poder ser reservada a casa toda para 
essa data, ou apenas a quantidade de lugares 
desejados para cada tipo de festa, com menu 
especial e atração musical ao gosto do cliente. 
Recém-formado em Contabilidade, Beto So-
ares foi homenageado por familiares e ami-
gos mais próximos com um jantar na Villa do 
Vinho Bistrô, que teve como atração musical 
a cantora Katiana Duarte. Uma noite de cele-
brações e vitórias profissionais regada a bons 
vinhos, drinks e espumantes especiais.

Tradição mantida 
com muita animação 

O Ginásio Luiz Pinho Rodrigues foi 
palco do animado Arraial dos Alunos da 
Educação Infantil do Colégio Dom Bos-
co. O evento, que já é tradicional na es-
cola, reuniu pais e familiares dos alunos 
em uma grande e animada celebração 
junina, com direito a diversas apresen-
tações dos pequenos em danças típicas 
do São João maranhense. Um evento 
de muita cultura e diversão, além de ser 
mais um importante momento de inte-
gração escola-família.  

Roosevelt entre as diretoras do Dom Bosco Ceres Murad e Elizabeth Rodrigues

Davi  e Isabella Rodrigues Caracas com 
as filhas Manoela e Maria Izabel

Luciana de Oliveira e Dilson Pará 
com o filho Luís Otávio

Cláudia e 
Caroline 
Peixoto 
com 
Heitor

Andressa e Lorena Santos

Roberto e Luciana Franklin André Franklin e Aurinha Lazera

O novo contador Beto Soares entre os pais Paulo da Paz e Loide S

A cantora Thais Moreno com Werther 
Bandeira e o homenageado Beto Soares

O casal Hudson e Lorena Rocha As irmãs Danielle e Adriana Vieira entre os 
amigos Werther Bandeira e Beto Soares

Os contadores R
Facundes e Alin

O casal Rivaldo e Léa

ayrton valle
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, que, nesta 
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muito sol requer 
dicas podem evi-
erão é o cuidado 
somando a pos-

manhã, até as 10h no 
pelo menos, fator 

são indicados.

Marketing moderno exige troca de 
experiências e engajamento

O varejo moderno deve ser, acima de tudo, um provedor de experiências para o 
público, uma loja deve ser mais que um ponto de vendas, mas um local de ricas ex-
periências, entretenimento e informações. Eis o que prega o marketing moderno na 
atual "Era do Engajamento". E por aqui o Grupo Potiguar acertou em cheio ao pro-
mover os minicursos e workshops gratuitos em suas lojas, sempre aos sábados pela 
manhã. Dicas sobre pintura, decoração, artesanato e gastronomia estão sempre em 
pauta. E o público maranhense é quem mais ganha com essa iniciativa. Para uns, es-
ses eventos abertos são sinônimo de lazer, enquanto, para outros, representa uma 
importante reciclagem profissional ou até o aprendizado de uma nova atividade que 
pode ser futuramente geração de renda e trabalho para diversas famílias.

m temporada 
o Ceará, o 
mpresário 
uiz França 
ima que, além 
e apreciar as 
aravilhas do 
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Mônica Fontenelle e Albertina Costa

Edyleusa e Natália CarvalhoCaio Mendes

Georgina Mousinho e Thaylane Evangelista

As primas Vany Martins, Flávia Vasconcelos e Raimundinha Melo

Raíssa Medeiros

Solange Sekeff e Suzana Bertrand

Camila Brasil e Adriano Pestana

ide Soares

es Rafael 
line Costa

 Léa Rodrigues



Mês 
de novidade

A empresária Priscila Mendonça, da Pão di 
Mel Doceria, participou em São Paulo do curso de 

formação de professores, com certificação interna-
cional coreana, pela KDCAA, a mais respeitada certi-

ficação em Flower Cakes do mundo. O curso ministra-
do pela precursora de bolos florais no Brasil, Amélia 
Lino, certificou Priscila como membro da KDCAA, 
podendo emitir aos seus alunos, também, certifi-

cado internacional coreano da mesma. A em-
preendedora promete muitas novidades 

vindo por aí!
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Wesley embala a 
sexta de Fortal com 
o Bloco Vai Safadão

Na sexta-feira (27), segundo dia de Fortal, é a vez do fe-
nômeno Wesley Safadão fazer as honras do evento em sua 
terra natal e embalar a festa dos milhares de fãs que o aguar-
dam no Bloco Vai Safadão, com seu repertório recheado de 
hits. O bloco, que é um dos mais disputados da Cidade For-
tal, promete arrastar uma verdadeira multidão no corredor 
da folia. No trio, Wesley apresenta grandes sucessos de sua 
carreira, como Romance com Safadeza, Ar-Condicionado 
no 15 e o recém-lançado hit Sortudo. Os abadás podem ser 
adquiridos nas Centrais do Fortal, que estão distribuídas 
em cinco shoppings da capital, e também nos sites Efolia.

Fortal 2018

Em julho, Fortaleza se transforma na capital dos maio-
res artistas do país durante os quatro dias de Fortal, um 
dos principais festivais de música do Brasil, que chega à 
27ª edição, em 2018. Reconhecido por atrair multidões de 
todas as partes do país, o Fortal reúne os astros do axé, do 
forró, do sertanejo e do funk, abrindo espaço ainda para 
a música eletrônica.

Comandando os tradicionais blocos que agitam o cor-
redor da folia, passarão pela festa, durante os dias 26 a 29 
de julho, os veteranos Bell Marques, Ivete Sangalo, Claudia 
Leitte, Saulo, Durval Lelys, Banda Eva, Wesley Safadão, Rafa 
e Pipo Marques, Gabriel Diniz e os estreantes nos trios da 
festa, Jonas Esticado e Harmonia do Samba.

ATRAÇÕES EXCLUSIVAS 
NO CAMAROTE MUCURIPE

Um dos espaços mais prestigiados e disputados do For-
tal, o Camarote Mucuripe conta com shows de grandes 
atrações exclusivas durante os quatro dias do evento. Na 
quinta-feira (26), o palco do Camarote Mucuripe recebe 
a consagrada dupla sertaneja Simone e Simaria; o cantor 
Kevinho, um dos maiores astros do funk nacional; e duas 
estreias no evento: o paraibano Aldair Playboy e o forro-
zeiro de destaque Eric Land.

Na sexta-feira (27), quem agita o espaço são os irmãos 
Matheus e Kauan; a dupla sertaneja Cleber e Cauan; e o DJ 
SCazuzo. No sábado (28), o astro da música nacional Luan 
Santana; seguido do cantor Wallas Arrais; além da dupla 
sertaneja de Goiânia Pedro e Kauan.

No último dia de Fortal, domingo (29), o Camarote Mu-
curipe recebe uma seleção com grandes nomes do ser-
tanejo atual: Gustavo Mioto, Felipe Araújo, a dupla 
Pedro e Benício, além da Banda Eva.

Xand Avião
com Vai e Volta

Os fãs do Xand Avião podem comemorar! Depois de fazer 
grande sucesso nas festas juninas, o comandante lança a 
música Vai e Volta em todas as suas plataformas digitais. A 
letra fala sobre uma mulher que assume um namoro sem 
ter terminado outro relacionamento. O hit conquistou o 
Brasil e, antes mesmo de entrar nos aplicativos, já estava 
na ponta da língua dos aviãozeiros. “Nós não tínhamos 
a pretensão de lançar esta música agora. Mas quando eu 
canto ela nos shows, vejo a galera curtindo muito. Todo 
mundo canta junto! Então, resolvemos dar esse presente 
para o público, que é tão alegre e aproveitou este mês de 
festas de São João comigo”, explica Xand.

João Luis

No litoral do Piauí 
Feche os olhos e imagine uma experi-

ência diferente. Primeiro, pense no con-
forto de um resort, localizado em um 

verdadeiro paraíso, cercado por belezas 
naturais praticamente intocadas pelo 

homem. Agora, esqueça as multidões e 
o burburinho dos hotéis de luxo, e tente 
imaginar um lugar exclusivo, onde tudo 

parece ter sido pensado para você se sen-
tir único, especial e completamente à 

vontade, como se estivesse na casa de um 
amigo.

Pode abrir os olhos. Acredite: por me-
lhor que seja a sua imaginação, não che-

gou nem perto da experiência que espera 
por você no BobZ. Localizado no Povoado 
de Barrinha, em Cajueiro da Praia (PI), um 

lugar que faz você literalmente esquecer 
de tudo e é muito bem administrado pelo 

casal Bob e Dri Ziegert. 

Bazar Chic 
As influencers Vivi Mesquita e Dê Cavalcante organi-

zam mais uma vez o “Bazar Chic” nos dias 9 e 10 de agos-
to, das 13h às 22h, no Class Eventos. Com grandes marcas 
envolvidas, o público poderá adquirir algum produto ten-
do até 70% de desconto. E detalhe, a entrada é gratuita e 
neste ano o evento chega a sua sétima edição. 

Destaque em 
Santa Inês 

Com diversas especialidades médicas e uma 
equipe qualificada de profissionais, a HCORP Cora-
ção e Pulmão é o primeiro centro médico integra-
do da região especializado em cardiologia e pneu-

mologia. Só para ter ideia, com a sua estrutura, eles 
oferecem consultas médicas e exames com agenda-

mento rápido. Entre os atendimentos, tem geria-
tria, endocrinologia, cardiologia, medicina do sono, 

endocrinologia e muito mais. Localizada exata-
mente no Centro de Santa Inês (MA). 

Atendimento 
premiado em 

dose dupla
A maior construtora da América Latina, a MRV 

Engenharia, foi a grande vencedora em duas ca-
tegorias no Prêmio Cliente SA 2018.

Além de ser premiado na categoria “Melhor Pro-
jeto de Contribuição Tecnológica”, o uso de inteli-
gência artificial (chatbot) no aplicativo Meu MRV 
foi eleito o case do ano. O app foi lançado em 2017 e 
o primeiro a ser apresentado por uma construtora 
no país. O atendimento é realizado pela atendente 
virtual Maria Rosa, que interpreta o contexto das 
situações apresentadas pelo cliente e formula as 
respostas adequadas.

Lançado em 2017, o projeto #Conversecom-
SeuCliente, vencedor da categoria “Projeto Visio-
nário”, tem o objetivo de humanizar ainda mais as 
ligações da central de atendimento, transforman-
do os diálogos em conversas mais personalizadas 
e próximas ao cliente.

Em destaque, o Dr. Rodrigo Carvalho, 
que é cardiologista e pneumologista


