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O QUE POUCOS SABEM:

O 
perfil deste domingo traz a história de uma empresária que não tem medo de 
enfrentar novos desafios, pronta para todas as situações, seja na vida profissio-
nal ou pessoal: Erika Queiroz, formada em Odontologia, especialista em Cirurgia 
Bucomaxilofacial, mestre em DTM e Dor Orofacial e doutoranda em Tecnolo-

gias Educacionais. Em São Luís, é fundadora e diretora-geral da PÓS-GRADUAÇÃO IDA-
AM, que surge da vontade de empreender, de olhar a sociedade de uma forma diferente. 

Qual tarefa ou projeto você considera sua conquista mais 
significativa na carreira até agora? Explique o plano, como 
você o administrou, como mediu seu sucesso e quais foram os 
maiores erros cometidos?
Tenho duas conquistas importantes. A primeira foi ter fundado minha empresa de 
Cirurgia Bucomaxilofacial, que presta um serviço de excelência no Estado do Amazonas 
há 15 anos. A segunda foi a fundação da PÓS-GRADUAÇÃO IDAAM em São Luís.  Buscar 
conhecimento sempre foi essencial para o planejamento e execução desses desafios. 
Trabalho, perseverança e coragem para aproveitar as oportunidades que surgiram foram 
fundamentais para o sucesso. Quanto aos erros e dificuldades, claro que eles existiram e 
existirão. Erros são sempre oportunidades para o aprendizado! Hoje estou satisfeita onde 
consegui chegar na área da saúde e muito feliz com os desafios que esse novo projeto 
está me proporcionando.  

É melhor ser perfeito e atrasado ou bom e pontual?
Essa pergunta é conflitante para mim, pois sou perfeccionista e a pontualidade faz parte 
da perfeição.

Em cinco minutos, você pode explicar algo que seja complicado, 
mas que você conheça bem?
Bem, acho complicado morar em duas cidades - no meu caso, São Luís e Manaus -, 
administrar duas empresas de naturezas diferentes, ser esposa e mãe, e ainda praticar 
atividades físicas e cuidar da saúde. 

Como você definiria trabalho intenso?
Intensidade é o que me move! Sempre trabalhei muito... Digo que minha hora de vida 
custa caro, não posso ficar ociosa.

Qual seu maior sonho hoje? 
Poder estar em casa na hora do pôr do Sol.

Será se existe receita para o sucesso?
A minha seria: coragem + perseverança + trabalho.

Se pudesse escolher outra área de trabalho, qual seria e por qual 
motivo?
Eu já tenho duas áreas de trabalho. A cirurgia e a de empresária na área de Educação. 
O motivo principal foi sair da minha zona de conforto e aproveitar a oportunidade de 
empreender.

O que aprendeu de mais valioso até aqui?
Ser resiliente é fundamental.

Um lugar em São Luís que mais gosta?
Gosto do 8º andar do Centro Empresarial do Shopping da Ilha, nosso Studio de Ensino 
tem uma vista maravilhosa da cidade.

Nas horas livres, o que prefere fazer?
Praticar meu esporte: o paraquedismo.

Erika Queiroz 
“Intensidade é o 
que me move”

O que é “Família”: Nossas referências.

Signo: Escorpião com ascendente em Escorpião. 

Estilo musical:  Todos.

Time do coração: Brasil.

Bebida: Champagne.

Livro de cabeceira: “Livro do Desassossego”, 
de Fernando Pessoa.

O que gosta de vestir? Roupas confortáveis.

Não troca, não vende e não empresta?  Mi-
nha escova de dentes.

Se não fosse aqui, onde gostaria de viver? 
Na Alemanha.

Amar é... ser Leal.

Largaria tudo por: Não largaria...

O que detesta? Mentira.

O que te inspira? A solidariedade.

O que o dinheiro não compra? Integridade.

O que causa mais medo? Perder a 
memória.

Autoestima: Alta o tempo todo.

Hipocrisia: O mundo está cheio dela.

O melhor da vida é: Vivê-la.

O que mais lhe faz feliz? Viajar.

Principal qualidade: Resiliência.
 
Domingo é ótimo para: Acordar 
mais tarde.

A melhor hora do dia: o pôr do sol.

O que abomina nas pessoas? A ba-
nalização da Vida Humana.

O que aprecia no ser humano: a in-
teligência

Para quem dá nota 10? Stephen 
Hawking.
Para quem dá nota 0? Para corrup-
tos e corruptores. 

Frase: “ No pain No gain.”

Dados pessoais:
Nome completo: Erika Queiroz
Idade: 48 anos
Casada, dois filhos.
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Grupo Mercúrio lança campanha para doação de sangue 
De parabéns o Grupo Mercúrio, a holding da área da saúde que está promovendo a III Campanha de 
Doação de Sangue, entre os colaboradores das dez empresas do grupo. A solenidade de lançamento 
aconteceu na sede do Hospital São Luís (Hospital do Servidor) e contou com a presença de executivos 
das empresas, além de representantes do Governo do Estado (Segep), da Vigilância Sanitária e do He-
momar – entidade a ser beneficiada com a campanha que visa coletar entre 600 a mais de 1.000 bolsas 
até o mês de agosto. 
O presidente do Grupo, Paulo Braid Ribeiro, e o coordenador da campanha e diretor do HSLZ, Plínio 
Tuzzolo, apresentaram as ações que serão realizadas para engajar a todos nesse ato de amor à vida. 
Essa é a terceira edição da campanha do Grupo Mercúrio, que além de sua atuação empresarial está 
sempre investindo em ações de responsabilidade social. 

Uma dica imperdível nestas férias de julho é o Programa "Férias 
Culturais", que está acontecendo ao longo do mês com o objeti-
vo de fortalecer o turismo na cidade durante o período. O progra-
ma, coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo, reforça as 
ações que vêm sendo colocadas em prática na gestão do prefei-
to Edivaldo Holanda Junior para o fortalecimento do turismo e a 
valorização da cultura local. Fazem parte do projeto, o "Passeio 
Serenata", o "Roteiro Reggae" e o "Conheça São Luís nas Férias". 
Todos os passeios têm início na Praça Benedito Leite. As ativida-
des do Conheça São Luís nas Férias acontecerá, ainda, no próxi-
mo dia 26, a partir das 16h. Já o Roteiro Reggae acontecerá no dia 
25, com concentração às 19h. No Passeio Serenata, na quarta-fei-
ra, 18, prefeito Edivaldo e sua esposa Camila participaram da ati-
vidade e caminhou todo o percurso, de quase duas horas, ao lado 
da esposa, assessores e populares.

José 
Rodrigues 
(HSLZ), Ana 
Maria Pereira 
(Hemomar), 
Etevaldo 
Castro 
(Vigilância
Sanitária) e 
Valma Costa 
(Hemomar)

Viviane Lopes e Júlio César Moreira Lima (LacMar)

Plínio Tuzzolo, coordenador da III Campanha de Doação de Sangue, com parte da equipe do HSLZ

Turistas e moradores de São Luís acompanham encantados o "Passeio Serenata" pelo Centro Hi

O prefeit
com a se

Ahirton Lopes, Antonio Freitas, William Ribeiro, Gi
Fátima Moraes, Marcelino Ramos,  Marcos Pachec

Equipe da Unidade Sesc Saúde Mulher
Antonio Freitas, Ahirton Lopes, 
Marcelino Ramos e Rutineia Monteir

Roberto Alheiros (Orion Implantes), Patrícia Vasconce-
los (Conselho Grupo Mercúrio) e Dra. Sílvia Mochel, di-
retora médica do Grupo

Vanessa Rodrigues e César Dias (Maternidade Natus Lumine)

Cristiane Vasconcelos, Luís Fernando Camello 
e Ana Maria Nunes (HSLZ)

Plínio Tuzzolo (HSLZ), Amanda Sousa Costa (Segep) 
e o presidente do Grupo Mercúrio, Paulo Braid Ribeiro

Antônio Braid com o sobrinho Paulinho Braid Ribeiro, do 
Grupo Mercúrio

Thainara Lopes (MedVida)

 Beatriz Fernandes Rosa, coordenadora de  Enfermagem do HSLZ

Sesc saúde da Mulher 
chega a Raposa

"Férias Culturais" atrai turistas e lu

A instalação oficial da Uni-
dade Móvel Sesc Saúde Mulher, 
na Raposa, na última terça-fei-
ra, 17, foi um sucesso. A impor-
tante iniciativa veio para auxi-
liar a população no combate ao 
câncer de mama e ao câncer de 
colo de útero por meio da oferta 
de exames gratuitos.Participa-
ram da solenidade de instalação 
da Unidade o 1º vice-presiden-
te do Sistema Fecomércio/Sesc/
Senac, Marcelino Ramos, a Di-
retora Regional do Sesc no Ma-
ranhão, Rutineia Monteiro, o Di-
retor Regional do Senac, Ahirton 
Batista Lopes, o Secretário de 
Estado de Articulação de Políti-
cas Públicas, Marcos Pacheco, e 
a Secretária Adjunta de Estado 
da Mulher, Adriana Carvalho.
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Projeto de lazer e cultura “Arena Alegria” é sucesso 
A produtora Cássia Melo e os patrocinadores Cemar e Governo do Maranhão (Via Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura) não param de receber elogios pela iniciativa brilhante do projeto de 
lazer e arte infantil Arena Alegria, que já é um grande sucesso de público, com edições semanais 
e sempre aos sábados.Em sua estreia na Praça Maria Aragão, o projeto foi mais que aprovado 
pelos pais e crianças que lotaram a praça e se divertiram com a ampla programação de 
palhaços, malabaristas e monitores do coletivo "O Circo tá na Rua"; show musical com a Banda 
Vagalume e teatro de bonecos com o musical "Os Saltimbancos" da Companhia Cambalhotas. 
O projeto continuará de forma itinerante, até o mês de agosto.

Músicos 
da Banda 
Vagalume, um 
dos grandes 
destaques da 
programação 
do Arena 
Alegria

Thina e 
Gustavo 
Oliveira 
com os 

filhos João 
Pedro e 

Maria 
Luiza

Beto Pio, 
Camila, 

Marcella 
Nunes, 

Quilana 
Viégas e 

Maria Rita

fotos: dIVULGAÇÃo

o Histórico. Abaixo, dançarinos  se esbaldam no "Roteiro Reggae"

efeito de São Luís, Edivaldo, e sua primeira-dama, Camila Holanda, 
 a secretária municipal de Turismo, Socorro Araújo

o, Gilberto Ribeiro, 
checo e  Ivanilde Sampaio

A prefeita Talita Laci e a diretora 
regional do Sesc, Rutineia Monteiro

Regina Soeiro, Rutineia Monteiro, 
Adriana Carvalho e Wilna Zenaide

A produtora do Arena Alegria Cássia Melo (Grupo Oito) com o filho Miguel

Raquel Pflueger e Aluísio Neto

Antonio e Roseane Brune com o filho Dante

Carlos Hubert Cardeal e Jeanne Pires, representantes 
da Cemar, empresa que patrocina o projeto

Helena Eva com o pai, o sambista Vandiconteiro O secretário de Estado de Articulação de Políticas Públicas, Marcos Pacheco

 e ludovicenses para o Centro Histórico
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 "Isso de ser exatamente 
o que se é ainda vai nos 
levar além" 

(Paulo Leminski)

EU VOU TE DIZER 
UMA COISA: NÃO TE 
DIGO NADINHA...
Pra quem chegou agora: sou viciado em cinema e música; 
imagens e letras. Design, moda, espetáculos, viagens e afins. 
Uso drogas, como álcool e neosaldina e durmo com o celular 
do lado. Presto muita atenção em palavras lançadas e assumo: 
sou um caçador. De tendências, de linguagens... E de gentes! 
Uso óculos e chapéu. Afino olhares (os meus, principalmente) 
e tenho mania de amolar a faca, ou a língua. Tanto faz. Sim: 
sempre tive vocação pra ser profeta. Do meu jeito, faço 
minhas previsões e apostas. Tô ganhando, só não tenho sorte 
pra sorteios, nem dados marcados.

Tenho forte tendência pra ser rico. Nasci pra isso, sem 
nenhuma herança; fora o DNA de Lurdinha Palhano (soma 
barra e que conta muito). É óbvio: ainda não rolou essa vida 
milionária que mereço. Não me conformo, mas aceito numa 
boa o “estilo” que tenho, divirto-me como posso, parcelo 
em quantas vezes puder minhas felicidades e transgressões. 
Já joguei pesado e dei calote; já me arrependi, senti culpa e 
aprendi a perdoar. Já vendi tudo. Doei muito e depois comprei 
tudo de novo. Sei sobreviver, não tenho problemas com 
reinvenção. Vivo num eterno curso “de como seguir adiante 
depois de tudo”. Matriculado e calejado. Já fui reprovado 
e vivo de recuperação. Meu coração já saiu bom de uma 
"rehab". Eu nunca mais fui o mesmo, sempre.

Quis morrer (quem nunca?!), mas passou faz tempo. Adio 
a vontade de não me sentir vivo, doenças, grandes dores 
e coisas incuráveis. Tenho, por enquanto, uma tatuagem 
(é grande) e muitas cicatrizes. Para as feridas: milagre e 
mertiolate. Sinto na pele. Eu me arrepio. Curto paixões, 
sofro de amores; sexo nunca é demais e álcool ajuda sim a 
achar as pessoas mais interessantes. Tenho fé. E segredos. 
Não guardo mágoas; eu simplesmente adquiri algumas. 
Respeito diferenças e convivo muito bem com o bom gosto. 
Eu compartilho na vida real e no Instagram. Sou bioseletivo. O 
diabo existe. E são muitos...

Se tiver remédio tomo. Reconheço quando estou sob efeitos 
colaterais. Passei dos 40 tem um tempo. Evito rugas; deixo as 
marcas. Quero me congelar no fogo, e em movimento. Curto 
tecnologias em cápsulas e sem fio. E quanto à vida, sou um 
oportunista de plantão. Nada passa por mim passando... Pelo 
menos, esforço-me para apanhar. Costumo usar as próprias 
mãos. Quando não, os pés estão valendo e chuto o balde. 
Posso devorar pessoas com 10 talheres. Tenho alma de gordo. 
Como com os olhos. O que não é bonito, nem feio, eu chamo 
de “exóptico”.

Eu me entrego. Nem sempre durmo depois. Acendo cigarros 
que não fumo. Tenho fundamentos. Mudo de opinião. E sou 
radical: odeio pagode, forró, sertanojo e arrochas. Falo com 
os olhos. Nunca gostei mesmo de certos lugares. E tenho a 
impressão de que o mundo tá muito cafona. Não suporto a 
desgastada palavra “top”. Acredito em supérfluos. E hoje eu 
como logo o pato se vou ter que pagar.

Faço escolhas; podia ter mais opção e fazer outras, sem 
problemas. O que não dá pra evitar, engulo bem; junto com 
os sapos. Não gosto de esperanças (essa é uma). Eu tenho 
refluxo. Não sou místico: o que vai, volta. Não credito em 
vidas passadas e no que não me lembro. Acredito na vida após 
a morte, mas não vamos falar sobre isso porque mistérios 
são mistérios e quando eu morrer juro que vou saber tudo, 
eu espero. Sofro de ansiedade de não sofrer por antecipação. 
Não quero voltar e nem ficar se o mundo se acabar. Faço tudo 
valer à pena: agora.

Ainda sou um dos últimos românticos. Escrevo a lápis, 
coleciono cadernos e gosto de cartas. Ouço vinil e Spotify. 
Acho lindo ultrassom e Raio X. Sempre amei o avião invisível 
da Mulher Maravilha.

Sinto muito vergonha alheia: dos Vips da “Ilha de Péssima”, 
principalmente. Sinto saudade do Sítio do Pica-Pau Amarelo 
e do poder da palavra "Pirlimpimpim". Senti inveja. E não 
foi branca. Odeio bege. Azul não me cai bem e acho que tem 
muito sol em São Luís. Frio é chic e pode doer; e o calor dos 
infernos não tem dignidade nenhuma. Tiro a roupa sem 
problemas. Ainda prefiro ver gente bem vestida. Quero suar 
na academia. E  vou... Faço promessas e quero beber mais 
água. Eu minto e tenho fixação por verdades. Sem humor não 
dobro a esquina. Na maior parte do tempo tenho escrúpulos, 
veneno e soro. Acredito no senso como religião. Uso adoçante. 
Brigo com a balança; como pouco e ataco geladeiras de 
madrugada. Eu me amo muito. Sinto bastante prazer. 
Inclusive só... Eu falo sozinho e danço de frente pro espelho.

Gosto de andar a pé em Paris, em Madrid e em Higienópolis. 
Amo o o Centro Histórico de São Luís, mas, também, sinto 
pena. Tenho medo de avião e de ladrão. Quero andar mais de 
trem e gosto de metrô. Queria ter motorista, se me sobrasse. 
Não costumo desistir. Acredito em prazos de validades. 
Eu me esforço. Só faço o que quero, mesmo que seja uma 
ilusão minha. Sinto preguiça de vips, burrice e falta de 
educação. Não tenho problemas com binas (dou nome aos 
bois). Evito grosserias. Tenho medo do escuro, não gosto de 
luz florescente, nem de gente acesa demais. Luz é indireta. 
Recarrego bateria. E me desligo da tomada na hora que quiser.  
Só quando quero. Como agora...

Mas eu ia te dizer outra coisa... Só tem Pepsi; pode ser 
(depois)?!

PS: Falo por mim; não sou fã de quem fala na primeira pessoa 
do plural.  E quando escrevo é só pra você. Eu deixo que 
falem...

Dona de uma bela voz que 
se revela em interpretações 
marcantes e de uma 
impressionante presença de 
palco, a cantora CECÍLIA LEITE 
tem recebido aplausos no Brasil 
e fora do país, do público, da 
crítica e de artistas respeitados, 
pela qualidade musical do 
seu trabalho, pelo esmero na 
escolha do repertório e por uma 
expressividade vocal única, 
atributos que fazem dessa 
maranhense uma artista sem 
fronteiras. Então, anota aí: 
“Paris é uma festa” é  o nome 
de seu próximo show que será 
apresentado no Blue Tree Hotel, 
dia 03 de agosto, numa noite 
francesa com direito a jantar 
assinado pelos chefs Márcio 
Moraes e Rilson Tiburtino. Com 
“Paris é uma festa”, Cecília Leite 
traz a sonoridade e o charme 
da capital da França ao público 
maranhense, através de uma 
emocionante viagem musical 
à Paris. No repertório, as mais 
belas canções francesas de 
compositores e cantores como 
Edith Piaf, Charles Aznavour, 
Jacques Brel, Henri Salvador, Joe 
Dassin, entre outros. No show, 
assim como nas apresentações 
da cantora em Paris e no Rio de 
Janeiro, os clássicos franceses 
ganham elegantes arranjos em 
linguagem jazzística, conferindo 
um tom leve e contemporâneo 
ao repertório.  Cecília Leite será 
acompanhada por um trio 
formado pelos instrumentistas 
Rui Mário (teclado e acordeon), 
Jayr Torres (guitarra, baixo e 
direção musical) e Darc Brandão 
(percuteria). O nome do show 
faz alusão ao livro homônimo 
de Ernest Hemigway, que traz 
o glamour das memórias 
parisienses do escritor. Vamos, 
né?! Merci, Cecília!

Formada há 17 anos em odontologia pela Universidade Ceuma, THAJLA AZEVEDO é uma super profissional apaixonada pelo o que faz! 
Sempre foi seu sonho ser dentista e cuidar da saúde das pessoas. O carro chefe da sua clínica que leva seu nome é a ortodontia. Sim: ela 
tem mestrado na aérea e é uma especialista DTM e dor Orofacial e tem outros tantos cursos na área estética. Não é à toa que os sorrisos 
mais lindos que já vi saíram de suas mãos. Muitos deles são bem famosos, viu?! Com uma visão empresarial muito afinada, Thajla sempre 
procurou oferecer aos seus pacientes pacientes o que tem de melhor e mais moderno na odontologia, gerando assim muito mais conforto, 
precisão e agilidade nos tratamentos. Um bom exemplo disso são os equipamentos de ponta que possui como o Cerec, que é um poderoso 
scanner para fazer dentes de porcelana e as famosas lentes de contato. Sua clínica é a única de São Luís a ter o Itero scanner da Invisalaing, 
que tem indicação para tratamento ortodôntico estético e confortável, afinal os braquetes de metal ou de porcelana atrapalham na 
fala, machuca e suja muito. Ah, viva a tecnologia! Quer mais?! Thajla não para de estudar, de se especializar... Também está na área 
de modulação hormonal bioidêntica nano estruturado, com a tarefa de trazer qualidade de vida para os pacientes como, também, no  
tratamento da doença periodontal, controle da dor dasDTM e dor Orofacial sem uso de remédios e estimular a formação de osteoblasto 
para a manutenção dos dentes na boca. Quer saber?! Eu fico de boca aberta com essa mulher tão linda e competente! Então, “antes à 
tardinha que nunquinha”: agora, depois dos 40, resolvi não resistir mais ao seu chamado para estampar um belo sorriso. Breve você verá 
Alex Palhano sorrindo nas fotos! Me segue que eu não te cego!


