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 Baixa       03:12      0.9M

Alta           09:58      5.3 m

 Baixa       16:08       1.3m

Alta           21:58       5.3m

  Marés   Bastidores
A capital federal do Brasil virou um 
chafurdo de proporções devastadoras. 
De repente, a crise política saiu da 
Praça dos Três Poderes e espraiou-
se. Chegou até aonde nunca se ima-
ginou que se pensasse em política.

Cresceu em 2015 o número de em-
presas fechadas no Maranhão. 
Foram, até setembro, 1.736 en-
cerramentos. No mesmo perío-
do de 2014, 1.258 CNPJs deixaram 
de existir.  

  Opinião

Valorização do Magistério
Áurea Prazeres

Valores na guerra e na paz
Aldo Rebelo

O nó das finanças públicas 
José Cursino Raposo Moreira  

Nova intifada alimenta ciclos de violência
Nossa VisãoSebastião Jorge

 “Outubro Rosa”

  DOMINGO, 18 DE OUTUBRO DE 2015

Filiação partidária e eleição 2016
Flávio Braga

 Praça Nauro Machado lotada marcou a retomada do Projeto ‘Mais Cultura e Turismo’ em São Luís. Na programação, a cantora Camila Reis, a banda Pedeginja e o cantor 
Phill Veras animaram o público, que lotou a praça desde as 19h. A presença de artistas do Maranhão visa valorizar a cultura local do novo cenário musical maranhense.

 Mais Cultura     Público lota o Centro Histórico

Crime revela envolvimento 
de adolescentes com 

facções criminosas  

GUSTAVO E ÉRICA SELAM A UNIÃO  
EM CERIMÔNIA EMOCIONANTE

Elite/Página 5

  
Por meio da música, jovem 
emociona passageiros de  

coletivos em São Luís
SUPLEMENTO \TUDO

Foi apreendida mais uma jovem envolvida no caso de esfaqueamento da adolescente Milena Coelho do Nascimento, de 17 anos, que teria confessado a autoria do ocorrido, e a motivação seria 
o envolvimento da vítima com uma facção criminosa rival, segundo a autora relatou em depoimento. O delegado Jeffrey Furtado se refere ainda a uma carta que vem circulando nas redes sociais, 
após o ocorrido. A carta aponta supostos membros de facção e lista meninas ameaçadas em vários bairros da capital que seriam membros de outros grupos rivais. O delegado lembra que muita 

coisa circula nas redes sociais e que se deve ter cuidado na divulgação como algo verídico. "Conforme disse, os jovens se autointitulam membros de facções." 
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Tabu: Sampaio 
nunca venceu 
o  Paysandu

O retrospecto entre os dois times, no entan-
to, traz uma grande vantagem para os bicolores. 
Ao todo, foram 20 partidas oficiais disputadas, 
desde a extinta Taça Brasil de 62 até a última 
entre os clubes, realizada no primeiro turno 
da Segundona deste ano, em Belém: 1 a 1. Ao 
todo, foram 12 vitórias do Paysandu, oito empa-
tes e nenhuma vitória da equipe maranhense.

  Giro
Amigos de Eduardo Cunha co-
mentam que ele se prepara para 
dizer que o dinheiro tem origem 
numa indenização trabalhista mi-
lionária recebida por sua mulher, 
Cláudia Cruz.  

  Brasília-DF

Há um mês, o cardápio 
do Restaurante Oak ganhou 
a assinatura do chef ita-
liano Davide Gazzine. 
O que mudou? Fomos 
conferir e, de quebra, 
revelamos a receita 
do risoto mais po-
pular do cardápio. 
SUPLEMENTO 

A piauiense Laís Ribeiro foi anunciada 

como novo rosto, corpo e voz da marca 

britânica Bottletop.

SUPLEMENTO

O pesquisador, compositor e produtor 
cultural Ricarte Almeida Santos está com um 
novo desafio profissional:  o projeto RicoCho-
ro ComVida. Ricarte também apresenta nes-
ta entrevista a descoberta pela composição

IMPAR

Alma de Chorão

 Ricarte Almeida Santos

SUPERESPORTES 4

CONFERÊNCIA  PCDOB  Com a presença do prefeito de São Luís, Edivaldo (PDT),  
comunistas debatem sobre eleições 2016 PÁGINA 3\POLÍTICA

E N T R E V I S T A

Polícia Federal mira  
campanha de Dilma 
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Terremoto 
na Argentina
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MUNDOLAVA-JATO

Começa hoje o
 horário de verão

MARANHÃO FORA...
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POLÍTICA] ]

CURTIDAS

LAVA-JATO

STF

Terra de Murici

O presidente da Casa terá que correr para apresentar suas 
explicações políticas. É que até mesmo líderes aliados que 
sempre estiveram ao lado dele passaram o dia ontem tro-
cando telefonemas para reavaliar a situação e apoios do tipo 
“para o que der e vier”.

Alta ansiedade

Politicamente, nos bastidores, a sensação geral dos po-
líticos é a de que a situação ficou insustentável. Muitos dos 
parlamentares que Eduardo Cunha conta como voto certo 
em seu favor preparam o desembarque e não vão colocar a 
“cara na tevê” para defendê-lo. Está virando terra de Murici, 
cada um por si.

Por falar na esposa…

Uma das maiores preocupações hoje do presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, é com sua família. O pavor é des-
membrar o processo, deixando a mulher e a filha expostas a 
um juiz de primeira instância.

Intocável

Ligado ao PT, o ex-secretário executivo do Ministério de 
Portos Guilherme Penim bem que tentou se segurar onde 
estava. Não deu. Mas é tão poderoso que deixa o cargo para 
seguir sem escalas para o Palácio do Planalto.

Escolha de Sofia

Deputados e senadores estão numa roda-viva por causa 
das emendas de bancada. É que de impositivo nesse quesito 
só se pode apresentar uma emenda e de valor limitado, apro-
vada pela maioria dos parlamentares de cada estado. Moral 
da história: foi-se o tempo em que, em estados pequenos, 
cada um apresentava uma a mais, sem se incomodar com os 
pedidos dos governadores.

VERSÃO
Amigos de Eduardo Cunha comentam que ele se prepara 

para dizer que o dinheiro tem origem numa indenização tra-
balhista milionária recebida por sua mulher, Cláudia Cruz. 
Ele só não apresentou ainda essa justificativa porque deseja 
juntar documentos para confrontar com aqueles em poder do 
Ministério Público. A notícia de que ele estaria preparando 
essa versão foi reforçada por muitos, depois que, em nota, 
Cunha afirmou que o dinheiro não era da Petrobras, mas 
não disse que a conta na Suíça inexiste. O perigo, entretan-
to, avisam alguns, é o Ministério Público vir com mais uma 
“surpresa”, como foi a das páginas dos passaportes e o su-
posto depósito de João Augusto Henriques, apontado como 
um dos operadores do esquema detonado pela Lava-Jato.

Além da economia/ Dilma Rousseff está tão encantada com 
as pedaladas (no bom sentido, é claro!) que procurou o “bike 
fit” Marcelo Rocha para lhe orientar sobre posição dos joe-
lhos, altura do selim e por aí vai.

Dilma do pedal/ A presidente está tão enfronhada nesse tema 
que ampliou sua frota de biciletas. À specialized conforto so-
mam-se agora uma Nirve, em torno de R$ 2 mil, e uma moun-
tain bike, cujos preços variam muito.

Ah, se ele voltar…/ A queda de Joaquim Levy já é espera-
da, uma vez que até ministros, ultimamente, dizem que ele 
deverá ser substituído. Dia desses, um comentou que Levy 
tem “cara de crise”.

Por falar em Levy.../ Os líderes partidários andam impressio-
nados com as frases feitas do ministro. Se alguém pergunta a 
ele sobre o Rio de Janeiro, por exemplo, a resposta é padrão: 
“CPMF, ajuste fiscal, câmbio, juros e preços”.

Q
uase quatro meses após 
o ministro Gilmar Men-
des, do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), de-

terminar abertura de inquérito 
para investigar suposta prática 
de atos ilícitos na campanha 
que reelegeu a presidente Dil-
ma Rousseff em 2014, a Polícia 
Federal instaurou a investiga-
ção. A primeira determinação 
do ministro é de junho; a se-
gunda é de agosto.

Gilmar utiliza informações 
reveladas pelas investigações da 
Operação Lava-Jato para dizer 
que a campanha foi supostamen-
te financiada com recursos da 
Petrobras. Por ser uma empresa 
de capital misto (recursos pú-
blicos e privados), a petroleira é 
vedada de financiar campanhas 
eleitorais. “As doações contabili-
zadas parecem formar um ciclo 
que retirava os recursos da esta-
tal, abastecia contas do partido, 
mesmo fora do período eleitoral, 
e circulava para as campanhas 
eleitorais”, escreveu o ministro.

O ministro também citou de-
lação premiada do lobista Milton 
Pascowitch, que afirmou a inves-
tigadores que parte dos recursos 
de propina teria sido repassada 
a pedido do então tesoureiro do 
PT João Vaccari Neto, hoje preso 
na Lava-Jato, ao site Brasil 247, 
“simulando contrato de presta-
ção de serviços”. “O objetivo seria 
financiar a propaganda disfar-
çada do Partido dos Trabalha-

Fábio Luís Lula da Silva, filho 
do ex-presidente Lula, pediu ao 
ministro Teori Zavascki, relator da 
Operação Lava-Jato no Supremo 
Tribunal Federal (STF), acesso 
à integra da delação premiada 
do lobista Fernando Falcão So-
ares, o Fernando Baiano, apon-
tado como operador do PMDB 
no esquema de corrupção na Pe-
trobras. Por meio de seus advo-
gados, Fábio Luís aponta o que 
chama de “ataque sistemático” 
à sua honra e reputação. O pedi-
do ao Supremo é subscrito pelo 
advogado Cristiano Zanin Mar-
tins, do escritório Teixeira, Mar-
tins & Advogados — constituído 
pelo ex-presidente.

“A providência tem por ob-
jetivo instruir ações que serão 
promovidas contra os que, pela 

imprensa, encabeçaram a divul-
gação, desde o último dia 11, de 
notícias falsas sobre pagamen-
tos de contas de nosso cliente 
pelo citado delator”, diz nota di-
vulgada pelo escritório Teixeira, 
Martins & Advogados.

A medida foi tomada depois 
da revelação de trechos da dela-
ção de Fernando Baiano. Conde-
nado a 16 anos de prisão pelos 
crimes de lavagem de dinheiro 
e corrupção e apontado como 
suposto sócio oculto do presi-
dente da Câmara, deputado Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ), Fernan-
do Baiano declarou, em delação 
premiada à Procuradoria-Geral 
da República, que repassou R$ 
2 milhões “para uma nora” do 
ex-presidente Lula quitar uma 
dívida de parcela de imóvel.

“De forma sistematizada, 
põe-se em pé uma operação jor-
nalística que, a cada dia, coloca 
na mira de suas manchetes o 
personagem da vez, eleito alvo 
da ofensa”, afirma o advogado 
Cristiano Zanin Martins. “Sur-
ge, agora, uma entidade primei-
ramente nominada a ‘nora de 
Lula’. Após 24 horas, divulga-se 
que a ‘nora’ citada é a mulher do 
sr. Fábio Luís, sob o alegado ar-
gumento de que ‘quem conhe-
ce a família não tem dúvida em 
apontar’ sua esposa.”

“A verdade não pode estar 
no mero repasse de informa-
ções fornecidas e colhidas a bel 
prazer, pingadas a conta-gotas 
de uma delação sob sigilo, que, 
a cada dia, muda sua versão dos 
fatos, para tornar mais verossí-

Lulinha quer ver delação de lobista

O que se identifica são 
irresponsáveis ilações 
daqueles que foram, 
depois, desmentidos no 
decorrer do processo

Cristiano Martins, 
advogado

Federais na mira da 
campanha de Dilma
Por determinação do ministro Gilmar Mendes, a Polícia Federal apura irregularidades 
em repasses financeiros na disputa eleitoral que reelegeu Dilma Rousseff em 2014

mil a narrativa”, protesta Mar-
tins. “O que se identifica são ir-
responsáveis ilações daqueles 
que foram, depois, desmenti-
dos no decorrer do processo”, 
conclui a nota do advogado.

dores e seus candidatos, além 
de denegrir a imagem dos parti-
dos e candidatos concorrentes”, 
concluiu o ministro. “Em suma, 
há indicativos de que o parti-
do recebeu auxílio por meio de 
sociedade de economia mista e 
publicidade”, resume.

As contas de campanha da 
presidente Dilma e do PT foram 
aprovadas com ressalvas pelo 
TSE em dezembro de 2014. A 
aprovação se deu na Corte por 
unanimidade após os ministros 
acompanharem o voto do rela-
tor, que foi o próprio Gilmar. No 
despacho ele justificou seu voto 
pela aprovação alegando que 
“apenas no ano de 2015, com 
o aprofundamento das inves-
tigações no suposto esquema 
de corrupção ocorrido na Pe-

trobras, vieram a público os re-
latos de utilização de doação 
de campanha como subterfúgio 
para pagamento de propina”.

Logo após o despacho do mi-
nistro, a Secretaria de Comunica-
ção Social do Palácio do Planal-
to emitiu nota afirmando que: 
“Todas as contribuições e despe-
sas da campanha de 2014 foram 
apresentadas ao TSE, que após 
rigorosa sindicância, aprovou as 
contas por unanimidade”, diz a 
nota assinada pelo ministro da 
Comunicação Social, Edinho Sil-
va, que foi o tesoureiro da cam-
panha de Dilma no ano passado.

Propina para Delcídio

O lobista Fernando Soares, co-
nhecido como Fernando Baia-

no, disse que o senador Delcídio 
Amaral (PT-MS) recebeu US$ 1,5 
milhão de propina pela compra 
da refinaria de Pasadena. O ne-
gócio foi feito pela Petrobras em 
2006 e acarretou um prejuízo de 
US$ 790 milhões aos cofres da 
estatal. As informações foram 
divulgadas ontem à noite. Em 
março, o Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu arquivar uma in-
vestigação contra o senador. Na 
ocasião, a Procuradoria Geral da 
República pedia que ele fosse in-
vestigado, após outro delator, o 
ex-diretor de Abastecimento da 
Petrobras, Paulo Roberto Costa, 
ter dito que ouviu falar sobre o 
pagamento de propina a Delcí-
dio, quando o senador ocupou o 
cargo de diretor de Gás e Ener-
gia da estatal, entre 2000 e 2001.

Gilmar utiliza informações da Lava-Jato para dizer que a campanha foi financiada com recursos da Petrobras
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Não temos mais nada a dizer 
senão aguardar a palavra final 
do Supremo Tribunal
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Os políticos interessados nas eleições de 2016, nos municí-
pios de Codó, Imperatriz e Peritoró estão acompanhando 
de perto o processo de revisão eleitoral do TRE-MA, com 
recadastramento biométrico. Os trabalhos já estão chegan-
do ao fim e o número de eleitores até agora é absurdamen-
te menor do que o comparecimento nas últimas eleições.

Em Codó, por exemplo, existem 80 mil eleitores, mas 
até agora apenas 30 mil fizeram o recadastramento bio-
métrico, cujo prazo vai até 17 de dezembro. O núme-
ro assusta os candidatos a prefeito em 2016, pois, em 
2014, pelo menos 50 mil votaram. Essa diferença esta-
ria na zona rural, onde as informações são precárias e 
as dificuldades de deslocamento abaixo do razoável.

Depois que o TJMA resolveu interpelar o deputado Fer-
nando Furtado e a Associação dos Magistrados também 
exigiu resposta do parlamentar sobre um discurso des-
trambelhado numa audiência sobre terras indígenas em 
São João do Caru, agora são as associações dos juízes 
federais do Brasil (Ajufe) e da 1ª Região (Ajufer) que re-
pudiam as declarações de Furtado. 

O deputado disse impropérios contra índios, padres, an-
tropólogos, colega da Assembleia Legislativa (sem citar 
nomes) e fez referência desabonadora contra o juiz fe-
deral José Carlos do Vale Madeira, chamado de “covarde”, 
por ter sentenciado a demarcação da área da tribo Awá-
Gujá, em ação proposta pelo Ministério Público Federal.

O poder das baixarias 
A capital federal do Brasil virou um chafurdo de propor-

ções devastadoras. De repente, a crise política saiu da Praça 
dos Três Poderes e espraiou-se. Chegou até aonde nunca se 
imaginou que se pensasse em política. Pois não é que até nos 
rincões do Brasil o povo da roça aprendeu a chamar impe-
achment, de tanto ver na TV e ouvir no rádio a repetição da 
tradução inglesa do vocábulo “impedimento”. Mesmo a re-
alidade política não sendo nada poética, mas vale lembrar 
o que dissera Chico Buarque: “Quando amo, devoro todo o 
meu coração, quando odeio, adoro numa mesma oração”. 

E assim, de semana em semana, de mês em mês, a crise polí-
tica vai corroendo as entranhas do Brasil, derretendo suas espe-
ranças e alongando as perspectivas. O amanhã virou o próximo 
ano. Ninguém vislumbra como será o Brasil daqui a um dia ou a 
um ano. Se a presidente Dilma governa ou salva o mandato. Se 
Eduardo Cunha renuncia ou será cassado. Se terá apoio para so-
breviver no cargo de presidente da Câmara, ou será abandonado. 

A oposição encontra-se numa encruzilhada maldita. Seguiu 
Eduardo Cunha e agora Cunha não é o mesmo. Antes de tocar seu 
projeto de derrubar Dilma, terá que se salvar das acusações que 
pipocam do Ministério Público. Cunha é do PMDB que tomou 
conta do governo do PT, mas preferiu virar as costas para seu 
partido e se tornar o líder do bloco do impeachment de Dilma. 

Falou grosso até quando perguntado sobre as tais “malditas” 
contas clandestinas na Suíça. “Nenhum centavo fora do que de-
clarei ao Imposto de Renda”, jurou perante os colegas que o ele-
geram como o segundo homem na ordem de sucessão no Palácio 
do Planalto. Agora, sua excelência fala de outro jeito. “Não vou 
me manifestar sobre fatos que não conheço”. Atordoada, a opo-
sição não tem mais o líder que contava. Sem Eduardo Cunha, 
quem tomará conta do impeachment? Ninguém responde. É 
esperar os próximos capítulos da novela “Baixarias sem Medo”.

Terras em conflito
As terras de reservas indígenas voltaram a virar notícia, on-
tem, no Maranhão. Desta vez não tem deputado no meio. 
Tem um funcionário do Ibama, que teria sido alvejado em 
emboscada, por madeireiros que exploram ilegalmente as 
florestas. A reserva é a Arariboia, em Arame. Ele foi atendido 
em hospital de Imperatriz e depois liberado. 

Hipocrisia
O deputado Jean Wyllys, considerado um dos melhores na pre-
sente legislatura da Câmara, disse que o senador tucano Aécio 
Neves “deu mais uma prova de sua hipocrisia” quando compa-
rou a atitude dos tucanos com relação a Eduardo Cunha dian-
te da negativa do PSOL de apoiar o impeachment de Dilma 
Rousseff. “Alguém deveria explicar-lhe que Cunha está formal-
mente denunciado, com provas robustas”, ironizou. 
 

Voz destoante  
Da bancada maranhense na Câmara, a deputada Eliziane Gama 
(Rede) virou espécie de musa do impeachment. Dentre seus co-
legas, ela é voz destoante. É intransigente na defesa da autono-
mia do Legislativo sobre o impeachment de Dilma, mas não se 
incorporou ao bloco que pede a renúncia de Eduardo Cunha. 

Parangolé (1) 
O parangolé da política em Brasília virou um jogo de profissio-
nais. A mídia sabe dar asas, do mesmo jeito que sabe cortá-las. 
Tudo virou um barulho ensurdecedor na Praça dos Três Pode-
res, de onde políticos, juristas e intelectuais tentam explicar, 
sem conseguir, o jogo do impeachment. Mesmo assim, Cunha 
estrebucha enquanto Teori Zavascki prepara sua cama. 

Parangolé (2)
No entanto, os demais parlamentares, inclusive o vice-pre-
sidente Waldir Maranhão, nem é visto no meio da novela 
bizarra que se desenrola dentro dos poderes da República. 
A maioria dos deputados – ou a totalidade – que votou em 
Eduardo Cunha anda meio cabisbaixa depois dos escânda-
los revelados sobre recebimento de propinas milionárias.

Do deputado Roberto Freire, presidente do PPS, lembrando que se 
fossem levar em consideração a gravidade da denúncia contra Eduar-
do Cunha, há muito tempo Dilma tinha que ter saído da Presidência.

COMITÊ

PCdoB debate 
reeleição durante  
a 15ª Conferência  
A 15ª Conferência Municipal de São Luís do PCdoB realizada ontem, na Assembleia Legislativa 
Maranhão, teve como tema principal as perspectivas sobre as eleições municipais do próximo ano

O 
prefeito Edivaldo Holan-
da Júnior enfatizou, du-
rante a 15ª Conferência 
Municipal de São Luís 

do PCdoB realizada ontem, no 
Auditório Fernando Falcão da 
Assembleia Legislativa do Ma-
ranhão, a importância da par-
ceria entre prefeitura e governo 
do estado efetivada a partir de 
janeiro deste ano na superação 
dos problemas mais imediatos 
da cidade. Em discurso aos con-
ferencistas, Edivaldo disse que 
conta com o apoio da legenda 
para dar continuidade às ações 
com objetivo de elevar as condi-
ções estruturais da cidade.

“Com a ajuda do governador 
Flávio Dino e grande contribui-
ção do PCdoB, estamos reali-
zando obras que vão melhorar a 
vida da população. Fomos bas-
tante perseguidos nos dois pri-
meiros anos do governo, mas o 
momento agora é outro”, disse 
o prefeito de São Luís. 

Benefícios 

O deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB) disse que a cida-
de percebeu os benefícios que a 
parceria institucional entre go-
verno e prefeitura no sentido do 
melhoramento da qualidade de 
vida da população. Para o par-
lamentar, os desafios da admi-
nistração municipal estão sendo 
enfrentados nessa parceria que 
até recentemente era impossí-

vel de ser concretizada. 
A crise política brasileira deu 

a tonalidade da conferência que - 
dentre outros assuntos em pauta 

- apresentará proposta de ma-
nutenção ou troca de nomes na 
composição do diretório muni-
cipal. O diretório é composto por 

Forças conservadoras tentam 
usurpar um mandato conquistado 
legitimamente, mas as batalhas estão 
colocadas para conter o avanço delas

Haroldão Silva, presidente do comitê municipal 
do PCdoB

35 nomes. As perspectivas sobre 
as eleições municipais do pró-
ximo ano também dominaram 
a pauta de debates.

No entendimento do pre-
sidente do comitê municipal 
do PCdoB, Haroldo Silva, a 
presença do prefeito na con-
ferência no momento em que 
forças conservadoras avançam 
na desestabilização da demo-
cracia, é importante para re-
forçar o enfrentamento dessa 
ação. “Forças conservadoras 
tentam usurpar um manda-
to conquistado legitimamen-
te, mas as batalhas estão co-
locadas para conter o avanço 
delas”, disse Haroldão.

Crise política deu a tonalidade da reunião, assim como a manutenção e troca de nomes da composição do diretório

ASSEMBLEIA

Apontando soluções para a crise
O deputado Fábio Braga 

(PTdoB) ocupou a tribuna da 
Casa na última quinta-feira para 
apontar soluções para vencer a 
grave recessão e a crise finan-
ceira, que atingiram milhões de 
brasileiros durante  2015.  O par-
lamentar revelou que por conta 
da crise e de outros problemas 
advindos dessa situação, cerca 
de quatro milhões de brasilei-
ros já perderam os empregos e 
a expectativa é que esse núme-
ro aumente até o final do ano. 
“O desemprego hoje é o maior 
problema e está atingindo até 
as prefeituras do Maranhão, que 
enfrentam problemas para pa-
gar servidores sem dia”, alertou.    

Em sua fala, Fábio Braga la-
mentou não se pode imaginar 
que um dia essas quatro milhões 
de pessoas voltem aos seus em-
pregos, em curto espaço de tem-
po. Segundo ele, os próprios ór-
gãos oficiais do Governo Federal 
apontam que a recessão pode 
se estender durante os anos de 
2016 e 2017, causando proble-
mas para a geração de novos 
empregos em todos os setores 
da economia.      

EMPREENDEDORISMO  

No pronunciamento, o de-
putado Fábio Braga disse que 
uma das opções para vencer a 
crise financeira é a transforma-
ção da mão de obra capacitada 
de desempregados em milhares 
de pequenos empreendedores 
e pequenos produtores. “Essa 

opção foi e está sendo feita por 
vários países do mundo, prin-
cipalmente em época de crise, 
com muito sucesso e em curto 
prazo”, afirmou.

Fábio Braga citou a Espanha, 
que afundou em uma das mais 
graves crises financeiras dos paí-
ses europeus de economia sólida 
e desenvolvida, pós 2008, mas 
se recuperou do problema com 
políticas baseadas em programas 
de forte apoio ao pequeno em-

preendedorismo e associativis-
mo, pois os pequenos mercados 
pulverizados e organizados reer-
gueram a economia espanhola.

Para Fábio Braga, o Brasil tem 
suas dificuldades financeiras ba-
tendo na porta e atingindo mi-
lhões de brasileiros que perdem 
seus empregos, mas infelizmen-
te nunca deu muita atenção aos 
segmentos voltados para o em-
preendedorismo e ao associati-
vismo, pois está sempre relegado 

a políticas com pouco financia-
mento e fadada a muitos erros e 
desincentivos financeiros.

MICROCRÉDITO

Na avaliação de Fábio Braga, 
ao contrário do que ocorre em pa-
íses desenvolvidos, o Brasil não 
possui políticas definidas que fa-
çam que as pequenas possam en-
frentar as empresas maiores em 
pé de igualdade. “O que temos são 
programas como o SIMPLES, que 
consagra o que se espera da pe-
quena empresa, que ela seja saté-
lite da grande. Mera coadjuvante 
e não papel principal”, lamenta.

De acordo com Fábio Braga, 
nos países europeus as pequenas 
empresas são responsáveis por 
mais da metade do Produto In-
terno Bruto (PIB), ultrapassando 
a casa dos 60% na Alemanha e 
na Itália. “No Brasil, as pequenas 
empresas ainda não respondem 
nem por 28% do PIB, apesar de, 
em número, representarem 99% 
do total de empresas existentes 
em todo o país”, revela. 

Ao analisar nosso sistema 
financeiro, Fábio Braga desco-
briu que o Brasil ainda não ofe-
rece microcrédito para quem se 
candidata a ser empreendedor.

Segundo ele, o microcrédi-
to no Brasil continua sendo um 
produto no qual o setor finan-
ceiro busca ter um grande re-
torno, voltado para a política de 
ganhos e mais ganhos, mas não 
é assim nem em outros países 
latino-americanos.

Segundo Fábio, por conta da crise, milhões de pessoas perderam emprego
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O vigia João Gomes e a mãe dele estiveram, ontem à tarde, na seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em depoimen-

to à Comissão de Direitos Humanos, disseram que o vigia assumiu, na manhã de quinta-feira, o assassinato do advogado Brunno Matos e a 

tentativa de homicídio de outras duas pessoas por orientação do advogado do acusado, que prometera uma pena menor para João Gomes.   
URBANO

Vigia diz à OAB que 
foi coagido para 
confessar crime

  Loterias
QUINA Concurso n. 3616

14             26             36             38             50

Alta       02h24     4,6m
Baixa       09h04     1,8m
Alta        15h13      4,9m
Baixa        21h15       1,7m

  Marés

DUPLA SENA  Concurso n. 1325

Primeiro sorteio
04 06 09 25 39 45

Segundo sorteio
05 10 12 16 42 48

Edivaldo lança megarrecuperação asfáltica
Vinte e seis ruas do São Cristóvão e os bairros circunvizinhos terão a pavimentação asfáltica nos próximos meses. 

A operação foi lançada pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior (foto) e assessores, ontem pela manhã.  Além do 

asfalto, serão construídas galerias, sarjetas e meios-fios; a iluminação pública receberá melhoras.

 URBANO 2

  Bastidores
O governador eleito Flávio Dino sabe 

que não é fácil atender a todos os in-

teresses de uma coalização de nove 

partidos. Por isso, ele vai montan-

do a equipe aos poucos. POLÍTICA 3

Flávio anuncia 
criação de 

Secretaria da 
Transparência

e Controle
POLÍTICA 2

Familiares e amigos cobram justiça nas ruas
Centenas de pessoas, entre as quais, familiares e amigos do advogado Brunno Matos, realizaram uma caminhada pelas ruas do Centro de São Luís. Os 

manifestantes se concentraram na Praça João Lisboa e seguiram a pé carregando cartazes até a Praça Deodoro, onde fizeram um ato público (foto). Todos 

cobraram a elucidação do caso e a punição dos culpados da forma mais célere possível. Também exigiram mais segurança e o fim da violência na cidade.

URBANO

Rei do Brega  
recebe tributo
 de Wanderley 
Andrade hoje

IMPAR

Sampaio e 
Náutico-PE 

se enfrentam 
no Castelão

SUPERESPORTES 4

CASO BRUNNO MATOS

Secretário vistoria
pavimentação de

ruas em municípios 
GERAL 5

Consumidores terão 
que pagar 17 contas

extras de energia
NEGÓCIOS 7

Em visita ao Maranhão para ala-

vancar campanha do presidenci-

ável Aécio Neves, o senador eleito 

pelo Ceará Tasso Jereissati (foto) 

disse a O Imparcial que o PSDB 

deve esclarecer à população nor-

destina que, se eleito, não extin-

guirá os atuais programas sociais. 

POLÍTICA 2

Tasso: PSDB 
não acabará
programas 

sociais do país

EDITOR: NERES PINTO     EMAIL-nerespinto@oimparcial.com.br   TELEFONE: 98-3212-2094
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Moto Club
oferece  bicho
de R$ 50 mil
por acesso
SUPERESPORTES 5

Objetos indicam
que vigilante é, 
de fato, serial 

killer de Goiânia
GERAL 6

SECOM/DIVULGAÇÃO

O logotipo 
é um laço 
rosa para uso 
numa gravata, 
camisa ou 
blusa com 
o objetivo 
de chamar 
a atenção, 
quanto 
às ações 
preventivas

SEBASTIÃO 
JORGE
JORNALISTA



FLÁVIO 
BRAGA 
PROFESSOR E 

ESPECIALISTA EM 

DIREITO ELEITORAL

JOSÉ 
CURSINO 
RAPOSO 
MOREIRA  
ECONOMISTA

ÁUREA 
PRAZERES
SECRETÁRIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

 O papa 
Francisco 
alterou apenas 
o processo – a 
instrumentalidade 
– para a 
declaração 
de nulidade, 
tornando-o mais 
acessível, célere 
e  barato

 Para desligar-
se do partido, 
o filiado 
deve fazer 
comunicação 
escrita ao órgão 
de direção 
municipal e ao 
juiz eleitoral da 
Zona em que for 
inscrito
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GERAL
EVENTO

Premiações e palestras 
na “Cidade da Ciência”
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
no Maranhão, que acontece na Praça 
Maria Aragão, será aberta amanhã com 
a entrega do Prêmio Mais IDH para CT&I/
Medalha Eduardo Campos

A medalha é destinada 
aos pesquisadores, 
professores e 
estudantes, que se 
dedicam a produzir 
conhecimento 
para melhorar os 
indicadores sociais 
do Maranhão. É uma 
premiação específica 
da área de ciência e 
tecnologia, focada no 
Mais IDH, programa 
que é considerado 
o carro-chefe do 
governo Flávio Dino

Bira do Pindaré, secretário 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovação

A 
popularização da ci-
ência e da tecnologia 
é o direcionamento do 
maior evento científico 

do Maranhão – a Semana Na-
cional de Ciência e Tecnolo-
gia, aliada à Semana Estadual 
da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (SNCT/MA). O evento, 
que este ano acontece na “Ci-
dade da Ciência” - Praça Maria 
Aragão -, de 19 a 25 de outubro, 
será marcado pela entrega do 
Prêmio Mais IDH para CT&I/
Medalha Eduardo Campos, e 
premiação dos vencedores do 
concurso de Redação e Dese-
nho. O ato será realizado pelo 
governador Flávio Dino e pelo 
secretário da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, Bira do Pindaré, 
que inovaram ao criar uma pre-
miação que reconhece o impor-
tante papel dos pesquisadores 
maranhenses empenhados em 
mudar a realidade do estado.

O secretário explicou que a 
SNCT/MA tem, dentre os obje-
tivos, o papel de incentivar pes-
soas a estudar e produzir ciên-
cia, além de valorizar o trabalho 
e as invenções maranhenses. O 
Prêmio Mais IDH cumpre esta 
função. “A medalha é destinada 
aos pesquisadores, professores 
e estudantes, que se dedicam 
a produzir conhecimento para 
melhorar os indicadores sociais 
do Maranhão. É uma premiação 
específica da área de ciência e 
tecnologia, focada no Mais IDH, 
programa que é considerado o 
carro-chefe do governo Flávio 
Dino”, esclareceu Bira.

ver através do site: www.secti.
ma.gov.br até hoje e compare-
cer à Feira do Livro.

Após a solenidade de abertura 
e entrega das premiações, Miguel 
Nicolelis, o  neurocientista que 
permitiu que um deficiente físico 
desse o chute de abertura da últi-
ma Copa do Mundo,  irá proferir 
a Conferência Magna de Abertura 
no auditório ‘Luz’. Simultânea à 
palestra, no PraCine – primeiro 
cinema instalado na Maria Ara-
gão, os visitantes poderão assistir 
à exibição dos filmes maranhen-
ses Chiaroscuro 7’ e Luíses 75’.

Na sequência, um “show de 

luzes” tomará conta da Praça Ma-
ria Aragão, será a hora do Vídeo 
Mapping, técnica de projeções 
com luz feitas em superfícies ir-
regulares que podem ser feitas 
a 360°. A primeira noite da Se-
mana de CTI no Maranhão será 
encerrada ao som de Rosa Reis, 
às 21h, e nos passos do Boi de 
Morros, às 23h.

Este ano, a solenidade de 
abertura está marcada para as 
18h30 de amanhã, mas o even-
to terá uma recepção de acolhi-
da com apresentação teatral do 
Grupo Grita, às 17h, na concha 
acústica da Praça Maria Aragão.

Destaque da semana

Entre as palestras que vão acontecer de 19 a 25 de 
outubro, é destaque a participação de Gina Gotthilf, 
considerada uma das mulheres mais poderosas no 
mundo das Startups e chefe de desenvolvimento 
internacional e marketing do Duolingo – aplicativo 
que auxilia no aprendizado de línguas estrangeiras. 
Já para debater tecnologias aeroespaciais, o professor 
doutor em Engenharia, Areolino de Almeida Neto, do 
departamento de Eletricidade da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA), é presença confirmada no III 
Workshop de Engenharia Aeroespacial.
Na área de tecnologias assistivas, além da presença de 
Miguel Nicolelis, haverá a participação da Mestre Lilia 
Barreto, pedagoga especialista em surdez e deficiência 
visual. Ela vai estará na mesa-redonda “Os Avanços 
e Desafios da Inclusão Social no Brasil” para debater 
educação inclusiva, educação especial e aprendizagem 
colaborativa em rede. São presenças confirmadas 
também, a doutora em Ciências Biológicas pela 
Universidade de Bueno Aires, Alicia Basso; e o 
uruguaio Rodolfo Silveira Malvasio, professor doutor 
em Medicina e Ciências, com mais de 40 trabalhos 
publicações internacionais na área de ciência e 
tecnologia.

Este ano, a Semana contará 
ainda com uma vasta progra-
mação cultural. A proposta, se-
gundo explicou o secretário Bira, 
é aliar ciência, tecnologia, arte 
e cultura. Com apresentações, 
mostras, cinemas, exibição de 
pôsteres, sessões de matinê e 
shows voltados para o público 
infantil, jovem e adulto. Outra 
novidade é o CredCiência, pro-
grama que vai dar crédito para a 
compra de livros na SNCT/MA 
para, pelo menos, 100 professo-
res da rede pública, municipal 
e estadual. Para participar do 
Credciência, é preciso se inscre-

EDUCAÇÃO

Programa Escola Digna avança no estado
O governo do estado realizou, 

na última quinta-feira , no mu-
nicípio de Marajá do Sena, even-
to que marcou o início da cons-
trução das 12 primeiras escolas 
do ‘Escola Digna’. O programa 
tem como meta a substituição 
de escolas de palha, taipa e bar-
racões por estruturas de alvena-
ria e integra as ações estratégi-
cas do Plano de Ações Mais IDH, 
nos 30 municípios maranhenses 
com piores Índices de Desen-
volvimento Humano Municipal 
(IDHM). Marajá do Sena é o se-
gundo município nesse ranking.

A secretária Áurea Prazeres 
destacou que a construção das 
escolas em Marajá do Sena inte-
gra as ações já consolidadas do 
Programa Escola Digna, orienta-
das pelo governador Flávio Dino. 
“Foi nos dada a missão pelo go-
vernador de mudar a realidade 
do sistema estadual de ensino, 
em todos os aspectos: infraes-
trutura, currículo e, principal-
mente, na qualidade do atendi-
mento a todos que estão dentro 
da comunidade escolar. E é isso 
que estamos fazendo, eliminar 
as escolas de taipa, que não 
oferecem condições para que 
os professores ministrem suas 

aulas e nossas crianças tenham 
um bom aprendizado. A escola 
digna oferece qualidade em sua 
estrutura, com uma biblioteca, 
refeitório, área de lazer, e, o mais 
importante, professor motivado 
e comprometido com a educa-
ção de nossas crianças,” ressal-
tou a secretária.

O Programa Escola Digna é 
um dos 23 projetos consolida-
dos do Plano de Ações Mais IDH, 
que tem o objetivo de promover 
a superação da extrema pobreza 
e das desigualdades sociais no 
meio urbano e rural, por meio de 
ações estratégicas nos 30 muni-
cípios maranhenses com piores 
IDHs. As ações são planejadas e 
executadas pelas diversas áreas 
do governo estadual, algumas 
vezes em parceria com gover-
no federal, Prefeituras, demais 
poderes, instituições e socieda-
de civil.

O secretário de Estado dos 
Direitos Humanos e Participação 
Popular e coordenador do Co-
mitê Gestor do Plano de Ações 
“Mais IDH”, Francisco Gonçal-
ves da Conceição, destacou que 
as pessoas envolvidas no Plano 
possuem o grande desafio de as-
segurar um futuro melhor para 

a população do Maranhão. “Nós 
temos o desafio ético, político 
e administrativo de superar a 
extrema pobreza do nosso es-
tado. Cada um de nós precisa 
olhar no rosto das crianças e se 
sentir comprometido com o fu-
turo delas, só assim daremos a 
resposta adequada para elas”, 
enfatizou.

O prefeito Emanoel Edvan 
Oliveira da Costa agradeceu ao 
governador Flávio Dino, por olhar 
para a cidade como gestor que 
está preocupado em ver o Mara-
nhão melhorando seus índices de 
desenvolvimento. “Este dia está 
marcado na vida desta cidade, 
o governo está de fato queren-
do ver Marajá do Sena melho-
rando a qualidade de vida desta 
população que tanto precisa. E 
esta mudança começa no inves-
timento em educação”, ressaltou.

Este dia está marcado na vida desta cidade, 
o governo está de fato querendo ver Marajá 
do Sena melhorando a qualidade de vida 
desta população que tanto precisa

Emanoel Edvan Oliveira da Costa, prefeito de Marajá do Sena

Segundo Bira, a premiação reconhece o papel dos pesquisadores do MA
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NATUREZA

ATAQUE

O governo turco anunciou 
ontem ter derrubado um drone 
(avião não tripulado), no mesmo 
dia em que autoridades russas 
anunciaram um acordo com os 
Estados Unidos sobre a seguran-
ça no espaço aéreo da região. 
Segundo informações de Anca-
ra, o avião foi abatido perto da 
fronteira da Síria, onde Washing-
ton e Moscou apoiam lados di-
ferentes do conflito. De acordo 
com as autoridades americanas, 
o drone pertenceria à Rússia, que 
em 30 de setembro iniciou uma 
campanha de bombardeios aé-
reos em apoio às forças do pre-
sidente sírio, Bashar Al-Assad. 
O Kremlin rejeitou a acusação.

Um comunicado do Minis-
tério da Defesa russo informou 
que os aviões deslocados para a 
Síria haviam retornado à base, e 
todos os drones operavam nor-
malmente. Segundo o Estado-
Maior da Turquia, o aparelho foi 
atingido por disparos de caças 
“após terem sido enviadas três 
advertências”. O incidente acon-
teceu poucos dias depois de a 
Turquia denunciar a invasão de 
seu espaço aéreo por aviões rus-
sos que atuam na Síria.

Em pouco mais de duas sema-
nas, a aviação russa realizou 600 
voos e atacou mais de 380 alvos. 
De acordo com Moscou, seriam 
principalmente posições e insta-
lações do grupo jihadista Estado 
Islâmico (EI). O chefe do Estado-
Maior, general Andrei Kartapolov, 
anunciou que deve ser assinado 

U
m terremoto de magni-
tude 6 atingiu o noro-
este da Argentina on-
tem, segundo informou 

o Serviço Geológico dos Estados 
Unidos (USGS, na sigla em in-
glês). O USGS disse que o terre-
moto ocorreu 131 quilômetros 
a sudeste da capital da provín-
cia de Salta. 

Segundo o destacamento de 
bombeiros de Metán, uma mu-
lher morreu no desabamento 

de uma escola do município 
de El Galpón, dentro da área 
mais afetada pelo sismo. Se-
gundo o Instituto Nacional de 
Prevenção Sísmica (Inpres), o 
terremoto aconteceu às 8h33 
(mesma hora de Brasília) a uma 
profundidade de 10km.

O Inpres informou que o epi-
centro se localizou a 123 quilô-
metros de Salta capital e a 51 
quilômetros de Metán, a cida-
de mais próxima. O tremor, que 

durou 15 segundos, foi sentido 
também nas províncias vizinhas 
de Tucumán, Jujuy, Santiago del 
Estero e Catamarca, segundo a 
imprensa local.

O índice de 6 pontos é con-
siderado de forte intensidade 
e destruição. Um terremoto de 
magnitude 8,3 atingiu o Chile em 
setembro e deixou ao menos 11 
mortos. Foi o mais recente epi-
sódio de abalo sísmico tão forte 
na América do Sul.

Terremoto 
na Argentina
Uma mulher morreu no desabamento de uma escola em El Galpón, na Argentina, dentro 
da área mais afetada pelo terremoto de magnitude 6, que tem elevado poder de destruição
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Índice considerado de forte 
intensidade e destruição

PONTOS

TEMPORADA

Hoje, os brasileiros deverão 
adiantar os relógios em uma hora. 
É o início da temporada 2015/2016 
do horário de verão nos estados do 
Rio Grande do Sul, Paraná, de São 
Paulo, Santa Catarina e do Rio de 
Janeiro; do Espírito Santo, de Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e no Distrito Federal. 
A mudança vai até a meia-noite do 
dia 21 de fevereiro de 2016.

O horário de verão deste ano 
deverá resultar em uma economia 
de R$ 7 bilhões em investimentos 
no setor elétrico. O governo tem 
a expectativa de que deixarão de 
ser consumidos 2.610 megawat-
ts. “É um investimento econo-
mizado”, justificou o secretário 
executivo do Ministério de Minas 
e Energia, Luiz Eduardo Barat.

De acordo com o ministério, 
nos últimos dez anos a medida 
tem possibilitado uma redução 
média de 4,5% na demanda por 
energia no horário de maior con-
sumo e uma economia absoluta 
de 0,5%. Isso equivale aproxima-

Começa hoje o horário de verão

damente ao consumo mensal de 
uma cidade do porte de Brasília, 
com 2,8 milhões de habitantes.

Além disso, a mudança do 
horário poupa o país de sofrer 
as consequências da sobrecarga 
na rede durante a estação mais 
quente do ano, quando o uso de 
eletricidade para refrigeração, 
condicionamento de ar e ven-
tilação é o maior do ano.

O principal objetivo da me-

dida é, segundo o Operador Na-
cional do Sistema Elétrico, a re-
dução da demanda entre as 18h 
e as 21h. A estratégia é aprovei-
tar o aumento da luz natural ao 
longo do dia para reduzir o gas-
to de energia. Entre os meses de 
outubro e fevereiro, os dias têm 
maior duração em algumas re-
giões, por causa da posição da 
Terra em relação ao Sol, e a lu-
minosidade natural pode ser 

melhor aproveitada.
Segundo os técnicos do mi-

nistério, quando a demanda di-
minui, as empresas que operam 
o sistema conseguem prestar um 
serviço melhor ao consumidor, 
porque as linhas de transmissão 
ficam menos sobrecarregadas. 
Para as hidrelétricas, a água con-
servada nos reservatórios pode 
ser importante no caso de uma 
estiagem futura. Para os consu-
midores em geral, o combustí-
vel ou o carvão mineral que não 
precisou ser usado nas terme-
létricas evita ajustes tarifários.

O horário brasileiro de ve-
rão é regulamentado pelo De-
creto 8.112, de 30 de setembro 
de 2013, que revisou o Decreto nº 
8.556, de 8 de setembro de 2008. 
Ele começa sempre no terceiro 
domingo do mês de outubro e 
termina no terceiro domingo de 
fevereiro do ano subsequente, 
exceto quando coincide com o 
carnaval, caso em que é trans-
ferido para o domingo seguinte.

O horário de verão deste ano deverá resultar em uma economia de R$ 7 bi

Turquia abate drone perto da fronteira

em breve um acordo de seguran-
ça aéreo com os EUA. “Todas as 
questões técnicas já foram acer-
tadas. Agora, advogados russos e 
americanos fazem uma verificação 
cruzada do texto”, disse o gene-
ral, citado pela agência Interfax.

Além do apoio aéreo dado 
pela Rússia, o regime de Assad 
conta com importante partici-
pação de tropas do Irã e do mo-
vimento xiita libanês Hezbollah, 
aliado de Teerã e Damasco, dis-
se à agência de notícias France-
Presse um funcionário americano. 
“Pode haver até 2 mil iranianos 
no sudeste de Aleppo”, indicou. 
A ofensiva contra Aleppo, segun-
da cidade síria, é parte de uma 
ofensiva do Exército contra uma 
coalizão entre rebeldes apoiados 
pelo Ocidente e a Frente Al-Nusra, 
ligada à rede terrorista Al-Qaeda.

A cooperação militar entre 
Damasco, Teerã e Moscou teria 
sido selada na capital russa, em 

agosto, com a visita do general 
iraniano Qasem Soleimani, des-
tacou a fonte americana. O Kre-
mlin nega o encontro.

Ameaça

A intervenção na Síria foi um dos 
temas abordados pelo presiden-
te da Rússia, Vladimir Putin, em 
uma cúpula da Comunidade dos 
Estados Independentes (CEI), for-
mada por ex-repúblicas soviéti-

cas. Falando aos colegas reunidos 
no Cazaquistão, Putin festejou os 
resultados “impressionantes” da 
campanha aérea. “Destruímos de-
zenas de instalações de controle 
e depósitos de munição, grande 
quantidade de armas e centenas 
de terroristas”, disse.

Segundo o líder russo, entre 
5 mil e 7 mil cidadãos da extinta 
União Soviética se integraram às 
fileiras dos jihadistas e represen-
tariam uma ameaça para a re-
gião e para os países de origem, 
caso retornem.“Não podemos 
permitir que usem a experiên-
cia adquirida na Síria”, declarou.

A preocupação teve eco entre 
os participantes do encontro, que 
acertaram a criação de uma força-
tarefa conjunta. “Terroristas de 
diferentes tipos estão ganhando 
mais influência e não escondem 
seus planos de expansão”, alertou 
Putin. Ele ressaltou o aumento 
da violência no Afeganistão, que 
vive uma situação “próxima de 
crítica”, e defendeu que a Ásia 
Central deve estar “preparada”.

De acordo com as autoridades americanas, o drone pertenceria à Rússia

PAIS E FILHOS: QUEM EDUCA QUEM PARA O TRÂNSITO?

PARTE I
Do ponto 

de vista técnico, 
uma somatória 
de fatores, haja 
vista que um aci-
dente raramen-
te tem uma cau-
sa isolada. De 
modo clássico, 
os acidentes 
são causados 
por imprudên-
cia, imperícia ou 
negligência, que 
não são exclusivas de quem está atrás do volante como se cos-
tuma pensar. Essas são as causas ligadas ao comportamento 
do condutor. Temos ainda as causas externas, ambientais e po-
líticas ligadas às questões de engenharia, de responsabilidade 
do poder público também para com as questões de educação 
para o trânsito. Aliás, esta parece ser outra grande falácia nos 
discursos mais inflamados porque ao mesmo tempo em que 
a sociedade clama desesperadamente por educação para o 
trânsito na escola como disciplina obrigatória, não acredita 
em seus efeitos para orientar e salvar as vidas adultas. É como 
se só a criança fosse capaz de aprender, os adultos não.

E assim, cidadãos, governos e sociedade vão alimen-
tando o discurso de que só o que poderá salvar a huma-
nidade do genocídio em vias públicas é educar as novas 
gerações. Os bem crescidinhos, os “macacos velhos” que 
continuem morrendo porque não têm mais jeito. Há quem 
diga que esses não aprendem mais nada que preste, pelo 
menos, em relação à segurança no trânsito.

Só que desde que o mundo é mundo são os adultos, os 
crescidinhos, os macacos velhos que educam as crianças e 
exigir que este papel se inverta é jogar sobre os ombros das 
crianças uma responsabilidade para a qual elas não estão pre-
paradas. É um fardo pesado demais para seres em formação 
que precisam de adultos educados, equilibrados e responsá-
veis para ensiná-las e educá-las para o trânsito e para a vida.

Cada um de nós tem em si muito de nossos pais e dos 
adultos que nos educaram, e nos identificamos o tempo todo 
com isso. Porque toda pessoa precisa antes aprender para en-
sinar. Falamos porque conseguimos ouvir e assim treinamos 
os nossos ouvidos para a aprendizagem da fala. Respeitamos 
ou desrespeitamos na sociedade as regras que aprendemos 
desde cedo na família com quem nos educa ou (des)educa.

Muito do que aprendemos foi por imitação, vendo nossos 
pais fazendo a coisa certa, e nos orgulhamos disto quando 
reproduzimos certos comportamentos, atitudes e até de-
fendendo o modo de pensar mais conservador que apren-
demos com eles. Só que quando se fala de trânsito, por que 
cabe às crianças a tarefa de educar os adultos?

Será que um pai que coloca o filho adolescente ou ain-
da criança atrás do volante de um carro ou moto e começa 
a ensinar a dirigir antes do tempo estaria passando a ele a 
seguinte mensagem: “Filho, as leis existem para serem res-
peitadas, mas respeite só aquelas que quiser”?

Márcia Pontes, graduada em Segurança no Trânsito pela 
Unisul Virtual (SC), é Educadora de trânsito em Santa Ca-
tarina e Observadora Certificada do 

ONSV (OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária) 
Fonte: www.onsv.org.br

DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS 
DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

A Campanha SOS VIDA prossegue na organização da ce-
lebração do Dia Mundial em Memória das Vítimas de aciden-
tes de trânsito(terceiro domingo de novembro), que ocor-
rerá dia 15.11.2015, na Avenida Litorânea, em São Luís-MA.

Dia 15.10.2015 aconteceu mais uma reunião na sede 
da Grande Loja Maçônica com o fim de organizar a pro-
gramação do evento.

Participaram da reunião a SMTT-Secretaria Muniipal 
de Trânsito e Transportes, Comitê Vida no Trânsito, Com-
panhia de Polícia Rodoviária Independente, Secretaria Es-
tadual de Saúde, CEREST-Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador, estadual e UNIPAS-União Internacional 
de Pastores e Capelães Voluntários.

Muitas ideias e sugestões foram dadas e analisadas. Fi-
cou decidido que  dia 22.10.15, numa reunião mais amplia-
da com a presença de vários outros parceiros, a programa-
ção será concluída.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
(LEI Nº 9.503/97)
Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas 

vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as 
boas condições de funcionamento dos equipamentos de 
uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de 
combustível suficiente para chegar ao local de destino.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domí-
nio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados in-
dispensáveis à segurança do trânsito.
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NEGÓCIOS
JUSTIÇA ICMS O “Balcão de 

Negociação de 
Dívidas”, serviço 
idealizado pelo 
Núcleo de Solução 
de Conflitos do 
TJMA que amplia 
a oportunidade 
de conciliação, 
está previsto para 
acontecer em 
novembro 

A Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz) identificou 646 
empresas localizadas no Ma-
ranhão que fizeram vendas de 
mercadorias para órgãos públi-
cos do Estado, como prefeitu-
ras municipais e secretarias de 
estado, mas não recolheram o 
Imposto de Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) no 
período de 2012 a 2014.

Foram 18.865 notas fiscais 
emitidas formalizando vendas 
para os órgãos públicos, que 
totalizam R$ 119 milhões em 
mercadorias. O valor do ICMS 
sonegado alcançou R$ 13,8 mi-
lhões, que serão reclamados 
pela Sefaz.

Os valores foram identifica-
dos por meio do cruzamento de 
dados realizados pela equipe 
de planejamento fiscal e inte-
ligência da Sefaz no banco de 
dados do órgão fazendário. As 
empresas identificadas reali-
zando a sonegação do ICMS 
receberão intimações fiscais 
para se regularizarem no pra-
zo de 20 dias a contar do re-
cebimento da notificação por 
meio do Domicílio Tributário 
Eletrônico, reclamando dife-
renças de ICMS.

Até o prazo máximo de re-
gularização o contribuinte po-
derá pagar à vista o débito sem 
multa, apenas com os juros mo-
ratórios, parcelar ou contestar 
o débito no aplicativo de auto-
atendimento Sefaz.Net.

Em caso de não regulari-
zação a intimação marcará o 
início do procedimento admi-
nistrativo fiscal a que se refe-
re o art. 175 do Código Tribu-

Hora de 
negociar
sua dívida 

Empresas maranhenses 
são notificadas pela Sefaz

C
onsumidores em situação 
de inadimplência que de-
sejam negociar seus débitos 
com maior facilidade pode-

rão participar do “Balcão de Nego-
ciação de Dívidas” - serviço idea-
lizado pelo Núcleo de Solução de 
Conflitos do Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJMA) para ampliar as 
oportunidades de conciliação entre 
empresas e clientes dos mais diver-
sos segmentos do mercado.

A primeira rodada de negocia-
ção está prevista para acontecer no 
período de 30 de novembro a 4 de 
dezembro, no Sebrae, no Centro de 
Convenções Pedro Neiva de Santa-
na (Cohafuma). As empresas par-
ticipantes irão disponibilizar stan-
ds no local para receber o público, 
identificar suas dívidas e oferecer 
condições de pagamento.

As empresas interessadas em par-
ticipar do Balcão de Negociação de 
Dívidas devem enviar e-mail, até o 
dia 20 de outubro, para: conciliar@
tjma.jus.br. Outras informações so-
bre o projeto podem ser repassadas 
pelo Telejudiciário (0800-7071581) ou 
Centro de Conciliação do Fórum do 
Calhau, pelo telefone (98) 3194-5676.

Fórum

A ação integra o programa “Consu-
midor Adimplente – Cidadão com 
Plenos Direitos”,  apresentado pelo 
presidente do Núcleo de Conciliação 
(Nupemec/TJMA), desembargador 
José Luiz Almeida, e o coordenador, 
juiz Alexandre Abreu, a representan-
tes de diversas empresas e institui-
ções parceiras do Judiciário, durante 
reunião realizada no início do mês, 
no Fórum de São Luís.

O juiz Alexandre Abreu explica 
que o objetivo geral do programa 
é difundir a cultura da negociação 
direta como mecanismo para evi-
tar o superendividamento – tema 
discutido no Congresso Nacional, 
com a finalidade de prevenir o en-
dividamento excessivo da pessoa 
natural, estimulando o crédito res-
ponsável e a educação financeira 
do consumidor.

“A ideia é assegurar ao cidadão 
a oportunidade de saldar seus débi-

tos de acordo com sua capacidade 
de pagamento, resgatando, assim, a 
condição de consumidor sem restri-
ções, o que possibilitará seu retorno 
ao mercado de consumo. Para isso, 
contamos com o apoio das empre-
sas em oferecer boas propostas, du-
rante o evento”, explica.

O juiz destaca que o projeto su-
gere claramente a conciliação como 
a melhor via para permitir a repac-
tuação de dívidas que, por sua vez, 
visa à negociação de acordo com a 
capacidade de pagamento do cida-
dão em situação de inadimplência. 
APOIO - A iniciativa conta com a 
parceria da Associação Comercial 
do Maranhão (ACM), Câmara Brasi-
leira de Mediação e Arbitragem Em-
presarial (CBMAE) e Sebrae.

Para a gerente da Unidade de Po-
líticas Públicas do Sebrae, Cristiane 
Correa, a iniciativa abre oportuni-
dade para as empresas se viabili-
zarem. “Essa parceria traz inúme-
ros benefícios para a sociedade e, 

também, para as micro e pequenas 
empresas. É um momento oportu-
no para incentivarmos os empresá-
rios a negociarem com seus clientes 
e, assim, contribuirmos para essas 
empresas se desenvolverem e, até 
mesmo, sobreviverem em meio à 
atual crise econômica que assola 
nosso país”, avalia.

Essa parceria traz 
inúmeros benefícios para 
a sociedade e, também, 
para as micro e pequenas 
empresas

Cristiane Correa,
 gerente da Unidade de 
Políticas Públicas 
do Sebrae

646 
empresas notificadas  por 

não recolherem o ICMS

tário Estadual, sendo o débito 
lançado automaticamente por 
meio do Auto de Infração Fis-
cal (AINF), com a aplicação da 
multa correspondente sobre o 
valor do imposto, conforme o 
Art. 80 da Lei 7.799/2002(CTE).

Caso o contribuinte quei-
ra realizar o parcelamento dos 
débitos deve solicitar a lavratu-
ra do Auto de Infração Eletrô-
nico na Unidade de Fiscaliza-
ção que estiver vinculada ou ao 
setor do Planejamento Fiscal.  
O Auto de Infração Eletrônico 
será encaminhado automati-
camente ao Domicílio Tribu-
tário Eletrônico que deverá dar 
ciência para, posteriormente, 
ser realizado o parcelamento.

De acordo com secretário 
de Estado de Fazenda, Mar-
cellus Ribeiro Alves, a Sefaz 
implantou o Sistema Integra-
do de Intimação Fiscal (SIAIF), 
conhecido como Auto Eletrô-
nico, para automatizar e mas-
sificar o lançamento do crédito 
tributário identificado a partir 
de cruzamentos de dados que 
apontem diferenças de ICMS.



10         // São Luís, domingo, 18 de outubro 2015



11São Luís, domingo, 18 de outubro de 2015//
w w w . o i m p a r c i a l . c o m . b r



12 // São Luís, domingo, 18 de outubro de 2015

G I RO
                 Essa divulgação foi feita, estranhamente, de 
forma ostensiva e fatiada em dias diferentes e para 
veículos de imprensa variados. O fato de esses vazamentos, 
costumeiramente, ocorrerem às vésperas de finais de semanas 
ou feriados é outro indicativo de seus objetivos persecutórios

Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados

Mais empresas fechadas 

Cresceu em 2015 o número de empresas fe-
chadas no Maranhão. Foram, até setembro, 1736 
encerramentos. No mesmo período de 2014 1258 

CNPJs deixaram de existir. De imediato, identifi-
camos a crise econômica como a responsável pelo 

aumento. É um componente forte, claro. 
Mas não o único. Segundo o presidente 
da Junta Comercial, Sérgio Sombra, o 

número cresce após a implantação do 
programa Empresa Fácil. Com ele, o 
empresário pode encerrar o seu ne-
gócio pela internet, sem burocracia. 
Isso tem acelerado os fechamentos. 
Em contrapartida, o número pode 
ser ainda maior, já que muitos em-
presários demoram a optar pelo en-
cerramento do registro. Ou seja, no 
momento há muita pessoa jurídica 

inativa, sem ainda ter formalizado o 
fim do empreendimento. 

De olho

Três indicadores importantíssimos na Chi-
na farão a diferença (para melhor ou para pior) 
nas bolsas do mundo nesta semana: vendas do 
varejo, produção industrial e, o mais relevan-
te de todos, o PIB (Produto Interno Bruto) do 
terceiro trimestre.  Há um consenso de que a 
economia chinesa mostrará um crescimento 
de 6,8% na comparação anual, um pouco abai-
xo da meta do Partido Comunista Chinês, que 
é de uma expansão de 7% ao ano.

Quase fora? 

Segundo a coluna Radar da Revista Veja, 
o ministro da economia, Joaquim Levy, pre-
parou sua carta de demissão na sexta para 
entregá-la no sábado. Mas não o fez. Para 
analistas, uma saída do ministro sem uma 
imediata nomeação do substituto "geraria 
um caos" no mercado, pior do que o visto no 
último pregão. O nome mais cotado, caso se 
concretiza a demissão, é  de Henrique Mei-
relles, ex-presidente do Banco Central.

Irritado

Levy está muito irritado com as críticas 
que vem sofrendo por parte do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e do partido e, em 
conversas reservadas, avalia que enfrenta 
uma espécie de "ataque especulativo", o 
que prejudica até mesmo a aprovação do 
ajuste fiscal pelo Congresso.

Marco na Bolsa

A Souza Cruz está fora da bolsa de valores. 
Após mais de 70 anos. Conhecida como uma 
companhia com perfil defensivo, a fabricante 
de cigarros se tornou uma das ações preferidas 
do mercado - principalmente de investidores 
pessoa física - por ser uma das maiores distri-
buidoras de dividendos da Bolsa, distribuindo 
cerca de 97% do seu lucro. A companhia teve cer-
ca de 90% de suas ações adquiridas pela British 
American Tobacco (BAT), o que praticamente 
sepulta sua participação na Bolsa.

Privatizando estradas

O governo federal decidiu retomar os 
projetos de concessão de rodovias à iniciati-
va privada. Afinal, é preciso que as estradas 
apresentem boas condições para receber o 
tráfego tanto de caminhões abarrotados de 
produtos para exportação, a caminho dos 

portos, quanto a frota de carros, que já chega 
a 48 milhões de veículos. 

Rodada Internacional de Negócios
 
Foi um sucesso o número de 

empresas inscritas na Rodada 
Internacional de Negócios, que 
acontece de 28 a 31 de outubro, 
na Expo Indústria Maranhão. 
Ao todo, 172 empresas do Ma-
ranhão, São Paulo, Tocantins, 
Pará e Piauí confirmaram pre-
sença na rodada que será uma 
oportunidade real de novos ne-
gócios e parcerias com empre-
sários internacionais. A Roda-
da Internacional é promovida 
pelo Sistema FIEMA em parceria 
com a CNI, Enterprise Europe 
Network e Apex-Brasil e contempla setores da indústria como Construção, Alimentos e 
Bebidas, Móveis, Têxtil, Software, Higiene e Limpeza, Energia, Metalmecânico e Siderurgia.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, 
Edilson Baldez, que será o anfitrião da Expo Indústria, uma correa-
lização do Governo do Estado e do Sebrae no Maranhão, comemo-
ra o sucesso dos inscritos na rodada internacional de negócios



Através da música, jovem 
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Olá, na edição deste domingo da Revista Tudo! , você vai 
poder conhecer sobre a vida de pets que são preparados com 
toda a dedicação, carinho e alimentação de qualidade para 
participar de competições pelo mundo. Expositores e criadores 
participaram, em São Luís, de evento que fez parte do circuito 
internacional de beleza canina, intitulado de Primeira Expo-
sição Delta do Parnaíba, por ter sido realizada pelos Kennel 
Clubs do Maranhão e do Piauí.

Conheça a linda história do cantor e compositor Joel Mis-
tokles, de 27 anos, que através do projeto ‘Palavras em movi-
mento’ leva a música para coletivos de São Luís. Casado e com 
um filho, ele conta que teve a ideia de fazer esse trabalho há 
um ano, quando ao entrar no ônibus a caminho de casa no-
tou o ar de cansaço e desolação nas pessoas e aí decidiu pe-
gar o violão e começar a cantar.  O sustento sai dos Cds que ele 
oferece nos coletivos. Quem se interessa leva o trabalho pelo 
valor que se dispõe a oferecer. O jovem afirma que por vezes 
pensou em parar de fazer essa ação, mas os estímulos para 
continuar são maiores.

Vamos falar de gastronomia, sugerindo ao nosso leitor o 
preparo de um prato sofisticado, receita do chef italiano Da-
vide Gazzine, do OakWine. O restaurante, que tem como uma 
de suas propostas apresentar uma variedade de pratos com 
um toque contemporâneo, se tornou uma espécie de comple-
xo gastronômico.

Tenha uma ótima leitura!
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Feita  para  você!

4 Aliados do atleta
FITNESS

3 OakWine e o 
toque italiano



O termo beleza nesse caso refere-se a atributos físicos dos
cães, incluindo aparência e estrutura do corpo
Márcio Britto, criador e expositor de cães da raça bulldog francês

CÃES 
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Pets

Exposição de cães de raça atrai 
criadores e destaca “beleza” canina

em destaque 

S
ão Luís entrou para o circuito 
internacional de beleza canina. 
O Kennel Club do Maranhão, 
em parceria com a Terra Zoo, 

vem realizando exposições de cães de 
raça pura, que se tornaram um sucesso 
de público, tanto para crianças quanto 
para adultos, que puderam, na última 
exposição, apreciar de perto, em uma 
arena coberta, a apresentação de 150 
cães de 42 raças diferentes.   

O evento foi intitulado de Primeira 
Exposição Delta do Parnaíba, por ter 
sido realizado pelos Kennel Clubs do 
Maranhão e do Piauí. Expositores de 
vários estados participaram da mos-
tra, que contou com juízes brasileiros 
e de outros países, como Bolívia, Peru, 
Uruguai e Chile. Aberta ao público, a 
exposição atraiu criadores veteranos 
de cães e também leigos no assunto.

Exposições de beleza de cães são 
eventos nos quais cães de raça pura 
competem uns contra os outros, ba-
seados em seus padrões de raça. “O 
termo beleza, nesse caso, refere-se a 
atributos físicos dos cães, incluindo 
aparência e estrutura do corpo”, ex-
plica Márcio Britto, criador e expositor 
de cães da raça bulldog francês. Como 
criador, Márcio já importou para o Ma-
ranhão exemplar dos melhores canis 
do mundo.  Seu cão belga, de nome 
LocoLoco de La Parule, ganhou em 
junho deste ano, em Milão na Itália, 
o título de Campeão Mundial 2015 da 
raça bulldog francês,  vencendo outros 
357 cães da mesma raça, além de já ter 
conquistado o título de campeão em 
10 países diferentes. Uma verdadeira 
celebridade canina internacional, que 
mora em São Luís.
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Capa

Através 
do projeto 
‘Palavras em 
movimento’, 
jovem leva a 
música para 
coletivos de 
São Luís

Eu tirei meu violão, me apresentei às pessoas e perguntei se podia 
cantar para elas. Foi um momento lindo. Ali Deus me mostrou 
que eu iria levar a palavra nos ônibus e assim faço até hoje

 Joel Mistokles,

sobre seu projeto de cantar nos coletivos

Cantando 
no ônibus

SANDRA VIANA

Q
uem canta seus males espanta, diz o ditado. 
A música acalma, distrai, alegra. Eleva o es-
pírito e a alma. Une, congrega. Sentimentos 
que despertaram no jovem Joel Mistokles, de 

27 anos, a vontade de ajudar o próximo cantando em 
coletivos. Tudo começou em janeiro do ano passado, 
quando ele vivia um momento de inquietação e medo, 
segundo relata. Em um daqueles dias de janeiro, ao entrar 
no ônibus voltado para casa, ele notou o ar de cansaço e 
desolação nas pessoas. Foi aí que teve a ideia de iniciar 
um ousado projeto. “Eu tirei meu violão, me apresen-
tei às pessoas e perguntei se podia cantar para elas”, re-
lembra. Joel conta que a emoção se manifestou naquele 
momento e ele, que começou a chorar envolvido pela 
música e o momento difícil, viu muitos dos passageiros 
transbordando a emoção. “Foi um momento lindo. Ali 
Deus me mostrou que eu iria levar a palavra nos ônibus 
e assim faço até hoje”, reitera.

A rotina do jovem é como a de muitos brasileiros: do 
trabalho para os estudos e para casa. É neste intervalo 
que Joel Mistokles destoa dos demais e, mesmo cansa-
do do cotidiano corrido, ele encontra estímulo para le-
var alegria a quem também vem de um dia exaustivo. 
O projeto foi denominado de ‘Palavras em movimento’ 
e se propõe a levar canções religiosas às ‘almas cansa-
das’ e à procura de paz. Ele explica que, apesar de ser 
evangélico, em suas exposições nos coletivos não trata 
de religião. “Respeito todas as congregações e reconhe-
ço que temos um país laico. Minha intenção é levar um 
pouco de alegria às pessoas com a minha música”, diz. 
O jovem afirma que por vezes pensou em parar de fazer 
essa ação, mas os estímulos para continuar são maiores. 
“A maior parte das pessoas gosta da minha proposta e 
quer ouvir o que tenho a mostrar. É gratificante ser bem 
recebido e mais ainda saber que estou levando uma pa-
lavra de fé e união”.

KARLOS GEROMY/OIMP/D.A PRESS
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PROJETO 

DE VIDA
Joel é cantor, tem um 

CD, gravado em outubro de 
2013, intitulado Louvor: voz e 
violão, com oito faixas auto-
rais. Mas ele possui mais de 

60 composições registradas. 
Tem no currículo músicas 
suas em trilha sonora dos 

filmes Ai, que vida!, comé-
dia de sucesso da cinema-

tografia maranhense; e Flor 
de abril, também produção 

local. Começou a estudar 
graduação em Odontologia, 

mas parou para se dedicar 
ao projeto que executa atu-
almente. A música ele pre-

tende manter sempre, mas, 
no futuro, como um trabalho 
secundário. A vida moderna 
e as barreiras para alavancar 
um trabalho artístico freiam 

seus sonhos de ter a músi-
ca como primeira profissão. 
Joel sempre faz o trajeto São 

Francisco-Forquilha, por 
volta das 7h30 e 17 horas. 

Para quem quiser conhecer 
esse trabalho e ouvir a men-

sagem, pode ter a sorte de 
encontrar com o jovem artis-

ta na próxima parada. 

Sempre deixo claro 
que não quero pedir 
nada, que quero 
apenas cantar para 
as pessoas

Minha intenção 
é levar um pouco 
de alegria às 
pessoas com a 
minha música

Minha família 
é meu esteio, 
a força que 
preciso para 
continuar

PROPOSTA POSITIVA 
Mesmo com uma proposta positiva dentro dos 

ônibus, Joel já teve impedimento para realizar sua 
ação. Em um dos casos, ao se oferecer para can-
tar, um passageiro gritou um sonoro ‘não’. O jovem 
prontamente guardou o violão e se preparava para 
descer do coletivo quando outro passageiro se ma-
nifestou pela sua permanência. E, junto com este 
passageiro, outros se uniram e disseram sonoros 
‘sim’ à música de Joel. O passageiro que não que-
ria a demonstração se viu obrigado a descer do 
coletivo. “Fiquei emocionado e cantei ainda com 
mais alegria”, disse. Ele acrescenta que essas ma-
nifestações é que lhe dão forças para continuar e 
a certeza de estar no caminho certo. 

Em outro caso, as pessoas estavam depositan-
do valores em dinheiro, acreditando que havia al-
gum pedido de ajuda. “Sempre deixo claro que não 
quero pedir nada, que quero apenas cantar para as 
pessoas”. Para ajudar em casa, ele oferece o CD com 
suas músicas e os passageiros pagam o valor que 
quiserem. No começo foi complicado, diz Joel. Ele 
não tinha o apoio da esposa, Lorrane, de 25 anos. 
“Eu disse que ia largar tudo, trabalho e estudo, para 
fazer música nos ônibus. Entendo que deixei ela um 
pouco assustada. Mas, hoje, ela está do meu lado, 
me apoia e quer me ver crescer, na minha formação 
e também na música. Hoje, eu também entendo 
que devo conciliar meus deveres, pois tenho uma 
família e responsabilidades que não poderia arcar 
só com a música”, pondera. Joel é pai de Pedro, de 
apenas cinco anos, mas que entende e gosta da 
arte que ele produz. “Minha família é meu esteio, 
a força que preciso para continuar”.

 Joel Mistokles,

sobre seu projeto de cantar nos coletivos

KARLOS GEROMY/OIMP/D.A PRESS



Um toque 
italiano
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Gastronomia
Há um mês, o cardápio do Restaurante 
Oak ganhou a assinatura do chef italiano 
Davide Gazzine. O que mudou? Fomos 
conferir e, de quebra, revelamos a receita 
do risoto mais popular do cardápio
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FICHA TÉCNICA
Endereço:Av dos Holandeses, 
Qd 10 C 2 Bairro: Calhau
Reservas: 3268 4060, podem ser feitas
 todos os dias a partir das 9h da manhã
Especialidade: comida contemporânea 
francesa e italiana
Valores: em médias R$70,00 
o prato a la Carte

OAKWINE
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RISOTO DE COGUMELOS COM 
FILÉ EM CROSTA DE ALHO
O risoto
Ingredientes
Arroz especial para risoto
20g de manteiga
1 Colher (sopa) de azeite
5g de cebola picada
5g de sal
30g de queijo
30g de trio de cogumelo ( Shitake,shimeji, Champignon)
100ml de caldo de legumes 

Modo de preparo
Cozinhe o arroz especial na manteiga.  Em uma frigideira refogue a ce-
bola na manteiga até dourar, acrescente o risoto, caldo de legumes, o 
trio de cogumelos e o sal. Deixe por cerca de quaro minutos cozinhando 
e desligue. Ao final coloque manteiga, azeite e o queijo e meche para 
misturar e sirva.

O filé
2 medalhões de carne vermelha
Farinha de rosca
5g de alho picado
2g de sal
1 Colher  (sopa) de azeite para fritar
Cebolinha
Salsinha
O molhodemi-glace é segredo do chefe

Modo de preparo
Tempere o filé com sal, em uma frigideira coloque para selar por cerca 
de dois minutos em fogo brando. Em seguida forre com a farinha de 
rosca e a crosta de alho e leve ao forno por cinco minutos. Os medalhões 
devem ficar rosê por dentro. Quem gosta do filé bem passado deve pri-
meiro selar,levar ao forno por alguns minutos e só depois tirar colocar 
a farinha de rosca e a crosta de alho e deixar por mais cinco minutos no 
forno. Para finalizar o prato o molho demi-glace que deve ficar embaixo 
dos medalhões.

Capacidade: 100 pessoas 
Proprietários: Demócrito Silva
 e Wanderleia Facundo
Atendimento: almoço o sistema 
é buffet e jantar a laCarte
Principais pratos: Pescada Amarela 
com Molho Siciliano; Carré de 
Cordeiro com risoto de cogumelos frescos; 

Medalhão de filé com crosta de alho;
 Lagosta com vinagrete de mel 
Forma de pagamento: dinheiro, cartão: 
Visa, Mastercard, Amex e Dinners Club, Visa 
Eletron, Redeshop
Estacionamento privativo
Apresentação Musical:
terça-feira a domingo 

D
esde os tempos de Expan-
dStore, três características 
eram preservadas na casa: 
um ambiente clássico e acon-

chegante, a carta de vinhos de dar água 
na boca e as receitas dotadas de exce-
lente padrão e preparo. Em 2012, po-
rém, a franquia Expand deu lugar ao 
novo nome: OakWine, acompanhado 
do “ByExpand”. O nome mudou, mas as 
referências foram preservadas e a casa, 
há 16 anos, ainda figura como destino 
preferido de quem quer saborear ele-
mentos da alta gastronomia em São Luís.

De 2004 até hoje, a proposta é apre-
sentar uma variedade de pratos com um 
toque contemporâneo. A decoração se-
gue essa tendência, que obedece a linha 
clássica e nos faz parecer estar dentro de 
uma adega. Ao longo dos anos, a casa se 
tornou uma espécie de complexo gas-

tronômico, com buffet no almoço, a la 
carte no jantar, loja de vinhos o dia todo 
e um espaço para cursos de degustação, 
de gastronomia e de negócios. 

A novidade recente vem da Itália. O 
chef Davide Gazzine é quem comanda 
a cozinha atualmente. Chegou há um 
mês e se destaca pela habilidade, entre 
outros, no preparo de risotos, massas e 
pratos à base de carne vermelha.  Den-
tre algumas modificações no cardápio, 
o risoto ganhou atenção especial de Ga-
zzine. E foi esse o assunto principal do 
nosso bate-papo com ele. Afinal, nossa 
missão era arrancar do chef uma receita 
saborosa e muito solicitada pelos clientes.  

O risoto é um item em alta na gas-
tronomia. Um prato que tem ganhado 
adaptações diversas, variando de acordo 
com a bagagem de quem o cozinha. Ele 
pode ser entrada, prato principal, acom-

panhado 
de carnes 
vermelhas, 
brancas, fru-
tos do mar, entre 
outros. 

Sob o tempero talentoso de Gazzine, 
se destaca o Risoto de Cogumelos acom-
panhado de um saboroso Filé em Cros-
ta de Alho. O segredo, segundo o chef, 
está no preparo do arroz. “Nos pratos 
que elaboro, prefiro usar a manteiga e 
um pouco de vinho para que, nos próxi-
mos passos, o arroz fique cremoso, e ao 
ser colocado no prato tenha o efeito de 
“onda” e não fique imóvel no recipiente 
ao ser servido”. O prato fica ainda mais 
sofisticado com o molho demi-glace 
caseiro, segredo do chef e que demora 
cerca de quatro a cinco dias para ficar 
pronto. Gostou? Então lá vai a receita.
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Fitness

Aliados
DO ATLETA
Para quem almeja treinos de alta performance, 
alguns acessórios fazem diferença. Conheça 
algumas opções disponíveis no mercado, 
comentadas por quem entende do assunto

Óculos Shimano S2OR com duas lentes. 
Armação leve e lentes intercambiáveis, 
antiembaçantes e antirriscos, com 
proteção contra UV400 (R$ 239)

 Relógio com GPS GarminForerunner 
920XT. Registra com precisão a 
velocidade e a distância da corrida, assim 
como as calorias gastas (R$ 2.499)

P
ara atletas de alto rendimento 
ou com alguma condição físi-
ca especial, pequenos detalhes 
podem fazer grande diferença. 

Por essa razão, empresas investem cada 
vez mais em produtos que visam maxi-
mizar a performance e diminuir o risco 
de lesões. De roupas especiais a relógios 
de alta tecnologia, são várias as opções 
de acessórios.

Tem gente que desconfia da real utili-
dade das roupas de malhação, mas o mé-
dico desportivo Marcos Britto da Silva diz 
que influencia no desempenho, sim. “Os 
tecidos especiais são verdadeiramente 
úteis e uma das principais ajudas da tec-
nologia do esporte. Em um país quente, 
o tecido comum impede o resfriamento 
adequado do corpo. Resultado: o atleta 
vai suar muito, sentir-se desconfortável 
e o organismo vai hiperaquecer”, explica. 
Ele acrescenta que o mesmo vale para os 
tênis, já que, durante a atividade física, 
a temperatura dos pés aumenta muito. 
“Se o tecido não permitir a evaporação 
do suor, ele favorece o surgimento de bo-
lhas e queimaduras”, diz.

Falando em pés, o uso de palmilhas 
pode ser recomendado. “Para pessoas que 
têm pé chato, por exemplo, as palmilhas  
funcionam como uma órtese que aumen-
ta o arco plantar, a curvinha do pé. Mas 
isso não significa que todo mundo que 
tem pé chato vá precisar usar palmilhas. 
Cada caso é um caso, e é importante a 
visita a um especialista para analisar a 

situação”, esclarece Marcos Britto.
O mesmo vale para as chamadas meias 

de compressão, que ajudam a aliviar a sen-
sação de cansaço e peso nas pernas após 
provas e treinos longos, além de evitar o 
surgimento de lesões. “A compressão da 
musculatura melhora o retorno venoso 
e aumenta o fluxo sanguíneo na região, 
diminuindo o risco dessas lesões. Elas 
têm uma utilidade interessante, princi-
palmente em atletas que tendem a ter 
inchaços nas pernas.”

É o caso do professor e atleta Rafael 
Maia, que está treinando para o campeo-
nato de triathlon Ironman Brasil. “Sempre 
tive alguns problemas na panturrilha e 
as meias de compressão me ajudam bas-
tante. Consigo desenvolver melhor em 
corridas e pedaladas, e não sinto tantas 
dores quanto quando não as uso”, conta.

Outro “companheiro” de atividades 
de Rafael é o relógio de múltiplas fun-
ções. O equipamento conta os passos, 
calcula a distância percorrida, monito-
ra os batimentos cardíacos e estipula o 
gasto calórico. “Ele diz tudo o que acon-
tece comigo ao longo do dia. Mas uso 
principalmente para treinar e acompa-
nhar meu desempenho semanalmente, 
ver se estou melhorando ou piorando. 
Esse acompanhamento é essencial para 
manter o ânimo e continuar treinando. 
Sem ele, não dá certo”, brinca Rafael. A 
distância, o técnico dele participa do mo-
nitoramento: no computador, ele recebe 
todas as informações registradas pelo re-

lógio e cria estratégias para incrementar 
o rendimento.

Outra alternativa para otimizar a prá-
tica de exercícios é a administração de al-
guns princípios ativos — e não estamos 
falando de doping. O cerasomosides, por 
exemplo, é um extrato de trigo produzi-
do na França que ajuda na hidratação da 
pele e reduz o risco de lesões musculares, 
como explica a farmacêutica Leandra Sá 
de Lima, da Farmacotécnica. “Como ele 
promove a hidratação das células, os atle-
tas ficam mais resistentes aos exercícios, 
pois há uma diminuição da perda de água 
corporal que ocorre naturalmente durante 
a atividade”, detalha. O produto, que nor-
malmente é vendido como um ativo far-
macêutico para a saúde da pele, acabou se 
mostrando eficaz para fins esportivos. “A 
inibição da enzima leucócito elastase, que 
ajuda a evitar as rugas, também garante 
a diminuição do risco de lesões muscu-
lares. O cerasomosides tem um potente 
efeito anti-inflamatório”, afirma.

DICAS

Mochila de hidratação Camelbak Classic 2 litros. 
Dispensa a necessidade de parar o exercício para beber 
água (R$ 349,90)

Protetor de ouvido Speedo. Impede a entrada de água 
nos ouvidos durante a prática de natação (R$ 14,90)

Óculos Shimano S2OR com duas lentes. Armação leve 
e lentes intercambiáveis, antiembaçantes e antirriscos, 
com proteção contra UV400 (R$ 239)

TênizMizunoWaveElevation. 
Tecido especial que auxilia na 

evaporação do suor e estabilidade 
nas passadas graças a um cabedal 

maleável
 (R$ 159,90)

Relógio com GPS 
GarminForerunner 
920XT. Registra com 
precisão a velocidade 
e a distância da 
corrida, assim como 
as calorias gastas 
(R$ 2.499)

Meia de compressão 
Adidas Techfit 
3. Aumenta a 
circulação da 
panturrilha, 
evitando dores 
musculares
(R$ 99,90)



Moda

Coleção especial 
OUTUBRO ROSA
Campanha mundial de prevenção ao câncer feminino é inspiração de peças

O
utubro é mês de vestir rosa e apoiar 
a campanha mundial de conscien-
tização contra o câncer feminino. 
Essa é a aposta da Malwee, que 

acaba de lançar uma coleção especial para 
a data em parceria com a modelo e apresen-
tadora Isabella Fiorentino. A coleção ressalta 
a força da mulher brasileira e visa promover 
a importância da prevenção. Com propos-
tas de looks para as mais diversas ocasiões, a 
coleção traz uma cartela de cores que inclui 
marsala, off white e, claro, muito rosa. Confor-
me Luciana Garros, franqueada da Malwee,a 
coleção Outubro Rosa por Isabella Fioren-
tino aposta em tons bem femininos, tendo 
sempre o rosa como destaque, uma vez que 
a cor serve de alerta para as mulheres du-
rante todo mês de outubro. 

De acordo com Dario de Deus, empre-
sário e franqueado da Malwee, a coleção é 
um pedido de conscientização para a forma 
mais comum de câncer entre as mulheres: o 
câncer de mama. “A Malwee, sempre aten-
ta às questões sociais, abraçou a campanha 
do Outubro Rosa com a criação de peças ex-
clusivas que chamam atenção para o enga-
jamento, mas de forma muito sutil”, afirma 
o fraqueado. 

As peças celebram a alegria, explorando 
referências dos anos 70, como a riqueza de 
detalhes e a estamparia geométrica, que é 
exclusiva da coleção. “Esses grandes hits se-
tentistas aparecem em versões modernas, es-
pecialmente para dar destaque ao lado mais 
fashion das mulheres”, explica a franqueada 
da Malwee, Luciana Garros. 

Ainda segundo a fraqueada da Malwee, 
entre os destaques da coleção, está o vesti-
do com faixa na cintura, que modela o cor-
po, e o macaquinho, que é uma peça práti-
ca e descolada para os momentos casuais. 
“As blusas com modelagem ampla também 
são aposta da coleção, pois aliam conforto 
e elegância. Também têm camisetas básica-
se descontraídas para combinar com tudo”, 
destaca a fraqueada. 

Vestido Isabella Outubro Rosa 

Isabella  Fiorentino para Malwee

Short e Camisa Outubro Rosa 

Blusa ampla e short  Outubro Rosa Malwee 

Macaquinho da coleção Outubro Rosa 

Malwee e Isabella Fiorentino
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tv.df@dabr.com.br AS SÉRIES DA ESTAÇÃO
Saiba quais são as apostas da tevê fechada, como

Quântico (foto), que estreiam nas próximas semanas

PÁGINAS2A4

A CARA DA RISADA
Fernando Caruso se destaca como uma das principais

figuras do humor nacional

PÁGINA8

EU QUEROaventura!
Programas quemesclam dicas de turismo com atividades radicais fazem sucesso com

a audiência e impressionam pelos cenários paradisíacos
PÁGINA5
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AS SÉRIES

daestação

2

22
Número de episódios

de Blindspot

O IMPARCIAL 18 de outubro de 2015 l DOMINGO lTV+

SERVIÇO

Blindspot
Terça-feira, às 22h30, na Warner.

Code black
Quarta-feira, às 21h30, na Sony.

Quântico
Segunda-feira, às 22h, na AXN.

Scream queens
Terça-feira, à 0h30, na FOX.

OsMuppets
Terça-feira, às 21h30, na Sony.

Elas VIERAM

ATENTADOTERRORISTA
Quânticomal começou nos

Estados Unidos e já vem sendo
apontada como estreia promis-
sora da temporada. O primeiro
episódio contou com 7milhões
de espectadores, garantindo 19
episódios na primeira tempora-
da, que temcriaçãode JoshuaSa-
fran e começará a ser exibida no
Brasil a partir de 26 de outubro,
às 22h, naAXN.
O drama é estrelado pela atriz

indiana PriyankaChopra, que dá
vida aAlex Parrish, a protagonista
faz parte de umgrupode recrutas
que chega ao centro de treina-
mentodoFBI. Apersonagemaca-
ba se tornandosuspeitade terpla-
nejadooataquede11desetembro
às torresgêmeasemNovaYork.
O elenco ainda conta com

Aunjanue Ellis (The mentalist)
no papel deMiranda Shaw, Jake
McLaughlin (Believe) como
Ryan Booth, Yasmine Al Massri
(Crossbones) interpretando Ni-
mah Anwar e Johanna Braddy
(Atividade paranormal 3) co-
mo ShelbyWyatt.

MISTÉRIOEM
TATUAGEM
Não foi apenas Quântico

que garantiumais episódios. A
série Blindspot, deMartin Ge-
ro, também terá uma sequên-
cia de capítulos além do que
estava previsto pela rede NBC,
responsável pela série nos Es-
tadosUnidos.
A trama conta a história de

Jane Doe (Jaimie Alexandre),
umamulher semmemória que
é encontrada no meio da Ti-
mes Square, em Nova York.
Além de ser desmemoriada, o
fatomais interessante éque ela
está repleta de tatuagens que,
na verdade, correspondem a
crimes que precisam ser des-
vendados e também dão algu-
mas pistas de quemela é.
A primeira semana de es-

treia nos Estados Unidos ga-
rantiu 9,6 milhões de especta-
dores. Ao todo, serão 22 episó-
dios na temporada, que che-
gou ao Brasil no último dia 5,
naWarner.

Novas séries chegam
à tevê fechada com
ótima crítica
internacional.
Saibamais sobre
as produções

ADRIANA IZEL

Tradicionalmente, outubro é
o mês das estreias na televisão
fechada dos EUA e, agora, do
Brasil. Tanto das sequências
das temporadas de produções
de sucesso, como da aposta em
novas séries. Essa safra tem se
mostrado com muitas opções
de seriados estreantes que de-
vem agradar e, quem sabe, ga-
rantir uma nova temporada.
Enquanto isso,que tal conhecer

um pouco sobre as estreias? A
maioria delas já se tornou sucesso
de crítica. O TV+ selecionou as
principais séries estreantes.Confi-
raa seguir!
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PARAficar

ROTINAMÉDICA
Criada por Michael Seitzman, Code

black é uma boa pedida para quem
gosta de dramas médicos. A série, es-
trelada por Benjamin Hollingsworth,
TheoBreaux eHarry Ford, acompanha
a rotina da equipe médica do pronto-
socorro mais ocupado e popular dos

EstadosUnidos: LA CountyHospital.
Nele, a equipe de médicos e enfer-

meiros lida diariamente comum siste-
ma falho a fim de proteger seus ideais e
os pacientes que mais precisam de-
les. No elenco principal estão Marcia
Gay Harden, como a chefe dra.

Leanne Rorish; Luis Guzman, no papel
de Jesse Sallander; Raza Jaffrey como
NealHudson;Bonnie Somerville nape-
le de Christa Lorenson; e BemHollin-
gsworth comoMario Savetti. A primei-
ra temporada começou em 7 de outu-
bro, no canal Sony.

ASSASSINATOS
EMSÉRIE

No ar desde o início do
mês na FOX, a série Scream
queens é a nova aposta do
criador Ryan Murphy, res-
ponsável por Glee e Ameri-
can horror story. A trama
acompanha a fraternidade
Kappa Kappa Tau, liderada
por Chanel Oberlin, vivida
por Emma Roberts, que vê
sua vida se tornar um in-
ferno após a reitora Muns-
ch ( Jaime Lee Curtis) de-
cretar que todas as alunas
poderão se inscrever na
fraternidade da Universi-
dadeWallace.

A partir daí, a casa da Ka-
ppaKappaTau começa a ser
assombrada por um assas-
sino em série, que está sem-
pre vestido de diabo. A série
tem uma estrelas, como Lea
Michelle, Ariana Grande e
Nick Jonas no elenco.

Continuanapágina4

NEM TÃO NOVA-
TAS

Na terça-feira, o canal Sony es-
treia a nova versão de Os Muppets
para a televisão. Dessa vez, os
personagens Miss Piggy e Caco
estão divorciados. Foi com essa
informação bombástica que a
ABC divulgou a nova série dos
Muppets. Depois de anos longe
da tevê, a trupe de fantoches está
de volta, agora em uma paródia
ao estilo antigo.

Na nova trama,Os Muppets são
parte da equipe de produção de
um talk-show liderado por Piggy,
chamado Up late with Miss Piggy

(Até tarde comMiss Piggy, em tradu-
ção livre). Caco é o produtor-chefe do
programa, que precisa lidar direta-
mente com sua ex, famosa pelo com-
portamento de diva.

Os Muppets é filmado em formato
mockumentary, uma forma de produ-
ção onde personagens e eventos ficcio-

nais são gravados no formato de do-
cumentário, criandoumaparódia.

Voltada para o público adulto,
essa é a primeira vez que a série ex-
plorará as vidas pessoais e os rela-
cionamentos dos Muppets, tanto
no trabalho quanto em casa, assim
como romances, términos, vitórias,

NEILJACOBS/DIVULGAÇÃO
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daestação
Spoiler Adriana Izel

adrianaizel.df@dabr.com.br
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“Salve a cheerleader. Salve o
mundo”. Essa expressão tomou
conta da televisão no ano de
2006, quando o público foi im-
pactado pela estreia de Heroes.

Inovadora, a série durou quatro
temporadas e trouxe à tona um
universo onde pessoas comuns
possuem superpoderes. Após
ser cancelada, a história retorna
este ano com Heroes reborn ,
abordando novos personagens
em um novo drama.

A trama começa um ano de-
pois de um grande ataque terro-
rista destruir a cidade de Odessa,
Texas. O governo culpa as pes-
soas com superpoderes pelo
ocorrido, que começam a serem
caçados e mortos. Nessa fuga,
peças chaves para salvar o mun-
do têm seus destinos ligados.

Com uma pegada X-Men, a
história acompanha jovens iné-
ditos e revive figuras emblemá-
ticas da trama original, incluin-
do Noah Bennet ( Jack Cole-
man), Hiro Nakamura (Masi
Oka), Matt Parkman (Greg
Grunberg) e Mohinder Suresh

(Sendhil Ramamurthy). Heroes

reborn terá 13 episódios e es-
treia em 23 de outubro, às 20h
na TNT.

SUPER-HERÓIS
DEVOLTA

Mais um spin-off estreia neste mês na
televisão fechada e promete agradar

O elenco da
sérieHeroes
reborn: novos
personagens
emuitos
superpoderes

13
Número de episódios
deHeroes reborn

NA WEB+
Assista aos trailers das estreias

www.df.divirtasemais.com.br

SERVIÇO

Heroes reborn
Sexta-feira, às 20h, na TNT.

NBC/DIVULGAÇÃO

Emalta
l Sou suspeita para falar de séries de super-heróis, gosto
de todas. Mas, claro, tenho minhas preferidas, que estão
voltando ao ar com suas novas temporadas. The Flash,
que estreou na sexta no Brasil, promete mais uma boa se-
quência.

l Grant Gust (foto), que dá vida a Barry Allen, está de novo
roubando a cena. E promete um Flash ainda mais engra-
çado nesta temporada. Minha única ressalva é ao roteiro
do primeiro episódio, que, por conta do spin-off The legen-
ds of tomorrow, estraga algunsmistérios da série.

l Em breve, tem o retorno de Arrow (veremos se essa tem-
porada dá uma melhorada) e a estreia de Jessica Jones, a
nova aposta da Netflix que estará no mesmo universo de
Daredevil, o Demolidor.

Umnataldiferente
A partir de 4 de dezembro, a
Netflix lançará o especial A
very murray Christmas, es-
crito pela diretora Sofia Co-
ppola. O elenco é de peso
com Bill Murray, George
Clooney, Amy Poehler, Chris
Rock e Miley Cyrus.

Nacozinha
O programa Homens gourmet, do FOX Life, ganha
nova temporada que estreia no dia 22. Dessa vez,
Carlos Bertolazzi, Guga Rocha e Dalton Rangel colo-
cam o pé na estrada e em um roteiro que passa por
oito cidades diferentes, como Paraty, Angra e Cam-
pos do Jordão, em que mostram e vivem as curiosi-
dades dos locais e, claro, apreciam a culinária e gas-
tronomia de cada local.

l How to get away with
murder: Shonda Rimes e
Viola Davis (foto) preci-
sam ser aplaudidas por
um retorno tão maravi-
lhoso da série. O episó-
dio de estreia entregou
logo quem matou Rebec-
ca sem lenga-lenga. E
ainda lançou uma nova
possível morte com en-
volvimento da nossa tru-
pe de alunos preferida.
Quem está ansioso pelos
próximos episódios?

l The voice US : Parece
que depois de uma tem-
porada fraquíss ima, o

reality show norte-
americano entrou nos
eixos. A primeira se-
mana de batalhas
entregou apresen-
tações memórias.
Meu destaque vai
para Mark Hood
e Celest Betton
duelando no

cláss ico Ain’ t no
mountain high. Confira o
vídeo em nosso site.

Minhas impressões
Na semana passada, falei sobre o que estou achando
de The leftovers, The X factor UK e Screamqueens, e
hoje conto mais impressões dessa safra de séries.
Cuidado, contém spoilers!
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s Com uma mistura de aventura e turismo, duas novas atrações prometem deixar o espectador sem

fôlego tanto pelas paisagens dos mais diversos locais do mundo, quanto pelos obstáculos da jornada

ATAIDE DE ALMEIDA JR.

São poucos os programas de
televisão sobre viagens que con-
seguem realmente prender o te-
lespectador. A maior parte deles
mostram superficialmente os
destinos, não dão informações
de como chegar lá e focammais
no deleite dos apresentadores
por estarem em terras desco-
nhecidas no que no lugar em si.
Quando tentam unir a apresen-
tação de um lugar com aventu-
ra, então, quase nada deu certo.
No entanto, o canal OFF quer
mostrar que há uma boa exce-
ção e exibirá, a partir desta se-
gunda-feira, às 22h30, o Melho-
res viagens de bike, com as aven-
tureiras Ana Tapajós, Charlotter
Bucher eThayane Silveira.

O trio mistura aventura e
mostra os lugares que têm as
melhores rotas para a prática do
mountain bike, sem esquecer,
claro, de apresentar os locais.
Dessa forma, sobre duas rodas,
as três, durante 13 episódios,
que se passam pela Áustria, Itá-
lia e Suíça, dão dicas sobre a
prática desse esporte e a cidade
onde estão. Como é tendência
na televisão, ao contrário do
que ocorre com programas in-
formativos, o Melhores viagens
de bike adota o estilo reality
show, com câmeras o tempo to-
do ligadas nos caminhos delas.

No primeiro episódio, o trio
segue para Berna, capital da Suí-
ça, que éumdos exemplos para a
prática de bicicleta no mundo.
Logo em seguida, asmeninas de-
sembarcam em Thun, Grin-
dewald, Davos e St. Moritz, onde
encontram paisagens deslum-
brantes, passando por rios, ca-
choeiras e rebanhos.

Na Itália, nemmesmo os rios
das cidades impedem Ana,
Thayane e Charlotter de andar
de bicicleta e trazer informações
sobre as cidades. Em Cortina
D’Ampezzo, elas embarcam nas
magrelas em uma gôndola em
direção às dolomitas, uma ca-
deia demontanhas ao norte, on-
de encaramumadas trilhasmais
difíceis do programa.

Umdos locaismais inusitados
visitados pelas aventureiras é
uma antiga ferrovia, transforma-
da em ciclovia que une a Itália e
Áustria. Nesse local, as amigas
encontram outras mountain bi-
kers locais e visitam omaior par-
que italianodebicicletas.

Já nasmontanhas austríacas, o
trio se aventura emsubidas íngre-
mesparadepois aproveitaremum
churrasco típico nomeio da flo-
resta.Deixandoasbicicletas de la-
do por ummomento, as amigas
embarcamemumpasseio radical
de bote que termina emum lago
deáguasazuis cristalinas.

TTrrii  llhhaass

E se o ob je ti vo é mos trar um
tu ris mo de aven tu ra, o mes mo
ca nal traz mais uma op ção pa ra o
pú bli co. Na se gun da tem po ra da
de Tri lhas e tra ves sias, Ju lia Eric -
son e Ma ri na Ma cha do ex plo ram
a Tas mâ nia, na Aus trá lia. As duas
pas sam por praias, pân ta nos e
mon ta nhas em uma ca mi nha da
de no ve dias lon ge da ci vi li za ção
pe la Sou th Coast Tra ck.

No pri mei ro epi só dio, as me -
ni nas ini ciam a ca mi nha da pe la
Sou th Coast Tra ck. A jor na da co -
me ça em Ho bart, ca pi tal da Tas -
mâ nia, de on de par tem em um
voo pa no râ mi co. De lá, são qua -
tro ho ras an dan do até per noi ta -
rem em Point Eric. 

Se gun do o di re tor da atra ção,
Ale xan dre Cu nha, nes sa no va
tem po ra da, a equi pe foi sur preen -
di da por uma gran de tem pes ta de
que qua se in via bi li zou a via gem.
“A par te mais di fí cil foi lo go no co -
me ço da aven tu ra, na tri lha da
cos ta sul da Tas mâ nia. Fo ram no -
ve dias iso la dos de qual quer ci vi -
li za ção, dor min do em bar ra cas
no meio da ma ta, cru zan do tri -
lhas de sa fia do ras, car re gan do
30kg e en fren tan do bas tan te frio.
”, con ta, em no ta, o di re tor.

A equi pe ain da fi cou pre sa
por qua se três dias na tri lha e
pre ci sou ser res ga ta da por um
he li cóp te ro. Es sas aven tu ras es -
ta rão dis tri buí das em 13 epi só -
dios, que es treiam na ter ça-fei -
ra, às 22h, no OFF.
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SER VI ÇO

Me lho res 
Via gens de Bi ke
To da se gun da-
fei ra, às 22h30, no
Ca nal OFF

Tri lhas e 
Tra ves sias
To da ter ça-fei ra, às
22h, no Ca nal OFF
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DE HO TEL EM HO TEL
Se pre fe re ver al go mais tran qui lo e pa ra pla ne jar as fé rias, va le a pe na fi car li ga do nos
epi só dios de Ho téis in crí veis, do ca nal +Glo bo sat. O pro gra ma mos tra vá rios es ta be le ci -
men tos pa ra vo cê se hos pe dar du ran te as fé rias, em des ti nos ex clu si vos, que vão de No va
York ao Uru guai. A atra ção apre sen ta cu rio si da des, o de sign e a de co ra ção de di ver sos lo -
cais do mun do. O pro gra ma é exi bi do em di ver sos ho rá rios no ca nal.

Julia e Marina exploram o mundo por trilhas: próximo destino é a Tasmânia
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Malhação
Globo – 17h50
Classificação indicativa 10 anos

CANTORA

JJuu  lliiaa  KKoonn  rraadd  ((fo to)),,  nnoo  aarr  ccoo  mmoo  aa  vvii  --
llãã  CCii  ççaa   eemm  MMaa  llhhaa  ççããoo ,,  ttaamm  bbéémm
mmaann  ddaa  bbeemm  nnooss  vvoo  ccaaiiss..  NNaa  ttuu  rraall  ddee
RRee  ccii  ffee,,  aa  jjoo  vveemm  ddee  2255  aannooss  iinn  tteerr  ccaa  llaa
ssuuaa  vvii  ddaa  aarr  ttííss  ttii  ccaa  eenn  ttrree  aa  aattuuaa  ççããoo  ee
aa  mmúú  ssii  ccaa..  NNoo  ccuurr  rríí  ccuu  lloo  eess  ttããoo  aattuuaa  --
ççõõeess  eemm  SSee  ttee  VVii  ddaass ee  GGee  rraa  ççããoo  BBrraa  --
ssiill,,  aalléémm  ddoo  ffiill  mmee  AAlllluu  rree ((22001144))..

Se gun da

Lu cia na cum pre a pro mes sa que fez a
Ci ça e afir ma a Ro dri go que não quer
mais fi car com ele. Ma ri na se sen si bi li -
za com o pe di do de des cul pas de Ru -
bem. Ci ça de sis te de ir à de le ga cia de -
nun ciar Jor ge. Luan de ci de con tar a
ver da de ao de le ga do. Jor ge se atra pa -
lha ao fa lar com uma re pór ter. Hen ri -
que pro põe que Ro ger se des cul pe com
Pe dro pa ra se lar a paz en tre as tur mas.
Lí via e Ro ger se bei jam. Ca mi la e Tai ná
des con fiam do na mo ro de Hen ri que.
Uma ma té ria de jor nal acu sa Jor ge de
ten tar atro pe lar Ci ça pa ra afas tá-la de
Ro dri go e Lu cia na.

Ter ça

LLuu  cciiaa  nnaa  iimm  ppee  ddee  qquuee  RRoo  ddrrii  ggoo  ppee  ççaa
aa  CCii  ççaa  ((fo to))  ppaa  rraa  ddeess  mmeenn  ttiirr  aa  mmaa  --
ttéé  rriiaa  ssoo  bbrree  JJoorr  ggee..  LLuuaann  aaffiirr  mmaa  aa
UUoo  dd  ssoonn  qquuee  nnããoo  eess  ttáá  eenn  vvooll  vvii  ddoo  nnoo
aaccii  ddeenn  ttee  ddee  CCii  ççaa..  KKrrii  ccaa  ccrrii  ttii  ccaa  AAllii  --
nnaa  ppoorr  tteerr  eess  ppaa  llhhaa  ddoo  ooss  jjoorr  nnaaiiss
ppee  lloo  ccoo  lléé  ggiioo..  LLuu  cciiaa  nnaa  ee  AAllii  nnaa  bbrrii  --
ggaamm  ee  MMee  nnee  llaauu  rree  pprreeeenn  ddee  aass  mmee  --
nnii  nnaass..  MMii  gguueell  iinn  ssii  nnuuaa  aa  AAnnaa  qquuee
CCii  ççaa  ppoo  ddee  eess  ttaarr  mmeenn  ttiinn  ddoo  ssoo  bbrree
aa  ppaa  tteerr  nnii   ddaa  ddee  ddoo  bbee  bbêê..  JJééss  ssii   ccaa

iinn  cceenn  ttii  vvaa  NNaann  ddaa  aa  ssee  ddee  ccllaa  rraarr  ppaa  --
rraa  FFii  llii  ppee..  BBBB  ddeess  ccoo  bbrree  qquuee  aa  ssuu  --
ppooss  ttaa  nnaa  mmoo  rraa  ddaa  ddee  HHeenn  rrii  qquuee  éé
ssuuaa  pprrii  mmaa..  RRoo  ggeerr  nnããoo  ccoonn  ssee  gguuee  ssee
ddeess  ccuull  ppaarr  ccoomm  PPee  ddrroo  ee  RRoo  ddrrii  ggoo
iinn  tteerr  ffee  rree  nnaa  bbrrii  ggaa  ddooss  ddooiiss..

Quar ta

Ro dri go e Pe dro se lam a paz en tre as
tur mas do Dom Fer não e do Leal Bra -
zil. Nan da pe de que Lu cia na or ga ni ze
uma fes ta sur pre sa pa ra ela. Lí via se
de cla ra pa ra Ro ger, que re ce be uma
men sa gem de Nan da. Mi le na e Ru bem
pro cu ram por Ma ri na, que su miu na
es co la. Nan da con fes sa a Ro ger que
gos ta de ou tro me ni no. Lí via con fron ta
Nan da so bre Ro ger e Fi li pe vê. Ana
acom pa nha Ci ça ao con sul tó rio mé di -
co. Ru bem con quis ta a con fian ça de
Ma ri na, mas Nil ton in ter rom pe a apro -
xi ma ção dos dois. Ro ger bei ja Lí via.
Ali na pro vo ca Lu cia na.

Quin ta

Val ter via ja e dei xa Uo d son en car re -
ga do do hos tel. Hen ri que se ir ri ta
com a in va são de Ca mi la e Tai ná à
sua pri va ci da de. Me ne lau re preen de
Ali na e ou tras alu nas pe la pi cha ção
con tra Lu cia na. Lu cia na e Jés si ca
com bi nam com Fi li pe a sur pre sa pa -
ra Nan da. Ana e Mi guel lem bram de
João. Ro dri go con vi da Ci ça pa ra as -
sis tir ao show da ban da de Pe dro e
Hen ri que na fes ta sur pre sa de Nan -
da. Ali na con fes sa a Kri ca que foi ela
quem pi chou as acu sa ções a Lu cia na
no ba nhei ro da es co la. Ci ça se emo -
cio na ao par ti ci par do en saio da ban -
da dos me ni nos.

Sex ta

Os me ni nos con vi dam Ci ça a se apre -
sen tar na ban da du ran te a fes ta sur -
pre sa, mas ela re cu sa. Nil ton con ta
pa ra Bia que se rá vi zi nho de la. Fi li pe
con vi da Nan da pa ra ir ao ci ne ma co -
mo par te do pla no pa ra a fes ta sur -
pre sa. Ci ça cha ma Lu cia na pa ra con -
ver sar. Ali na con ta pa ra Li via que
Lu cia na con vi dou Ro ger pa ra a fes ta.
Nan da che ga ao Par que dos Ska tes
pa ra a fes ta sur pre sa e en con tra os
ami gos. Ci ça apa re ce no lo cal ao la -
do de Ro dri go.

Além do tempo
Globo – 18h15
Classificação indicativa 10 anos

EM FA MÍ LIA

CCaa  dduu  LLii  bboo  nnaa  ttii  ((fo to))  éé  nnee  ttoo  ddaa  ccoonn  --
ssaa  ggrraa  ddaa  aattrriizz  IIrree  nnee  RRaa  vvaa  cchhee..  PPee  llaa

pprrii  mmeeii  rraa  vveezz,,  eellee  aattuuaa  rráá  aaoo  llaa  ddoo  ddaa
aavvóó..  EEllee  ssee  ddiiss  ssee  ssee  gguu  rroo  ddaa  ssii  ttuuaa  --
ççããoo::  ““VVaaii  sseerr  mmuuii  ttoo  bboomm  ttrraa  bbaa  llhhaarr
ccoomm  eellaa,,  vvoouu  aapprreenn  ddeerr  bbaass  ttaann  ttee””..

Se gun da

AA  eemmiiss  ssoo  rraa  nnããoo  ddii  vvuull  ggoouu  ooss  rree  ssuu  mmooss
ddoo  ccaa  ppíí  ttuu  lloo

Ter ça

AA  eemmiiss  ssoo  rraa  nnããoo  ddii  vvuull  ggoouu  ooss  rree  ssuu  mmooss
ddoo  ccaa  ppíí  ttuu  lloo

Quar ta fei ra

Es ta mos nos dias atuais. Lí via e Fe li pe
tro cam olha res, mas Ariel im pe de
que os dois se apro xi mem. Emí lia re -
preen de Lí via pe lo atra so pa ra a reu -
nião de ne gó cios e Pe dro ten ta de fen -
der a noi va. Fe li pe apre sen ta seus vi -
nhos a um es pe cia lis ta. Me lis sa se ir -
ri ta com as or dens de Se ve ra. Mi chel
apre sen ta o vi nho de Fe li pe a Lí via,
que se en can ta com o sa bor do pro -
du to. Fe li pe co nhe ce Ber nar do e Raul.
Zil da aju da Vi tó ria com sua mu dan ça.
Lí via pla ne ja com prar uma vi ní co la
em Be lar ro sa e Emí lia re co nhe ce Vi -
tó ria. Ge ma dis cu te com Quei roz.
Emí lia de ci de com prar a vi ní co la de
Vi tó ria. Do ro téia se quei xa com Me lis -
sa. Vi tó ria sen te fal ta de Ben to, que
pe de aju da a Do ro téia. Lí via vi si ta a
vi ní co la de Fe li pe e en con tra Me lis sa.

Quin ta

Me lis sa e Lí via an ti pa ti zam uma com
a ou tra. Afon so re ce be Lí via e Ani ta
na vi ní co la de Vi tó ria. Do ro téia le va
Ben to ao en con tro de Vi tó ria. Me lis sa
con ta a Fe li pe que ven deu seus vi -
nhos pa ra uma mo ça do Rio de Ja nei -
ro. Mas si mo se in si nua pa ra Ro sa.
Do ro téia se con sul ta com Ro ber to.
Ariel che ga a Be lar ro sa e afir ma ao
Mes tre que im pe di rá as pes soas de
so frer. Ben to dis cu te com Vi tó ria. Lí -
via e Ani ta de ci dem pas sar a noi te em
Be lar ro sa. Pe dro se ir ri ta ao des co -
brir que Lí via es tá com Ani ta em uma
fes ta. Fe li pe e Lí via se en con tram.

Sex ta

Lí via dan ça com Fe li pe, en quan to
Ani ta ten ta des pis tar Pe dro ao te le fo -

ne. Ge ma e Chi co co nhe cem Ani ta. Lí -
via dei xa a fes ta e se sen te cul pa da
por pen sar em Fe li pe. Me lis sa pro cu -
ra por Fe li pe e Se ve ra pro vo ca a cu -
nha da. Ben to se apro xi ma de Ali ce e
Ro sa, que se in co mo da com a pre sen -
ça do ex-ma ri do. Emí lia ad mi ra o li -
vro de Ber nar do e Raul. Lí via dis cu te
com Pe dro por con ta dos ciú mes do
noi vo. Ge ma des co bre que Ber nar do
e Raul che ga rão a Be lar ro sa. Vi tó ria
re co nhe ce o apoio de Afon so. Vi tó ria
che ga à ca sa de Zil da a tem po de ou -
vir as crí ti cas de Se ve ra.

Sá ba do

Vi tó ria sen te a hu mi lha ção e dei xa a
ca sa de Se ve ra. Fe li pe co men ta com
Afon so so bre seu en con tro com Lí via.
Al ber to ten ta con ven cer Emí lia a não
ir a Be lar ro sa. Do ro téia su ge re via jar
pa ra o Rio de Ja nei ro com Me lis sa.
Vi tó ria afir ma a Afon so que fa rá de
tu do pa ra per ma ne cer em seu pa la -
ce te. Ali ce vi si ta Vi tó ria. Quei roz se
ir ri ta com Ge ma por cui dar de Chi co.
Vi tó ria chan ta geia Luiz pa ra que o
pre fei to lhe com pre seu pa la ce te.
Emí lia, Lí via e Ani ta che gam a Be lar -
ro sa. Emí lia pro cu ra Vi tó ria.

I love Paraisópolis
Globo – 19h15
Classificação indicativa 10 anos

Se gun da

Gre go em pres ta di nhei ro a Deo do ra
e con fes sa a Mar got que faz is so
com os mo ra do res de Pa rai só po lis.
Jú nior avi sa a Dom Pe pi no que Dan -
da es tá es con di da na ca sa de So -
raya. Ba zun ga pren de o ban di do que
es ta va atrás de Dan da. Dom Pe pi no
sur preen de Ben ja min, Cí ce ro e Ga bo
ao anun ciar Sa bão co mo seu as ses -
sor di re to. So raya de mi te Jú nior. Sa -
bão pe de aju da a Gre go pa ra sal var
Dan da do ma fio so que a per se gue.
Dom Pe pi no anun cia a Ben ja min
que a Pi lar tex irá ex plo rar mi nas de
dia man tes na Áfri ca.

Ter ça

Ben ja min se re vol ta com a de ci são
de Dom Pe pi no de ex plo rar dia man -
tes na Áfri ca. Gre go con se gue pa rar o
ma fio so que per se guia Dan da. So -
raya es con de Dan da na ca sa de Iza -
be li ta. Jú nior acei ta tra ba lhar co mo
mor do mo de Sil vé ria. Xi me na fo to -
gra fa os do cu men tos de Dom Pe pi no
na ga ve ta de Ga bo. Dom Pe pi no sai
com Iza be li ta, en quan to Ma ri e Ben -
ja min ten tam res ga tar a avó do ra -
paz. Gre go se pre pa ra pa ra en trar no
ca ma ro te de Dom Pe pi no.

ACA BOU

AAppóóss   oo  ttéérr  mm ii   nnoo
ccoomm  oo  aattoorr  MMaauu  --
rríí  cciioo  DDeess  ttrrii,,  ccoomm  --
ppaa  nnhheeii  rroo  ddee  eelleenn  --
ccoo  nnaa  nnoo  vvee  llaa,,  BBrruu  --
nnaa   MMaarr  qquuee  zzii   nnee
((fo to))  ddiiss  ssee  qquuee
tteenn  ttaa  nnããoo  ddeeii  xxaarr  ccllii  mmaa  rruuiimm  nnaass
ggrraa  vvaa  ççõõeess..  OO  nnaa  mmoo  rroo  tteerr  mm ii  nnoouu
aappóóss  ddiiss  ccuuss  ssããoo  nnoo  RRoo  cckk  iinn  RRiioo,,  nnoo
RRiioo  ddee  JJaa  nneeii  rroo..

Quar ta

Ma ri e Ben ja min ten tam afas tar Iza be -
li ta de Dom Pe pi no. Gre go si mu la um
in cên dio pa ra de so cu par o tea tro. Xi -
me na diz a Gre go que Ga bo tem do cu -
men tos com pro me te do res con tra Dom
Pe pi no. Dom Pe pi no de mi te Ben ja min.
Sa bão con ta a Deo do ra que Dom Pe pi -
no de se ja se ca sar com ela. Ga bo des -
co bre que os do cu men tos de Dom Pe -
pi no de sa pa re ce ram de sua ga ve ta e
ques tio na Xi me na. A ca sa de Deo do ra
pe ga fo go. Dom Pe pi no en con tra Dan -
da na ca sa de Iza be li ta. So raya afir ma
a Dan da que a sal va rá de Dom Pe pi no.

Quin ta

Me lo dia dis trai os se gu ran ças de Dom
Pe pi no e Dan da con se gue fu gir do ma -
fio so. Dan da se re fu gia na ca sa de Ar -
man di nho. A Po lí cia Fe de ral che ga à
Pi lar tex com um man da do de bus ca.
So raya ves te Dan da co mo se fos se An -
ge li na, ne ta fa le ci da de Dom Pe pi no.
Deo do ra acei ta se ca sar com Dom Pe -
pi no por cau sa de Li li ca. Gre go con vi da
Mar got pa ra mo rar com ele. Sa bão diz
a Ben ja min que tem do cu men tos que
po dem in cri mi nar Dom Pe pi no.

Sex ta

Mar got co men ta com Pa trí cia que pen -
sa em vol tar pa ra No va York. Ur ba na se
sur preen de ao ver Jú nior se apre sen tar.
Me lo dia e So raya sen tem fal ta de Jú -
nior. Jú nior pe de em pre go a Ol ga no
Ce bo la Bra va. Ben ja min ten ta con ven -
cer Cí ce ro a per ma ne cer na Pi lar tex.
Dan da e Ma ri pro põem união a Ti no ca
con tra Dom Pe pi no. Cla ri ce avi sa a Pau -
lu cha que ela des cum priu seu acor do e,
por is so, Má xi mo de ve rá vol tar pa ra a
ca deia. Dan da sur ge ves ti da co mo An -
ge li na e sur preen de Dom Pe pi no.

Sá ba do

Dan da fin ge ser An ge li na e avi sa a Dom
Pe pi no que ele de ve tra tá-la bem. Gre go
apreen de um car ro que trans por ta dia -
man tes. Dom Pe pi no exi ge que Sa bão
des cu bra o que acon te ceu com a car ga
dos dia man tes. Sa bão diz a Ga bo que
sa be co mo der ro tar Dom Pe pi no e pro -
põe so cie da de na Pi lar tex em tro ca de
re ve lar o se gre do. Ol ga de mi te Jú nior.
Ma ri se de ses pe ra ao en con trar Ben ja -
min de sa cor da do em seu es cri tó rio.
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Cúmplices de um resgate
SBT - 20h30

Classificação indicativa 14 anos

SAIBA MAIS

OO  ppeerr  ssoo  nnaa  ggeemm  AAnn  ddrréé  ((fo to))  éé  uumm
mmee  nnii  nnoo  bbaass  ttaann  ttee  oorr  ggaa  nnii  zzaa  ddoo  ee  vvaaii  --
ddoo  ssoo  ppuu  xxaann  ddoo  aaoo  sseeuu  ppaaii  VVii  cceenn  ttee..  OO
jjoo  vveemm  bbaaii  xxiiss  ttaa  tteemm  uumm  jjeeii  ttoo  ggaa  llaann  --
tteeaa  ddoorr  ee  aaddoo  rraa  jjoo  ggaarr  ttoo  ddoo  oo  sseeuu
cchhaarr  mmee  ppaa  rraa  ccii  mmaa  ddaass  ggaa  rroo  ttaass..

Se gun da

Fio ri na diz pa ra o pa dre que irá li gar
pa ra o Pa pa, pois a ima gem da san ta
mi la gro sa que es tá na sa pa ta ria de
sua ca sa es tá cho ran do. O lo cal es tá
cheio de cu rio sos. O pa dre diz que
pre ci sa ser in ves ti ga do a ve ra ci da de
do mi la gre. Fre de ri co avi sa Otá vio
que irá fa zer uma trans for ma ção no
vi sual de Re be ca. Ge ral do diz pa ra
Joel que o gal pão já es tá se gu ro pa ra
o tra ba lho da pi ra ta ria. Ma nue la
con ver sa com Joa quim no in ter va lo
do en saio. Pris ci la con ta que viu os
dois con ver sa rem e avi sa Re gi na.

Ter ça

Fio ri na es cu ta um ba ru lho na sa pa ta -
ria e vai com ro lo de ma car rão até lá.
A ita lia na en con tra Ni na e acha que
ela foi até lá pa ra sair com Giu se ppe
es con di da. A evan gé li ca as su me que
foi ape nas pa ra ver a san ta. Re gi na
ten ta in va dir o apar ta men to dos Vaz,
mas não con se gue. Isa be la tem um
pe sa de lo e acre di ta na afir ma ção de
Re gi na, que con tou que Re be ca ha via
lhe aban do na do. Sa bri na diz pa ra Ma -
theus de sis tir da pro fes so ra, pois ela já
es tá de na mo ri co com o pas tor. O me -
ni no en tre ga flo res pa ra a pro fes so ra.
Giu se ppe des co bre que a san ta que
cho ra não pas sa de um aci den te mo ti -
va do por uma go tei ra no te to. O ita lia -
no não sa be o que fa zer.

Quar ta

As crian ças fo gem da por ta da man são
de Isa be la. Ni co en tra na sa pa ta ria to -
do su jo e con ta so bre a re vol ta da po -
pu la ção. Fio ri na fi ca tris te, mas o pa dre
con for ta a to dos com pa la vras so bre o
ocor ri do. Ar thur con ta pa ra Ge ral do
que es tá mui to fe liz, pois a po lí cia
mon tou uma ope ra ção pa ra des co brir
so bre a pi ra ta ria. Ge ral do en tra em de -
ses pe ro e as sim que sai da gra va do ra
man da to dos saí rem do gal pão e es va -
zia rem as pro vas. É mon ta da uma me -
ga ope ra ção.

Quin ta

LLuuííss  aavvii  ssaa  PPee  ddrroo  qquuee  oo  ddoo  nnoo  ddoo  hhaa  --
rraass  eess  ttáá  vvooll  ttaann  ddoo  ppaa  rraa  ffii  ccaarr..  SSaa  bbrrii  --
nnaa  ssee  ddee  ccllaa  rraa  ppaa  rraa  TTééoo,,  mmaass  oo  ggaa  --
rroo  ttoo  rree  vvee  llaa  qquuee  ggooss  ttaa  ddee  MMaa  nnuuee  llaa
((fo to))..  SSaa  bbrrii  nnaa  ffii  ccaa  iirr  rrii  ttaa  ddaa  ee  vvaaii
eemm  bboo  rraa..  RRee  ggii  nnaa  ccoonn  vvii  ddaa  ttoo  ddooss  ddaa
bbaann  ddaa  ppaa  rraa  ccoo  mmee  rreemm  jjuunn  ttooss  aappóóss  oo
eenn  ssaaiioo..  SSaa  ffii  rraa  ffii  ccaa  iirr  rrii  ttaa  ddaa  aaoo  vveerr
RRee  bbee  ccaa  mmoo  ddee  llaann  ddoo..  EEllaa  bbrrii  ggaa  ccoomm
FFrree  ddee  rrii  ccoo  ee  aavv ii  ssaa  qquuee  aa  mmoo  ddee  lloo
cchhee  ggoouu..  JJooeell  ddiizz  ppaa  rraa  oo  ffii  llhhoo,,  OOmmaarr,,
qquuee  eellee  iirráá  jjuunn  ttoo  ppaa  rraa  oo  hhaa  rraass..  OO
ggaa  rroo  ttoo  nnããoo  ggooss  ttaa  ddaa  nnoo  ttíí  cciiaa..  RRee  ggii  nnaa
llee  vvaa  aass  ccrriiaann  ççaass  aattéé  uummaa  llaann  cchhoo  nnee  --
ttee..  IIssaa  bbee  llaa  ssaaii  ddoo  aappaarr  ttaa  mmeenn  ttoo..  NNaa  --
vvaarr  rroo  ee  SSaann  ddrroo  eenn  ttrraamm  nnoo  aappaarr  ttaa  --
mmeenn  ttoo  ddooss  VVaazz..  MMeeii  rree  ee  sseeuu  ssoo  bbrrii  --
nnhhoo,,  DDii  nnhhoo,,  aaccoomm  ppaa  nnhhaamm  ooss  ccaa  --
ppaann  ggaass  ddee  RRee  ggii  nnaa  ppoorr  aaccrree  ddii  ttaarr  qquuee
eelleess  ssããoo  ffiiss  ccaaiiss..

Sex ta

Ma teus fi ca fe liz ao sa ber que a pro fes -
so ra Fla via não es tá na mo ran do e diz
que da qui 10 anos ele po de rá na mo rar
com ela. Isa be la diz pa ra os ami gos que
ela quer tro car de lu gar com Ma nue la
pa ra fa zer a ses são de fo tos pa ra ca pa
do CD da ban da Cúm pli ces de Um Res -
ga te. Fio ri na con ver sa com o pa dre no
con fes sio ná rio. A ita lia na diz que es tá
ten do um boa to no vi la re jo de que a so -
bri nha do pa dre es tá na mo ran do o
pas tor. O pa dre des men te a no tí cia,
mas Fio ri na diz que se o boa to sur giu é
por que al guém deu mo ti vo. Fre de ri co
avi sa Re be ca que Sa fi ra es tá tão re cal -
ca da que irá pe gar ain da mais no pé
de la. O pa dre Lu te ro con ver sa com a
so bri nha e lhe ins trui a fi car lon ge de
um pos sí vel re la cio na men to com o
pas tor.

A regra do jogo
Globo – 21h

Classificação indicativa 12 anos

DE VOL TA

EEdduuaarr  ddoo  MMooss  ccoo  vviiss  ((fo to)),,  aann  tteess  ddee
ppaarr  ttii  ccii  ppaarr  ddaa  nnoo  vvee  llaa  AA  rree  ggrraa  ddoo
jjoo  ggoo,,  ffii  ccoouu  aaffaass  ttaa  ddoo  ddaa  ttee  vvêê  aabbeerr  --
ttaa  ppaa  rraa  ssee  ddee  ddii  ccaarr  aa  pprroo  jjee  ttooss  ppeess  --
ssooaaiiss  ee  ddii   zziiaa  eess  ttaarr  ccoomm  aaggeenn   ddaa
cchheeiiaa..  OO  aattoorr  eess  ttaa  vvaa  nnoo  aarr  nnaa  ssee  --
gguunn  ddaa  tteemm  ppoo  rraa  ddaa  ddee  QQuueess  ttããoo  ddee
ffaa  mmíí  lliiaa ddoo  GGNNTT..

Se gun da

Dja ni ra im plo ra pa ra que Tóia e Ju lia no
se ca sem. Tio aju da Zé Ma ria a fu gir.
Ate na con se gue es ca par do por ta-ma -
las do car ro de Ro me ro. Zé Ma ria acu -
sa Tio de ter ati ra do em Dja ni ra. Ju lia -
no en fren ta Ro me ro e é pre so. Ju ca es -
con de Be li sa de Dan te. Ju lia no re ve la a
Dan te que Ro me ro é fi lho de Dja ni ra.
Tóia afir ma a Adi sa be ba que não quer
no tí cias de Ju lia no. Dan te é hos ti li za do
no ve ló rio de Dja ni ra. Tóia apoia Ro me -
ro. Zé Ma ria amea ça Sue li. In te gran tes
da fac ção pro cu ram Ate na. Ro me ro
con vi da Tóia pa ra ir a sua ca sa.

Ter ça

Ro me ro sai com Tóia e Ju lia no se de -
ses pe ra. Gi b son afir ma que Be li sa pre -
ci sa de tra ta men to psi quiá tri co. Rui
sen te sau da de de sua ro ti na an tes de
vi ver no Mor ro da Ma ca ca. Mel e Va vá
sen tem ciú mes de Ja ne te e Ne nen zi -
nho. Tio obri ga Sue li a mar car um en -
con tro com Ate na. Dan te exi ge que Be -
li sa vol te pa ra ca sa com ele. Ate na
che ga ao apar ta men to de Ro me ro e o
en con tra com Tóia. Be li sa en fren ta Or -
lan do. Ate na afir ma a Tóia que se ca sa -
rá com Ro me ro.

Quar ta

Ro me ro se ir ri ta e re preen de a ati tu de
de Ate na. As câ nio aju da Ate na. Or lan -
do con ven ce Gi b son a in ter nar Be li sa.
Mer lô pro cu ra Nin fa e Alis son. Zé Ma -
ria su ge re que Ju lia no re co me ce sua
vi da fo ra da co mu ni da de. Gi b son fla gra
No ra e Fe li cia no jun tos. Dan te con ta
pa ra Ro me ro que um dos mem bros da
fac ção es tá sen do in ter ro ga do na de le -

ga cia. O de le ga do Faus ti ni con ver sa
com Pa tu ri. Tio exi ge que Ro me ro re -
ve le o pa ra dei ro de Ate na.

Quin ta

Ro me ro des pis ta Tio so bre Ate na. Pa -
tu ri de ci de aju dar a Po lí cia. Tóia se de -
mi te da boa te de Adi sa be ba. Nin fa e
Alis son exi gem que Mer lô aban do ne a
co mu ni da de pa ra se ca sar com elas.
Oziel e In di ra con vi dam Ti na pa ra ser
ba bá de seus fi lhos. Ate na le va Tóia até
a co ber tu ra de Ro me ro, que avi sa a Tio
so bre a pre sen ça da es te lio na tá ria. Gi -
b son con ta pa ra Clau di ne que fa lou
so bre seu ro man ce com Fe li cia no pa ra
No ra. San dra vê uma fo to de Or lan do
no jor nal. Ro me ro orien ta Ate na a fu gir
de seu apar ta men to.

Sex ta

Tóia não aten de o te le fo ne ma de Ju -
lia no. Ate na se sur preen de ao vol tar
pa ra o ho tel de As câ nio. Ira que e
Walla ce im pe dem que Nin fa e Alis son
dei xem a co mu ni da de. Dan te e Be li sa
ter mi nam o na mo ro. San dra de ci de
pro cu rar Or lan do. Ti na se de ses pe ra
com os fi lhos de In di ra. Tóia re ve la
sua his tó ria pa ra Dan te. Fe li cia no de -
ci de aju dar Du da e Úr su la a te rem
um fi lho. Ne li ta pe de pa ra vi si tar Be -
li sa na clí ni ca. Tio avi sa a Ro me ro
que cap tu rou Ate na. Ne li ta aju da Be -
li sa a fu gir da clí ni ca. Ro me ro re ce be
a or dem pa ra ti rar a vi da de Ate na.

Sá ba do

RRoo  mmee  rroo  ((ffoo  ttoo))  nnããoo  ccoonn  ssee  gguuee  ffaa  zzeerr
mmaall  aa  AAttee  nnaa..  NNoo  rraa  ee  NNee  llii  ttaa  ssaaeemm
jjuunn  ttaass  ddaa  ccllíí  nnii  ccaa..  BBee  llii  ssaa  nnããoo  aatteenn  ddee
oo  ttee  llee  ffoo  nnee  mmaa  ddee  GGii  bb  ssoonn..  AAttee  nnaa  éé
ppeerr  ddooaa  ddaa  ee  iinn  ggrreess  ssaa  nnoo  ccrrii  mmee  oorr  --
ggaa  nnii  zzaa  ddoo..  BBee  llii  ssaa  cchhee  ggaa  aaoo  MMoorr  rroo  ddaa
MMaa  ccaa  ccaa  ee  DDaann  ttee  ggaa  rraann  ttee  aa  NNoo  rraa
qquuee  eenn  ccoonn  ttrraa  rráá  aa  eexx--nnaa  mmoo  rraa  ddaa..
JJuu  lliiaa  nnoo  pprroo  ccuu  rraa  TTóóiiaa..  MMeell  ssee  rree  ccuu  ssaa
aa  ppeerr  mmii  ttiirr  qquuee  VVaa  vváá  ssee  jjaa  oo  ddooaa  ddoorr
ppaa  rraa  aa  iinn  ssee  mmii  nnaa  ççããoo  ddee  DDuu  ddaa..  JJuu  lliiaa  --
nnoo  ddee  ccii  ddee  aajjuu  ddaarr  BBee  llii  ssaa..  OOrr  llaann  ddoo
nnããoo  ccoonn  ttaa  aa  NNee  llii  ttaa  ssoo  bbrree  sseeuu  ppaass  --
ssaa  ddoo..  OO  ddee  llee  ggaa  ddoo  FFaauuss  ttii  nnii  pprroo  ccuu  rraa
PPaa  ttuu  rrii..  AAttee  nnaa  ffllaa  ggrraa  RRoo  mmee  rroo  cchhoo  --
rraann  ddoo  ppoorr  eellaa..

Os dez mandamentos
Record – 20h30

Classificação indicativa 14 anos

Se gun da

Con for me anun cia do por Moi sés, a no -
na pra ga (Tre vas) to ma con ta do Egi to.
Uma den sa ne bli na se apro xi ma do
Egi to. Ra m sés ob ser va a ci da de de sa -
pa re cer em meio à es cu ri dão.

Ter ça

O dia vi ra noi te e as tre vas dei xam os
egíp cios apa vo ra dos. Tu do fi ca na es -
cu ri dão e eles não con se guem man ter
ne nhu ma to cha ace sa. Pâ ni co to ma
con ta do po vo do Egi to, que tra di cio -
nal men te tem me do de es cu ro.

Quar ta

CCoomm  oo  ffii  nnaall  ddaa  nnoo  nnaa  pprraa  ggaa  ee  aa
ttrruu  ccuu  llêênn  cciiaa  ddee  RRaa  mm  ssééss  ((fo to))  eemm
nnããoo  llii  bbeerr  ttaarr  ooss  hhee  bbrreeuuss,,  MMooii  ssééss
aannuunn  cciiaa  uummaa  nnoo  vvaa  pprraa  ggaa..  TToo  ddooss
ssããoo  aavvii  ssaa  ddooss,,  iinn  cclluu  ssii  vvee  ooss  hhee  --
bbrreeuuss..  OO  llii  bbeerr  ttaa  ddoorr  ddiizz  qquuee  ttoo  ddooss,,
sseemm  eexx  ccee  ççããoo,,  ddee  vveemm  ssee  pprree  ppaa  rraarr..

Quin ta

He breus se pre pa ram pa ra a dé ci ma
pra ga (A Mor te dos Pri mo gê ni tos).
Con for me anun cia do por Moi sés, to dos
de vem sa cri fi car um cor dei ro e mar car
a fa cha da de ca da ca sa com o san gue
do ani mal, com o ob je ti vo de pro te ger
os pri mo gê ni tos da que la fa mí lia. He -
breus se pre pa ram, mas os egíp cios ig -
no ram a or dem de Deus.

Sex ta

Ame nho tep, o fi lho do fa raó Ra m sés e
da rai nha Ne fer ta ri, é atin gi do pe la dé -
ci ma pra ga e mor re, pa ra de ses pe ro do
fa raó. A par tir des sa pra ga, o fa raó de -
ci de, fi nal men te, li ber tar os es cra vos.
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O humorista Fernando Caruso garantiu
suaposição comoumadasmaiores for-
ças cômicas dopaís em2013, com
a estreia do programa humorísti-
co Vai que cola. As suas expres-
sões vivas e a vozmarcante são
alguns dos instrumentos que
garantem gargalhadas até do
públicomais sério.

Ator, humorista, diretor e
dramaturgo, Caruso é“pau
para toda obra”. A sua
versatilidade ga-
rantiu suces-
sos televi-
sivos, tea-
traisecine-
matográfi-
cos.Denove-
las comoMa-
lhaçãoeOclo-
ne até o

stand-upcomedycomogrupoComédia
emPé, Caruso faz valer o lema“tudo
porumarisada”.

O novo projeto do humorista,
o programaTreme tremenaPau-
lista, é uma série formada por
um conjunto de esquetes hu-
morísticas, protagonizadas
por diversos comediantes. A
ideia por trás do programa é
abrir espaço para artistas me-
nos conhecidos.

Outra paixão de Caruso é o
mundo dos quadrinhos. Ele é
dono de uma coleção invejável
deHQsecomentaseusexempla-

res preferidosna colunaCavernado
Caruso, hospedada no site Abacaxi
Voador. O comediante tambémcon-
tribui para omundonerd ao empres-

tar a sua voz para o Agende
Kallus da série Star

Wars:Rebels.

TRÊS PERGUNTAS
FERNANDO CARUSO

Como surgiu o seu interesse
pelo entretenimento?
Aconteceu naturalmente, eu me
formei em publicidade pela PUC e
sempre fiz teatro em paralelo. Eu
sempre gostei muito de fazer tea-
tro, especialmente de fazer as
pessoas rirem, mas meu plano
era trabalhar em uma agência de
publicidade mesmo. No fim das
contas, tudo que planejei deu er-
rado. Ainda bem.

Oseupai (o cartunista
Chico Caruso) lhe
influenciou nessa decisão?
De forma indireta, meu pai nunca
me disse “vai fazer humor”. Posso
dizer que houve uma influência,
mas nunca uma obrigação. Sur-
giu mais porque meu pai sempre
foi uma pessoa muito divertida e
recebia em casa vários amigos
humoristas. Eu sempre tava ali,
no canto, bem quietinho para não
ser mandado para cama. Percebi

que o rei da mesa era quem
mais fazia rir. E eu soube que
se quisesse ser alguém ali, ti-
nha que ser engraçado.

Você já fez teatro, cinema
e televisão. Temum
meio preferido?
Eu gosto muito da varieda-
de, os três me oferecem
coisas diferentes. O Mul-
tishowtemsidomuitobom
para mim, nesse sentido,
porque eu tenho a possi-
bilidade de fazer vários
programas diferentes.
Para quem trabalha
com a criatividade, a
variedade e a liberdade
são essenciais.

Fernando Caruso está a
todo vapor, do Vai que cola

ao Prêmio Multishow de
comédia, ele é um dos

grandes nomes da
comédia brasileiraHUMORPARA

TODOSOSgostos

QUEM É?

Nome:
Fernando
de Oliveira
Caruso
Idade: 34 anos
Nascimento:
Rio de Janeiro

CARUSO NA TEVÊ

A nova temporada do Vai que cola
(foto) estreia amanhã no canal
Multishow, às 22h30. O humorístico
vai ao ar diariamente. Já Treme treme
na Paulista chega ao Multishow em 1º
de novembro e será exibido sempre
aos domingos, às 23h.

O ator voltará
ao ar na série
Vai que cola,

que estreia
amanhã no
Multishow
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URBANO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
A normalização do abastecimento no 
Centro de São Luís que há anos sofria 

com a falta de água representou a 
solução de um grande problema que 
dificultava o cotidiano da população.

Urbano 2 

Não me preocupo 
em ensinar 
somente a teoria e 
prática do esporte, 
mas em passar 
valores morais, de 
autoestima, respeito 
e consideração 
pelo próximo

José Ribamar Soares 

Ribeiro, professor de 
educação física

Email: samartonymartins@gmail.comEditor: SAMARTONY MARTINS

Trabalho de mestre
Na semana em que 
se comemora o Dia 
do Professor, conheça 
histórias inspiradoras 
de educadores 
dedicados

O 
compromisso e o amor 
ao trabalho fazem da 
carreira do magistério 
uma das mais belas e 

nobres profissões. Atualmente, 
o município de São Luís conta 
com quase seis mil professores 
– e isso só na rede pública. Na 
semana em que se comemora 
o Dia do Professor, O Imparcial 
reuniu algumas histórias de edu-
cadores professores apaixonados 
pela profissão. Gente que deci-
diu fazer da arte de ensinar um 
meio de vida e que vê no pleno 
desenvolvimento das habilidades 
humanas motivo para ter orgu-
lho de ser chamado de profes-

sor. Gente com a dedicação de 
Ribinha, o carinho de Etiene ou 
a determinação das irmãs Rute 
e Rúbia. Os alunos agradecem.

Atletismo

Na certidão de nascimento, é 
José Ribamar Soares Ribeiro. No 
ginásio e na pista de atletismo é 
Ribinha. Professor da rede pú-
blica de ensino de São Luís des-

de 2004, Ribinha diz que o seu 
compromisso não é só ensinar, 
mas formar cidadãos. “Não me 
preocupo em ensinar somen-
te a teoria e prática do esporte, 
mas em passar valores morais, 
de autoestima, respeito e con-
sideração pelo próximo”, decla-
rou o professor.

Atualmente, Ribinha é titular 
da disciplina de Educação Física 
na Unidade de Educação Básica 

(U.E.B.) Sá Vale, no Anil. Atleta 
renomado e premiado desde a 
adolescência, Ribinha encon-
trou no trabalho com crianças 
e adolescentes com deficiência 
um motivo a mais para abraçar 
de vez a carreira de professor. 
Hoje, ele acumula o trabalho 
na rede municipal com as au-

Alunos-pacientes

A professora Etiene Berredo já pas-
sou por vários projetos na rede mu-
nicipal de ensino e transitou por di-
versas faixas etárias de aprendizado. 
Ela começou a carreira dando aulas 
para a Educação Infantil na U.E.B. 
Carlos Madeira (Anjo da Guarda). Em 
seguida, foi para a U.E.B. Alberto Pi-
nheiro (Centro). De lá, participou de 
um projeto de Educação de Jovens e 
Adultos e, finalmente, foi para o pro-
jeto ABC Nefro, onde se encontrou. 
O projeto ABC Nefro é uma parceria 
da Prefeitura de São Luís, por meio 
da Secretaria Municipal de Educa-
ção, com o Hospital Universitário 
Presidente Dutra. O projeto alfabeti-
za jovens, adultos e idosos em trata-
mento de hemodiálise. As aulas, in-
dividualizadas e adaptadas ao nível 
de conhecimento e às condições de 
saúde dos estudantes, têm a mesma 
duração da sessão de hemodiálise: 
cerca de quatro horas – tempo em 
que Etiene deixa de ser apenas pro-
fessora: vira uma amiga que ensina, 
aprende, encoraja e divide as con-
quistas do dia a dia.

las de atletismo para crianças e 
adolescentes atendidos pela As-
sociação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae). Ao longo 
da trajetória de mais de 20 anos 
com esses estudantes, Ribinha 
acumula histórias de sucesso 
– como o estudante Tiago Reis 
(14), da U.E.B. Camélia Costa Vi-
veiros, terceiro lugar nos 100m 
rasos nas Paraolimpíadas Esco-
lares Brasileiras e representan-
te brasileiro nos Jogos Escolares 
Sul-Americanos em 2014.

Em tantos anos de profissão, 
difícil é contar quantos alunos 
já passaram pelas salas de aula, 
gramados, ginásios e quadras co-
mandados pelo professor. “Eu 
tinha oito turmas pela manhã, 
oito à tarde, e mais algumas à 
noite. Isso aconteceu durante 
muitos anos. Então, não tenho 
nem ideia de quantos alunos eu 
já tive”, divertiu-se. E comple-
tou, dando a exata dimensão do 
seu amor pela educação e pelo 
esporte. 

Professor Ribinha dá aulas de atletismo para crianças e adolescentes
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‘ÁGUA PARA TODOS’

Moradores comemoram 
volta de água nas torneira  
A normalização do abastecimento no Centro de São Luís, que há anos sofria com a falta de água, 
representou a solução de um grande problema que dificultava o cotidiano da população

Mariana de Jesus Santana, de 23 anos, moradora da Rua da Misericórdia, comemora o novo cotidiano

Á
gua todos os dias e em 
locais onde há anos o 
abastecimento era irre-
gular ou inexistente. Um 

sonho que está se tornando rea-
lidade para moradores de vários 
bairros de São Luís contempla-
dos com as ações do programa 
‘Água para Todos’, do governo 
Flávio Dino.Na Rua da Miseri-
córdia, Centro, moradores que 
antes não podiam contar com 
água nas torneiras, parabeniza-
ram a ação do governo estadu-
al com a instalação de um poço 
na localidade, há duas semanas. 
Para Antônio Brito Júnior, de 38 
anos, o benefício representou a 
solução de um grande problema 
que dificultava o cotidiano em 
casa. “Coisa simples como fazer 
uma comida era difícil porque 
não tinha água. Sem água não 
tem como a gente viver. Esse pro-
grama veio para melhorar a vida 
da gente”, disse.

Na casa da estudante Maria-
na de Jesus Santana, de 23 anos, 
a comida era feita com água mi-
neral e para fazer as tarefas do 
dia a dia era um problema. “Aqui 
nem dava água. Hoje, todos os 
dias nós temos. Isso facilita mui-
to a nossa vida, que já é corrida. 
Ter água em casa é essencial”, 
ressaltou a jovem.

O programa tem como obje-

tivo regularizar o fornecimento 
de água em áreas consideradas 
críticas. O presidente da Com-
panhia de Saneamento Ambien-
tal do Maranhão (Caema), Davi 
Telles, enfatizou que a ação do 
governador Flávio Dino vai levar 
água para locais onde o abaste-
cimento era precário e as pesso-
as sofriam com a falta de água. 
Nesta primeira fase, os servi-
ços se concentram nos bairros 

do Centro, onde são construídos 
seis poços beneficiando mais de 
60 mil pessoas. No total, serão 
19 poços distribuídos em pon-
tos estratégicos da capital, que 
estarão em funcionamento até 
o fim deste ano.

Segundo o presidente da 
Caema, as áreas contempladas 
não sofrerão mais com a falta de 
água. “Em alguns casos, a água 
nem chegava e com o progra-

ma do governador Flávio Dino 
esse problema será resolvido. O 
que pretendemos é regularizar o 
abastecimento e levar água onde 
não tinha”, reitera Davi Telles. 
No cronograma de serviços do 
‘Água para Todos’, estão o Par-
que Bom Menino e Outeiro da 
Cruz (Centro) e Alto da Esperan-
ça e Bonfim (Itaqui-Bacanga), 
que receberão poços até o fim 
deste mês. O programa já con-

templou o Bairro de Fátima, Vila 
Passos, Monte Castelo e Praça da 
Misericórdia, no Centro; e Resi-
dencial Primavera/Gapara, Vila 
Embratel, na área Itaqui-Bacanga.

São Luís vive a alternância do 
abastecimento devido ao défi-
cit de produção de água, explica 
o presidente da Caema. Os três 
sistemas que abastecem a cida-
de - Italuís, Sacavém e Paciência 
- foram entregues com proble-
mas sistemáticos, ressalta. Para 
amenizar a situação uma série 
de medidas são previstas para 
estes sistemas. No Sacavém, oito 
poços foram entregues recente-
mente. O Italuís receberá obra 
de reforço que vai aumentar em 
mais mil litros por segundo a va-
zão do sistema; e no Sacavém, os 
poços serão revitalizados.

Revitalização
 do Italuís

A reforma parcial do sistema Italuís terá investimentos de R$ 100 
milhões no reforço de vazão. A instalação da elevatória, na altura 
do km 22 da BR-135, vai reforçar o bombeamento de água do 
sistema, aumentando em 75% o abastecimento em São Luís. “Com 
esta obra acabará a intermitência e o rodízio no abastecimento 
da capital”, afirmou Davi Telles. Paralelamente, o programa 
vai combater as perdas e desperdício de água tratada, que, 
atualmente, é de aproximadamente 60%. Uma das ações será a 
implantação de 130 mil hidrômetros em São Luís e troca de rede de 
distribuição. O sistema Italuís é o maior da capital e é responsável 
por mais da metade do abastecimento da cidade.

Em alguns casos, a 
água nem chegava 
e com o programa 
do governador 
Flávio Dino esse 
problema será 
resolvido. O que 
pretendemos 
é regularizar o 
abastecimento e 
levar água onde 
não tinha

Davi Telles, 
presidente 
da Caema
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INVESTIGAÇÃO

Jovens envolvidos com facções
Tentativa de homicídio ocorrida na última quinta-feira contra uma adolescente pode estar relacionada a envolvimento de jovens em facções criminosas

Avanços significativos na 
área do trânsito em São Luís já 
podem ser contabilizados, pro-
porcionando satisfação a mo-
toristas e pedestres da capital. 
As melhorias são fruto de diver-
sas intervenções realizadas pela 
Prefeitura de São Luís no tra-
çado geométrico em pontos de 
maior fluxo de veículos, antes 
considerados áreas de grandes 
estrangulamentos responsáveis 
pelos engarrafamentos que pa-
ravam a cidade nos horários de 
pico. As modificações integram 
o Plano Estratégico de Melho-
rias para o Trânsito, lançado na 
gestão Edivaldo.

“Estamos trabalhando com 
foco na melhoria da mobilidade 
urbana em São Luís e na quali-
dade de vida das pessoas. As in-
tervenções que temos promovi-
do em toda a cidade vão facilitar 
a rotina da nossa população e 
é isso o que queremos”, disse o 
prefeito Edivaldo.

Executadas pela Secretaria 
Municipal de Trânsito e Trans-
portes (SMTT), as obras são pla-
nejadas para dar a fluidez ne-
cessária ao tráfego de veículos, 
diminuir o tempo gasto nos tra-
jetos e reduzir o número de aci-
dentes nesses locais. As obras 
consistem principalmente na 
readequação e fechamento de 
pontos nas principais vias de trá-
fego da cidade, caracterizados 
pelo excesso de retornos e jogos 
semafóricos. Alterações que, se-
gundo o titular da SMTT, Canin-
dé Barros, são fatores essenciais 
para beneficiar condutores, pe-
destres e usuários de transpor-
te coletivo, nos percursos reali-
zados diariamente no trânsito 
da capital.

O Plano Estratégico de Melho-
rias para o Trânsito inclui ações 
de curto, médio e longo prazo. 
As intervenções de curto prazo 
- que incluem ações como mo-
dificações no cruzamento entre 
a Avenida Litorânea e Avenida 
dos Holandeses; e a proibição 
de estacionamento na Rua Rio 
Branco, na Avenida Daniel de La 
Touche e na Avenida Litorânea - 
encontram-se 100% concluídas.

As intervenções de médio pra-
zo também estão avançadas. As 
obras incluem modificações ge-
ométricas em vias estratégicas 

F
oi apreendida mais uma 
jovem envolvida no caso 
de esfaqueamento da ado-
lescente Milena Coelho 

do Nascimento, 17 anos. A tam-
bém adolescente, de 17 anos, 
foi encontrada em um local 
chamado Sorvetão, na Cohab, 
por volta das 20h de sexta, 16. 
À polícia ela teria confessado a 
autoria do ocorrido e dito ain-
da não ter qualquer arrependi-
mento. A motivação seria o en-
volvimento da vítima com uma 
facção criminosa rival, segundo 
a autora relatou em depoimen-
to.  O delegado da superinten-
dência de Homicídios e Defesa 
da Pessoa Humana que investiga 
o caso, refere ainda uma carta 
que vem circulando nas redes 
sociais, após o ocorrido. A carta 
seria de supostos membros de 
facção e lista meninas marcadas 
para morrer em vários bairros 
da capital. Essas jovens ameaça-
das seriam membros de outros 
grupos rivais. O delegado Jeffrey 
Furtado lembra que muita coisa 
circula na rede social e que se 
deve ter cuidado na divulgação 
como algo verídico. “Conforme 

O crime
A estudante Milena Coelho do 
Nascimento, de 17 anos, foi es-
faqueada quando saía da aula 
no Centro de Ensino Vinicius 
de Moraes, no bairro Olho 
d’Água, na quinta, 15. Ela ha-
via acabado de sair e após ca-
minhar poucos metros da porta 
do colégio, foi atacada por ou-
tros quatro jovens. Milena foi 
ferida gravemente a golpes de 
faca no pescoço e encaminha-
da ao hospital. Ela é do interior 
do Estado e mora com as tias 
na capital, para onde veio para 
concluir os estudos. Segundo 
os jovens que a atacaram, ela 
seria namorada de membro de 
facção criminosa rival.  

Conforme disse, os jovens se autointitulam 
membros de facções. Não se sabe a 
veracidade

Jeffrey Furtado, delegado superintendência de 
Homicídios e Defesa da Pessoa Humana

disse, os jovens se auto intitu-
lam membros de facções. Não 
se sabe a veracidade”, conclui 
o delegado.

O delegado alerta ainda para 
que não se instaure “clima de 
terror tendo como foco infor-
mação não averiguada”. Quan-
to à participação dos jovens em 
facções, o delegado diz que a 
investigação será realizada pela 
Delegacia do Adolescente Infra-
tor (DAI). “Não temos essa con-
firmação. Não se sabe se fazem 
parte ou não. Eles é que dizem e 
cada um diz o que quer”, pontua 
Furtado. A Polícia Civil informa 
que possui várias operações em 
curso para combate à crimina-
lidade no estado, e entres estas, 
ações específicas de combate 
ao crime organizado, incluin-
do facções que agem tanto em 
presídios como nos bairros mais 
periféricos da capital. Na últi-
ma sexta, três suspeitos de in-
tegrar facção – sendo um tido 
como chefe e outro que estava 
foragido - foram detidos e en-
caminhados ao Complexo de 
Pedrinhas. Segundo as investi-
gações, o grupo agia no Gapa-

trajetos agora em menos tempo 
que antes, porque o trânsito não 
paralisa mais com os grandes 
engarrafamentos que existiam 
nessa região”, disse o aposentado.

Outras intervenções que pro-
porcionaram melhorias signifi-
cativas à fluidez do transito da 
cidade foram as obras realiza-
das na Avenida dos Franceses, 
no cruzamento com Avenida dos 
Africanos (Sacavém-Coheb) até 
a reserva do Batatã. A modifi-
cação geométrica realizada no 
local consistiu no fechamento 
de canteiros centrais e criação 
de retornos de esquerda livre, 
complementada com sinaliza-
ção horizontal. A ação contri-
buiu com a fluidez do tráfego 
no local, eliminando os conges-
tionamentos típicos da área no 

horário de pico.

JARACATY/ CALHAU

Na Avenida Carlos Cunha, via de 
fluxo intenso da capital, a inter-
venção realizada na área desde a 
entrada da Odorico Mendes até 
o elevado proporcionou maior 
trafegabilidade no trecho. A in-
tervenção consistiu na retirada 
do canteiro central da avenida 
e criação de duas novas faixas. 
Dessa forma, a avenida possui 
agora cinco faixas, sendo uma 
exclusiva para quem vai entrar 
para a Avenida Odorico Mendes 
e quatro para quem segue em 
direção ao Calhau. Houve ain-
da deslocamento de semáforos 
e instalação de novo conjunto 
semafórico acionado por duas 

ra praticando assaltos e tráfico 
de drogas.

A adolescente apreendida foi 
encaminhada para unidade de 
atendimento ao menor infrator 
e ficará à disposição da Vara da 
Infância e Juventude e do Mi-
nistério Público do Maranhão. 
Outros quatro jovens – sendo 
três meninas - estão apreendi-
dos, também suspeitos de par-
ticipação no caso. A polícia está 
na busca de um quinto adoles-
cente, um rapaz apontado como 
namorado da autora do crime. 

“Ela confessou e tudo está regis-
trado nas imagens das câmeras 
do local. Ali mostra ela com a 
faca na mão e correndo após o 
caso. Ela sobe em uma bicicleta 
e esse rapaz que está com ela é 
que será identificado”, disse o 
delegado da Homicídios, Jefrey 
Furtado. Ele informou ainda que 
o prosseguimento das investi-
gações ficará com a Delegacia 
do Adolescente Infrator (DAI). 
O inquérito do caso será envia-
do para a DAI nesta segunda.

Das três meninas apreendi-

das suspeitas de envolvimento 
no ataque à Milena, duas eram 
da mesma sala da vítima. Em 
depoimento, elas e o rapaz dis-
seram fazer parte de uma fac-
ção criminosa e que tinham 
informações que Milena seria 
integrante de facção rival. Se-
gundo eles, esse seria o motivo 
do atentado contra a vida dela. 
Segundo o delegado, em depoi-
mento a jovem não teria esbo-
çado qualquer remorso com o 
cometido. Ela teria dito que não 
se arrepende e que a vítima me-
recia. Segundo a autora, em de-
poimento ao delegado, a vítima 
namorava integrante de facção 
rival e já havia tentado matá-
la. As imagens de câmera mos-
tram o grupo de adolescentes 
envolvidos reunidos e que se-
ria à espera da vítima, na porta 
da escola.

O grupo teria passado boa 
parte do dia esperando a víti-
ma. “Quando ela saiu, eles a 
seguiram e cometeram o ato. 
Está tudo filmado”, reiterou o 
delegado. Com a conclusão do 
inquérito deve ser aberto pro-
cesso e houver condenação, a 

jovem que confessou o caso pode 
cumprir medida socioeducati-
va e ficar internada em unida-
de de referência até os 20 anos 
de idade. Milena está internada 
no Hospital Carlos Macieira e 
seu estado de saúde é conside-
rado grave.

AVANÇO

Plano de mobilidade melhora trânsito de São Luís

para melhoria da fluidez no trân-
sito, especialmente nas avenidas 
de fluxo intenso; a sinalização 
indicativa dos bairros; e a orga-
nização dos fluxos de entrada 
e saída dos postos de gasolina.

ANEL VIÁRIO

Entre as modificações geomé-
tricas já executadas e que refle-
tiram positivamente no trânsito 
da cidade destacam-se as obras 
executadas na área do Anel Viário. 
A intervenção alterou as faixas 
de acesso da rotatória da Fonte 
do Bispo à rotatória do Bacanga, 
com a inversão do fluxo até as 
imediações do Ceprama. Com 
a inversão da mão em uma das 
faixas, as pessoas que se dirigiam 
na direção da rotatória do Bacan-
ga, agora, por não existir mais 
o retorno, trafegam no sentido 
contrário por essa nova via, o 
que proporcionou mais agilida-
de ao trânsito no local.

O aposentado José Miguel 
dos Santos, 66 anos, que trafe-
ga com frequência entre o Centro 
da cidade e a região do Itaqui-
Bacanga, destacou a melhoria da 
fluidez e a redução dos engarra-
famentos como pontos positivos 
proporcionados à área do Anel 
Viário, percurso que faz todos 
os dias. “Sentimos as melhorias 
na prática, pois percorremos os 

 As obras do plano consistem principalmente na readequação e fechamento de pontos nas principais vias 

botoeiras, facilitando, assim, a 
travessia dos pedestres na ave-
nida. 

Já a intervenção da Avenida 
Litorânea, nas proximidades do 
parquinho, proporcionou um 
ordenamento com proibição 
de estacionamento no local de 
acordo com a demanda em de-
terminados horários do espaço 
público (das 16h às 20h, sentido 
Centro-Bairro).Também foram 
adotadas medidas proibitivas 
de estacionamento na interse-
ção da Avenida Litorânea com 
a Rua Altamira (próximo à Pou-
sada Tambaú). A ação permitiu 
a fluidez de veículos no trecho, 
principalmente de ônibus.

Ainda na região do Calhau, 
a intervenção realizada no cru-
zamento da Avenida dos Holan-
deses com a entrada da Aveni-
da Litorânea (Belvedere-Ponta 
do Farol) também já apresenta 
melhorias em todos os aspectos, 
principalmente referente à redu-
ção de acidentes, pois o trecho 
tinha uma incidência histórica em 
número de ocorrências. A nova 
sinalização horizontal, vertical 
e semafórica instalada na área 
também contribuiu para redu-
ção dos acidentes nesse trecho.

Outra obra viária significati-
va nessa região destaca-se tam-
bém a intervenção da Avenida 
dos Holandeses, no cruzamento 
com a entrada da Península da 
Ponta d’Areia (proximidades do 
Hotel Veleiros). Neste trecho foi 
realizada a ampliação da faixa de 
retorno com instalação de con-
junto semafórico. A ação discipli-
nou o fluxo, eliminou o conges-
tionamento na área e também 
reduziu os acidentes.

Já a intervenção na Avenida 
Lourenço Vieira da Silva, no cru-

zamento da Rua Haroldo Paiva 
(Jardim São Cristóvão), a criação 
de um retorno de quadra pro-
porcionou maior trafegabilida-
de àquela região. O cruzamento 
semaforizado faz com que mo-
toristas que vêm do bairro São 
Raimundo e adjacências, no sen-
tido Terminal de Integração São 
Cristóvão, façam a conversão di-
reta pela Avenida Lourenço Vieira, 
evitando trafegar até o retorno 
da Uema, ação que era geradora 
de congestionamentos.

RENASCENÇA/ VINHAIS/ 

Também houve alterações do trá-
fego em outros setores da cida-
de, como no Renascença I (ruas 
Pericumã, Perdizes e Anapurus). 
Nesse trecho, a ação consistiu 
em modificar o tráfego nas vias 
da área, que antes tinham senti-
do duplo, com estacionamento 
dos dois lados das vias, alteran-
do para sentido único. Essa al-
teração gerou mais organização 
e fluidez no tráfego, bem como 
a redução de congestionamen-
tos antes frequentes na área. A 
Curva do Noventa, no Vinhais, 
também passou por alterações 
no traçado geométrico da via, 
visando gerar fluidez no trecho 
com histórico de fluxo intenso e 
engarrafamento. Nesse trecho, 
a Prefeitura aumentou de duas 
para três a quantidade de fai-
xas de tráfego de veículos entre 
o Moraes Center até o retorno 
da Pneuaço (sentido Centro-Vi-
nhais); e de duas para quatro fai-
xas da Pneuaço até a entrada do 
Recanto dos Vinhais. Também 
houve o alargamento no tre-
cho da Playcar até o contorno 
da Pneuaço (Vinhais-Centro) 
de duas para três faixas.

Estamos trabalhando com foco na 
melhoria da mobilidade urbana em São 
Luís e na qualidade de vida das pessoas. 
As intervenções que temos promovido 
em toda a cidade vão facilitar a rotina da 
nossa população e é isso o que queremos

Edivaldo Holanda Junior, Prefeito de São Luís
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GRANDE FINAL

LOCAL DA FINAL

Caso o Marília conquiste hoje o segundo turno da Série B do 
Maranhense, o primeiro jogo da final será em São Luís e o  local da 
última partida fica para o Estádio Frei Epifânio d'Abadia, pois no 
critério de desempate o time do interior leva vantagem sobre os 
maqueanos. Na primeira divisão também a final foi em Imperatriz.

Agenda esportiva
11h

Ponte Preta-SP  x Coritiba-PR
Cruzeiro-MG      x Fluminense-RJ

16h

São Paulo-SP   x  Vasco-RJ
Flamengo-RJ   x Inter-RS
Atlético-PR       x Corinthians
Santos-SP        x Goiás-GO
Grêmio-RS     x Chapecoense-SC

18h30

Sport-PE        x      Atlético-MG

D
IV
U
LG
A
Ç
Ã
O

Dia D na Segundinha
Maranhão Atlético encara o Marília e precisa de uma 
vitória para voltar à elite do Campeonato Maranhense.
Empate provocará decisão em duas partidas

Veja o histórico do confronto

Casagrande voltou ao MAC e continua sendo a grande aposta de gols. Júnior Chicão é o artilheiro do Marília      

SEGUNDONA

Sampaio espera quebrar tabu contra Paysandu

Neste domingo, a bola vol-
ta a rolar para mais um grande 
clássico brasileiro. Flamengo e 
Internacional medirão forças no 
Maracanã. As duas equipes so-
mam 44 pontos e ainda sonham 
em participar da Libertadores 
no ano que vem.

O confronto é bastante equi-
librado e tem uma ligeira vanta-
gem para os gaúchos que desde 
1971, início do Campeonato Bra-
sileiro, venceram 21 jogos contra 
18 do rubro-negro. Mas nos últi-
mos dez confrontos a vantagem 
é dos cariocas que triunfaram 
em cinco oportunidades contra 
três do Colorado. A expectativa 
do torcedor do Flamengo é que 
a supremacia como mandante 
também prevaleça. Nos últimos 
10 jogos em casa, foram seis vi-
tórias e apenas uma derrota, no 
ano de 2006.

A última vez no Maracanã 
quem brilhou foi o meia Ga-
briel, que marcou os dois gols 
da vitória por 2×0. O Flamengo 
no primeiro turno teve a estre-
la de Paolo Guerrero brilhando. 
Venceu na Arena Beira-Rio por 
2×1, o que não acontecia desde 
2002. Você deve estar curioso para 
saber como foram os últimos 10 
confrontos, então eu conto para 
você: 2010: O Flamengo atrope-
lou o Internacional. Vitória por 
3 a 0, no Engenhão, com gols de 
Renato e Deivid (2).

2011: Internacional e Flamen-
go fizeram um grande jogo e em-
pataram em 2 a 2, no Beira-Rio.

2012 também teve outra gran-
de partida repleta de gols. O En-
genhão foi o palco para o em-
pate em 3 a 3. 

2012: Em casa o Internacio-
nal provou sua força e acabou 
com o jejum de quatro partidas 
sem vencer o Flamengo. Goleou 
por 4 a 1.

2014: O Internacional mais 
uma vez goleou o Flamengo no 
Beira- Rio. 4 a 0.

2014: No Maracanã, o Flamen-
go não goleou, mas venceu por 
2×0, com dois gols de Gabriel. 
2015: A quebra do tabu jogando 
no Beira – Rio veio com a vitória 
de 2 a 1 gols de Ernando para o 
Colorado e Everton e Paolo Guer-
rero para o Flamengo. 

BRASILEIRÃO

Fla e Inter 
fazem clássico 
do equilíbrio

GEORGE RAPOSO

O 
Maranhão Atlético Clube 
precisa de apenas uma 
vitória, hoje, às 17h, no 
Estádio Castelão, dian-

te do Marília para garantir o tí-
tulo da Série B do Campeonato 
Maranhense sem precisar jogar 
duas partidas decisivas. Com os 
resultados da última quarta-fei-
ra, o Marília assumiu a liderança 
do segundo turno e agora joga 
por um empate para ir para a 
decisão. A equipe de Imperatriz 
venceu todos os seus adversários 
nessa segunda parte da compe-
tição, marcando nove gols e so-
frendo cinco.   

O Maranhão alcançou os sete 
pontos após tropeçar contra o 
Boa Vontade na última rodada. 
Em uma partida sofrível, os dois 
times não saíram do zero. Com 
isso, o Quadricolor perdeu a ponta 
da tabela e também a vantagem 
de jogar por um empate na úl-
tima rodada para erguer a taça.

No primeiro turno, jogando 

no Frei Epifânio d'Abadia, em 
Imperatriz, o time da casa le-
vou a melhor, vencendo por 3 
a 2, com gols de Júnior Chicão 
(dois) e Rayllan para o Marília, 
enquanto Leomar e Júnior Mas-
sett fizeram para o Bode. Vale res-
saltar que, na ocasião, o MAC já 
tinha conquistado o turno e jo-
gou apenas para cumprir tabela.

           Indefinido

O técnico do Maranhão, Meinha, 
não adiantou qual seria a escalação 
do Bode Gregório para a partida 
decisiva. A boa notícia pelos lados 
do Parque Valério Monteiro é o 
retorno do zagueiro Luís Fernando, 
que cumpriu suspensão na última 
rodada. A expectativa é que ele volte 
a formar a dupla de defesa com 
o experiente Johildo. Mesmo sem 
revelar seus titulares, Meinha não 
deve mexer muito no time base. Com 
isso, a provável escalação terá: Pablo, 
Denílson, Johildo, Luís Fernando e 
Rômulo; Sandro Bacabal, Curuca, 
Kléo e Israel; Élton e Casagrande.

Após o empate de 2 a 2 com o Boa 
Esporte, na noite da última sexta (16), o 
Sampaio Corrêa vai enfrentar o Paysan-
du, no próximo sábado, pela trigésima 
segunda rodada da Série B do Campe-
onato Brasileiro. O jogo será no Estádio 
Castelão e  muito importante para as duas 
equipes, que brigam por uma vaga no G4. 

O retrospecto entre os dois times, no 
entanto, traz uma grande vantagem para 
os bicolores. Ao todo, foram 20 partidas 
oficiais disputadas, desde a extinta Taça 
Brasil de 62 até a última entre os clu-
bes, realizada no primeiro turno da Se-
gundona deste ano, em Belém: 1 a 1. Ao 
todo, foram 12 vitórias do Paysandu, 8 
empates e nenhuma vitória da equipe 
maranhense. Além disso, foram mais oito 
amistosos, desta vez, com ligeira vanta-
gem maranhense: quatro vitórias, um 
empate e três derrotas.

Um dos jogos que mais fez o torce-
dor boliviano sofrer diante do Papão da 
Curuzu ocorreu  na cidade de Codó, em 
2 de agosto de 2009. Esta partida decidia 
o andamento da equipe tricolor na Série 
C daquele ano, mas o Paysandu precisa-
va apenas de um empate para continuar 
na competição, e o placar de 0 a 0 deu a 
classificação para o bicolor marajoara. 

27/10/1935 - Sampaio Corrêa 4x1 Paysandu - Amistoso

19/04/1941 - Sampaio Corrêa 1x1 Paysandu - Amistoso

30/07/1950 - Paysandu 4x3 Sampaio Corrêa - Amistoso

12/08/1950 - Paysandu 3x2 Sampaio Corrêa - Amistoso

01/10/1950 - Sampaio Corrêa 2x1 Paysandu - Amistoso

25/02/1951 - Sampaio Corrêa 2x0 Paysandu - Amistoso

30/01/1955 - Sampaio Corrêa 1x1 Paysandu - Amistoso

28/08/1955 - Sampaio Corrêa 2x1 Paysandu - Amistoso

09/09/1962 - Paysandu 3x2 Sampaio Corrêa - Taça Brasil 1962

16/09/1962 - Sampaio Corrêa 2x3 Paysandu - Taça Brasil 1962

12.06.1974 - Paysandu 1x0 Sampaio Corrêa - Camp. Brasileiro (A) 1974

24/02/1980 - Sampaio Corrêa 0x0 Paysandu - Camp. Brasileiro (B) 1980

07/02/1981 - Paysandu 4x0 Sampaio Corrêa - Camp. Brasileiro (A) 1981

27/02/1985 - Sampaio Correa 1x1 Paysandu - Camp. Brasileiro (A) 1985

10/04/1985 - Paysandu 5x4 Sampaio Corrêa - Camp. Brasileiro (A) 1985

24/09/1989 - Paysandu 1x0 Sampaio Corrêa - Camp. Brasileiro (B) 1989

22/10/1989 - Sampaio Corrêa 0x3 Paysandu - Camp. Brasileiro (B) 1989

31/01/1991 - Sampaio Correa 0x1 Paysandu - Camp. Brasileiro (B) 1991

17/03/1991 - Paysandu 1x0 Sampaio Correa - Camp. Brasileiro (B) 1991

28/02/1999 - Paysandu 0x2 Sampaio Correa - Copa Norte 1999

07/03/1999 - Sampaio Corrêa 1x1 Paysandu - Copa Norte 1999

15/08/1999 - Paysandu 3x2 Sampaio Correa - Camp. Brasileiro (B) 1999

16/08/2000 - Paysandu 0x0 Sampaio Corrêa - Camp. Brasileiro (B) 2000

22/08/2001 - Sampaio Corrêa 2x2 Paysandu - Camp. Brasileiro (B) 2001

03/10/2001 - Paysandu 3x0 Sampaio Corrêa - Camp. Brasileiro (B) 2001

10/08/2008 - Paysandu 2x0 Sampaio Corrêa - Camp. Brasileiro (C) 2008

17/08/2008 - Sampaio Corrêa 1x1 Paysandu - Camp. Brasileiro (C) 2008

24/05/2009 - Paysandu 1x0 Sampaio Corrêa - Camp. Brasileiro (C) 2009

02/08/2009 - Sampaio Corrêa 0x0 Paysandu - Camp. Brasileiro (C) 2009

18/07/2015 – Paysandu 1 x 1 Sampaio Corrêa – Campeonato Brasileiro  (B) 2015 
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FUTEBOL

Com pintura especial pelo Outubro Rosa, o representante do Maranhão, Rafael Suzuki, 
corre na 10ª etapa, em Curitiba, lugar onde ele tem somado mais pontos pela categoria

FMF adia Campeonato Feminino 

Larissa, melhor jogadora; 
Talita tem o melhor ataque

13h10
Hora da grande 

largada da Stock Car

BASQUETE

LBF será disputada  
a partir de  novembro

Em parceira entre a Liga 
Nacional de Basquete e a Liga 
de Basquete Feminino, o prin-
cipal campeonato de basquete 
feminino do país será orga-
nizado pela LNB a partir da 
temporada 2015/2016. O es-
critório com os funcionários 
da LBF trabalhará dentro e em 
conjunto com o da LNB para 
a realização do campeonato 
nacional feminino. 

A rodada de abertura da 
temporada 2015/2016 da LBF 
será realizada no dia 20  de 
novembro. A fase de classifica-
ção terminará no final do mês 
de março. As quatro equipes 
de melhor campanha garan-
tem vaga automática para os 
playoffs da competição, que 
será realizado em todo o mês 
de abril.

A LBF será a quarta com-
petição organizada pela LNB, 
que já conta com o Novo Bas-
quete Brasil (NBB), a Liga Ouro 
- divisão de acesso ao NBB -, 
e a Liga de Desenvolvimento 
de Basquete (LDB), campe-
onato Sub-22.

Essa não é a primeira par-
ceria entre as duas entidades 
na história. No mês de março 
deste ano, em ação pionei-
ra, a LNB e a LBF se uniram 
para a realização do Jogo das 
Estrelas 2015 em conjunto. O 
primeiro dia de evento con-
tou com os torneios indivi-
duais das duas modalidades 
e no dia seguinte com a reali-
zação dos jogos envolvendo 
as principais estrelas brasi-
leiras e estrangeiras dos dois 
campeonatos.

Maranhão 
A temporada 2015/2016 da 

LBF terá a participação de seis 
equipes, com três represen-
tantes do Estado de São Paulo, 
dois do Estado do Maranhão e 
um de Recife. São eles: Corin-
thians/Americana (SP) - atual 
campeão -, Basketball Santo 
André (SP), Presidente Vences-
lau (SP), Maranhão Basquete 
(MA), Sampaio Corrêa (MA) 
e Uninassau/América (PE). 

Também foi definido que 
a disputa do principal torneio 
de basquete feminino do país 
será realizada em turnos do-
brados. Os seis times jogarão 
entre si em quatro oportuni-
dades, sendo duas vezes como 
mandante e outras duas como 
visitante, totalizando 20 par-
tidas realizadas por equipe ao 
final da fase de classificação.

A fase semifinal do cam-
peonato nacional será dispu-
tada em uma série melhor de 
três jogos, com a equipe de 
pior campanha sediando o 
primeiro jogo e o time de me-
lhor campanha realizando as 
duas últimas partidas em casa.

Já a grande decisão do cam-
peonato nacional será reali-
zada em uma série melhor de 
cinco jogos, com a equipe de 
melhor campanha sediando os 
jogos 1, 2 e 5 (se necessário) e 
o time de pior campanha atu-
ando em casa nos jogos 3 e 4 
(se necessário).  Nos próximos 
dias o Departamento Técni-
co da LNB divulgará a tabela 
completa dos jogos da tem-
porada 2015/2016 da LBF e 
todas as datas da competição.

A 
temporada 2015 da Sto-
ck Car chega a sua reta fi-
nal com a disputa da 10ª 
etapa, de um total de 12, 

em Curitiba, a partir das 13h10. 
O circuito paranaense foi o que 
mais recebeu a categoria nesse 
ano, já que foi palco dos treinos 
coletivos em fevereiro e também 
de outras duas etapas. Para o piloto 
Rafael Suzuki, representante do 
Maranhão, esse é um fator posi-
tivo, pois tanto ele quanto a equi-
pe RZ Motorsport, que corre em 
casa, contam com um bom acer-
to e retrospecto positivo na pista.

 Um dos circuitos onde os pi-
lotos da Stock Car mais correm, 
Curitiba é também a pista onde 
Suzuki tem suas melhores mar-
cas na categoria. Na última etapa 

de 2014, ele conquistou o 8º lu-
gar entre 34 pilotos, e contando 
com os resultados das duas cor-
ridas que aconteceram lá nesse 
ano, em maio e agosto, ele so-
mou 50 pontos.

 Dessa forma, o representante 
maranhense está confiante para 
buscar seu melhor resultado na 
temporada até aqui. Suzuki vem 
em uma sequência de bom de-
sempenho, ficando próximo dos 
10 melhores nas últimas corri-
das. O objetivo na etapa é somar 
o máximo de pontos possíveis 
nas duas provas para subir na 
classificação geral do campeo-
nato, onde ocupa a 24ª posição 
entre 36 pilotos na tabela.

 Além disso, Rafael tem uma 
motivação extra para buscar po-

sições de destaque. O piloto terá 
uma pintura especial em seu car-
ro, em apoio ao Outubro Rosa, 
famosa campanha de conscien-
tização sobre o câncer de mama. 

"Houve uma grande evo-
lução no nosso carro nas últi-
mas duas etapas, em Cascavel 
e Campo Grande, com posições 
de largada melhores e bom ritmo 
de corrida. Então, acredito que 
será uma ótima oportunidade 
para termos nosso melhor fim 
de semana em Curitiba, já que 
nosso histórico é bom lá. Basta 
que consigamos encaixar tudo 
para extrairmos o máximo de 
pontos possíveis, que é o nosso 
objetivo para subir na classifica-
ção geral. Tudo indica também 
que a estratégia no pit-stop será 

fundamental nessa corrida, en-
tão vamos ficar ligados", anali-
sou Suzuki.

Na reta final 
da Stock Car

O Campeonato Maranhense 
de Futebol Feminino, competi-
ção promovida pela Federação 
Maranhense de Futebol (FMF) 
e que garante ao campeão uma 
vaga no Campeonato Brasileiro 
em 2016, tinha seu início progra-
mado para hoje (18). A entidade,  
porém, anunciou o adiamen-
to no início da noite da última 
sexta-feira, por meio de portaria 
assinada pelo vice-pçresidente 
de Competições,  Antônio Hen-

rique Farah de Moraes Rego.
A primeira rodada da com-

petição marcava apenas a rea-
lização de uma partida. O Ex-
pressinho enfrentaria o Viana, 
às 15h30, no campo do Tocão. 
Esta partida foi transferida para 
o dia 1º de novembro, às 16h. 
No Grupo B, a primeira partida 
somente ocorrerá no dia 25, no 
Estádio Frei Epifânio, entre JV 
Lideral e Juventude Timonense.

A disputa este ano conta-

rá com a participação de cin-
co equipes divididas em duas 
chaves. No Grupo A estão as 
equipes do Babaçu, Expressi-
nho e Viana, enquanto que no 
Grupo B participam as equi-
pes do JV Lideral e Juventude 
Timonense.

Regulamento

 O Campeonato Maranhense de 
Futebol Feminino será dispu-

tado em duas fases. Na etapa 
inicial, as equipes se enfrentam 
em jogos de ida e volta, clas-
sificando a primeira colocada 
de cada grupo para a decisão. 
Na segunda fase, as equipes se 
enfrentam em sistema de ida e 
volta, com a equipe que tiver 
melhor índice técnico na com-
petição tendo o direito de jogar 
com a vantagem de dois resulta-
dos iguais e o direito do mando 
de campo na partida de volta.

De 21 a 25 de ou-
tubro, o Shopping da 
Ilha vai sediar mais 
uma edição do Cam-
peonato Brasileiro de 
Sinuca. O evento será 
disputado por 152 
atletas nacionais de 
diferentes faixas etá-
rias, nas modalidades 
snooker e snooker six 
reds. 

O evento terá como 
principal atração a par-
ticipação especial e 
inédita do campeão 
mundial de sinuca Sir. 
James Warren White, 
em única apresenta-
ção, e dos atletas Igor 
Figueiredo, heptacam-
peão nacional, e Íta-
ro Santos, bicampeão 
alemão. 

BOLA NA MESA

Campeonato 
Brasileiro de Sinuca

VÔLEI DE PRAIA

Larissa é premiada como
 melhor jogadora do ano

Se no masculino o Brasil 
teve domínio absoluto nas 
premiações de fim de ano, 
feitas pela Federação Inter-
nacional de Vôlei (FIVB), as 
mulheres brasileiras também 
foram responsáveis por deixar 
o país em destaque. Na lista 
divulgada, no fim de sema-
na, Larissa leva dois prêmios, 
dentre eles o de melhor joga-
dora, enquanto Ágatha e Bár-
bara Seixas, campeãs mun-
diais e da temporada 2015, 
formaram a melhor dupla do 
ano. Talita completou a rela-
ção de contempladas como a 
dona do melhor ataque. Vale 
lembrar que as quatro atletas 
foram convocadas pela Con-
federação Brasileira de Vôlei 
(CBV) para defender o Bra-
sil nas Olimpíadas de 2016.

O outro prêmio que a ca-
pixaba recebeu foi o de me-
lhor jogadora ofensiva. Com 
1,74m de altura, ela tornou-
se a atleta mais baixa a rece-
ber este reconhecimento. O 
mesmo aconteceu no mascu-
lino com Bruno Schmidt, que 
mede 1,85m. Talita, por sua 
vez, leva o prêmio de melhor 
ataque pelo terceiro ano se-

guido. Ela e Larissa venceram 
sete das nove etapas 

Ao todo, somados ambos 
os naipes, o Brasil conquis-
tou 18 medalhas de ouro, sete 
de prata e sete de bronze. É o 
melhor resultado do país no 
Circuito Mundial desde 2008, 
quando foram conquistados 
20 ouros. Naquela temporada, 
porém, o número de etapas foi 
maior que em 2015: 19 even-
tos femininos e 20 masculinos 
(em 2015 foram 16 torneios 
femininos e 15 masculinos).
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Entrevista// Ricarte Almeida Santos

O pesquisador, compositor e produtor cultural Ricarte Almeida Santos está com um novo desafio profissional: 
o projeto RicoChoro ComVida. Ricarte também apresenta nesta entrevista a descoberta pela composição

PATRICIA CUNHA

N
este mês de outubro, 
o projeto RicoChoro 
ComVida fará excep-
cionalmente duas ses-

sões. A primeira será dia 20 de 
outubro, a partir das 20h, dentro 
da programação da Semana Na-
cional de Ciência e Tecnologia, 
com o grupo Chorando Calla-
do, recebendo a cantora Anna 
Cláudia; e o Regional Tira-Teima, 
recebendo Luciana Simões, na 
Praça Maria Aragão.

A outra sessão será no dia 31, 
no Barulhinho Bom. O sarau será 
com Regional Tira-Teima, DJ Mar-
co Antônio Brito, Josias Sobrinho 
e a pequena Maria Vitória, a partir 
das 18h. O formato: um grupo de 
choro, um cantor e um DJ dispostos 
à troca de informações, influên-
cias e convivências dos diferentes 
meios musicais, aliado à partici-
pação da plateia e de convidados 
que podem interagir e assim dar 
o status de sarau ao evento. 

O RicoChoro ComVida é 
mais um projeto do incansável 
e amante do Choro, Ricarte Al-
meida Santos, da RicoMar Pro-
duções. Completando a 4ª edição 
neste mês de outubro, o projeto 
mensal se propõe a movimentar 
e enriquecer a cena chorística da 
capital, que, segundo Ricarte, é 
muito forte. “Têm sido enrique-
cedores esses saraus, o clima de 
convivência, a música... Lá os mú-
sicos são protagonistas. É preciso 
ter um público que respeite isso, 
esse ambiente propício para essa 
prática”, avalia o produtor.  

O RicoChoro ComVida man-
tém formato que estimula diálogo 
do choro com ritmos da cultura 
popular do Maranhão e outras 
vertentes musicais e segue no ras-
tro deixado pelo Clube do Choro 
Recebe, que encerrou suas ativi-
dades em 2010, após aproxima-
damente três anos de existência.

Além do diálogo entre o choro 
com os ritmos da cultura popu-
lar do Maranhão e outras verten-
tes musicais, o produtor também 
pretende ampliar o arsenal dos 
saraus com a presença de DJs e 
poetas. “O choro já provou que 
dialoga perfeitamente com ou-
tras linguagens musicais. E essa 
é a proposta do projeto de fazer 
essa mistura com as mais varia-
das vertentes e proporcionar uma 
noite agradável com música, vi-
vência, encontro com artistas”, 
avalia Ricarte Almeida. 

Ainda com o Choro na veia, 
entre março de 2013 e maio deste 
ano, Ricarte Almeida Santos inven-
tou, com o irmão-fotógrafo Riva-
nio Almeida Santos e o jornalista 
Zema Ribeiro, a série Chorografia 
do Maranhão, que entrevistou 52 
instrumentistas de choro naturais 
de/e/ou radicados no Maranhão. 
O projeto agora está em fase de 
captação de recursos e um volume 
reunindo os depoimentos publi-
cados no jornal O Imparcial deve 
sair em livro em breve.

Choro vem de berço

Ricarte não é instrumentista e 
nem cantor, mas despertou para 
a composição. Em recente artigo 

sobre o pai dele, Raimundo Na-
tividade dos Santos (Juruca), ele 
conta como começou a gostar do 
Choro, e que o seu mestre não fora 
Pixinguinha, nem Jacob do Ban-
dolim, Waldir Azevedo, ou outro 
compositor de renome, mas o pró-
prio pai que costumava acordar e 
dormir ao som do Choro em um 
toca-discos a pilha. “Eu cresci ou-
vindo Choro. Não tinha como não 
gostar e admirar esse gênero. Foi 
ele quem me apresentou Jacob do 
Bandolim pela primeira vez. Foi 

com o meu mestre do Choro que eu 
conheci Pixinguinha, Zequinha de 
Abreu, Dilermando Reis, Saraiva, 
Noca do Acordeon, Nelson Gon-
çalves, Luís Gonzaga, Anísio Silva, 
Abdias, Marinês, Domingos Pecci 
e tantos outros mestres brasilei-
ros da música”, conta Ricarte.   Foi 
influenciado pelo pai que Ricarte 

compôs Chorinho de Herança, a 
primeira de várias composições 
que se seguiriam.

Para falar sobre toda essa pro-
dução cultural, a paixão pelo Choro 
e os projetos que envolvem esse 
segmento musical, conversamos 
com ele, Ricarte, que é Sociólogo 
(UFMA, 1999), pós-graduado em 
Gestão Cultural (Faculdade São 
Luís, 2008) e mestre em Cultura, 
Educação e Sociedade (UFMA, 
2011), além de membro fundador 
do Clube do Choro do Maranhão, 

e secretário Executivo da Cáritas 
Brasileira Regional Maranhão.

Como é que foi fazer a série Cho-
rografia do Maranhão?

Foram dois anos e meio e 52 
entrevistas com os mestres do cho-
ro que residem em São Luís. Foi 
um projeto feito por mim, meu 

Eu cresci ouvindo Choro. Não tinha 
como não gostar e admirar esse 
gênero. Foi ele quem me apresentou 
Jacob do Bandolim pela primeira vez. 
Foi com o meu mestre do Choro que 
eu conheci Pixinguinha, Zequinha de 
Abreu, Dilermando Reis, Saraiva, Noca 
do Acordeon, Nelson Gonçalves, Luís 
Gonzaga, Anísio Silva, Abdias, Marinês, 
Domingos Pecci e tantos outros mestres 
brasileiros da músicao

irmão Rivânio Almeida Santos e o 
jornalista Zema Ribeiro desenvol-
vendo um trabalho voluntarioso, 
na base da paixão e que rendeu 
um acervo documental e imagé-
tico das figuras musicais que pro-
duzem no cenário. Alguns deles 
produzindo desde a década de 
50, e muitos correndo o risco de 
ficar sem um registro. Então foi 
um projeto importante publicado 
quinzenalmente em O Imparcial 
para que eles fizessem parte dis-
so, desse material que servirá de 
base para outros artistas.

Sobre a ideia de publicar um li-
vro com as reportagens?

Sim. Nós queremos publicar 
um livro para que esse acervo fi-
que à disposição de pesquisado-
res, estudantes, músicos, porque é 
algo que retrata não só a trajetória 
deles, mas de todo um contexto 
em que eles produziram, vivencia-
ram. Ao longo da série perdemos 
o Léo Capiba, logo após a entre-
vista que fizemos com ele, e ele 
fez parte de um trabalho impor-

tante para a produção musical. 
Esse material é sobre a história 
da nossa música. O Choro mara-
nhense  vem desde o século XIX 
quase ao mesmo tempo em que 
surgia no Rio de Janeiro. 

Queremos publicar o livro e 
lançá-lo, além de São Luís, nas ca-
pitais: Rio de Janeiro, Brasília, São 

Paulo e Recife, também elaboran-
do um projeto de circulação des-
sa publicação. Nossa ideia é doar 
esse material para bibliotecas, ins-
tituições educacionais, de música. 

Então, fechou-se um ciclo?
Está faltando documentar os 

músicos do interior do estado e 
da nova geração, dos novos gru-
pos que estão surgindo, fazen-
do fusões e bebendo dessas in-
fluências. Mas precisamos de um 
tempo para coletar esse material. 
Sabemos que as cidades de Ca-
xias, São Bento, Viana têm muitos 
músicos, mas para esse trabalho 
precisamos de um projeto insti-
tucional para viabilizar essa pes-
quisa. É um desafio maior que a 
gente quer realizar via leis de in-
centivo, editais oficiais.  E aí nesse 
momento, iremos também fazer 
o registro em vídeo para posterior-
mente produzir o documentário 
com essas entrevistas. 

Quando foi que o choro profis-
sionalmente entrou na sua vida?

Eu tenho um programa na Rá-
dio Universidade, o Chorinhos e 
Chorões, desde 1991. Inicialmen-
te era só programação musical e 
que foi crescendo, ganhando o 
papel de articulador, mobiliza-
dor, movimentando a cena. Nes-
se tempo passaram  entrevista-
dos importantes como Silvério 
Pontes e Zé da Velha,  Paulinho 
Pedra Azul, Yamandú Costa, Jor-
ge Cardoso e muitos outros tam-
bém aqui do Maranhão. O pro-
grama se tornou um importante 
espaço de divulgação do Choro 
há 24 anos e eu fico feliz de po-
der contribuir com a cena local. 
Na verdade quando fui convida-
do para fazer o programa de rá-
dio, como Sociólogo, não pensei 
duas vezes sobre qual vertente 
da música iria trabalhar. 

Sobre o Clube do Choro em que 
você foi o fundador?

Foi em 2002, logo depois da 
realização do Festival Interna-
cional de Música, que sentimos 
a necessidade de criar com al-

guns músicos o Clube do Choro, 
que inicialmente funcionou na 
Associação do Pessoal da Caixa 
e depois, no Chico Canhoto de 
2007 a 2010. Cada grupo rece-
bia um convidado de variadas 
vertentes musicais. No começo 
o pessoal mais tradicional estra-
nhou um pouco essa mistura. 

E qual foi o encontro mais inu-
sitado que aconteceu?

Foi o Choro Pungado, um gru-
po com influência do cacuriá, tam-
bor de crioula, blocos tradicio-
nais e ao mesmo tempo levando 
a música popular com o Choro, 
fazendo uma leitura chorística, 
utilizando isso tudo como matéria 
prima para a leitura chorística. E 
a música maranhense, a exemplo 
de Boi de Lágrima (Makarra), com-
posições de Cesar Teixeira, Josias 
Sobrinho, só para citar alguns, tem 
informações muito fortes do Cho-
ro na sua estrutura. Esse tipo de 
leitura passou a se desvelar mais. 
O novo só surge da mistura, do 
encontro de vertentes.

O choro também faz parte da sua 
vida acadêmica?

Eu sou sociólogo da Cáritas des-
de 1999 e dei uma pausa desses 
projetos de choro para desenvol-
ver a minha dissertação de mestra-
do tentando unir as políticas pú-
blicas com a paixão pela música: 
a identidade regional e as políti-
cas públicas. O tema foi A Música 
Popular Maranhense e a Questão 
da Identidade Cultural Regional 
tratando de como surge  essa tal 
música, como surgiu uma estética 
musical a partir da década de 70 
com o aparecimento do Laborarte, 
que bebeu da cultura popular e ti-
nha como membros artistas como 
César Teixeira, Sérgio Habibe, Jo-
sias Sobrinho, produzindo música 
para o teatro, o que acabou crian-
do uma estética nova.

Isso fez com que o músico e 
cantor Papete lançasse um disco 
em 1978, o Bandeira de Aço, pelo 
selo Marcus Pereira, com com-
posições desses artistas e que foi 
um grande marco que fez com 
que a elite passasse a ver a cultura 
popular com outros olhos, uma 
cultura popular que até então era 
marginalizada. E aí vem os anos 
80 que trouxe uma música que 
se expandiu, mas perdeu em ter-
mos de conteúdo político, de re-
sistência. Vai até aí esse trabalho 
que também penso em publicar 
posteriormente. 

E quando é que surge o Ricarte 
compositor?

Eu já escrevia algumas poe-
sias que mais se pareciam com 
letra de música. Quando o meu 
pai morreu há 10 anos, veio uma 
letra de uma vez só, o Chorinho 
de Herança que eu passei para o 
Chico Nô e para o Chico Canhoto 
e o Chico Nô  musicou ela com-
pleta, sem mudar nada e até gra-
vou no disco dele.

A partir daí as coisas começa-
ram a fluir. Mostrei para o cantor 
Gildomar Marinho a letra Pra Cho-
rar no Rio, assim como Baleira a 
Esmo, que  foi outra composição 
que surgiu; depois fiz Chorinho 
de Amor Total, com Betto Perei-
ra e a parceria com Neto Peperi, 
Conversa pra Dois (Samba da La-
pada), dentre outras. Tenho até 
um projeto de reunir essas mú-
sicas em um CD só para tê-las 
reunidas. Essas coisas vão dando 
sentido para a vida da gente. Nós 
somos seres muito complexos, 
então acho que é bom a gente 
ocupar, construir algo que enri-
queça o lugar em que a gente está.

Tem sido enriquecedores 
esses saraus, o clima 
de convivência, a 
música... Lá os músicos 
são protagonistas. É 
preciso ter um público 
que respeite isso, esse 
ambiente propício para a 
essa prática
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 Público aprova projeto 
“Mais Cultura e Turismo”

Grandes diretores de filmes 
de animação vão estar presentes 
no 3º Festival Maranhense de 
Animação, que acontece de 3 
a 7 de novembro, no Cine Praia 
Grande e Cine Teatro da Cida-
de. Eles estarão exibindo seus 
filmes, participando do corpo 
de jurados da mostra compe-
titiva e ministrando as ofici-
nas O ator no papel: Atuação 
de personagem em animação, 
com Rosana Urbes, Animação 
em Areia, com Ana Lúcia Godoy, 
Oficina de Desenho Animado 
– Animação 2D, com Maurício 
Squarisi e a de Storyboard, com 
Carlos Filizola.

As inscrições começam a 

partir de amanhã (19). Os in-
teressados podem enviar um e-
mail para o Instituto Formação 
(formação@formacao.org.br), 
indicando no assunto o nome 
do curso que pretende se ins-
crever. As vagas serão por or-
dem de inscrição. Estudantes 
ou ex-estudantes de institui-
ções públicas de ensino terão 
preferência. Mais informações 
podem ser adquiridas no site 
http://formacao.org.br/, pelo 
link Maranime.

Rosana Urbes ministrará a 
oficina O ator no papel: Atuação 
de personagem em animação e 
exibirá na abertura do 3º Ma-
ranime o curta Guida, que foi 

premiado no Festival de Anima-
ção de Annecy, na França. Urbes 
tem oito anos de experiência 
profissional nos estúdios Dis-
ney, trabalhou nos filmes Mu-
lan, Tarzan, Lilo&Stitch, entre 
outros. Há dois anos, criou a RR 
Animation Films, em São Pau-
lo, em parceria com Rune Ben-
nicke, supervisor de animação 
da DreamWorks. Desde então, 
produz animações para filmes 
(Asterix e Encantada), comer-
ciais para Kellogs, Disney e Hu-
ggies, além de gerenciar o de-
senvolvimento de projetos de 
animação, desenho e ilustra-
ções para livros.

Sócia-diretora da Giroscó-

pio Filmes, Ana Lúcia Godoy 
é formada em Imagem e Som 
pela UFSCar. Foi Assistente de 
direção em filmes de publici-
dade, tendo passado pelas pro-
dutoras Trattoria, O2 e Dínamo 
(todas em São Paulo). Parale-
lamente, é produtora e mon-
tadora em projetos de curta-
metragem. Sua oficina no 3º 
Maranime será Animação em 
Areia, onde vai trabalhar esse 
elemento como possibilidade 
de criação. Participará da Mos-
tra Competitiva Infantil com o 
vídeo Virando Gente.

Maurício Squarisi é rotei-
rista e diretor com mais de 30 
anos de experiência em cinema 

de animação. De 1982 a 2014 
realizou 16 filmes autorais no 
segmento, entre eles, o longa 
Café: um Dedo de Prosa, que 
será exibido no Festival des-
te ano. Ele ministrará a Ofici-
na de Desenho Animado – Ani-
mação 2D, com utilização de 
mesas-de-luz e digitalizadora. 
Na oficina, serão desenvolvidos 
roteiros, story-board, estudo e 
definição do grafismo, anima-
ção (desenho das sequências) 
em papel, digitalização, cria-
ção e gravação da trilha sono-
ra e edição.

Storyboard será a oficina mi-
nistrada por Carlos Filizola, que 
trabalha com animação desde 

1998, quando participou de fil-
mes publicitários para marcas 
como Correios, Elma Chips e 
Kellogg’s, com personagens da 
Warner, Hanna-Barbera, entre 
outros. Responsável por Anima-
ção e coordenação de vinhetas e 
séries para o Cartoon Network, 
atualmente é coordenador de 
produção e gerenciamento de 
deliveries para as séries Peixo-
nauta, que será exibido no 3º 
Festival Maranhense de Ani-
mação. A proposta da oficina 
é a de orientar a produção de 
storyboard de animação em que 
os participantes da oficina de-
senvolvam umas sequências que 
serão apresentadas por grupos.

Projeto realizado por meio das secretarias de Estado da Cultura e de Turismo tem como objetivo 
valorizar a cultura local do novo cenário musical maranhense e a fomentação do turismo

CINEMA

Inscrições para oficinas de animação no Maranime

A 
Praça Nauro Machado lo-
tada marcou a retomada 
do Projeto ‘Mais Cultura 
e Turismo’ em São Luís. 

Depois de uma temporada, em 
julho e agosto, o projeto do go-
verno do Maranhão, realizado 
por meio das Secretarias de Es-
tado da Cultura (Secma) e a de 
Turismo (Setur), foi retomado 
noite da  última sexta-feira (16) e 
segue por todas as sextas-feiras 
e sábados deste mês, com pro-
gramações no Centro Histórico 
e no Espigão Costeiro. 

Na programação, a cantora 
Camila Reis, a banda Pedegin-
ja e o cantor Phill Veras anima-
ram o público, que lotou a Praça 
Nauro Machado desde as 19h. 
A presença de artistas do Ma-
ranhão visa valorizar a cultura 
local do novo cenário musical 
maranhense.

 “O governo do estado está 
aqui reforçando a valorização 
da música maranhense, propor-
cionando espaço para novos ta-
lentos e ocupando os nossos be-
líssimos espaços públicos com 
uma inovadora programação à 
população local e aos turistas”, 
destacou o secretário de Esta-
do de Cultura, Felipe Camarão.

 O projeto reafirma o  obje-
tivo do governo Flávio Dino de 
ampliar o acesso a atividades de 
cultura e lazer. 

Na primeira temporada, em 
São Luís, espaços públicos que 
estavam abandonados foram 
revitalizados pela atual gestão 
com programação vasta e  arte 
da melhor qualidade.

A turista alemã Ronja Mi-
koleit estava acompanhando 
a programação e aproveitou o 
momento para conhecer e apre-
ciar a diversidade cultural  e rit-

Programação

Dia 23 de outubro 

19h – Loopicinico

20h30min – Marcos Magah

22h – Chico Nô

 

Dia 24 de outubro (Infantil) 

17h – Espetáculo “O Baú 

Mágico”

18h30min - Casimiro Coco 

– Lendas

 

Dia 30 de outubro 

19h – Tiago Maci

20h30min – Show ‘Uma é 

pouco, duas é bom, três é 

melhor ainda’ – com Camila 

Boueri, Milla Camões e Tás-

siaCampos

22h – Criolina

 

Espigão 

Dia 31 de outubro 

17h – Espetáculo “A Carro-

ça é Nossa”

18h30min – Instrumental 

Pixinguinha

Público lotou a Praça Nauro Machado com a retomada do Projeto "Mais Cultura e Turismo", que contou com apresentações de shows de artistas maranhenses 

Banda Pedeginja mostrou toda sua versatilidade e composições autorais para o público na Praça Nauro Machado

mos  típicos do Maranhão. “Es-
tou gostando muito de tudo. É 
impressionante como são belas 
e diferentes as manifestações 
culturais de São Luís”, falou en-
cantada a turista.

Para os artistas da terra, é 
hora de celebrar e aproveitar o 
novo momento de efervescên-
cia cultural. 

“Só tenho a agradecer por 
essa oportunidade de mostrar 
a minha música aqui na minha 
cidade. O Maranhão tem muitos 
talentos. Valorizar isso é mara-
vilhoso”, opinou o cantor Phill 
Veras, que encerrou a noite de 
apresentações.
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MÚSICA
Ponto Sem Nó
O projeto “Samba, chorinho, futebol e cerveja”, com o grupo 
“Ponto sem Nó”  e convidados, recebe neste domingo, 18 de 
outubro, os sambistas e compositores Herivelton Nunes  e 
o professor Carlos Benedito do Centro de Cultura Negra do 
Maranhão, num grande especial ao mestre Cartola. Local: 
Base do Comandante na Madre Deus a partir das 17h. 
Informações: 99909-9608

MC Leozinho
Faz show dia 23 de outubro (sexta-feira) - Local: 
Mandamentos Hall – R. das Andorinhas, 1 – Ponta do 
Farol. Atrações: MC Leozinho, Levada do Teco, Bruno 
Shinoda e DJ Rogério Mix. Ingressos: pista: R$ 50, 
camarote: R$ 70, front: R$ 80
Ponto de Vendas: Quarup Games Tropical Shopping, 
Visotica Rio Anil Shopping, Tim Colares Moreira e 
Bilheteria Digital no Rio Poty e Shopping da Ilha

Paula Toller em São Luís
A cantora Paula Toller, apresentará o show “Transborda” dia 
24 de outubro na Casa das Dunas às 22h. Ingressos 3º lote 
disponíveis nos valores de R$ 80 (Front) e R$ 150 (Camarote) 
na Bilheteria Digital (Rio Poty e Shopping da Ilha), Ótica da 
Gente (Shopping São Luís) e 100% Vídeo (Av. Holandeses e 
Cohama). Informações: 3227-5068 e 98155-9040.

Mastruz com Leite
Show do forró Mastruz com Leite, será realizado 
dia 24 de outubro (sábado) no Mandamentos Hall. 
Atrações: Banda Matruz com Leite, Bruno Shinoda 
e DJ Rogério Mix. Ingressos: pontos de vendas: 
Quarup Games – Tropical Shopping – (98) 3235-4111 e 
Bilheteria Digital – Rio Poty Hotel – (98) 3015-3017

São Luís Capital do Samba
Dia 30 de outubro, às 19h, no Largo do Caroçudo 
(Madre Deus), lançamento do Projeto São Luís - Capital 
do Samba com o Show “Na Página da História: Uma 
Homenagem a Cristóvão Alô Brasil”. Uma produção 
do Grupo Madrilenus, aberto ao público. O projeto tem 
apoio da Antarctica, através da Lei de Incentivo à 
Cultura (SECMA) terá mais 3 edições nos dias 8/11, 2 e 
13 de dezembro. 

Bar das Coleguinhas
Com a dupla Simone & Simaria, Sexta-feira, 31 de 
outubro de 2015 no  Cais da Alegria – Aterro do 
Bacanga. Ingressos: Primeiro lote: Arena R$ 25; Front: 
R$ 50 à venda: Óticas Diniz. Tim Colares Moreira, 
Bilheteria Digital no Shopping da Ilha e Rio Poty Hotel e 
Fazenda Open Music

Luau da Toca do Trovão 
Dia 31 de outubro (sábado) às 22h, estará de volta o 
Luau do Trovão com a Tribo de Jah, a partir das 22h, na 
Toca do Trovão – Praia do Araçacy. E os badalados DJs 
Carol Legally e Diogo Accioly. Valores: R$ 40 pista, R$ 
60 deck praia e R$ 80 deck front. Pontos de venda: Site 
amoingresso.com e Bilheteria Digital (Shopping da Ilha 
e Rio Poty Hotel). Informações: (98) 98906-2444.

É Muita Luxúria
Dia 31 de outubro (sábado) de 2015. Local: 
Mandamentos Hall – R. das Andorinhas, 1 – Ponta do 
Farol. Atrações: É Muita Luxuria, Levada do Teco, Bruno 
Shinoda e Dj Bolacha. Ingressos: Lote promocional 
– Pista: R$ 40/Camarote: R$ 60/Front: R$ 80.  Ponto 
de Vendas: Quarup Games, Tropical, Visótica Rio Anil 
Shopping, TIM Colares Moreira e Bilheteria Digital ( Rio 
Poty e Shopping da Ilha).

11º Tributo ao Rei do Baião
Será realizado dia 5 de dezembro de 2015 (sábado) 
a partir das 15h na Batuque Brasil – Cohama 
– o 11º Tributo ao Rei do Baião – Luiz Gonzaga. 
Participações de: Flávio José, Flávio Leandro (poeta 
cantador), Joquinha Gonzaga e várias atrações locais. 
Ingressos ainda não divulgado pela produção. 

BARES & BOATES
Queen Dance
E quem comanda a pista de dança da boate GLS mais 
interessante da ilha, neste sábado (24) a partir das 
22h30, é o som eletrônico do DJ Marconni Cutrim. E 

FILMES

>> DIRETAS
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>> HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 a 20/04

TOURO 21/04 a 20/05

VIRGEM 23/08 a 22/09

LIBRA 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

PEIXES 20/02 a 20/03

AQUÁRIO 21/01 a 19/02

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

GÊMEOS 21/05 a 20/06

CÂNCER 21/06 a 21/07

LEÃO 22/07 a 22/08

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

mais: apresentação de voz e violão com cantor Kléris. 
Ingressos até meia noite, R$ 10. A boate ica localizada 
na Av. Jerônimo de Albuquerque, 200, no Retorno da 
Forquilha.  

Seresta ao Vivo
Todas as Sextas (às 19h) e aos Sábados (12h) no Bar da 
Lú – Avenida Edson Brandão – Anil (em frente a antiga 
sede do Clube Lítero) com a Banda Skema Musical 
Show. Entrada franca

TEATRO
Diálogo dos Pênis
Espetáculo de teatro comédia com os atores Roberto 
Pirilo e Roberto Lopes, dias 17 (sábado) às 21h e 
18 (domingo) às 19h. Classiicação Etária: 16 Anos. 
Duração: 105 min. Ingressos: Plateia R$ 60 / Frisa e 
Camarote R$ 50 / Balcão e Galeria R$ 40. Produção: 
Moraes Junior Produções

Disneylândia e o Livro da Fantasia
Espetáculo de ballet com alunas do Centro de 
Movimento Soraya Lira, dias 20 (terça) e 21 (quarta) – 
Teatro Arthur Azevedo – Rua do Sol, Centro Histórico. 
Classiicação Etária: Livre. Duração: 60 min. Ingressos: 
Plateia R$ 50 / Frisa R$ 45 / Camarote R$ 40 / Balcão 
R$ 35 / Galeria R$ 30.Produção: Centro de Movimento 
Soraya Lira

30 Anos Espaço Dança
Espetáculo de ballet com alunas do Espaço Dança 
Myriam Marques, dias 22 (quinta) e 23 (sexta) às 20h30. 
Classiicação Etária: Livre. Duração: 60 min.Ingressos: 
Plateia e Frisa R$ 55/Camarote R$ 45/Balcão e Galeria 
R$ 40. Produção: Espaço Dança Myriam Marques

FESTAS 
Festa dos Comerciários
Será realizada dia 19 de outubro a partir das 14h no Cais 
da Alegria – Aterro do Bacanga. Atrações: Silvano 
Salles, Bruno Shinoda, Forró do Império entre outras 
participações. Ingressos: até 16h R$ 10 – 500 ingressos 
por 1 kilo de alimento não perecível

EVENTOS
Galinha Pintadinha
Ainda dá tempo de aproveitar os últimos dias da Vila da 
Galinha Pintadinha no Rio Anil Shopping. Até o dia 23 
de outubro a Galinha e toda a sua turma fazem a festa 
na Praça de Eventos, nos seguintes horários: Segunda à 
quinta, das 13h às 21h; - Sexta e sábado, das 10h às 22h; 
Domingos e feriadosdas 12h às 21h. A programação é 
GRATUITA!

Maranhão na Tela
A oitava edição do Festival Maranhão na Tela já está 
conirmada e acontecerá de 20 a 30 de janeiro de 
2016, no Centro de Criatividade Odylo Costa, ilho. 
Inscrições até dia  20 de outubro através do site www.
maranhaonatela.com.br Informações: Mavi Simão 
(9.9966.3333)

3º Festival Maranhense de Animação
Será realizado no Cine Praia Grande e no Cine 
Teatro, entre os dias 03 e 07 de novembro, em São 
Luís e mostras paralelas em outras cinco cidades 
maranhenses (Capinzal do Norte, Lima Campos, 
Pedreiras e Santo Antônio dos Lopes).O evento é 
realizado pelo Instituto Formação, por meio do Núcleo 
Popular de Audiovisual. Mais informações no site 
https://maranime.wordpress.com/

CURSOS & CONCURSOS
Curso de Gerenciamento
De Carreira para Personal Trainers voltado para 
educadores físicos e alunos de Ed. Física com o 
consultor Thiago Lima “Panda”. Dia 17 de Outubro 
(sábado) das 8h às 18h na Academia Personal Group 
na Vila Premier, Ponta D´Areia. Inscrições: na sede da 
Personal Group. Preços: R$ 150 (proissionais) e R$ 100 
(estudantes e professores da Personal) Informações: 
(98) 3015-8786.

Machado, Marcos Veras – CINESYSTEM RIO ANIL 
SHOPPING Sala 3.Sessões: 14h30, 16h30, 18h30, 20h45 – 
Todos os dias. 

Quarteto Fantástico 2015 
(EUA, 2015) Gênero: Ação. Classificação Etária: 
12 Anos. Duração: 100 min. Direção: Josh Trank. 
Atores: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan – 
CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING Sala 4 (Dub) 
Sessões: 14h, 19h – Todos os dias

Missão Impossível - Nação Secreta 
(EUA, 2015) Gênero: Ação. Classificação Etária: 
14 Anos. Duração: 131min. Direção: Christopher 
McQuarrie. Atores: Tom Cruise, Jeremy Renner, Rebecca 
Ferguson  - CINESYSTEM RIO ANI SHOPPING. Sala 4 
(Dub) Sessões: - 16h10, 21h10 - Todos os dias 

De Volta para o Futuro 
(EUA, 1985) Gênero: Aventura. Classiicação Etária: Livre. 
Duração: 116 min. Direção: Robert Zemeckis. Atores: Michael J. 
Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas 
F. Wilson, Marc McClure, Wendie Jo Sperber, George DiCenzo 
- Sinopse - Um jovem aciona acidentalmente uma máquina 
do tempo construída por um cientista em um Delorean, 
retornando aos anos 50. 
CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPIN. Sala 2 (Leg) Sessão: 
17h(B) – somente quarta.

De Volta Para o Futuro 2 
(EUA, 1989) Gênero: Aventura. Classiicação Etária: 12 Anos. 
Duração: 108 min. Direção: Robert Zemeckis. Atores: Michael 
J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson – Sinopse - O 
cientista Doc Brown leva Marty  Fox) e sua namorada para o 
ano 2015, com a inalidade de resolver uma questão familiar 
no futuro deles. CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING. Sala 
2 (Leg) Sessão: 22h05 (B) – somente quarta.

De Volta Para o Futuro 3 
(EUA, 1990) Gênero: Aventura. Classiicação Etária: 10 Anos. 
Duração: 118 min. Direção: Robert Zemeckis. Atores - Michael 
J. Fox, Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson – Sinopse - Após 
de receber uma carta de Doc  datada de 1885, Marty McFly 
decide viajar para o Velho Oeste, no dia 2 de setembro do 
mesmo ano.CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPING. Sala 2 
(Leg) Sessão: 2205 (A) – exceto quarta

CINE PRAIA GRANDE

Selma – Uma Luta pela Igualdade 
(Reino Unido, EUA) Gênero: Drama. Classiicação Etária: 14 
Anos. Duração: 128 min. Direção: Ava DuVernay. Atores: David 
Oyelowo, Tim Roth, Tom Wilkinson – Sinopse - Cinebiograia 
do pastor protestante e ativista social Martin Luther King. 
Sessões: 14h: Quinta e Terça, 16h: Sexta e Segunda, 18h: 
Quinta e Domingo, 20h: Segunda e Quarta

Que Horas Ela Volta? 
(Brasil, 2015) Gênero: Drama. Classificação Etária: 12 
Anos. Duração: 111 min. Direção: Anna Muylaert. Atores: 

Notícias e novidades com maior interesse poderão 
surgir. Ao tratar de negócios com outras pessoas, 
saiba avaliar suas possibilidades e as dos outros. 
Até amanhã, algo poderá dar muito lucro.

As ações corretivas, discussões demoradas, 
demandas e toda e qualquer questão que se ligue 
aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela 
e coragem. Conte com os amigos e principalmente 
com pessoas da sua convivência.

Você está predisposto a ter um episódio amoroso 
neste dia, que lhe dará no futuro muitos 
aborrecimentos. Evite, portanto, qualquer coisa 
neste sentido. 

As oposições e críticas frequentes deverão ser 
evitadas, juntamente com as ações violentas. Terá 
sucesso inanceiro, proissional e social e bastante 
felicidade, na vida sentimental e amorosa.

Variável, pois haverão boas e negativas 
inluências. Mas para que tudo saia a seu 
gosto deverá usar de tato, inteligência e perícia 
principalmente ao tratar de negócios. Êxito 
romântico.

Deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos 
em estradas, ao entrar em contato com máquinas, 
fogo e eletricidade e com tudo que possa lhe 
prejudicar isicamente. Êxito em assuntos ocultos.

Bom aspecto astral para viagens, transportes e 
novos empreendimentos imobiliários. Contudo, 
a falta de constância poderá prejudicar seus 
objetivos inanceiros e proissionais.

Dia muito bom para você. Entender-se-á 
perfeitamente com sua família e com seus 
superiores e colegas de trabalho e lucrará 
bastante se poupar seu dinheiro. 

Aproveitando suas oportunidades para fazer novas 
amizades e arquitetar novos planos para ganhar 
dinheiro, demonstrará ser prático. Tudo estará 
bem neste dia e até depois de amanhã. Esteja 
atento para uma novidade.

Inluxos excepcionalmente benéicos para a 
sua vida em conjunto com as outras pessoas, o 
trabalho e as conissões. Evite a precipitação e os 
gastos supérluos. 

Dia que lhe poderá trazer desentendimentos no 
ambiente de trabalho e até atritos e discussões, 
mesmo com pessoas desconhecidas. Evite, pois, 
para o amor, viagens e negócios. 

Evite, neste dia, questões com vizinhos e a 
pressa. Os amigos leais o ajudarão em qualquer 
diiculdade e conseguirá realizar boa parte de 
seus anseios e desejos. 
 

INGRESSOS

CINESYSTEM: Segunda, Terça e Quarta: Sessões 2D Inteira: R$ 8,00 3D: R$ 10,50 ; Quinta-feira: 2D Inteira R$ 20; meia R$10. Inteira: 3D R$25; meia: R$12,50 Quinta-feira do Beijo: Sessões 2D - R$ 19 (inteira) Sessões Inteira 3D R$ 
24. Sexta, Sábado, Domingo e Feriados: Sessões  2D  - R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) Sessões 3D - R$ 25 (inteira) R$ 12,50 (meia) Informações:  (98) 8126-840/3235 – 6165 CINE PRAIA GRANDE Terça a domingo. R$ 14 (inteira) e R$ 7 
(meia); Sessão Popular: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) para as sessões que iniciam até as 15h30. Segunda-feira, todos todos pagam meia (incluindo Sessão Popular)Sessão Infantil: R$ 5. Alunos dos cursos do Odylo Costa Filho pagam R$ 5 
CINEPÓLIS SÃO LUIS SHOPPING - Seg. e ter. (exceto fer.): R$ 18 (o dia todo) R$ 9 (meia).Qua. (exceto fer.): R$ 11 (o dia todo); Qui. (exceto fer.): R$ 17 (o dia todo), Sex., sáb., dom. e fer.: R$ 19 (matinê) e R$ 21 (noite) Salas 3D - Seg. e 
ter. (exceto fer.): R$ 22 (o dia todo) - Dia Promocional! Todos Pagam Meia. Qua. (exceto fer.): R$ 15 (o dia todo), Qui. (exceto fer.): R$ 22 (o dia todo)Sex., sáb., dom. e fer.: R$ 26 (o dia todo)

PRÉ-ESTREIA
Sicario: Terra de Ninguém 
(EUA, 2015) Gênero: Suspense. Classiicação Etária: 16 Anos. 
Duração: 121 min. Direção: Denis Villeneuve. Atores: Emily Blunt, 
Benicio Del Toro, Jon Bernthal, Josh Brolin, Jefrey Donovan, 
Victor Garber  - Sinopse - A CIA está preparando uma audaciosa 
operação para deter o grande líder de um cartel de drogas 
mexicano. Kate Macy (Emily Blunt), policial do FBI, decide participar 
da ação, mas logo descobre que terá de testar todos os seus limites 
morais e éticos nesta missão. UCI KINOPLEX SHOPPING DA 
ILHA Sala 6 2D Sessão: 21h20 – exibe somente na sexta, sábado e 
domingo

ESTREIAS
Operações Especiais 
(Brasil, 2015) Gênero: Ação. Classificação Etária: 14 Anos. 
Duração: 99 min. Direção: Tomas Portella. Atores: Lázaro 
Ramos, Fabrício Boliveira, Cleo Pires, Fabiula Nascimento, Antonio 
Tabet, Fábio Lago, Gero Camilo, Gillray Coutinho, Gustavo Hadba 
Marcos Caruso e Thiago Martins – Sinopse - Em São Judas do 
Livramento, interior do estado do Rio de Janeiro, o aumento da 
criminalidade é alarmante. Uma equipe de operações especiais da 
polícia é enviada à cidade. Depois de dois meses, mudanças são 
visíveis; os crimes diminuem. A equipe de policiais é vista como 
heroica. UCI KINOPLEX SHOPPING DA ILHA Sala 8 2D 
(Nac) Sessão: 13h35 – não exibe quinta, terça e quarta -, 15h45, 
17h55, 20h05, 22h15. CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 
3 (Nac) Sessões: 16h15, 18h50, 21h15. CINESYSTEM RIO ANIL 
SHOPPING Sala 2 (Nac) Sessões: 14h20, 16h50, 19h20, 21h50 – 
Todos os dias

A Colina Escarlate 
(EUA, 2015) Gênero: Terror. Classiicação Etária: 16 Anos. Duração: 119min. 
Direção: Guilhermo del Toro. Atores: Tom Hiddleston, Charlie Hunnam, 
Jessica Chastain, Mia Wasikowska, Cushing, Burn Gorman, Jim Beaver, 
Leslie Hope, Sra. McMichael – Sinopse - Apaixonada pelo misterioso 
Sir Thomas Sharpe, a escritora Edith Cushing muda-se para sua sombria 
mansão no alto de uma colina. Habitada também por sua fria cunhada 
Lucille Sharpe, a casa tem uma história macabra e a forte presença de 
seres de outro mundo não demora a abalar a sanidade de Edith. UCI 
KINOPLEX SHOPPIN DA ILHA Sala 7 2D. Sessão: 22h20. Sala 7 2D 
(Dub) Sessões: 14h50, 17h20, 19h50. CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING 
Sala 2 (Dub) Sessão: 22h05(A) – exceto quarta – Sala 4 (Leg) Sessão: 20h30

EM CARTAZ

Maze Runner: Prova de Fogo 
(EUA, 2015) Gênero: Aventura. Classificação Etária: 12 Anos. 
Duração: 131 min. Direção: Wes Ball. Atores: Dylan O´Brien, Kaya 
Scodelario, Thomas Brodie -Sangster – UCI KINOPLEX SHOPPING 
DA ILHA. Sala 1 2D (Dub) Sessão: 22h10. Sala 6 2D (Dub) Sessão: 21h20 
CYNESYSTEM RIO ANIL SHOPPING. Sala 2 2D (Dub) Sessões: 
16h20, 22h.  CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 2 (Dub) Sessão: 
20h15
Hotel Transilvânia 2 (EUA, 2015) Gênero: Aventura. 
Classificação Etária: Livre. Duração: 90 min. Direção: 
Genndy Tartakovsky. Atores: Adam Sandler, Kevin James, Steve 
Buscemi – Sinopse - Sequência de Hotel Transilvânia, de 2012. 
UCI KINOPLEX ILHA SHOPPING Sala 1 2D (Dub) Sessão: 
16.Sala 1 3 D (Dub) Sessões: 14h, 18h, 20h10 CINESYSTEM 

SHOPPING RIO ANIL Sala 5 2D (Dub) Sessões: 15h15, 17h30, 
20h - Todos os dias. CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 
2 D (Dub) Sessões: 15h10, 17h20, 19h40 (A) – exceto quarta. Sala 
4 (Dub) Sessão: 15h40. Sala 8 (Dub) Sessões: 14h30(C) – somente 
sábado e domingo -, 16h45

Perdido em Marte 
(EUA, 2015) Gênero: Ficção Cientíica. Classificação Etária: 14 
Anos. Duração: 141min. Atores: Matt Damon, Jessica Chastain, 
Kate Mara... – UCI KINOPLEX Sala 2 3D. Sessão: 21h40. Sala 
2 3D (Dub) Sessões: 13h10, 16h, 18h50 Sala 7 Sessão: 22h 
CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 6 (Dub) Sessão: 
21h30. Sala 8 (Leg) Sessão: 19h, 22h19.CINESYSTEM RIO 
ANIL SHOPPIN. Sala 5 2D (Dub). Sessão: 22h – Todos os dias. 
Sala 5 2D (Dub) Sessão: 22h – Todos os dias

Peter Pan 2015 
(EUA, 2015) Gênero: Aventura. Classiicação Etária: 10 Anos. 
Duração: 111min. Direção: Joe Wright. Atores: Levi Miller (II), 
Garrett Hedlund, Hugh Jackman – UCI KINOPLEX SHOPPIN 
DA ILHA Sala 3 3XPLUS 3D (Dub). Sessões: 13h – não exibe 
quinta, terça e quarta. Sala 3 3XPLUS 3D Sessão: 22h20. 
Sala 6 2D (Dub) Sessões:14h, 19h.CINESYSTEM RIO ANIL 
SHOPPING  Sala 6 2D (Dub) Sessões: 14h10, 19h10 – Todos os 
Dias. Sala 6 3D (Dub) Sessões: 16h40, 21h30 – Todos os dias.
CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 1 (Dub) Sessões: 15h, 
17h30. Sala 6 (Dub) Sessão: 16h. Sala 9 (Dub) Sessões: 15h30, 18h10, 
21h. Sala 10 (Dub) Sessão: 14©  - somente sábado e domingo. Sala 
10 (Leg) Sessões: 16h30, 19h10, 22h

Vai que Cola - O Filme 
(Brasil, 2015) Gênero: comédia. Classificação etária: 12 
anos. Duração: 94 min. Direção: César Rodrigues. Atores: 
Paulo Gustavo, Cacau Protásio, Catarina Abdalla, Marcus Majella, 
Samanta Schmutz, Fernando Caruso, Emiliano D´Avila, Fiorella 
Mattheis, Oscar Magrini, Werner Schünemman, Márcio Nieling. – 
UCI KINOPLEX SHOPPIN DA ILHA Sala 4 2D (Nac) Sessões: 
14h10, 16h15, 18h20, 20h25, 22h30 Sala 5 (Nac) Sessões: 13h20, 
15h25, 17h30, 19h35, 21h50 CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING 
Sala 5.Sessões: 15h50, 18h20, 20h45.Sala 7 (Nac) Sessões: 
14h45 (C) – somente sábado e domingo -, 17h, 19h20, 21h45 
CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING Sala 1 2D. Sessões: 
13h50, 16h, 18h20, 20h30 – Todos os dias. 

A Travessia 
(Estados Unidos, 2015) Gênero: Festival. Classificação Etária: 
12 Anos. Duração: 123min. Direção: Robert Zemeckis. Atores: 
Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon. – UCI 
KINOPLEX SHOPPING DA ILHA Sala 6 3D (Dub) Sessão: 
16h20 CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING  Sala 6 (Leg) Sessão: 
18h40. Sala 8 (Dub) Sessão: 18h20. Sala 10 (Leg) Sessão: 21h40
Horas de Desespero (EUA, 2015) Gênero: Ação. Classiicação 
Etária: 16 Anos. Duração: 103 min. Direção: John Erick Dowdle. 
Atores: Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell  - CINEPÓLIS 
SÃO LUIS SHOPPING  Sala 4 (Leg) Sessão: 18h

Entrando Numa Roubada 
(Brasil, 2015) Gênero: Ação. Classificação Etária: 14 Anos. 
Duração: 77 min. Direção: André Moraes. Atores: Debora 
Secco, Lucio Mauro Filho, Julio Andrade, Bruno Torres, Ana Carolina 

Fazenda  
Open Music
Neste domingo, dia 18 de outubro de 
2015 (domingo), às 16h, será realizada 
a comemoração do aniversário da 
Fazenda Open Music - Local: Fazenda 
Open Music – AV. São Luís Rei de 
França/Turú. Atrações: Forró Real, 
Forró de Farra, Forró Bambam, 
Filhinho de Papai, Forró Pankada, Vida 
Dplay, Esfregue Dance e Eli Cantor. 
Porta liberada até as 18h. Informações: 
(98) 3015-3017 / 98155-9040

Sessões: 14h: Sexta, 
Segunda e Quarta, 16h: Quinta e Terça, 18h: Sexta, Segunda e Quarta,  20h: 
Quinta e Domingo

Cobain: Montage OF Heck 
(EUA) Gênero: Documentário. Classiicação Etária: 14 Anos. Duração: 135 
min. De Brett Morgen. Atores: Kurt Cobain, Courtney Love, David Grohl. – 
Sinopse - Documentário sobre o vocalista, guitarrista e compositor Kurt 
Cobain, líder do Nirvana. Sessões: Sexta: 20h; Terça: 18h; Quarta: 16h

SESSÃO INFANTIL

Spacejam - O Jogo do Século 
(EUA) Gênero: Comédia de Animação. Classiicação Etária: Livre. Duração: 
87 min.De Joe Pitka. Atores: Michael Jordan, Bugs Bunny, Bill Murray. – 
Sinopse - Alienígenas querem que Pernalonga e sua turma tornem-se 
a principal atração de um parque de diversões. Prestes a ser capturado, 
Pernalonga propõe jogo de basquete em troca de sua liberdade. Sessão: 
Domingo: 16h30. Ingresso promocional: R$ 5

CINECLUBE AMARCORD

Vício Frenético 
(EUA) Gênero: Drama Policial. Classificação Etária: 18 Anos. Duração: 
109 min. De Abel Ferrara. Atores: Harvey Keitel, Victor Argo. Totalmente 
mergulhado no mundo das drogas e do jogo em Nova York, um tenente de 
polícia (Harvey Keitel) inicia sua descida para o inferno. Ele, no entanto, 
terá uma chance de redenção após dois acontecimentos marcantes: um 
torneio de baseball pelo qual ele arrisca a vida e o trágico estupro de uma 
jovem freira. Sessão: Terça-feira às 20h15. Entrada franca
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LITERATURA

As cartas de Machado
Cartas inéditas de Machado de Assis são doadas à Academia Brasileira de Letras por 

herdeiros de José Veríssimo que guardavam “tesouro” da literatura brasileira

U
m pequeno tesouro li-
terário, guardado com 
esmero durante quatro 
gerações, veio a públi-

co na última quinta-feira (15). 
Dezenas de documentos, fotos e 
61 cartas do crítico e acadêmico 
José Veríssimo, recebidas do es-
critor Machado de Assis, foram 
entregues pela família de Verís-
simo à Academia Brasileira de 
Letras (ABL).

Textos manuscritos, datados 
do início do século passado, e até 
uma fotografia e 12 cartas iné-
ditas do patrono da Academia 
ficaram guardados por décadas 
em um antigo gaveteiro de ma-
deira, que veio passando de ge-
ração em geração e, por último, 
estava no apartamento da apo-
sentada Helena Araújo Lima Ve-
ríssimo, viúva do jornalista Jorge 
Luiz Veríssimo, um dos netos de 
José Veríssimo.

Apesar do valor histórico e 
sentimental do material, a fa-
mília achou melhor entregar a 
guarda dos documentos à ABL, 
que tem condições ideais para 
cuidar e preservar a coleção.  “O 
acervo do José Veríssimo estava 
com o marechal [Inácio José Ve-
ríssimo, filho do acadêmico], que 
era uma pessoa voltada para a 
literatura, apesar de ser militar. 
O marechal organizou o acervo, 
escreveu uma biografia de José 
Veríssimo e depois passou tudo 
para meu marido”, disse Helena.

A decisão de doar os docu-
mentos foi amadurecida em fa-
mília durante dois anos, segun-

do o professor de filosofia Luiz 
José Veríssimo, bisneto de José 
Veríssimo, que destacou o valor 
do acervo para a pesquisa literá-
ria. “Nós, pesquisadores, temos 
um verdadeiro culto sagrado à 
fonte primária. É um momento 
de êxtase, para poder dali fazer 
crescer o conhecimento”.

O primeiro contato com o 
material foi feito pela pesqui-
sadora Ireno Moutinho, especia-
lizada na história de Machado de 
Assis, responsável pela reunião 
da correspondência do patro-
no da Academia em uma obra 
com cinco volumes, engloban-
do 1.289 cartas.

“São dez cartas e dois car-
tões de visita [inéditos]. As cartas, 

que nunca foram publicadas, são 
curtas, coisas que eles trocavam, 
mas são superimportantes. Por-
que às vezes uma que nunca foi 
publicada faz uma ponte entre 
outras duas. Elas eram a forma 
pontual deles mandarem um e-
mail um para o outro”, compa-
rou Irene.

Para o presidente da ABL, Ge-
raldo Holanda Cavalcanti, trata-
se de um acervo precioso e que 
pode incentivar outras famílias, 
detentoras de material histórico 
sobre os acadêmicos, a também 
doarem o acervo à Academia.

“Isto pode despertar a atenção 
de outras pessoas que tenham 
documentos em casa e se dispo-
nham a trazer para a Academia, 

que é a guardiã desse tipo de 
acervo, que é muito difícil de 
ser guardado em casa, pois o 
tempo destrói e aqui temos 
a melhor técnica de conser-
vação de documentos”, disse 
Cavalcanti.

Segundo o presidente da 
ABL, futuramente este ma-
terial poderá ser conhecido 
pelo público, em um próximo 
volume sobre a correspon-
dência de Machado, funda-
dor da Academia e que 
carinhosamente era 
chamado de o Bruxo 
do Cosme Velho, em 
referência ao bairro 
em que ele morou, 
na zona sul do Rio.

Isto pode despertar a atenção 
de outras pessoas que tenham 
documentos em casa e se 
disponham a trazer para a 
Academia, que é a guardiã 
desse tipo de acervo, que é 
muito difícil de ser guardado 
em casa, pois o tempo destrói 
e aqui temos a melhor técnica 
de conservação de documento

Geraldo Holanda Cavalcanti, 
presidente da ABL


