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Ritmos variados serão 
apresentados hoje no XII Gala 

Reynaldo Faray – II Mostra 
de Dança, que contará com 

a participação dos bailarinos 
cubanos Luís Ruben Gonzalez 

e Idannis Perez.
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Um olhar 
diferente
Sob nova direção, o Teatro Arthur Azevedo tem sido alvo de críticas entre 
classe artística e produtores locais por conta do novo modelo de gestão 

C
om uma gestão avaliada pela maioria 
da classe artística e produtores mara-
nhenses como negativa, o diretor do Te-
atro Arthur Azevedo, Américo Azevedo 

Neto, se defende das críticas que vem rece-
bendo, afirmando que só está fazendo o que 
precisa ser feito. 

À frente da casa de espetáculos, a maior do 
Maranhão e a segunda maior do país, Américo 
enfrenta dificuldades, segundo ele, desde que 
assumiu a direção da Casa. “Com 20 dias que 
eu tinha assumido, a ex-secretária me tirou boa 
parte do pessoal que trabalhava na Casa. Me 
diz como eu ia trabalhar sem bilheteiro, com 
apenas três pessoas para fazer uma limpeza 
de um teatro desse tamanho? Tinha que estar 
sujo mesmo. Mas com o apoio do governador 
e com o secretário Felipe Camarão, que enten-
deu a situação, estamos fazendo coisas palia-
tivas que serão definitivas”, destaca Américo.

O teatro vai encerrar as atividades para um 
período de restauração dentro das obras do 
PAC das Cidades Históricas, com recursos do 
governo federal orçados em quase  R$ 3 mi-

lhões. O TAA só retornará com as atividades 
em maio de 2016. Até lá, o desafio será montar 
uma produção, solicitada pelo próprio secretá-
rio de Estado da Cultura, para ser apresentada 
na noite de reinauguração do teatro, com corpo 
de baile, elenco, orquestra e produção do TAA.

Enquanto isso, o diretor afirma que avanços 
já foram feitos, como as parcerias de oportuni-
dades para fomentar a arte e promover a for-
mação de plateia com alunos de escolas públi-
cas. “Nosso objetivo com essa ação, a exemplo 
de outras que já vêm acontecendo desde que 
iniciamos na direção do teatro, é trazer alunos 
para dentro do teatro, despertar e estimular a 
arte de representar, como linguagem de comu-
nicação, incentivando na frequência de salas 
de espetáculos por jovens, crianças e adoles-
centes, estimulando o processo de formação 
de plateia no Teatro Arthur Azevedo”, informa.

Na entrevista que concedeu a O Imparcial, 
vários assuntos foram abordados em torno das 
críticas que vem recebendo da gestão. Améri-
co se diz injustiçado e que o que dizem por aí 
é mentira. 

Entrevista// Américo Azevedo Neto

O que mudou no Teatro com a sua gestão?
Tudo. Estamos tratando o teatro como ele deve 

ser tratado. Veja bem, um ponto alto é a seguran-
ça. Entrava-se no Teatro com muita facilidade. O 
telefone era público, a Xerox era pública. Aqui não 
tinha uma recepção. Tinha um espetáculo, então, 
qualquer pessoa chegava, dizia que era da produ-
ção e entrava. Por onde eu andei, nesses 40 anos 
de teatro, a produção manda uma lista de pessoas 
que ela autoriza a entrar  no teatro. Aí eu  criei uma 
recepção 2, que é a entrada dos artistas e onde va-
mos checando o nome das pessoas que estão lis-
tadas pela produção a entrar. Se o seu nome não 
está ali, você não vai entrar. 

Esse foi um dos assuntos que  rendeu 
muitas críticas...

Sim. E isso causou estranheza. Eu cheguei aqui 
e encontrei histórico de roubo de bolsas, de celu-
lar no camarim, porque entrava todo mundo. Não 
tinha controle. Então, a partir dessa norma, que 
é aplicada em todo lugar, a responsabilidade de 
quem entra é da produção e não do teatro. Não é 
uma atitude ditatorial como dizem por aí. Não é. 
É de segurança e essa é uma atitude irreversível. 
Também tem outro aspecto: se a produção quiser 
botar 150 pessoas, ela entende que não precisa da-
queles 150 ingressos. Então, ela é quem tem que se 
responsabilizar. A questão de fechar a porta que dá 
acesso do palco para a plateia também causou es-
tranheza. Não é para entrar, porque era um entra 
e sai de pessoas toda hora. E tudo isso é  por uma 
questão de segurança. 

Sobre a questão das pautas no 
teatro?

Todas as companhias de te-
atro e dança que nos pedem es-
paço para ensaios, o teatro cede 
e isso sem cobrar nem um tostão, 
desde que seja oficializado por 
escrito. O teatro é do povo. Nós 
fizemos vários espetáculos gra-
tuitos para rede escolar e foi uma 
experiência agradável porque não 
nos causou nem um problema, 
nem nada ficou sujo. Utilizamos 
inclusive o método da troca. A 
companhia nos pede uma pau-
ta gratuita e  nós pedimos um 
espetáculo gratuito para a rede 
escolar. Pronto, isso é ser teatro 
do povo. Não é de pessoas. 

 
Do que os artistas e a classe artística reclamam?

Do que está sendo feito. Estou tratando o tea-
tro como deve ser. 

Não se pode mais tirar fotos dentro do teatro?
Por exemplo, Angela Ro Ro. Disseram que eu 

não permiti que tirassem fotos, gente a caixa do 
teatro é privada. É cedida aos artistas e à produção, 
Ela mandou o povo todo entrar, invadir o teatro.  
Como é que se faz isso na casa do povo? E diga-se 
de passagem ela ainda não pagou o teatro. Angela 
Ro Ro tão brava, ainda não pagou o teatro. Mas to 
deixando levar. As fotos devem ser tiradas na re-
cepção 2, dos artistas.

Teve um ator global, o Hassum,  que ia fuman-
do no camarim, mas nem bem foi alertado já se 
dirigiu para a calçada,  fumou o cigarro e depois 
voltou na boa. É gente de bom senso.  Ele enten-
deu. Ele sabe que hoje não é permitido se fumar 
em lugar fechado. “Ah, o teatro não é do povo”. O 
teatro é do povo. Agora se acontecer alguma coisa 
aqui o governador não vai cobrar do povo, vai co-
brar da direção do teatro.

Pode, desde que no local adequado para isso. 
O teatro tem uma folha de pagamentos e um ho-
rário a ser cumprido que é até as 23h. Passou disso 
alguém tem que pagar hora extra. Então os artis-
tas querem tirar fotos até meia noite. Se eles paga-
rem a hora extra da rapaziada podem tirar até uma 
hora da manhã. Disseram que eu tinha proibido 
a produção de tirar fotos com o público: nada do 
que está sendo dito é comprovado. Disseram que 
eu estou dirigindo o teatro como se fosse meu: O 
teatro não é meu, porque se fosse, muita gente que 

está entrando hoje aqui não entraria mais. Encon-
trei muita loucura quando cheguei aqui.

Loucura de que tipo?
Quem dava a chave do camarim, por exemplo, 

era o guarda, que não tem essa responsabilidade 
do teatro, além de fazer a segurança. Aqui era uma 
festa e essa festa  acabou. As pessoas estranham ter 
que se identificar, esperar ser autorizado a entrar. 
Isso acontece em todo lugar. 

Quanto às pautas do teatro. Qualquer pessoa pode 
solicitar?

Sim, de acordo com o edital, mas tem produtor 
que tinha 20, 30 pautas por ano. Não. Agora todo 
mundo terá direito a pauta. As pautas serão divi-
didas e equilibradas. Se eu der 50 pautas para um 
produtor, como é que ficam as outras produções? 
Outra coisa, nós vamos parar. Então, a partir de 
2016 para pisar no palco do Arthur Azevedo vai pre-
cisar de mérito artístico para ganhar a pauta. Nós 
cedemos uma pauta para uma escola, que não vou 
citar o nome, mas até preservativo a gente encon-
trou depois. 

E isso não é censura?
Não estou censurando nada. O que eu acho é 

o seguinte: o teatro é do povo? É. Mas da plateia. 
Ah, o teatro não está ajudando a classe. A ação do 
teatro é da Secretaria. Quem tem que fazer essa 
política de apoio é a Secretaria de Cultura, e não o 
teatro.  O teatro é apenas uma casa.  

E que critérios serão esses?
Nós priorizaremos quem ti-

ver um histórico cultural e quem 
tiver menos ocupação de pautas. 
Por exemplo, se duas produções 
solicitarem pauta para o mesmo 
dia, vamos dar prioridade para 
a produção que tiver utilizado 
menos pauta no teatro, e que te-
nha tiver mais histórico... E as 
pautas podem ser solicitadas via 
edital.  E apesar disso, o Teatro 
tomou essa atitude de ceder seus 
espaços a todas as companhias 
que pediram para mostrar para 
a classe estudantil. O teatro cede 
pautas para todos os espetáculos 
beneficentes que forem solicita-
dos. Semanalmente, o povo tem 
acesso ao teatro de forma gratuita 
por meio das redes escolares. O 

problema é que esse teatro era só privilégio.

Que tipo de privilégios?
Eu tenho ofícios, que eu não vou te mostrar, de 

pessoas dizendo que recebiam várias benesses. A 
minha gestão tem sido absolutamente injustiçada. 
Eu estou aqui porque gosto. Financeiramente não 
me soma em nada. Não preciso de reconhecimen-
to. As pessoas já me conhecem e conhecem o meu 
trabalho de 40 anos no teatro. Isso irrita um pouco 
as pessoas. Enquanto o Maranhão não acabar com 
essa história de privilégios, as pessoas vão reclamar. 
Não é arrogância, é norma. É regra! Tudo o que é 
solicitado por escrito é atendido. O problema é que 
quanto mais a gente cede, mais eles querem. Vou 
manter tudo o que vem sendo feito. 

Sobre o fato de falarem que os funcionários tra-
tam mal as pessoas?

Não é verdade. Não tratam mal ninguém. Veja 
bem, se não está na lista o seu nome, você não en-
tra. Aqui teve um caso daquela senhora que criou 
um caso e foi para os blogs (agora tudo vai para os 
blogs e dizem o que querem). Depois eu a recebi 
aqui, o Teatro mandou uma carta, se ela se sentiu 
ofendida, o Teatro pediu desculpa. Ela reclamou 
porque não pode entrar. Se o nome não estiver na 
lista, autorizado pela produção, não entra. O Tea-
tro mandou uma carta que está com ela. Mas é re-
gra em todo lugar. Todo teatro é assim. 99% do que 
dizem por aí não é verdade.

E os 1%?
Pode ser verdade. Sou humano, não sou perfeito.

99% do 
que dizem 

por aí não é 
verdade. Os 
outros 1%? 

pode ser. Sou 
humano, não 
sou perfeito

Editor: Samartony Martins Email: samartonymartins@gmail.com



IMPARIMPAR

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
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Na ponta do pé
Ritmos variados como o street dance, zumba e o jazz serão apresentados no XII Gala Reynaldo Faray – 

II Mostra de Dança, que termina hoje com apresentações de  pas de deux e gran pas de deux do balé clássico

C
oreografias de ritmos varia-
dos serão apresentadas no 
palco do Teatro Arthur Aze-
vedo, hoje (25), a partir das 

19h30, por bailarinos da Escola de 
Dança Adágio. O XII Gala Reynal-
do Faray – II Mostra de Dança será 
uma grande mostra de modalida-
des do balé clássico, jazz, zumba, 
street dance, entre outras. 

Segundo a diretora-geral da 
Adágio, Ana Cristina Dourado, o 
espetáculo será uma reedição da 
mostra apresentada no mês de ju-
nho, mas com alguns diferenciais. 
“Será um divertsment com vários 
ritmos, mas terá coreografias que 
não foram apresentadas no meio 
do ano. Nesse formato, os alunos 
podem participar mais, ajudando 
a escolher o que irão apresentar”, 
destaca a coreógrafa. 

Outro diferencial desta segunda 
edição será a participação dos baila-
rinos cubanos Luís Ruben Gonzalez 
e Idannis Perez. Para a experiente 
bailarina, que tem formação na re-
nomada Escola Nacional de Balé de 
Cuba, a oportunidade de intercâm-
bio cultural é muito positiva. “Está 
sendo uma experiência muito boa. 
Estou aprendendo muito. Para mim 
é sempre bom olhar outras experi-
ências em outros países”, destaca a 
bailarina, que já esteve na Colômbia, 
Equador, Espanha e França. 

Idannis Perez vem a São Luís após 
aceitar um convite do compatriota 
Luís Ruben Gonzalez, parceiro anti-
go da Adágio, na qual já participou 
de vários espetáculos. Com forma-
ção também na Escola Nacional de 
Balé de Cuba, Luís Ruben tem em 
seu currículo papéis importantes 

GOSPEL

Darlon Kaperry lança CD Sonhos em São Luís
O cantor e compositor  gospel Dar-

lon Kaperry volta a São Luís com o 
seu mais novo trabalho o CD Sonhos. 
Darlan Kaperry, que está com 36 anos, 
canta desde os oito anos de idade, tem 
dois DVD’s gravados e atualmente  está  
em seu sétimo trabalho. Nascido em 
São Luís, onde morou até os 23 anos, 
ele conta que sempre quis ser can-
tor, e que começou a sua trajetória 
ainda criança por volta de oito anos 
cantando em igrejas na capital. Na 
primeira oportunidade e com recur-
sos próprios, Kaperry percorreu por 
várias regiões do país, porém foi em 
São Paulo, onde ele conseguiu uma 
oportunidade que o projetou nacio-
nalmente com o lançamento do seu 
CD Sonhos. 

 Darlon Kaperry conta que o disco 
é um trabalho produzido na Inglater-
ra, e que  foi lançado ano passado em 
2014 e lhe abriu muitas portas para 
sua carreira inclusive a oportunida-

A minha maior dificuldade foi dentro da 
minha cidade, porque 'Santo de casa não 
faz milagre'. Quando eu morava em São 
Luís, procurei um pastor para que fizesse 
uma carta me recomendando para algumas 
apresentações em igrejas e eventos da 
capital, e o mesmo me ajudou. Foi único, 
pois ninguém queria se compromete. Ele 
acreditou no meu potencial de crescimento

 Darlon Kaperry,  cantor

nas mais variadas obras clássicas, 
neoclássicas e contemporâneas.

Além de ensaiar com o bailarino 
e professor da Adágio John Lennon 
dos Santos – com quem fará o grand 
pas des deux do balé La Corsaire - 
Idannis também ministrou algu-

mas aulas na escola maranhense. 
Segundo Ana Cristina Dourado, o 
intercâmbio foi gratificante para as 
alunas. “É sempre gratificante tra-
zer alguém de fora para ministrar 
algumas aulas aos nossos bailari-
nos, pois assim eles podem ter con-

tato com outras culturas”, destaca. 

Outros ritmos

Mas a II Mostra de Dança da Adá-
gio não apresentará apenas varia-
ções, pas de deux e gran pas de deux 

do balé clássico. O espetáculo tam-
bém será uma oportunidade para 
apreciar outros ritmos, como o stre-
et dance, zumba e o jazz. 

A expressividade do jazz poderá 
ser conferida em coreografias vigo-
rosas, embaladas por hits da músi-

de de gravar o seu segundo DVD no 
Espaço Logus na cidade de Fortale-
za (CE), no show que teve uma mé-
dia de 15 mil pessoas.  Através dessa 
gravação abriram-se as portas para 
mídia nacional onde cantor gospel  
foi convidado a participar do pro-

grama do Raul Gil  a nível nacional 
como convidado especial para cantar 
o sucesso Espírito Santo Consolador. 
Logo após, no mesmo programa par-
ticipou do quadro o banquinho com 
outros artistas. Toda essa exposição 
lhe rendeu 400 mil cópias vendidas 

alcançando o disco de ouro. “A mi-
nha maior dificuldade foi dentro da 
minha cidade, porque 'Santo de casa 
não faz milagre'. Quando eu morava 
em São Luís, procurei um pastor para 
que fizesse uma carta me recomen-
dando para algumas apresentações 

em igrejas e eventos da capital, e o 
mesmo me ajudou. Foi único, pois 
ninguém queria se comprometer . 
Ele acreditou no meu potencial de 
crescimento”, contou Darlon Kaperry.

Apesar de todo o sucesso de So-
nhos, Darlon acredita que ainda tem 

uma caminhada longa.  Entre um de 
seus projetos está o de gravar o seu 
terceiro DVD em São Luís. ”Sei que a 
caminhada não será fácil, mas confio 
no meu salvador. Estamos à procu-
ra de parceiros que queiram somar 
com esse futuro projeto o DVD Amor, 
Perdão  Fidelidade. O CD está com 
uma boa aceitação de público tanto 
no Brasil quanto em São Luís com a 
música carro-chefe do seu trabalho 
Espírito Santo Consolador, que está 
em evidência em rádios e progra-
mas de TV da capital”, acrescentou 
ele. Após o trabalho em São Luís, o 
cantor viaja para uma turnê passan-
do por Mato Grosso  do Sul, Espírito 
Santo e Buenos Aires.

ca pop mundial, como Thriller, de 
Michael Jackson. “O jazz utiliza a 
técnica do balé clássico, mas é mais 
impactante, mais expressivo, com 
mãos espalmadas, movimentação 
de quadris e braços”, destaca a pro-
fessora Kamila Amaral. Para a dan-
çarina Denise Soares, que pratica 
a modalidade há seis anos, o jazz 
tem benefícios para o corpo e para 
a mente. “O jazz melhora a nossa 
postura, na nossa flexibilidade e 
traz muitos benefícios para a nos-
sa saúde. Mas, além disso, a gente 
também se diverte”, afirma.  

Está sendo uma 
experiência 
muito boa. Estou 
aprendendo muito. 
Para mim é sempre 
bom olhar outras 
experiências em 
outros países

Ana Cristina Dourado, 
diretora-geral da Adágio

Serviço

O quê? XII Gala Reynaldo Faray 
– II Mostra de Dança 
Quando? Hoje (25), às 19h30
Onde? Teatro Arthur Azevedo 
(Centro)
Informações: (98) 3235-8578

Serviço
O quê? CD Sonhos
Informações? 9884 12455 ou 
982531743.

Espetáculo contará com a participação dos bailarinos cubanos Luís Ruben Gonzalez e Idannis Perez, que estão fazendo intercâmbio cultural
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SÉRIE B DO MARANHENSE

UFC

O lutador Jon Jones retornou ao UFC após ficar seis meses 
suspenso. Ele recebeu a punição por conta de ter atropelado uma 
mulher e fugir sem prestar socorro. O atleta agradeceu bastante a 
chance que ganhou em voltar ao octógono

2

foram conquistadas 
pelo Sampaio no 

Brasileiro

Agenda esportiva
17h - Corinthians x Flamengo
17h - Vasco x Grêmio
17h - Coritiba x São Paulo
17h - Chapecoense x Avaí
18h - Goiás x Cruzeiro
19h30 - Atlético-MG x P. Preta
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Para ver 
quem 
sobe

MAC e Marília disputam a final da Segundinha. O Bode pode até perder por dois gols que conquista o título e o acesso

VITÓRIA FORA

Sampaio não vence longe
de São Luís há 13 jogos

CAMP. JAPONÊS

Maranhense 
Léo Silva é 
eleito melhor 
volante da 
história 

Maranhão Atlético Clube e Marília 
decidem título da Segundinha do 
Maranhense e consequentemente 
quem vai subir para a primeira 
divisão do Estadual 2016

GEORGE RAPOSO

A 
final da Série B do Cam-
peonato Maranhense 
entre Maranhão e Marí-
lia terá o confronto entre 

o melhor ataque e a melhor de-
fesa da competição e essa briga 
é representada pelo duelo entre 
o artilheiro Júnior Chicão e o za-
gueiro Luiz Fernando.

Com a vantagem de dois gols 
marcados após vencer por 2 a 
0 no Frei Epifânio d’Abadia, o 
MAC pode contar apenas com 
o bom desempenho defensivo 
para conquistar o título. O Azulão 
precisa, no mínimo, marcar três 
gols para tirar a taça das mãos 
do time quadricolor.

Júnior Chicão é o artilheiro 
isolado da competição, com seis 
gols marcados, e o Marília pre-
cisa mais do que nunca de seu 
camisa 9 para disputar pela pri-
meira vez em sua história 
o Campeonato Mara-
nhense em 2016.

O jogador de 28 
anos já fez um óti-
mo primeiro semes-
tre, sendo fundamental 
para o título do Impera-
triz, balançando as redes em sete 
oportunidades, mas teve um pés-
simo desempenho na Série D 
quando marcou apenas um gol 
e foi eliminado junto do Cavalo 
de Aço na fase de grupos.

Chicão foi contratado na vés-
pera do início da Segundinha, 
junto com seu companheiro de 
ataque, Rayllan, os dois marca-
ram 11 dos 17 gols do Marília, 
que tem o melhor ataque da 
competição.

O jovem Luís Fernando, aos 
25 anos, deixou o Moto Club no 
meio do ano para ajudar o Ma-
ranhão a retornar à elite mara-
nhense e tem cumprido muito 
bem o seu papel. O MAC sofreu 
apenas três gols em nove jogos e 
o promissor zagueiro vem sen-
do elogiado pela segurança que 
passa ao restante da equipe.

Atuando ao lado do experien-
te Johildo, de 37 anos, o jogador 
é um dos pilares defensivos do 
time quadricolor. Na primeira 
partida da final fez dupla com 
Leomar, que retornou ao MAC 
após dois anos. Independente 
da dupla titular, Luis Fernando é 
presença constante no time ma-
queano, ficando ausente apenas 
quando estava suspenso.

Os dois jogadores, nessa fi-
nal, irão reviver a rivalidade dos 

tempos em que o atacante de-
fendia o Sampaio Corrêa e o za-
gueiro era do Moto Club. Quem 
irá ganhar com essa disputa é o 
torcedor presente, hoje, no Es-
tádio Castelão.

Mudanças

O técnico do Maranhão, Mei-
nha, tem mexido bastante da 
equipe buscando uma melhor 
formação. Para a partida decisi-
va, a expectativa é que não haja 
muitas alterações em relação ao 
time que entrou em campo em 
Imperatriz.

O principal desfalque da equi-
pe é o meio Kléo, que foi expulso 
e está suspenso para a decisão. 
Élton deve voltar ao time titular 
com sua ausência, mas o treina-
dor deixou abertas as possibili-
dades de surpresa e Israel pode 
ter uma chance. Além dele, o la-

teral-direito Denílson desfal-
ca a equipe por conta do 

terceiro cartão amare-
lo e Rômulo pode ser 

utilizado na posição.
O Maranhão rea-

lizou seu último trei-
namento na tarde de 

sexta-feira e o técnico 
Meinha testou algumas alter-

nativas de jogo, mas não con-
firmou o time que entrará em 
campo para o jogo decisivo.

A principal dúvida é quanto 
a presença do centroavante Ca-
sagrande. O jogador desfalcou 
o MAC na primeira partida por 
conta de uma lesão, mas a re-
gião apresentou uma melhora 
e o jogador participou da ativi-
dade da última sexta-feira. Caso 
tenha condições de jogo, deve 
substituir o veterano Paulo César 
e formar dupla de ataque com 
André Luís.

Roque, Mozan, Marcelo, Lucena e Pedrinho; Ronald, Douglas, 
Daniel Barros e Otávio; Rayllan e Júnior Chicão. Técnico: Caleb 
Guimarães. 

Rômulo, Leomar, Luis Fernando e Wellington Lima; Cleyton, 
Curuca, Jefferson Abreu e Élton; Paulo César e André Luis. 
Técnico: Meinha

FICHA TÉCNICA

BABAÇU

MARANHÃO

Maranhão x Marília
Local: Castelão, São Luís (MA)
Data: 25 de outubro de 2015 (domingo)
Horário: 16h
Árbitro: Jorge Luis Viana da Silva
Assistenes: Sergio Henrique Campelo Gomes e Djavan Costa da Silva

 

Os atletas maranhenses se-
guem sendo reconhecido no 
futebol ao redor do mundo. 
Dessa vez, Léo Silva foi esco-
lhido como o melhor volante 
da história do Campeonato Ja-
ponês, ficando à frente de atle-
tas consagrados como Dunga 
e César Sampaio.

Hugo Leonardo Silva Sere-
jo, conhecido como Léo Silva, 
chegou ao Japão em 2013 para 
atuar pelo Albirex Niigata, após 
se destacar com a camisa da 
Portuguesa de Desportos no 
Campeonato Brasileiro de 2012.

Após três temporadas na 
J-League, o ludovicense de 
30 anos tem obtido destaque 
principalmente por conta de 
seu poder de marcação, sendo 
o líder em desarmes no cam-
peonato por três temporadas 
consecutivas.

Mesmo tendo nascido em 
São Luís, Léo Silva nunca atuou 
no futebol maranhense. Come-
çou a carreira nas categorias de 
base do URT em Minas Gerais 
e se profissionalizou pelo Cru-
zeiro. Antes de chegar à Lusa, 
passou por Ipatinga-MG, Ame-
ricana-SP e Botafogo-RJ.

Na eleição, realizada por 
uma revista japonesa, Léo Silva 
superou Dunga, que ficou em 
segundo lugar, e César Sam-
paio, terceiro. O atual técnico 
da Seleção Brasileiro atuou por 
três temporadas no Jubilo Iwa-
ta, enquanto seu companhei-
ro da Copa do Mundo de 1998, 
passou seis anos na terra do sol 
nascente passando por Yoko-
hama Flugels, Kashiwa Reysol 
e Sanfrecce Hiroshima. Os bra-
sileiros ocupam oito dos dez 
melhores lugares na eleição, e 
a lista tem nomes conhecidos 
no Brasil como Fábio Simplí-
cio (ex-São Paulo) e  Martinez 
(ex-Palmeiras).

Na atual temporada, o time 
de Léo Silva ocupa o 10º lugar 
no Campeonato Japonês, e além 
do maranhense conta com o 
lateral-esquerdo Bruno Cortês, 
que passou por Botafogo-RJ e 
São Paulo-SP, chegando a atu-
ar na Seleção em 2011.

A expectativa da imprensa 
japonesa é que Léo Silva troque 
o Albirex por uma equipe mais 
forte na próxima temporada. O 
Urawa Reds, time mais rico do 
país, já demonstrou o interes-
se no jogador e pode contratá-
lo nos próximos meses. (G.R) 

Léo Silva deve negociar 
com um time mais forte 
na próxima temporada

FICHA FICHA

JÚNIOR CHICÃO

Marília

Atacante

28 anos

1,84m

78 kg

Clubes: Bacabal, Sampaio Corrêa, River-PI, Imperatriz e Marília

LUIS FERNANDO

Maranhão

Zagueiro

25 anos

1,90m

82 kg

Clubes: Moto Club

Sem conquistar uma vitó-
ria longe de São Luís há mais 
de quatro meses, o Sampaio Cor-
rêa precisa vencer fora de casa, 
no próximo sábado (31), às 20h, 
o ABC, no Frasqueirão, pela 33ª 
rodada da Série B do Campeo-
nato Brasileiro.

O último triunfo do Trico-
lor fora do Castelão foi contra 
o Ceará na longínqua 6ª roda-
da, quando Robert marcou três 
vezes e o time maranhense saiu 
vitorioso por 3 a 1. De lá pra cá 
são 13 jogos sem vitória.

Nos 16 jogos como visitante, 
o Sampaio venceu apenas duas 
vezes, empatou sete e perdeu 
sete, obtendo um aproveitamen-
to de 27%. Mas desde o jogo em 
Fortaleza, foram seis empates e 
sete derrotas.

No próximo fim de semana, o 
time maranhense terá uma opor-
tunidade de ouro para voltar a 
vencer como visitante. O adver-
sário, ABC, além de estar na zona 

Em 16 jogos como mandante, 
o ABC soma uma vitória, nove 
empates e seis derrotas. Sua 
defesa sofreu 24 gols enquan-
to seu ataque marcou apenas 15 
vezes. Números parecidos com 
os do Sampaio longe de casa, o 
ataque tricolor marcou 15 gols 
e sofreu 23 no mesmo número 
de partidas.

Em comparação com 2014, 
o desempenho do Tricolor é de-
cepcionante. Nos 19 jogos reali-
zados fora do Maranhão, o time 
conquistou 40% de aproveita-
mento com seis vitórias, cinco 
empates e oito derrotas, soman-
do 23 pontos que lhe deram o 
quarto lugar entre os visitantes. 
Mesmo que vença os três jogos 
restantes fora de casa, o Sam-
paio chega apenas a 22 pontos.

Por isso, o time maranhen-
se precisa vencer fora de casa 
para manter as esperanças de 
fazer uma boa campanha na Sé-
rie B. (G.R)

de rebaixamento é o pior man-
dante de toda a Série B.

O time potiguar tem apenas 
25% de aproveitamento jogando 
no Frasqueirão. A primeira vitória 
em Natal, e única até aqui, ocor-
reu na 30ª rodada com um placar 
de 4 a 2 sobre o América-MG.



MMA

MUNDIAL DE SURFE

UFC anuncia oficialmente que Jon Jones está reintegrado à organização. Ex-
campeão dos pesos-meio-pesados havia sido suspenso por tempo indefinido para 
que a Justiça investigasse e julgasse o incidente em que ele se envolveu em abril

Agradeço pela 
oportunidade de 
retomar minha 
carreira e estou 
empolgado para 
mostrar quanto 
cresci como pessoa 
fora do octógono

Jon Jones, 

lutador de MMA

Mineirinho respira na luta pelo título

10

Número de jogos 
decisivos até o fim 

do campeonato

O ex-campeão dos pesos-meio-pesados do UFC foi reintegrado oficialmente à organização após seis meses afastado dos octógonos

BRASILEIRÃO

Jogos que você deve 
assistir no fim da Série  A

O Campeonato Brasileiro 
2015 chegou na sua reta fi-
nal e todos os jogos se trans-
formam em finais, seja para 
quem luta pelo título, vaga na 
Libertadores ou para quem 
busca a permanência na pri-
meira divisão em 2016. Se-
paramos dez jogos que pro-
metem nestas próximas sete 
rodadas.

O primeiro deles já acon-
tece amanhã, na Arena Co-
rinthians. Com oito pontos 
de vantagem sobre o Atlético-
MG, o Timão precisa vencer 
para manter a distância, já 
que eles têm confronto dire-
to na próxima semana. Para 
o Flamengo, o jogo pode de-
cidir se o clube segue ou não 
na briga pelo G-4.

Na próxima semana o 
Atlético-MG recebe o Corin-
thians em Minas Gerais, no 
duelo entre líder e vice-líder. 
O Galo não pode nem pensar 
em perder pontos, qualquer 
resultado que não seja a vitó-
ria pode deixar os paulistas 
com as mãos na taça.

Ainda na 33ª rodada, Cori-
tiba e Figueirense fazem con-
fronto direto para fugir do Z-4. 
O Coxa é o primeiro time na 
zona de rebaixamento e os 
catarinenses são o segundo 
fora dela.

Duas rodadas depois, na 
35ª, O Coritiba visita o Goiás, 
ambos candidatíssimos ao 
rebaixamento. As duas equi-
pes vêm de quatro derrotas 
seguidas e caso as coisas não 
melhorem até lá, um empa-
te ou derrota pode decretar 
a queda.

Na mesma rodada o Mo-
rumbi é palco de outra deci-
são. Na briga, até então, pelo 
G4, o São Paulo recebe o Atlé-
tico-MG. Os dois precisam 
da vitória para continuar so-
nhando, um com Libertado-
res e outro com título.

Outro confronto que pro-
mete pegar fogo é o clássico 
catarinense entre Avaí e Join-
ville. A diferença atual entre 
eles e de apenas três pontos. 
Qualquer tropeço pode sig-
nificar a queda para a Série B.

Na 36ª rodada o São Pau-
lo volta a ser destaque, desta 

Ele voltou

J
on Jones está de volta. O 
ex-campeão dos pesos-
meio-pesados do UFC 
foi reitegrado oficialmente 

à organização após seis meses 
afastado, por conta do inciden-
te automobilístico no qual o lu-
tador se envolveu em abril. Na 
ocasião, Jones bateu seu carro 
no de uma mulher e fugiu sem 
prestar socorro. A mulher esta-
va grávida e sofreu uma fratura, 
precisando ser hospitalizada. A 
informação da reintegração de 
Jon Jones é do site do UFC, que 
divulgou, em nota oficial, que o 
lutador "está apto a voltar a lutar 
imediatamente". No comunica-
do não foi divulgada nenhuma 
informação sobre a próxima luta 
do ex-campeão. "Deixamos cla-
ro para Jon Jones que essa nova 
oportunidade de voltar a lutar 
no UFC é um privilégio, não um 
direito, e há grande expectativa 
que ele siga no caminho certo. 
Estamos felizes de ler e ver relatos 
de que ele abraçou seu acordo 

judicial e está usando essa ex-
periência para crescer e se de-
senvolver como pessoa", disse 
Lorenzo Fertitta, um dos donos 
do UFC. 

Jon Jones também falou so-
bre sua reincorporação ao UFC 
e agradeceu a nova oportunida-
de que lhe foi dada pela organi-
zação. "Sou grato por ser capaz 
de fazer o que amo mais uma 
vez e estou ansioso para pro-
var que sou um campeão den-
tro e fora do octógono. Agradeço 
pela oportunidade de retomar 
minha carreira e estou empol-
gado para mostrar quanto cresci 
como pessoa fora do octógono. 
Precisei perder quase tudo que 
trabalhei tanto para conquistar 
para perceber o quanto eu ti-
nha. Sou abençoado pelo imen-
so apoio que continuei a rece-
ber da comunidade do MMA, 
e jamais conseguirei agradecer 
o suficiente a força que recebi 
nos bons e nos maus momen-
tos. Essa volta marca o início 

de um novo capítulo na minha 
vida e na minha carreira. E ga-
ranto a vocês: o melhor ainda 
está por vir".

A Justiça da cidade de Albu-
querque, que julgou o lutador, o 
condenou a 18 meses de liber-
dade condicional, além de ter de 
cumprir 72 aparições com gru-
pos infantis para dar palestras 
e educar crianças sobre evitar 
decisões ruins em suas vidas.

Atual campeão dos meio-pe-
sados do UFC, Daniel Cormier 
felicitou publicamente Jon Jo-
nes por sua volta à organização, 
e disse esperar enfrentá-lo o mais 
cedo possível. "Parabéns a Jon 
"Bones" Jones por sua reinte-
gração ao UFC. É um grande dia 
para os fãs do MMA. O cara que 
provou ser um dos maiores luta-
dores de todos os tempos está de 
volta. Para um competidor não 
poderia haver fim melhor para 
esta história, e essa é a melhor 
notícia que eu ouço em um bom 
tempo. Jon disse as coisas certas 

e suas ações estão comprovando 
suas palavras. Todos esperamos 
que tenha sido a última vez que 
ele tenha lidado com esse tipo 
de problema. E, por fim, como 
fã, espero que dois dos melhores 
lutadores do mundo se enfren-
tem. Dito isso, mal posso esperar 
para enfrentá-lo novamente".

Adriano de Souza, o Minei-
rinho, segue firme na luta pelo 
título do Circuito Mundial de 
2015. Vice-líder do ranking da 
temporada e com 40% de chan-
ces de ser campeão mundial, o 
paulista superou na manhã de 
ontem o português Tiago Pires 

por 12,43 a 6,17 na primeira ba-
teria da repescagem e avançou 
para a terceira fase da etapa de 
Peniche, em Portugal. 

Assim, o surfista de 28 anos 
permanece na cola do líder, o 
australiano Mick Fanning, que 
já havia assegurado na última 

sexta-feira a sua ida ao tercei-
ro round. 

"Foi muito difícil para mim, 
especialmente porque o Tiago é 
um dos meus melhores amigos. 
Estou chateado por ele ter sido 
eliminado, mas feliz por eu ter 
avançado para a terceira fase. 

Ser campeão mundial é o meu 
sonho e vou fazer tudo que eu 
puder para conseguir. Mesmo 
em condições não tão boas do 
mar, eu vou tentar sempre ven-
cer", disse Mineirinho, citando 
as fracas ondas do início deste 
sábado, na Praia de Supertubos.

vez porque enfrenta o Corin-
thians na Arena do rival, em 
Itaquera. Caso a diferença de 
oito pontos do Timão para o 
Galo seja mantida, uma vitó-
ria do Corinthians garante o 
hexacampeonato.

No mesmo dia acontece no 
Beira-Rio o clássico GreNal. 
Os dois ainda brigam por vaga 
na Libertadores, mas talvez a 
importância do jogo nem seja 
essa. Isso porque no primeiro 
turno o Grêmio humilhou os 
rivais com uma goleada por 
5 a 0 na Arena. Os Colorados 
querem dar o troco e apagar 
o vexame.

Caso o Brasileiro não te-
nha sido decidido até a an-
tepenúltima rodada, o Galo 
terá vida dura na briga pelo 
título. O clube enfrenta o Grê-
mio na Arena e o jogo deve ter 
um clima bem pesado caso os 
gaúchos percam o clássico. 
Não dá para descartar tam-
bém a chance dos gremistas 
estarem na briga pelo título 
ou até pelo segundo lugar com 
o próprio Atlético-MG.

A última rodada costuma 
ser emocionante. Se o título 
está entre Atlético-MG, Co-
rinthians e Grêmio, a disputa 
para seguir na Série A é gran-
de. Na rodada derradeira, o 
jogo que promete emoções 
é Coritiba e Vasco no Couto 
Pereira. Ambas as equipes 
estão no Z-4 atualmente e a 
tendência é que sigam na luta 
para escapar da degola até os 
momentos finais.
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Presidente da Jucema, Sérgio Sombra, conta como sistemas que ajudam a desburocratizar processos podem gerar um ambiente favorável às empresas

A missão é desburocratizar

A RedeSim é um 
sistema em que todos 
saem ganhando. Ganha 
o empreendedor porque 
o processo fica mais 
ágil e desburocratizado 
e ganham também os 
municípios. Com ele, o 
gestor público passa a 
ter conhecimento das 
empresas que estão se 
instalando na cidade

Entrevista// Sérgio Sombra 

O Imparcial - Como se 
deu a implantação da 
RedeSim no estado?

Sérgio Sombra - O Brasil carrega 
uma marca histórica de morosi-
dade e burocracia no registro de 
empresa. Reza o ditado que para 
abrir uma empresa no Brasil é 
difícil e fechar é impossível. Re-
latório do Banco Mundial, Doing 
Business, coloca o Brasil na 106ª 
posição no ranking de 189 eco-
nomias pesquisadas quando o 
assunto é abertura de empresas. 
Nesse cenário, foi lançada a Rede 
Nacional para a Simplificação do 
Registro e Legalização de Empre-
sas e Negócios (RedeSim) cria-
da a partir da Lei 11.598/2007, 
visando, principalmente, des-
burocratizar o processo de re-
gistro e legalização de empresas 
no Brasil. Atendendo à lei, nós 
começamos a implantar a Rede-
Sim no Maranhão com o nome 
de Empresa Fácil, que é o por-
tal pelo qual são realizados os 
processos de abertura, altera-
ção e fechamento de empresas 
pela internet.

O Maranhão foi apontado 
como um dos estados 
brasileiros que mais 
avançaram na implantação 
da RedeSim...

Recentemente, tivemos o encontro 
nacional do subcomitê da Rede, 
que foi realizado no estado, e na 
ocasião o gerente de Integração 
Nacional da RedeSim na Recei-
ta Federal, Carlos 
Nacif, informou o 
ranking nacional do 
programa que colo-
cou o Maranhão en-
tre os cinco estados 
que mais avança-
ram, até o momen-
to, na implantação 
da RedeSim.

O que é o Empre-
sa Fácil?  Como ele 
funciona?
É um sistema on-
line que permite a 
abertura, alteração 
e baixa de empre-
sas. O nome foi su-
gerido pelo gover-
nador Flávio Dino. 
O portal Empresa Fácil é a ma-
terialização da RedeSim. Ele in-
tegra todos os órgãos que fazem 
parte do registro e legalização 
de empresas: Junta Comercial, 
Prefeitura, Receita Federal, Se-
cretaria da Fazenda do Estado e 
órgãos de licenciamento como 
Corpo de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária e secretarias de Meio 
Ambiente. O portal Empresa Fá-
cil já está em funcionamento, 
embora não funcionando ain-
da com todos esses apoios. Al-

guns ainda faltam se integrar, 
mas, independente deles esta-
rem participando, já oferece um 
ganho de tempo e agilidade para 
os empreendedores.

Quando o processo era 
presencial, demorava 
quanto tempo?
O processo presencial pode de-
morar até 90 dias, dependendo do 
tipo de empresa. Com o Empresa 
Fácil, tem processo que é ana-
lisado pela Junta Comercial em 
poucas horas. Isso porque para 
abrir uma empresa não depende 
só da Junta Comercial, depende 
também dos outros órgãos que 
podem indeferir, por exemplo, na 
Secretaria de Urbanismo, pode 
haver algum problema na loca-
lização. Nas empresas de baixo 
risco, o processo é mais rápido. 
Por exemplo, um posto de gaso-
lina, ele requer autorização da 
Secretaria de Meio Ambiente, en-
tão, depende da atividade. Uma 
empresa de assessoria pode re-
querer apenas um extintor de 
incêndio.

Os processos de abertura, 
alteração e baixa de empresa, 
conforme os critérios 
exigidos por cada atividade, 
ele pode ser considerado 
seguro, somente pela 
internet?
Sim. É um processo seguro que já 
funciona com muito sucesso em 
outros estados. Nós fizemos uma 
pesquisa antes de escolher esse 
sistema, que o sistema SIGFácil. 
Fizemos uma pesquisa no Bra-

sil com todas 
as juntas co-
merciais e foi 
o sistema que 
mais avan-
çou, e que 
f u n c i o n a 
com êxito 
no Paraná, 
no Rio Gran-
de do Norte, 
no Amazo-
nas, em Ala-
goas, onde 
f u n c i o n a 
com todos os 
municípios 
integrados, e 
também em 
mais quatro 
estados.

O que a implantação da 
RedeSim significa para a 
economia do estado?
A RedeSim é um sistema em 
que todos saem ganhando. Ga-
nha o empreendedor porque o 
processo fica mais ágil e desbu-
rocratizado. Ganham também 
os municípios. O sistema já está 
implantado em 26 municípios. 
Com ele, o gestor público pas-
sa a ter conhecimento das em-
presas que estão se instalando 

O Maranhão tem muitas 
potencialidades e um grande número 
de empreendedores tem demonstrado 
interesse de investir no estado. Estas 
empresas procuram transparência e 
segurança jurídica para seu capital e 
isso o estado oferece

O
s processos que envolvem o funcionamento, as altera-
ções e encerramentos de negócios pelo país são, sem 
dúvida, desmotivadores para quem quer empreen-
der. Nada mais simbólico e eficaz, então, que, para a 

missão de reduzir a burocracia na hora de registrar um negócio, 
seja escolhido um empresário.  É o que aconteceu com a Junta 
Comercial do Maranhão (Jucema). No seu comando há 10 meses, 
o empresário (e empreendedor) Sérgio Sombra. Sua missão: des-
burocratizar os processos de abertura, alteração e fechamento de 
empresas no estado. Em entrevista à O Imparcial, Sombra detalha 
o trabalho do órgão e conta como processos que demoravam até 
90 dias hoje podem ser resolvidos em 20 minutos.

na cidade. Atualmente, ele não 
tem essa informação. A empre-
sa é aberta na Junta, sai com seu 
CNPJ e instala a empresa. O mu-
nicípio é o último a saber. Com o 
RedeSim, o município conhece 
que tipo de atividade está sen-
do implantada quanto as con-
dições de área, por exemplo, se 
a empresa precisa de licença, se 
está obedecendo ao plano dire-
tor ou ao termo de ocupação de 
solo. A prefeitura pode organizar 
a cidade na questão comercial. 
Isso é bom para o município e 
também ganha a economia do 
estado. Acredito que a simplifi-
cação do processo vai incentivar 
um maior número de empresas a 
se legalizarem. Muitas empresas 
não se formalizam, hoje, pela bu-
rocracia, e acreditam que é mais 
difícil do que é realmente. O Re-
deSim pode aumentar a geração 
de renda e a geração de empregos. 

O Empresa Fácil foi 
implantado em agosto. Em 
números, quais foram os 
avanços?
Começamos em fase experi-
mental no dia 10 de agosto. E, 
a partir de então, todos os pro-
cessos em São Luís já estão sen-
do recebidos somente através 
do portal Empresa Fácil. Cerca 
de 1.000 processos já entraram 
através desse sistema. Tem pro-
cesso que é julgado em até 20 
minutos e já é deferido. Os mu-
nicípios do interior do estado 

ainda não são obrigados a re-
alizar o processo pelo Empre-
sa Fácil, então, muitos proce-
dimentos ainda podem entrar 
manualmente, como era com 
três ou quatro vias de processo.

O cidadão do interior ainda 
tem que procurar a Junta 
Comercial para abrir sua 
empresa?
Ele pode procurar uma das 13 
unidades da junta no Maranhão: 
Chapadinha, Pedreiras, Baca-
bal, Santa Inês, Viana, Pinheiro, 
Timon, Caxias, Presidente Du-
tra, Barra do Corda, Acailândia, 
Imperatriz e Balsas. Algumas 
funcionam no Viva Cidadão, ou-
tras na Secretaria da Fazenda, 
outras em parceria com a CDL 
(Associação Comercial). Em al-
guns municípios, queremos fa-
zer parceria com a prefeitura 
para que esse empresário não 
tenha que se deslocar de um 
município para outro. No inte-
rior, por enquanto, o processo 
é optante, pode ser feito tanto 
presencial quanto pelo portal. 
A partir de novembro, o pro-
cesso deve ser feito obrigato-
riamente pelo Empresa Fácil.

Quais serviços podem ser 
realizados pelo Empresa 
Fácil?
Abertura, alterações e baixa de em-
presas. Abertura pode ser de empre-
sa de pequeno porte, microempre-
sa, LTDA, cooperativa e S/A e etc.

Quais serviços que não 
podem ser realizados 
pelo Empresa Fácil e 
obrigatoriamente são 
presenciais?
Registros de livros, serviço de tra-
dutores, de leiloeiros e trapicheiros 
ainda não são feitos pelo portal. 
Por enquanto, ainda é necessário 
que a pessoa se dirija até a Jun-
ta Comercial. A tendência é que 
procuremos, também, simplifi-
car todos esses serviços.

Esses são os serviços
 menos acessados?
Sim. Os serviços mais acessados 
são as alterações: endereço, da-
dos ou status societário, capital, 
transformação (tipo microempresa 
quer passar a ser de meio porte).

Quais as condições para o 
cidadão abrir uma empresa? 
O Brasil é um país de empreende-
dores, e pesquisa realizada pelo 
Sebrae mostra que 70% das pes-
soas pensam em ter seu próprio 
negócio. A burocracia amarra um 
pouco essa liberdade das pesso-
as em empreender. No entanto, 
com o advento do MEI (Micro-
empreendedor Individual), sta-
tus que o cidadão pode obter no 
Portal do Empreendedor, e que 
não é feito por aqui, 40% deles 
crescem e terminam buscando 
a Junta Comercial para transfor-
mar o porte da empresa. O MEI 
é um dos programas de maior 
inclusão de atividade econômica 
do Brasil e um dos maiores do 
mundo. O país já possui 6 mi-
lhões de microempreendedores 
individuais, 74 mil somente no 
Maranhão. Isso demonstra que 
as pessoas querem ter o seu pró-
prio negócio. E no momento de 
conjuntura econômica de difi-
culdade como estamos vivendo 
agora, muitas pessoas procuram 
empreender porque já tinham 
vontade e existe uma necessidade 
de empreender e ter uma renda.

Muitos ainda vivem
 na informalidade?
Sim. Muitos ainda vivem na in-
formalidade. No entanto, a for-
malização do negócio dá direito 
à seguridade social. Então, por 
isso muitos se formalizam. Ou-
tros não se formalizam porque 
ainda existe certa burocracia e 
dificuldade. Por isso, acredito 
que havendo maior facilidade, 
maior divulgação, muitas em-
presas ainda vão se formalizar. 

Todos os processos em 
São Luís já estão sendo 
recebidos somente 
através do portal 
Empresa Fácil. Cerca 
de 1.000 processos já 
entraram através desse 
sistema. Tem processo 
que é julgado em até 20 
minutos e já é deferido

1.000 
Números de processos que 

entraram pelo sistema 
Empresa Fácil

Como o cidadão pode 
abrir uma empresa e
 ter sucesso no processo?
É importante o futuro empre-
sário se capacitar. Hoje há inú-
meros cursos voltados para o 
comércio e indústria. Ele pode 
procurar orientação do Sebrae e 
fazer um plano de negócios. Até 
esse empreendedor por opor-
tunidade aumentou muito no 
Brasil. Porque antes, o cidadão 
empreendia mais por necessi-

dade. Hoje juntou as duas coi-
sas na situação de crise, ele quer 
e precisa montar um negócio. 

Que tipos de incentivos 
o Estado tem feito 
para promover o 
empreendedorismo no  
Maranhão? 
O governador Flávio Dino, des-
te a campanha, demonstrou a 
preocupação em criar um am-
biente de negócio favorável para 
aqueles que quiserem empreen-
der no Maranhão e proporcionar 
benefícios que atinjam o maior 
número de pessoas, empresas, 
empreendedores. Algo que antes 
era feito para favorecer seletiva-
mente. A Secretaria de Indús-
tria e Comércio está procurando 
desenvolver cadeias produtivas. 
O governo do Estado lançou o 
programa Mais Empresas para 
incentivar as empresas a irem 
para as áreas com menor IDH, 
oferecendo com isenção de tri-
butos. Além disso, também teve 
a implantação da nova tabela do 
Simples que abrangeu um maior 
número de empresas. Desde o 
governo Jackson Lago, não tínha-
mos esse ajuste. Isso beneficiou 
um grande número de empresas. 
Outra facilidade foi o parcela-
mento do débito do ICMS, que 
pode ser feito em até 120 meses. 
E, definitivamente, a implanta-
ção do portal Empresa Fácil, por 
meio da Junta Comercial.

O que o senhor acha do 
cenário econômico para 
os próximos meses no 
Maranhão? Diante da 
conjuntura econômica no 
cenário de crise pelo qual o 
país passa?
O cenário econômico nacional é 
muito delicado. Até porque exis-
te uma crise política que termi-
na refletindo na economia. Mas, 
apesar de todas essas adversida-
des, acredito que o Maranhão tem 
muitas potencialidades e um gran-
de número de empreendedores 
tem demonstrado interesse de in-
vestir no estado. Estas empresas 
procuram transparência e segu-
rança jurídica para seu capital e 
isso o estado oferece. O empre-
sário não vai investir em um lu-
gar onde uma lei possa alterar da 
noite para o dia para prejudicá-lo.

O governo tem algum tipo de 
financiamento direto?
A Secretaria da Indústria e Comércio 
oferece vários incentivos aos em-
preendedores. Ela oferece percen-
tuais de isenção em impostos por 
determinado tempo. O foco antes 
era voltado apenas para grandes 
empresas e não para o pequeno 
negócio. Eu acredito que, apesar 
das dificuldades, o Maranhão vai 
conseguir ainda dar saltos impor-
tantes e se tornar um estado de 
destaque na economia nacional.

VIVIANE PASSOS
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INFLAÇÃO

Gostaria de falar para os lojistas, os que realmente 
estão passando por esse problema, que precisamos 
estar juntos, precisamos ter fé, perseverança em um dia 
melhor, que iremos sair desse momento em que o país e 
o estado passam. Então, vamos acreditar

Oswaldo Muller, presidente do Sindicato dos Comerciários do Maranhão

O impacto da crise em São Luís
Em diversos setores do mercado de São Luís já se nota o efeito cascata da crise brasileira.  Para se ter uma ideia, de junho do ano 
anterior a julho deste ano, o índice de inadimplência cresceu 11%. A cada dia, os consumidores compram menos e devem mais

O
s problemas em torno da 
crise do país têm afetado 
diversos setores. Em São 
Luís, os números não 

deixam dúvidas sobre a gravida-
de da situação econômica, que 
tecnicamente é de estagnação.  
Os impactos nacionais já chegam 
ao nosso estado, demonstrados 
em algumas pesquisas compara-
tivas com os números dos últimos 
meses do ano passado.  

De junho do ano anterior 
a julho deste ano, o índice de 
inadimplência cresceu 11%. O 
setor comercial vive um momen-
to bastante conturbado e, infe-
lizmente, temos que afirmar que 
a inadimplência está crescendo 
a cada dia.

Segundo o economista e pro-
fessor da Universidade Federal 
do Maranhão João Gonçalo de 
Moura, os problemas pelos quais 
estamos passando já eram pre-
vistos. “Mesmo no período da 
euforia, do crescimento, naque-

le período de 2004 a 2008, onde 
a economia crescia muito, pes-
soas mais influentes alertavam 
para a necessidade de reforma no 
país. Aquele crescimento que a 
gente alcançou nos fazia surfar 
em uma maré mundial de cres-
cimento e, ainda, aumento do 
preço das comodities no mercado 
internacional, mas, enquanto a 
gente crescia quatro ou quatro 
e meio, o mundo crescia oito a 
dez vezes mais”.

Em relação ao Maranhão, 
o especialista esclarece de que 
forma a crise atual pode afetar 
mais ainda o estado: “Se a crise 
atingir novamente as grandes 
empresas exportadoras do es-
tado, como Vale, Alumar e gu-
serias, a economia maranhense 
tende a ser afetada mais do que 
já está, com perspectiva de re-
dução nas compras de produtos 
e serviços no mercado local. É 
inegável que a crise repercutiu 
na economia do estado”.

As vendas neste ano, em uma 
das lojas do Centro de São Luís, 
tiveram uma baixa de 60%, afir-
ma Ivan Junior Medeiros, pro-
prietário da loja. “A crise afetou 
de uma maneira bem significati-
va, porque vamos supor que há 
dois, três anos atrás, o movimen-
to que tínhamos aqui era bem 
maior. Pessoas levavam um vo-
lume maior de compras, e hoje, 
a gente pode ver que o fluxo de 
pessoas aqui no Centro diminuiu 
bastante, e o dinheiro está cir-
culando de uma maneira me-
nor em nosso mercado. Estamos 
até investindo menos, devido a 
isso, porque, se tem menos gen-
te comprando, não teremos di-
nheiro suficiente para investir 
como gostaríamos”.

Demócrito da Silva de Ma-
tos, corretor de plano de saúde, 

também deu sua opinião sobre 
o que envolve os problemas ge-
rados nessa fase em que o Brasil 
está passando. “A crise já vinha 
se agravando após a eleição de 
2008. Hoje, o país está viven-
do a pior crise já existente na 
história do país, porque sabe-
mos que vamos crescer menos 
que a Argentina, menos que a 
Venezuela, menos que o Chile 
e muitos outros países. A pre-
visão dos economistas era que 
em 2016 as coisas iam melhorar, 
mas já estão falando que vai ser 
lá pra 2017, porque neste ano 
não tem mais como resgatar o 
poder de compra, pois a infla-
ção hoje está terrível. Ninguém 
guarda mais dinheiro na pou-
pança, tem gente tirando até o 
que já tinha para viver. Viver não, 
sobreviver”, desabafa.

Os comerciários da capi-
tal também estão enfrentando 
graves problemas. A cidade en-
frenta uma queda nas vendas e 
este segundo semestre pode fi-
car ainda mais comprometido 
para os empresários. Tudo isso 
em virtude dos reflexos da crise 
econômica no país.

O presidente do Sindicato dos 
Comerciários, Oswaldo Muller, 
comenta como o comércio na ci-
dade está lidando com o colapso: 
“A situação dos lojistas que fazem 
o próprio salário está complica-
da. A condição em relação à cri-
se econômica afetou bastante o 
nosso comércio. Oswaldo Mul-
ler afirma que as expectativas 
para o período natalino estão 
fracas e faz uma breve compa-
ração com os lucros em relação 
ao ano passado. “Vai ser muito 
difícil comparar a situação na-

talina deste ano com a do ano 
passado e retrasado. A expecta-
tiva é que pelo menos chegue a 
80% em relação ao ano anterior, 
mas com certeza não irá chegar 
ao esperado. Então, a situação é 
crítica, de emergência, digo logo 
dessa forma, pois as empresas 
não estão contratando, estão é 
demitindo e vão trabalhar, com 
certeza, o período natalino com 
o quadro reduzido. “Não tem ne-
nhuma previsão e nem condição 
de contratar funcionários com 
essa queda econômica”.

Na tentativa de aumentar 
as vendas, os lojistas oferecem 
descontos, promoções e mui-
tas outras vantagens, mas nem 
assim o consumidor aparece. O 
presidente do sindicato comen-
ta que os comerciários não têm 
expectativas de melhora para o 
próximo ano. “Nós sempre cria-

mos esperanças de uma situa-
ção ser mais favorável que a ou-
tra, mas não estamos com muita 
fé, temos que planejar bastante, 
colocar o pé no chão, para não 
criar uma posição da qual não 
podemos alcançar. Então, o co-
meço do ano e o meio do ano são 
justamente para analisarmos, e 
apostar em uma coisa que pode 
dar certo”.

A funcionária de uma loja de 
variedades em São Luís, Silvana 
Salazar, explana o que passou 
no seu antigo emprego. “Re-
almente, a vida não está fácil. 
Há um mês, fui demitida, pois 
o meu patrão não tinha como 
pagar, ninguém aparecia para 
comprar, e foi ficando cada dia 
mais difícil. Agora estou desem-
pregada e até para arrumar um 
emprego está impossível”, co-
mentou.

Reflexo da inflação no comércio

Baixa nas vendas 

 60%

de baixa nas vendas 
deste ano em uma 
das lojas do Centro 

de São Luís

Segundo o proprietário de uma loja, as pessoas levavam um volume maior de compras; hoje diminuiu bastante
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  Marés   Bastidores
Lideranças do movimento asso-

ciativo da magistratura nacional 
tiveram motivos para comemorar 
esta semana a aprovação da PEC 
187/2012, que institui as eleições 
diretas nos tribunais  

Foi intensa a participação de es-
tudantes de Direito e advogados 
no lançamento da candidatura 
de Valéria Lauande à presidên-
cia da OAB-MA. A festa acon-
teceu no Espaço Renascença.

  Opinião

Nunca pude entender
Aureliano Neto

ONU: 70 anos
Nossa Visão

Soberania tecnológica
Aldo Rebelo

Palmas para Natalino Salgado
Flávio BragaSebastião Jorge

Cibernéticos solitários

  DOMINGO, 25 DE OUTUBRO DE 2015

Retalhos de um dia quente

Carlos Gaspar

Maconha lidera apreensões 
de drogas na capital

Dados da Superintendência de Combate ao Narcotráfico (Senarc) revelam que  grande consumo de maconha na capital é por conta do preço da droga, apesar do avanço do uso do crack em todo o estado.

URBANO

 Giro
Apesar do adiamento da decisão 
oficial sobre o seu futuro, o PMDB 
vai aproveitar as convenções regio-
nais neste fim de semana para pro-
mover um discurso mais afinado 
em prol da candidatura própria. 

  Brasília-DF

E S P E C I A L
Conheça as estruturas 

e as metodogias de 
educação nas melhores 

escolas da capital

E N T R E V I S T A S E N T R E V I S T A S E N T R E V I S T A S E N T R E V I S T A S

Sérgio Sombra

Presidente da Jucema, Sérgio Sombra,  em 
entrevista a O Imparcial, aponta sistemas 
que ajudam a desburocratizar processos 
que podem gerar um ambiente favorável 
às empresas no Maranhão. 

NEGÓCIOS

ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM

O IMPARCIAL

E X P E
SÃO LUÍS 25 DE OUTUBRO DE 2015

ALÉM DA MISSÃO DE EDUCAR, O PROCESSO ULTRAPASSA O CONHECIMENTO E BUSCA UMA

FORMAÇÃO BASEADA EM VALORES SOCIAIS, RELIGIOSOS E PRINCÍPIOS ÉTICOS 

Educação à base de valores

SUPLEMENTO

Ano LXXXIX  Nº 34.427

MODA
As estampas  de  

Victor Dzenk 

Sucesso
Estilo: safadão! 
Você já ouviu falar e, em algum 
momento, já dançou ou dançará 
ao som do Wesley Oliveira da 
Silva, o"Safadão". ELITE\PÁGINA 3 

Confira desfile do estilista na 
coluna de Alex Palhano.

O sofisticado sabor 
caseiro do Guidô 

SUPLEMENTO

Um grande número de 
empreendedores tem 

demonstrado interesse de 
investir no Maranhão

Américo Azevedo

O novo diretor do Teatro Arthur Azevedo, 
Américo Azevedo Neto, em entrevista a O 
Imparcial, aponta projetos e dificuldades, 
alem de rebater críticas, afirmando que 
só está fazendo o que precisa ser feito. 

Não estou censurando 
nada. O que eu 

acho é o seguinte: o 
teatro é do povo?

IMPAR

Atrasos e correria no primeiro dia do Enem 

 Sampaio: agora é 
vencer fora de casa

SUPERESPORTES 5

 MAC X MARÍLIA
Sai hoje o campeão da Segundinha

SUPERESPORTES 5

SAÚDE Hospital da Baixada já fez mais 
de mil atendimentos em um mês  

URBANO\PÁGINA  4

URBANOS\PAGINA 2 E 3

Grupo Mateus e Iphan 
entregam obra nas 
ruínas da  Fábrica Martins

Depois de 70 anos fechada, o local onde funcionou 
um complexo fabril, que marcou um passado glorio-
so da indústria do Maranhão e abrigou três casas, se 
transformou em ruínas. Adquirido pelo Grupo Ma-
teus, em 2011, são mais de 3 mil metros quadrados 
de área preservada. PÁGINA 6\GERAL

ELITE\PÁGINA 6
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POLÍTICA] ]

CURTIDAS

DENÚNCIAS

JOGOS

O equilibrista
Diante das mais novas revelações da transferência de recur-

sos da Suíça para Cingapura quando estourou a Lava-Jato e do 
sequestro de valores pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, voltou a se equilibrar entre gover-
no e oposição. Há quem diga que, se ele der sinal verde à análise 
do pedido de abertura de processo de impeachment, perde os 
votos dos oposicionistas no dia seguinte. Se não o fizer, idem.

Força em declínio
Dentro do PMDB, há a sensação de que o tempo de Eduar-

do Cunha no papel de presidente da Câmara está se esgotan-
do. Ou ele põe logo o impeachment para andar, ou quando se 
dispuser a fazê-lo não terá mais condições políticas para isso.

Agora vai
Aos poucos, o governo perde terreno na CPI dos Fundos 

de Pensão. Essa semana, conseguiu evitar a duras penas 
que o colegiado votasse a convocação do empresário José 
Carlos Bumlai, amigo de Lula que participou de reuniões 
com o ex-presidente e o dono da Sete Brasil. Na semana 
que vem, se algum depoente não comparecer, a ideia do 
presidente, Efraim Filho (DEM) é aproveitar o tempo para 
ver se aprova esse pedido de convocação.

No mesmo barco
A cada dia aumentam os rumores de troca-troca parti-

dário no Senado. Desta vez, fala-se na mudança de Álvaro 
Dias (PSDB-PR) e Paulo Paim PT-(RS) para o PV. Ora, ora, 
quem diria. Tucano e petista juntos.

O ENSAIO GERAL DO PMDB
Apesar do adiamento de qualquer decisão oficial sobre 

o seu futuro, o PMDB vai aproveitar as convenções regio-
nais neste fim de semana para promover um discurso mais 
afinado em prol da candidatura própria e da distância re-
gulamentar em relação ao PT. E esse discurso não ficará 
restrito a estados onde os dois partidos são adversários. 
As convenções vêm sendo tratadas como a separação de 
corpos para o futuro divórcio. 

Isso se Dilma não cair. Aliás, há uma grande expectativa 
no sentido de pipocar moções pró-impeachment em vários 
estados. Em tempo: são essas convenções que vão escolher 
os delegados para a convenção nacional que debaterá o fu-
turo do partido. Até ontem, ninguém havia se manifestado 
pela continuidade da aliança com o PT.

Yousseff em Brasília/ O 
juiz Sérgio Moro auto-
rizou a vinda do doleiro 
Alberto Youssef (foto) 
a Brasília, na próxima 
terça-feira, para depor 
na CPI dos Fundos de 
Pensão. Na maioria das 
vezes, integrantes de CPI 
é que se deslocavam até 
Curitiba para ouvir os 
presos da Lava-Jato.

Rose e Renan I/ Depois do bate-boca com o senador Jader 
Barbalho na terça-feira por causa do prazo a ser concedido 
à presidente Dilma para explicar as contas de 2014, inte-
grantes do PMDB agiram para tirar da presidente da Co-
missão de Orçamento, senadora Rose de Freitas (PMDB-
ES), o poder de influenciar nesse tema.

Rose e Renan II/ Com o prazo de 45 dias concedido direta-
mente pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, as con-
tas devem ser votadas na Comissão apenas em 2016, quando 
deve haver troca de comando na comissão.

Pizzolato, o retorno/ Acostumados a viagens transoceânicas ape-
nas na classe executiva, muitos políticos se disseram surpresos 
ao ver a foto de Henrique Pizzolato na classe econômica. Que-
riam o quê? Champanhe e conforto na primeira classe? Hello!!!!!

E
m denúncia enviada ao 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) contra o deputa-
do federal Nelson Meurer 

(PP-PR), o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, afir-
mou que o ex-diretor de Abas-
tecimento da Petrobras Paulo 
Roberto Costa e o Partido Pro-
gressista (PP) receberam R$ 357,9 
milhões de propina da Petrobras. 

De acordo com as investi-
gações da Operação Lava Jato, 
Costa atuava como operador 
do partido na Petrobras. Além 
de Meurer, o procurador tam-
bém denunciou os dois filhos 
dele, por intermediarem o rece-
bimento dos valores indevidos.   

Na denúncia apresentada ao 
STF, Janot informou que a legen-
da recebeu R$ 62 milhões do es-
quema, que consistia em repasses 
por empresas fictícias operadas 
pelo doleiro Alberto Youssef. Con-
forme a acusação, o deputado 
Nelson Meurer recebeu, entre 
2006 e 2014, R$ 29 milhões do 
total recebido pelo PP. Meurer 
faz parte da cúpula do partido.

Pagamento

O procurador afirmou que os va-
lores foram pagos por meio de 
entregas pessoais de dinheiro  ao 
deputado ou a dois filhos dele, 
Cristiano e Nelson Meurer Júnior. 
Também houve recebimento de 
valores no Posto da Torre, posto 
de gasolina localizado em Bra-
sília e que originou a Operação 

Alvo de dois protestos, a pre-
sidente Dilma Rousseff abriu na 
última sexta-feira, em Palmas 
(TO), a primeira edição dos Jo-
gos Mundiais dos Povos Indíge-
nas. Na cerimônia, Dilma tam-
bém foi alvo de manifestações. 
A primeira delas, pouco antes 
da cerimônia começar e uma 
parte da plateia gritar “Olê, olê, 
olê, olá, Dilma, Dilma”. O gri-
to acabou abafado pela vaia de 
outra parcela do público.  De-
pois, ao ser anunciada, também 

houve alguns apupos por parte 
da plateia. O cerimonialista que 
apresentava o evento pediu aos 
presentes que se acalmassem e 
respeitassem a presidente.

Antes de os jogos começarem, 
cerca de 100 indígenas protes-
taram contra a PEC 215. Já no 
centro da capital, cerca de 200 
manifestantes pediram o impea-
chment da presidente e a prisão 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Dilma não tem uma re-
lação boa com os indígenas. O 

governo da petista foi o que me-
nos demarcou terras indígenas, 
segundo relatório do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi).

Durante a abertura dos jogos, 
a presidente ouviu dos líderes in-
dígenas cobranças na área. Eles 
pediram que ela impeça a apro-
vação da PEC 215. A matéria tira 
do Executivo a possibilidade de 
demarcar as terras indígenas e 
passa essa atribuição ao Con-
gresso. As lideranças reclama-
ram ainda da série de mortes que 

tem ocorrido com os povos da 
etnia guarani-kaiowá. 

A presidente se reuniu an-
tes da competição uma reunião 
com empresários ruralistas da 
região e os governadores da Ma-
topiba (Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia), nova fronteira 
agrícola criada em maio por 
decreto, a e com empresários 
da região. Ontem Dilma via-
jou para o Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina para sobrevoar 
as áreas alagadas pelas chuvas.

Procurador-geral da República, Rodrigo Janot, diz que ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto 
Costa e o Partido Progressista (PP) receberam R$ 357,9 milhões de propina da Petrobras

Jonot faz novas 
acusações a 
deputado federal

Presidente Dilma leva vaias em Palmas

357,9

Valor em reais que o procurador 
pediu que Meurer e seus filhos 
devolvam aos cofres públicos

MILHÕES

Lava Jato, e depósitos em dinhei-
ro nas contas bancárias pessoais 
do deputado. Para o procurador-
geral, além de receber diretamen-
te a propina, Nelson Meurer agiu 
para ocultar os valores recebidos.

“Para a pratica das condutas 
delitivas aqui delineadas, o de-
putado federal Nelson Meurer 
contou com o contributo livre, 
consciente e voluntario de seus 
filhos, Nelson Meurer Júnior e 
Cristiano Augusto Meurer, os 
quais, plenamente cientes de 
todo o esquema criminoso in-
tegrado por seu genitor, versado 
nesta denúncia, o auxiliaram 
no recebimento de parte das 
propinas pagas ao parlamentar, 
mediante estratégias de ocul-
tação e dissimulação da natu-

reza”, acrescentou Janot.
Além dos valores indevidos, 

o procurador citou a entrega de 
R$ 4 milhões durante a campa-
nha eleitoral de 2010, por meio 
de sete entregas pessoais, que 
ocorreram a mando do doleiro 
Alberto Youssef, e mais R$ 500 
mil, repassados pela empreitei-
ra Queiroz Galvão, por meio de 
doações oficiais de campanha. 

O procurador pediu ainda que 
Meurer e seus filhos devolvam 
aos cofres públicos R$ 357,9 mi-
lhões e a decretação da cassação 
do mandato, após o trânsito em 
julgado da ação. Em nota, o PP 
declarou que não admite práti-
cas de atos ilícitos e que confia 
na Justiça, de modo que os fa-
tos sejam esclarecidos.

Conforme a acusação de Janot, Nelson Meurer recebeu, entre 2006 e 2014, R$ 29 milhões do total recebido pelo PP 
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ELEIÇÕES

D
esde que as urnas decre-
taram a vitória de Flávio 
Dino em 2014, o Partido 
do Movimento Demo-

crático Brasileiro (PMDB) vem 
buscando formas de se refazer no 
Maranhão. Ao menos, no campo 
majoritário, onde esteve no po-
der por quatro oportunidades.

A história pemedebista no 
comando do Maranhão passa 
pelo governo de Epitácio Ca-
feteira (1987-1990), quando o 
partido ainda tinha certa auto-
nomia em relação ao grupo do 
então presidente José Sarney. Em 
1994, Edison Lobão, então no PFL 

(Partido da Frente Liberal), dei-
xou o governo para concorrer a 
uma vaga ao Senado. Em seu lu-
gar, assumiu Ribamar Fiquene 
(1994-1995), do PMDB, já sob o 
comando de Sarney. Entre 2009 
e 2014, o partido estava no co-
mando pelas mãos de Roseana 
Sarney (os dois primeiros man-
datos dela foram pelo PFL). Ape-
sar dos números não serem tão 
expressivos, o PMDB sempre es-
teve próximo do poder bem an-
tes da redemocratização do país.

A derrota há pouco mais de 
um ano, significou uma mudan-
ça de postura e de reflexão dentro 

do partido. Pela segunda vez, 
depois de anos, eles se vêem 
na oposição, o que causa gran-
de desconforto. O aparecimento 
no cenário político atual foi, até o 
momento, assumido pelos Mura-
ds. A deputada Andrea Murad usa 
constantemente a tribuna da As-
sembleia Legislativa para denun-
ciar o que seriam abusos e ab-
surdos cometidos na nova gestão 
governamental do Maranhão. Os 
mais críticos dizem que ela não 
tem experiência suficiente para 
pensar e orquestrar a briga, onde 
também figuram os parlamentares 
Souza Neto (PTN), Edilázio Júnior 

e Adriano Sarney (PV). 
Todas as denúncias partiriam 

de pai, o ex-secretário de saúde na 
gestão Roseana, Ricardo Murad. 
Essa postura combatente levou 
Andréa a se lançar como candidata 
a presidência do diretório esta-
dual do PMDB. A questão é que 
ela parece não agregar as prerro-
gativas necessárias para coman-
dar o partido, como tem o seu 
principal adversário na disputa 
interna da sigla, o senador João 
Alberto. Ele, inclusive, é o atual 
presidente, mas está licenciado 
há um bom tempo. Tudo para se 
dedicar ao mandato em Brasília.

O partido que sempre esteve no poder no Maranhão precisa se recompor com novas
 lideranças. A falta disso vem trazendo uma mudança de postura e de reflexão dentro da sigla

PMDB em sua 
reestruturação

A Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Susten-
tável da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, em parceria com 
a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais 
(Sema), realizou, na manhã da 
última quinta-feira, Audiência 
Pública para discutir a criação 
do Comitê da Bacia Hidrográ-
fica do Rio Parnaíba. O evento 
aconteceu no auditório São Mar-
celino Champagnat, no colégio 
Marista no município de Balsas. 

A proposta, de iniciativa do 
deputado Rafael Leitoa (PDT), 
buscou mobilizar todas as es-
feras de poder público e priva-
do para que prefeitos e repre-
sentantes da sociedade civil 
organizada - das cidades que 
fazem parte da Bacia Hidrográ-
fica do Parnaíba - assinassem 
o termo de subscrição, docu-
mento imprescindível para a 
criação do referido Comitê.

De acordo com o coordena-
dor da Comissão Pró-Comitê da 
Bacia do Parnaíba, “a luta para 
a criação do Comitê já dura 15 
anos e somente agora, por meio 

O deputado estadual Júnior 
Verde (PRB), coordenador da Ju-
ventude do Parlamento Amazô-
nico, defendeu na última quinta-
feira projetos de desenvolvimento 
sustentável através da energia 
solar, durante a III Reunião Cole-
giada do Parlamento Amazônico, 
realizada na Assembleia Legis-
lativa. São Luís está sediando o 
encontro, que reúne parlamen-
tares dos nove estados que com-
põem a Amazônia Legal brasi-
leira: Amazonas, Acre, Amapá, 
Roraima, Rondônia, Mato Gros-
so, Pará, Maranhão e Tocantins.

Para Júnior Verde, é necessário 
investir em atividades que pro-
movam o desenvolvimento ao 
mesmo tempo em que preservem 
a natureza. “Hoje não podemos 
mais buscar o desenvolvimento 
degradando, desmatando. Estou 
defendendo um projeto meu de 

Incógnita dos 
candidatos
Afora as discussões estaduais, ainda 
há tratativas municipais. Alguns 
membros do partido estão mais 
preocupados com o futuro político 
particular do que com o conjunto. 
Na capital, o rumo pemedebista 
para as eleições de 2016 é uma in-
cógnita. Durante a semana que 

passou, um perfil no Facebook 
divulgou que a ex-governadora 
Roseana Sarney havia se lançado 
como candidata à prefeitura, mas 
a notícia foi caracterizada como 
mentirosa, pois o perfil onde ela 
havia sido postada é fake (falso). 

Apesar disso, não está des-
cartada a possibilidade daque-
la que foi o maior símbolo do 
grupo Sarney nos últimos anos 
vir a ser o nome concorrente ao 
Palácio de La Ravadière. Junto 

a ela, surgem nomes com me-
nor aceitação, como o do vere-
ador Fábio Câmara e de Ricardo 
Murad, por mais que ele nunca 
seja visto como uma boa opção. 
Sem descartar a possibilidade de 
apoiar algum nome que esteja 
bem posicionado nas pesquisas, 
desde que este nome não venha 
acompanhado por Flávio Dino.

Outro exemplo desta situação 
é o deputado estadual Roberto 
Costa, que durante muitos anos 

esteve na presidência do diretório 
municipal. Costa transferiu seu 
domicílio eleitoral para Bacabal, 
onde pretende concorrer às elei-
ções de 2016, como candidato à 
prefeitura, tendo as bênçãos do 
padrinho João Alberto. Das in-
certezas eleitorais ao descanso 
demorado da ex-governadora, 
uma coisa é certa. Quando me-
nos se esperar, o PMDB pode 
voltar dando grande dor de ca-
beça aos adversários.

MEIO AMBIENTE

COMITÊ

Deputado defende energia limpa

Hoje não podemos mais buscar o desenvolvimento 
degradando, desmatando. Estou defendendo um 
projeto meu de energia solar para ser abraçado 
em todos os estados do Parlamento

Júnior Verde, deputado estadual

energia solar para ser abraçado 
em todos os estados do Parla-
mento. Investimentos em ener-
gia limpa são imprescindíveis se 
quisermos aliar o crescimento 
econômico ao desenvolvimento 
responsável”, defendeu.

O parlamentar discursou du-
rante a abertura do evento, que 
começou às 9h, no Plenário da 
Assembleia Legislativa. O obje-
tivo do encontro é buscar solu-
ções para problemas vivenciados 
na Amazônia. A programação 
durou todo o dia e contou com 
palestras e discussões. Além de 
Verde, mais três deputados esta-
duais do Maranhão fazem par-
te do Parlamento Amazônico. 
O deputado Hemetério Weba 
(PV) é o Segundo Vice-Presi-
dente e o deputado Wellington 
do Curso (PPS), o Coordenador 
de Direitos Humanos.

Comissão de Meio Ambiente em Balsas

da Procuradoria da República, 
conseguimos pressionar a Agên-
cia Nacional das Águas (ANA) a 
fim de que a mesma cumpra a 
legislação e apoie os três esta-
dos – Maranhão, Piauí e Ceará 
– no que tange a documenta-
ção necessária que será apre-
sentada ao Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos e poste-
riormente seguirá para o aval 

da presidente da República”.
Uma vez implantado o Co-

mitê, 38 municípios maranhen-
ses, que são banhados pelo Rio 
Parnaíba, serão beneficiados 
com execução de ações des-
centralizadas de interesse co-
mum em relação à utilização da 
água pelos diversos segmen-
tos da sociedade.

O Maranhão ainda precisa ela-

borar um modelo de gestão para 
amenizar a situação de cunho 
natural. Ou seja, é preciso cons-
truir um modelo para gerir os 
problemas ambiental e hídrico, 
pois eles acontecem de manei-
ra integrada, estando presentes 
em todos os segmentos como: 
Saúde, Educação, Defesa Civil, 
Saneamento Básico, Transporte, 
Lazer, Economia, dentre outros.

O evento aconteceu no auditório São Marcelino Champagnat, no colégio Marista no município de Balsas

Uma conquista de classe
Lideranças do movimento associativo da magistratura na-

cional tiveram dois bons motivos para comemorar na última 
quinta-feira. O primeiro foi a aprovação, pela Comissão Espe-
cial da Câmara dos Deputados, da PEC 187/2012, que institui 
as eleições diretas nos tribunais. O outro veio logo em seguida, 
com o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei que 
permitiria aos servidores públicos a aposentadoria aos 75 anos.

O veto ao projeto, apelidado de ‘PL da Bengalinha’, foi co-
memorado por juízes e servidores dos tribunais de todo o país.

A entrada em vigor da chamada PEC da Bengala, que pror-
rogou de 70 para 75 anos a aposentadoria compulsória de mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores 
e do Tribunal de Contas da União, gerou uma corrida por limi-
nares nos tribunais, protagonizada por desembargadores que 
queriam ficar mais tempo nas cortes. Decisões foram concedidas 
pelos tribunais de Justiça de São Paulo, Pernambuco e do Rio de 
Janeiro, permitindo que magistrados se mantivessem na carreira. 
Para o STF, no entanto, a mudança dependia da edição de uma 
lei complementar – esta que acaba de ser vetada pela presidente.

Não se pode ignorar que o movimento associativo da ma-
gistratura e dos servidores foi muito hábil na mobilização pelo 
veto. No Planalto, falam até em pressão junto à presidente, já 
que a regra, se tivesse sido sancionada, valeria, também, para 
os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das De-
fensorias Públicas e dos tribunais e dos Conselhos de Contas.

E no que se refere à aprovação da PEC 187, que institui as elei-
ções diretas nos tribunais, também na última quinta, os motivos 
de comemoração foram ainda maiores e tiveram gosto de vitória 
para as lideranças. Afinal, são anos de luta do movimento asso-
ciativo da magistratura para que os juízes possam participar 
do processo de escolha dos presidentes e vice-presidentes dos tri-
bunais - prerrogativa concedida apenas aos desembargadores.

O peso das lideranças foi tão forte e influenciou no resultado 
da votação, que o relator da PEC, deputado João Campos (PSDB-
GO), usou as palavras do próprio presidente da AMB, juiz João 
Ricardo Costa, publicadas no Correio Braziliense, para justificar o 
seu voto: “Sem Democracia não há Eficiência no Poder Judiciário”.

 “O primeiro grau está se desintegrando e entrando em es-
tado de falência. É preciso que algo de novo seja feito para re-
verter este quadro. Esta mudança poderá começar pelas mãos 
do Congresso Nacional, com a aprovação das ‘Eleições Diretas 
Já’ nos tribunais brasileiros. Não queremos medalhas. Quere-
mos valorização da primeira instância”, diz ainda trecho do 
texto, reproduzido no voto do deputado.

O certo é que a PEC 187/2012 segue agora para o plenário 
da Casa, onde precisa ser aprovada em dois turnos para, então, 
seguir ao Senado Federal. Se aprovada, o Congresso Nacional 
terá o seu lugar na história como protagonista do surgimento 
da democracia no Poder Judiciário brasileiro.

Levado de roldão (1)

Quando foi eleito vice-presidente da Câmara Federal, o deputado 
Waldir Maranhão (PP), de repente, surgiu com força total na po-
lítica tupiniquim como uma liderança em franca ascensão. Ime-
diatamente, apareceram as encrencas de Waldir na mídia e, com a 
mesma rapidez, sua força foi se derretendo e, hoje, o deputado do PR 
já sofre até pedido de investigação por um “popular”, na Câmara.

Levado de roldão (2)

Waldir foi simplesmente contaminado pela avalanche que 
ameaça levar Eduardo Cunha, o responsável pela sua indi-
cação, a um caminho sem volta. Agora, fica difícil imaginar 
o presidente da Câmara ser derrubado do cargo e o vice, do 
PP maranhense, ser conduzido à posição de segundo nome 
na ordem de sucessão no Planalto.

Do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, citando 
como exemplo a extradição de Henrique Pizzolato para dizer 
que a Justiça no país funciona. E ainda mandou uma indireta 
para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha.

COLABOROU: JAQUELINE HELUY

Fábrica (1)

Com a inauguração da obra de estabilização das ruínas da an-
tiga fábrica de sabão e algodão Martins & Irmãos, na Rua das 
Cajazeiras, ocorrida na sexta-feira, o Iphan ajudou a recuperar 
parte de uma memória já esquecida da economia maranhense.

Fábrica (2)

Para quem não sabe, o português Manoel Pereira Martins 
começou sua carreira no setor industrial com uma peque-
na fábrica de produzir sabão de andiroba no município de 
Morros e, já na segunda metade do século XIX, os Martins se 
destacavam como os maiores investidores do país.

A vez é 2016 (2)

Só assim, com a prisão, cassa-
ção e impedimento de gestores 
municipais, a população, final-
mente, poderá abrir caminho 
para que em breve ocorram elei-
ções mais limpas no Brasil. A 
começar pela proibição da der-
rama de dinheiro empresarial 
na campanha, depois menor 
tempo de programa eleitoral e 
depois com a elevação do nível 
de consciência política.

A vez é 2016 (1)

Com tantos prefeitos, ex-pre-
feitos, secretários e presidentes 
de câmaras de vereadores enro-
lados com improbidade e cor-
rupção, as eleições de 2016 dão 
sinais de que poderão entrar 
para a história como as mais 
seletivas de todas. O eleitora-
do nunca se sentiu tão traído 
e se prepara para dar o troco 
nas urnas. Ou será nas próxi-
mas eleições, ou nunca será!
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O Maranhão é um dos 15 estados para os quais o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou tropas federais para reforçar a segurança no pleito de amanhã. Homens das Forças Ar-

madas e da Força Nacional serão distribuídos pelos quatro municípios da região metropolitana de São Luís (Raposa, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e a capital). Outras cidades 

do estado serão atendidas pelos contingentes das polícias Federal, Militar, Civil, Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros. A previsão é que não haja incidentes durante a votação.  
POLÍCIA 3

Tropas federais atuarão  
nos quatro municípios da 

Ilha durante a eleição 

  Loterias
QUINA Concurso n. 3622

04             15             18             51             55

Baixa       01h39     0,4m
Alta       07h41      5,9m
Baixa        13h49     0,6m
Alta        19h51      5,8m

  Marés

DUPLA SENA  Concurso n. 1327

Primeiro sorteio
19 24 30 33 41 50

Segundo sorteio
08 14 35 41 44 47

Sapateiro: profissão de resistência
Hoje é o Dia do Sapateiro. Quando a indústria engatinhava e os produtos eram exclusivamente feitos à mão, esses profissio-

nais tinham muita força, lideravam sindicatos e promoviam fortes movimentos paredistas. Aos poucos, a força de trabalho 

foi ficando restrita quase somente aos consertos. Mas eles resistem e estão em vários pontos da capital, trabalhando (foto).

URBANO

CULTURA

Banda Sulfúrica 
Billi  lanca seu 
primeiro disco

Durante o show Caia na Rede do 

Movimento Sebo no Chão, a banda 

de rock instrumental Sulfúrica Billi 

(foto) realizará o pré-lançamento de 

Grande Bola de Fogo,  primeiro disco 

do grupo. O evento será no Cohatrac.

IMPAR

Sampaio necessita
vencer o Vila Nova 
para pensar no G4
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São Cristóvão
recebe serviços

de recapeamento 
de ruas e avenidas

URBANO 2

SECOM/DIVULGAÇÃO

Irmã de Lula  
vota em Aécio
Apresentando-se como irmã do ex-presidente Lula, Lindinalva Silva (foto), 

de 58 anos de idade, gravou um vídeo em que recomenda o voto em Aécio 

Neves para presidente da República, adversário do petista. POLÍTICA 3

Aldo enfrenta
Chad Mendes 
pelo cinturão

 Hoje à noite tem pancadaria entre José 

Aldo (foto) e Chad Mendes pela disputa 

do cinturão dos pesos-pena do UFC. O tí-

tulo está com Aldo, que prometeu vencer 

para manter o cinturão em solo nacional.

SUPERESPORTES 6

Luís Fernando vai
trocar o Moto pelo
Ituano em 2015

SUPERESPORTES 6

Revista Veja diz em reportagem que 
Lula e Dilma sabiam de corrupção

POLÍTICA 3

Militância de petista e de tucano no 
MA aproveitam últimos instantes  

POLÍTICA 2

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE

TRE-MA realiza últimos preparativos para o segundo turno no estado POLÍTICA 2

GASTRONOMIA

Consumida fresca, em conserva, 

na forma de molho ou de geleia, 

a pimenta (foto) é o segundo 

condimento mais utilizado na 

culinária mundial. Algumas 

receitas de conserva podem ser 

feitas na própria casa.

GASTRONOMIA 7

Estudante abre 
fogo em escola e
fere seis antes de
cometer suicídio

GERAL 6

Pimenta leve ou  
picante combina 

com variados
tipos de pratos

DIVULGAÇÃO
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Nas ruas, 
restaurantes, 
transportes, 
festas e 
encontros 
de qualquer 
natureza 
nós olhamos 
um viciado 
em telinha. 
A conversa 
olho no olho 
desapareceu

SEBASTIÃO 
JORGE
JORNALISTA
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A violência, um mal social! 
A violência é característica do 

animal humano, faz parte dele, 
provém do instinto. Porém, após 
o longo processo de civilização do 
ser humano, conseguimos atenu-
ar o nível de violência do homem, 
classificando-o como civilizado. Ci-
vilizado significa capaz de conviver 
em harmonia com outro ser huma-
no. Para os seres humanos incapazes 
de conviver em harmonia criamos 
a segregação, ou separação do ser 
humano incapaz de ser civilizado. 
Essa solução é o ápice ao qual che-

gamos para a solução do problema atualmente, pelo me-
nos do ponto de vista da aprovação social.

A nossa sociedade já empreendeu muitas discussões 
a cerca da violência, suas causas, consequências, formas 
de extirpá-la ou meios de controle. As desigualdades so-

ciais potencializam a violência, porém nas nações mais 
equilibradas socialmente encontramos crimes, guerras, 
atentados e todo tipo de violência, assim como nas nações 
subdesenvolvidas, como no nosso país, onde as desigual-
dades são gritantes.

As soluções propostas dividem-se em duas vertentes: 
a primeira pregando que o investimento em repressão po-
licial e policiamento ostensivo é a melhor saída; a segunda 
aponta como solução o ataque à má distribuição de renda 
e ao desemprego. As duas vertentes estão corretas porque 
ambas são fonte de redução de criminalidade.

As políticas públicas de segurança falharam, as leis tem 
se mostrado pouco ou nenhum efeito, e a polícia corrupta 
e por vezes travestida no próprio mal que visamos com-
bater. A reformulação da segurança no país tem que ser 
imediata, a começar pela maneira como a violência é en-
carada pelas autoridades. Cada lugarejo tem sua peculia-
ridade, devendo ser observada sob pena de não surtir o 
efeito esperado pelas autoridades. Planos gerais de segu-

rança devem ser apenas norteadores e não reguladores das 
atividades, o modelo descentralizado parece o melhor a 
ser adotado nessa situação.

A população precisa sentir que há ordem instituída, 
que não está à mercê de grupos criminosos, sendo urgente 
desbaratar essas quadrilhas que estão a ameaçar o poder 
instituído, único titular da força repressiva autorizado num 
Estado Democrático. Se o cidadão sentir que há ordem em 
sua cidade será consequência o desarmamento progres-
sivo. O Estado tem o dever de administrar a insegurança 
existente, e ela sempre irá existir, de modo a propiciar ao 
cidadão o mínimo de dignidade humana quando for à rua 
ou ao trabalho.

Não podemos aguardar a solução dos problemas sociais 
brasileiros para alcançar um patamar razoável de segurança. 
Primeiro porque sabemos que o processo de crescimento 
e nivelamento social é de longo prazo e segundo porque a 
violência precisa ser contida urgentemente, porque o bem 
maior do ser humano, a vida, está em perigo todos os dias.
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Grupo Mateus e Iphan 

entregam obra histórica
O local onde no século XIX  funcionava uma fábrica de sabão e algodão, agora, abriga um memorial 
para visitação.  Obra de estabilização das ruínas foi entregue pelo Grupo Matheus e o Iphan

“U
ma intervenção 
para humanida-
de”. Assim o pre-
sidente do Grupo 

Mateus, Ilson Mateus, considerou 
a obra de estabilização das ruínas 
da antiga fábrica de sabão e algo-
dão Martins, Irmão & Cia, funda-
da no século XIX, situada na Rua 
das Cajazeiras, nº 288, no Centro 
Histórico de São Luís/MA, e que 
foi entregue na última sexta-feira 
abrigando um memorial aberto 
ao público para visitação.

Depois de 70 anos fechada, com 
ação do tempo e falta de manuten-
ção, o local onde funcionou um 
complexo fabril, que marcou um 
passado glorioso da indústria do 
Maranhão e abrigou três casas, se 
transformou em ruínas e foi tom-
bado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional no 
Maranhão (Iphan/MA). Adquirido 
pelo Grupo Mateus, em 2011, para 
a construção da loja Mateus Super-
mercados Cajazeiras, inaugurada 
em 2014, o terreno possui 14 mil 
metros quadrados – o equivalente 
a dois campos de futebol nos pa-
drões da Federação Internacional 
de Futebol Associado (Fifa), e só 
de área preservada são mais de 3 
mil metros quadrados, restos re-
manescentes dos antigos imóveis 
integrados, à fábrica.  

“O Grupo Mateus é uma mar-
ca que orgulha-se de ser genuina-
mente maranhense, de pertencer 
a uma região tão rica em história 
e cultura. Realizamos um grande 
investimento nessa obra, de gran-
de valia para a nossa capital, que é 
reconhecida mundialmente pelo 
seu conjunto arquitetônico”, afir-
ma Ilson Mateus.

Trabalho de arqueologia 

O empresário conta que, para 
que a estrutura arquitetônica da 
antiga fábrica de sabão e algodão 
Martins, Irmão & Cia fosse preser-
vada, o Grupo Mateus, antes de ini-
ciar a construção do supermercado, 
contratou um dos maiores arque-

ólogos do país, o pernambucano 
Ulysses de Melo Neto, que acompa-
nhou de perto, durante dois anos, 
todas as fases das obra de estabili-
zação das ruínas. Todo o trabalho 
contou com a assessoria do Iphan 
e apoio do Departamento de Pa-
trimônio Histórico Artístico e Pai-
sagístico do Maranhão (DPHAP)

Ulysses de Melo Neto é autor 
do livro “A sedução das ruínas. Ar-
queologia: Salvamento e resgate”, 
obra que realizou em parceria com 
Antonia da Silva Mota, e que conta 

os detalhes do projeto de salvamen-
to e resgate da fábrica. A publica-
ção foi lançada durante solenida-
de de abertura do Memorial com 
a exposição “A sedução das Ruí-
nas”. O Memorial e a publicação 
são resultados de ação mitigadora 
e compensatória do processo de 
licenciamento ambiental do Ma-
teus Supermercados Cajazeiras.

“Para uma cidade que é Patri-
mônio Histórico Mundial, o me-
morial é mais um equipamento 
cultural de uma enorme grandeza, 

Adquirido pelo Grupo Mateus, em 2011, o terreno onde estão localizadas as ruínas possui 14 mil metros quadrados 

O Grupo Mateus é uma marca que orgulha-
se de ser genuinamente maranhense, de 
pertencer a uma região tão rica em história e 
cultura. Realizamos um grande investimento 
nessa obra, de grande valia para a nossa 
capital, que é reconhecida mundialmente 
pelo seu conjunto arquitetônico

Ilson Mateus, dono do Grupo Mateus

sem precedentes no Brasil, por-
que agora nós trabalhamos com 
estas ruínas para que, em um tra-
balho de educação patrimonial, 
os visitantes e, principalmente, 
universitários, possam saber que 
tem que preservar o patrimônio 
arquitetônico para que ele não 
chegue a se arruinar”, declarou 
Kátia Bogea, superintendente do 
Iphan/MA.

A abertura do Memorial con-
tou com a presença de autoridades 
e, na oportunidade, os herdeiros 
dos fundadores da fábrica de sa-
bão e algodão Martins, Irmão & 
Cia foram homenageados. “Esse 
resgate da história é muito impor-
tante não só para a nossa família, 
mas para a cidade. É um presente 
do Grupo Mateus para todos nós. 
Meu marido foi o único neto da úl-
tima geração dos Martins que nas-
ceu no sobrado. Quando cheguei 
aqui, por volta de 1962, a fábrica 
estava no seu apogeu”, declarou 
Silvia Martins. O Memorial com 
a exposição A sedução das Ruínas 
é aberto ao público de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. 

 VENEZUELA

TOCANTINS 

Pressões levam acusador 
de líder político a fugir

Teto de refeitório desaba 
em alojamento indígena

Franklin Nieves, um dos pro-
motores do Ministério Público 
que acusaram o líder político 
da oposição Leopoldo López, 
denunciou ontem, em um ví-
deo divulgado pela imprensa, 
que pressões governamentais 
e de superiores para fazer acu-
sações “falsas” o forçaram a sair 
da Venezuela.

“Decidi sair com a minha fa-
mília da Venezuela, em virtude 
da pressão que o Executivo e os 
meus superiores hierárquicos 
exerciam para que continuas-
se a defender as provas falsas 
com as quais se condenou o ci-
dadão Leopoldo López”, disse. 

Ele fala da angústia que 
passou e “da dor e a pressão 
de continuar com uma farsa”. 
No vídeo, divulgado pelo site 
de notícias “La Patilla”, Nieves 
convida os companheiros e os 
juízes venezuelanos a “perder 
o medo e a dizer a verdade”. 

“Que sejam valentes, que 
manifestem o seu desconten-
tamento pela pressão dos su-
periores que ameaçam com a 
exoneração e prisão”, apela. Ao 
final, Nieves anuncia que nos 
próximos dias revelará “toda a 
verdade sobre o que aconteceu” 
antes, durante e depois do jul-
gamento de Leopoldo López. 
Ele responsabilizou o governo 
venezuelano e os seus superio-
res pelo que possa acontecer 
a ele e sua família.

Líder do partido opositor 
Vontade Popular, Leopoldo Ló-
pez foi condenado no dia 10 de 
setembro a quase 14 anos de 
prisão por instigação pública, 

associação delinquente, danos 
à propriedade e incêndio, du-
rante um protesto convocado 
por várias figuras da oposição 
em 12 de fevereiro de 2014.

Mais condenados

Além de Leopoldo López, foram 
condenados quatro estudantes 
opositores do governo. Vários 
países e organismos internacio-
nais reagiram à condenação, en-
tre eles os Estados Unidos, que 
disseram estar profundamen-
te preocupados e apelaram ao 
governo venezuelano para que 
“proteja a democracia e os di-
reitos humanos na Venezuela”

Um dia após a condena-
ção, o porta-voz do Alto Co-
missariado da ONU, Rupert 
Colville, manifestou conster-
nação pela dureza da decisão 
e anunciou que o organismo 
faria uma análise mais profun-
da do caso, lamentando que 
o governo venezuelano tenha 
ignorado uma recomendação 
do Grupo de Trabalho da ONU 
sobre Detenções Arbitrárias, 
que em agosto de 2014 pediu 
a libertação do líder opositor.

A Igreja Católica venezue-
lana pediu uma “sentença jus-
ta”, considerando que a decisão 
“foi incorreta e negativa para 
o país”. “Não é justo que, sim-
plesmente por promover ma-
nifestações pacíficas contra o 
governo, lhe atribuam a culpa 
por toda uma série de delitos 
e instigação e crimes”, disse o 
arcebispo de Caracas, cardeal 
Jorge Urosa Savino.

Parte do teto da Aldeia 
Okara, onde várias etnias in-
dígenas estão alojadas para os 
Jogos Mundiais dos Povos In-
dígenas, desabou no início da 
manhã de ontem, por volta das 
6h. De acordo com indígenas 
que passaram a noite no local, 
não houve feridos entre eles. 
Três funcionárias, no entanto, 
se feriram levemente. Duas fo-
ram medicadas no local e uma, 
com ferimentos das costas e na 
perna, foi levada a uma Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA), mas já foi liberada.

Em nota, o Comitê Nacio-
nal Executivo (CNE) dos jogos 
disse que o Corpo de Bombei-
ros e a Defesa Civil apuram as 
causas do acidente. O CNE disse 
ainda que a estrutura será re-
montada após a realização de 
perícia. “O café da manhã dos 
indígenas foi servido ao ar livre 
e o almoço será realizado com 
kits-refeição que serão servidos 
em quatro tendas provisórias”, 
destacou o comunicado.

O incidente provocou re-
ceio entre os competidores. O 

indígena Kiegewa, da etnia Bo-
roro Boe, reclamou do ocorri-
do e disse não se sentir seguro 
para voltar ao local mesmo de-
pois de reformado. “Estou me 
sentindo lesado. Não serviram 
o café da manhã e não tem al-
moço. Queriam nos dar um lan-
che reforçado no lugar. Since-
ramente, não me sinto seguro 
de voltar lá”, declarou.

Segundo o líder da etnia 
Karajá-Xambewá, Edmilson, 
uma tragédia não aconteceu 
por muito pouco. “Às 6h, o re-
feitório abre. Já tinha uma fila 
grande na porta para entrar. 
Por uma questão de uns cin-
co minutos não tinha esma-
gado muita gente lá dentro, 
porque os equipamentos de 
ar-condicionado despenca-
ram. Graças a Deus não ma-
tou ninguém”, disse.

Uma reunião entre caciques 
e organização definiu que os 
indígenas vão almoçar em res-
taurantes de Palmas. Por volta 
das 13h, vários indígenas em-
barcaram em ônibus e segui-
ram para o almoço.

REGRAS 

Jordânia e Israel chegam a acordo
O secretário de Estado nor-

te-americano, John Kerry, anun-
ciou ontem, em Amã, um acor-
do entre a Jordânia e Israel sobre 
novas regras na Esplanada das 
Mesquitas, numa tentativa de 
pôr fim à onda de violência entre 
israelenses e palestinos.

As medidas deverão ser anun-
ciadas nas próximas horas pelo 

primeiro-ministro israelense Ben-
jamin Netanyahu, acrescentou 
John Kerry, que fez as declara-
ções ao lado do colega jordania-
no Nasser Judeh, depois de um 
encontro com o rei da Jordânia, 
Abdallah 2º.

De acordo com John Kerry, 
Netanyahu aceitou a sugestão 
do rei Abdallah de assegurar 

câmaras de vigilância durante 
24 horas em todos os locais da 
Esplanada das Mesquitas, ideia 
considerada “excelente” pelo go-
vernante norte-americano. Ele 
acrescentou que Israel concor-
dou em “respeitar plenamente 
o papel particular” da Jordânia, 
guardiã dos lugares sagrados, de 
acordo com regras estabeleci-

das em 1967.
Segundo o secretário de Esta-

do norte-americano, Israel tem a 
intenção de compartilhar a pra-
ça. Ele parabenizou o reforço da 
cooperação entre as autoridades 
israelenses e jordanianas, que 
devem reunir-se brevemente 
para reforçarem o dispositivo 
de segurança no local.
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Entrevista// Lílian Guimarães

EVENTOS EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS 
DE ACIDENTE 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 Luis-MA.

Dia 22.10.2015 aconteceu   a terceira reunião na sede 
da Grande Loja Maçônica com o fim de preparar a progra-
mação do evento.

Participaram da reunião o DETRAN, a SMTT-Secretaria 
Municipal de Trânsito e Transportes, Polícia Rodoviária Fe-
deral, Comitê Vida no Trânsito, Secretaria Estadual de Saú-
de, Secretaria Municipal de Saúde de São Luis e CEREST-
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, estadual.

A programação está praticamente concluída, sendo que 
das 7h30 às 9h haverá atividades nas rotatórias da Av. dos 
Holandeses, liderada pelo DETRAN, e das 9h às 11h30, pas-
seata e motocicletada na Av. Litorânea, na Praia de São Mar-
cos, organizada pela SOS VIDA e parceiros. 

No final do evento, por volta das 11h30, haverá um ato 
ecumênico na praça da estátua dos pescadores.

PAIS E FILHOS: QUEM EDUCA QUEM PARA O TRÂNSITO?
PARTE II

A sociedade precisa diferenciar entre o momento in-
gênuo em que as crianças chegam em casa entusiasma-
das contando que aprenderam na escola a atravessar na 
faixa com a mão estendida, ou até mesmo entre quando 
mostram o formulário de multa moral e avisam: “pai, se 
você pisar na bola eu vou te multar”, do momento de edu-
car.  Pois, desde que o mundo é mundo sempre foi e será o 
adulto que educará a criança.

Os pequenos podem até ajudar a tentar corrigir atitudes 
insensatas e arriscadas dos adultos no trânsito, mas, defi-
nitivamente, não é delas a obrigação ou tarefa de educar os 
adultos. Isto, na verdade, está muito claro para os profes-
sores no dia a dia quando mandam bilhetes na agenda, a 
criança entrega e o pai não lê e, quando lê, não assina. Ou 
quando a escola solicita a presença do pai ou responsável 
urgente na escola para resolver um problema grave de in-
disciplina do filho e este pai ou responsável nunca aparece.

A escola também lida e se comove com aquela criança 
que aprendeu na escola a se defender dos perigos do trân-
sito, mas que foi atropelada porque não conseguiu dissu-
adir o adulto teimoso e irresponsável que a conduzia de 
atravessar em meio aos carros em uma via movimentada.

Uma das coisas que muito me preocupa nessa concepção 
de educação para o trânsito em que a criança é quem deve ser 
educada para que consiga educar o adulto, é justamente esse 
abandono da população não escolar, sempre de fora das ações 
estruturais, sistêmicas e integradas de preservação da vida.

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

ARCEBISPO DE SÃO LUÍS REUNIU-SE 
COM A COORDENAÇÃO DA SOS VIDA

A campanha SOS VIDA reuniu-se dia 21.10.2015, mais uma 
vez, com o Arcebispo de São Luis, Dom José Belisário da Silva. 
Desta vez foi para convidá-lo para participar do ato ecumêni-
co que será realizado dia 15.11.2015 na Av. Litorânea, quando 
da realização da grande manifestação pelo DIA MUNDIAL 
EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.

Ele foi muito solícito, porém informou que nesta data 
estará em Bogotá, na Colômbia, em atividades da Igreja 
Católica, mas que enviará um representante seu para par-
ticipar do evento.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
(LEI Nº 9.503/97)

 Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo 
automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassa-
da ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, 
por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embria-
guez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
TODOS NÓS QUEREMOS UM TRÂNSITO SEGURO, TODOS 
QUEREMOS A PAZ NO TRÂNSITO.
DÊ SUA CONTRIBUIÇÃO: SEJA  OBEDIENTE À LEGISLA-
ÇÃO DO TRÂNSITO!

U
ma das principais metas 
do governo Flávio Dino 
é desenvolver ações vol-
tadas à valorização dos 

servidores estaduais. Importan-
tes projetos já foram desenvol-
vidos neste sentido. Um deles se 
destaca pela importância histó-
rica e cultural que sempre teve 
para a categoria: a revitalização 
do Centro Social dos Servidores 
Públicos do Estado, que durante 
décadas foi esquecido e deixou 
de cumprir sua verdadeira fina-
lidade, que é a de um clube de 
lazer para os servidores. Com a 
proximidade do Dia do Servidor 
Público, a titular da secretária de 
Gestão e Previdência (Segep), Lí-
lian Guimarães, fala das ações 
do Governo do Maranhão em 
prol do funcionalismo público 
estadual. Confira na entrevista:

Jornal O Imparcial – Secretária, 
o que os servidores do Estado 
podem esperar na comemora-
ção do Dia do Servidor Público?

Lílian Guimarães – Estamos 
com uma programação que en-
volve palestras, uma solenidade 
simbólica em reconhecimento 
aos servidores que atuam há dé-
cadas no funcionalismo estadu-
al, a reinauguração do ginásio 
do Centro Social dos Servidores 
Públicos, e um show que ocorre-
rá na véspera do feriado, adiado 
para a sexta-feira, dia 30.

De que forma se dará essa so-
lenidade de reconhecimento?

Na próxima quarta-feira, 
dia 28, em uma cerimônia no 
Centro Social, mais de 600 ser-
vidores foram escolhidos para 
representar todo o funciona-
lismo do Estado. São servido-
res que atuam há 25, 40 e 50 
anos no serviço público, e, tam-
bém, aqueles que se aposen-
taram compulsoriamente em 
2015, como forma de reconhe-
cimento aos anos dedicados ao 
serviço público estadual. Neste 
mesmo dia, reabriremos o gi-
násio do Centro, que, após ser 
reformado, voltará a ser uma 
opção aos servidores que gos-
tam de práticas esportivas. O 
mesmo será chamado de Gi-
násio Abmael Reis Muniz Fi-
lho, em homenagem póstuma a 
um servidor do Estado que foi 
atleta e árbitro de handebol.

E esta homenagem, como ela 
acontecerá?

A decisão do governador Flá-
vio Dino em dar o nome de um 
servidor, que foi muito ligado ao 
esporte, ao ginásio, simboliza a 
importância que tem para ele o 
Centro Social. O senhor Abma-
el Reis Muniz Filho foi atleta e 
árbitro de handebol, e, duran-
te anos foi servidor do Estado, 
atuando na então Secretaria Ex-
traordinária de Desportos e La-
zer, como auxiliar técnico des-
portivo e instrutor de esporte 
e recreação. Trata-se, portanto, 
de uma justa homenagem a al-
guém que tanto contribuiu com 
o serviço público de nosso Es-
tado. Os seus familiares ficaram 
muito emocionados.

Secretária de Gestão e Previdência, Lílian Guimarães, fala das ações que Flávio Dino está 
preparando para o Dia do Servidor, além dos avanços em prol do funcionalismo público

Valorização
dos servidores 
estaduais

Estamos com uma 
programação que 
envolve palestras, 
uma solenidade 
simbólica em 
reconhecimento 
aos servidores que 
atuam há décadas 
no funcionalismo 
estadual, a 
reinauguração do 
ginásio do Centro 
Social dos Servidores 
Públicos, e um show 
que ocorrerá na 
véspera do feriado, 
adiado para a 
sexta-feira, dia 30

Além da reforma no ginásio, 
quais outras melhorias foram 
feitas no Centro Social?

Encontramos o Centro Social 
completamente abandonado. 
Após receber pavimentação, ilu-
minação, reconstrução de meio-
fio e calçadas, pinturas, paisa-
gismo e melhorias nos chalés, 
hoje ele tem outra realidade. O 
espaço foi fundado há décadas 
e durante muito tempo não teve 
serviços de melhorias estrutu-
rais, com o intuito de garantir 
a sua preservação e utilização 
segura. Vamos avançar muito 
mais, pois o governador Flávio 
Dino quer resgatar a tradição do 
espaço, com ações que atraiam 
os servidores e seus familiares 
para o local.

O feriado do Dia do Servidor 
foi postergado?

Sim. Logo no início do ano, 
por meio do Decreto nº 30.629, 
que estabelece os feriados e 
pontos facultativos de 2015, 
nos órgãos públicos do estado, 
foi definido que o Dia do Servi-
dor Público seria comemorado 
na sexta-feira, dia 30.

As comemorações serão encer-
radas com um show. Além disso, 
o que o servidor pode esperar 
desse evento?

Na véspera do feriado, orga-
nizamos uma festa para os servi-
dores, na Casa das Dunas, onde 
todos poderão confraternizar. 
O evento iniciará às 18h e serão 
três atrações para animar a to-
dos. Haverá sorteio de brindes e 
os servidores ainda terão direito 
a desconto no consumo, pois o 
estabelecimento é parceiro do 
Clube de Desconto do Servidor.
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G I RO
                 Meu governo 
não está envolvido em 
escândalo de corrupção
Dilma Rousseff,presidente do Brasil

Forte candidata

Ainda repercute a intensa participação de estudantes de Direito e advogados no lança-
mento da candidatura de Valéria Lauande à presidência da OAB-MA. Na festa, no Espaço Re-
nascença, diversas gerações de juristas estiveram presentes. De jovens advogados aos deca-
nos da advocacia maranhense, como Moreira, Eduardo Moreira e os advogados Guilherme 
Zagallo e Ulisses Sousa (foto).

Fraude bilionária 1

O escândalo de fraudes em testes 
de emissões de poluentes pode custar 
à Volkswagen mais de 30 bilhões de eu-
ros (US$ 33 bilhões), afirma a revista 
alemã Manager Magazine. A publica-
ção diz que a estimativa consta de uma 
análise interna da própria companhia. 

Fraude bilionária 2

O escândalo começou quando auto-
ridades dos Estados Unidos afirmaram 
que a Volkswagen instalou em seus car-
ros a diesel um software que permitia 
fraudar testes de emissão de poluentes. 

Sem rusgas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
usa a velha tática: não desagradar o PMDB 
para conseguir governar o país em paz. Nesta 
semana disse que, não se pode querer "afun-
dar" o presidente da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Para Lula, Cunha "tem que ter o 
direito de defesa" tanto quanto ele próprio 
ou a presidente Dilma Rousseff.

Assassinos e estupradores

O crime não compensa. Muito menos com-
pensa tentar driblar as consequências dele. O 
ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil, 
Henrique Pizzolato, de 63 anos, preso ainda 
por conta do 'Mensalão', divide cela com um 
assassino, também envolvido no escândalo dos 
"Anões do Orçamento", e o outro por estupro. 
Ele foi extraditado da Itália no meio da semana.

Recado

Após ter sido questionado so-
bre as investigações relativas ao 
presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), o chefe do Mi-
nistério Público Federal afirmou, 
sem citar diretamente o peeme-
debista: "Não adianta esconder 
bens fora do Brasil porque a co-
operação internacional intensa 
permite identificar esses valores 
e a recuperação desses valores".

Petrobras

Para sair do atoleiro, a Petrobras con-
firmou que seu conselho de adminis-
tração aprovou a venda de 49% da Gas-
petro para a Mitsui Gás e Energia do 
Brasil. O valor total da operação é de R$ 
1,9 bilhão, que representa o montante 
no momento do fechamento da ope-
ração, previsto para dezembro de 2015.

Biodiesel

O cenário é positivo para o biodiesel. A ex-
pectativa da Associação dos Produtores de Bio-
diesel do Brasil (Aprobio) é que as vendas do-
mésticas do produto, que tem no óleo de soja 
sua principal matéria-prima no país, somarão 
4 bilhões de litros em 2015, 15,5% mais que em 
2014 e que o volume volte a subir em 2016, pelo 
menos 10%.

Capitalizando a Oi

O fundo LetterOne, do bilionário russo Mi-
khail Fridman, pode assinar uma proposta para 
capitalizar a Oi em até US$ 5 bilhões, na pró-
xima semana.
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Neste domingo na Revista Tudo!, 
saiba como cuidar da pele e assim 
evitar o surgimento de doenças. O 
maior órgão do corpo humano é 
também o mais exposto ao sol e ao 
frio, por isso, precisa de bastante 
cuidado. assim, a hidratação é 
necessária em qualquer idade. Esse 
cuidado não é apenas questão de 
estética, mas imprescindível na 
prevenção de doenças.

Conheça o Guidô – Cozinha 
Brasileira & Contemporânea, 
um projeto que nasceu pequeno 
e aos poucos foi sendo ampliado 
e se tornou há três meses o novo 
endereço para quem quer apreciar 
o sabor de receitas exclusivas e 
com personalidade. Um negócio de 
família com decoração moderna e 
que tem a intenção de fazer com 
que o cliente se sinta familiarizado 
com o que vê e, se possível, em casa.

Maple Bear São Luís iniciou 
a expansão para o Ensino 
Fundamental II, em 2016, na 
escola bilíngue, o que consolida 
um novo ciclo na vida dos 
estudantes da instituição, e um 
novo momento na educação 
com a implantação do Year6. 
Nessa nova etapa, será 
adotada uma terceira língua 
e a disciplina Robótica. A 
metodologia servirá para 
incentivar o aluno a 
pensar criativamente em 
soluções para problemas 
do mundo real. 

Boa Leitura!

 Ensino 
dinâmico 

ED
U

CA
ÇÃ

O
 

6

M

O 

D

A

CAPA

Feita  para  você!

Guidô especialista em 
comida brasileira

GASTRONOMIA

 Ascensão 
profissional 

3
 SAÚDE 

Hidratação: 
segredo para 
pele saudável 



Saúde 
DA PELE
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SANDRA VIANA

P
ele macia, sem rugas, saudável. O maior 
órgão do corpo humano é também o mais 
exposto a sol, chuva, vento, calor, frio. Por 
isso, precisa de bastante cuidado. Preci-

sa de hidratação diária. E é principalmente nos 
climas mais frios que a pele – de todos os tipos 
– tem mais chances de desidratar. Isso porque 
nestes climas a umidade do ar é menor. A hi-
dratação é necessária em qualquer idade, sen-
do que, na velhice, os cuidados devem ser redo-
brados, pois é quando a pele fica mais fina e as 
glândulas sebáceas diminuem sua capacidade 
de produção. “Esse ‘sebo’, digamos assim, tem 
importante papel como isolante, retendo água 
e assim evitando a desidratação”, explica o der-
matologista Anderson Soares. Ele alerta ainda 
que manter a pele hidratada não é apenas uma 
questão de estética, mas imprescindível na pre-
venção de doenças.

O médico reitera que o uso de hidratantes 
deve ser diário, mas alerta que quantidade não 
é sinônimo de pele hidratada. “Deve-se usar um 
hidratante em quantidade suficiente para recobrir 
toda a pele do corpo. O creme deve ser específi-
co para cada tipo de pele, ou seja, pele normal, 
oleosa ou seca”. A textura do hidratante também 
é importante e depende do tipo de pele para o 
qual é indicado. Cremes mais densos são indi-
cados para peles mais secas, pois são ricos em 
matérias-primas oclusivas - mais oleosas, que 
formam um filme sobre a pele impedindo a água 
de evaporar. Hidratantes mais fluidos são, princi-
palmente, para peles normal e oleosa, por serem 
ricos em umectantes - retiram água da atmosfera 
para a pele e da profundidade desta para as ca-
madas mais superficiais, levando à hidratação.

Quanto à forma, o médico diz que é simples. 
“Em geral, para pele oleosa, usar gel e loção; pele 
normal, é a loção e sérum; e para pele seca, usar 
o creme e loção”, informa. Para o rosto, as másca-
ras hidratantes servem para dar uma hidratação 
intensiva. Mas, na retirada, a superfície da pele 
deve ser lavada suavemente. Segundo o médico, 
estas máscaras devem conter alta concentração 
dos princípios ativos que a formam. A absorção 
destes produtos pode ainda ser potencializada 

com a aplicação, no mínimo, duas vezes ao dia e 
de preferência após o banho. O médico diz que 
essa penetração pode ser potencializada com 
uma leve esfoliação na pele, de uma a duas ve-
zes por semana. 

Somado aos hidratantes,que devem ser usa-
dos todos os dias, o segredo para uma pele bem 
hidratada é beber muita água. “O ideal é que seja 
ingerido de 1,5 a dois litros por dia. E importante 
também é tomar banhos rápidos, sem usar sa-
bonete em excesso e com água morna para fria. 
Para que não se perca muitas células”, informa 
Soares. Segundo o dermatologista, uma pele hi-
dratada mantém a chamada ‘barreira cutânea’ 
íntegra, impedindo a descamação e o surgimento 
de áreas de coloração opaca da pele. “Esta bar-
reira estando intacta mantém a pele em seu tom 
normal e garante maior duração ao bronzeado. 
Também impede infecções oportunistas, sejam 
de bactérias ou fungos”, explica o dermatologista. 

SAIBA MAIS
FILTRO SOLAR 
Usar um protetor solar é de extrema importância para 
hidratar e também proteger a pele. Ele ajuda a combater o 
câncer de pele, que pode ser causado pelo longo período de 
exposição ao sol. Além de evitar a insolação, queimaduras, 
manchas, envelhecimento precoce, flacidez, lesões, entre 
outras complicações. “O protetor solar não deve ser utilizado 
apenas nos dias de sol, deve ser usado todos os dias até mesmo 
no inverno”, diz o dermatologista. Segundo ele, a eficácia 
do protetor está diretamente relacionada com a dosagem 
correta que deve ser aplicada sobre o corpo, levando-se em 
consideração a cor e o tipo de pele. Os protetores devem ser 
usados no corpo e rosto, sem esquecer orelhas, pés e pescoço, 
no mínimo 30ml do produto. Uma nova camada deve ser 
passada após contato com a água. Somando também com o 
uso do boné. “Este acessório funciona como fator de proteção 
sete para o rosto e cinco para o pescoço”, conclui Anderson 
Soares.

RECEITA CASEIRA 
A recepcionista Ana Maria de Fátima Pereira dos Santos, 

de 34 anos, diz que usa o hidratante para pele e rosto logo 
quando acorda e repete a dose também à noite, antes de 
dormir. “Tenho a pele muito ressecada porque já peguei 
muito sol e apenas há um ano que comecei a me cuidar. 

Graças a Deus, não ganhei manchas nesse período de 
descuido”, diz ela, lembrando uma época em que tempo 

era luxo. Segundo a recepcionista, a criação dos dois filhos, 
hoje já adolescentes, a freou nos cuidados consigo mesma. 

“Eu não conseguia encontrar tempo. Nessa época não 
trabalhava, só cuidava da casa, dos filhos e do marido. 

Ficava complicado”, lembra. Para somar nos cuidados que 
possui, ela usa ainda uma receita caseira que aprendeu 

com uma amiga e diz que tem dado resultado. É uma 
mistura de duas colheres de pomada para bebê e duas 

do hidratante que ela usa diariamente. “Eu aplico e, após 
limpar a pele, uso filtro solar. Uma maravilha”, afirma.

Dermatologista Anderson Soares

Ana Maria 
usa o 

hidratante 
para pele e 
rosto logo 

quando 
acorda e 
antes de 

dormir
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GUIDÔ É UM RESTAURANTE QUE OFERECE COMIDA BRASILEIRA E RECEITAS TRADICIONAIS ADAPTADAS
 PARA QUE SEUS CLIENTES DEGUSTEM UM TEMPERO FAMILIAR E SE SINTAM EM CASA

Sa
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r 
de
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a

sa

U
ma casa totalmente brasileira. Paredes com acabamentos diferentes lembram a cozinha da casa da vovó, ou o quarto do jovem músico. No bar, o cenário 

chama a atenção para placas pintadas na parede com nomes de ruas e becos de São Luís. Ambiente descontraído e aconchegante ilustrado pelo Porco-

litos. A intenção do Guidô – Cozinha Brasileira & Contemporânea é fazer com que o cliente se sinta familiarizado com o que vê e, se possível, em casa.

No papel, o projeto que era pequeno aos poucos foi sendo ampliado, e o bistrô se tornou, há três meses em São Luís,  o novo endereço para quem 

quer apreciar o sabor de receitas exclusivas e com personalidade. Um negócio de família, que atua com a combinação do bom e barato a começar pelo almoço exe-

cutivo de segunda a sábado, que tem como fórmula a sequência “buffet de salada + prato principal + sobremesa” por R$ 42,80. No jantar o cardápio a la carte ofere-

ce 37 pratos cheios de regionalidade e adaptações inéditas para o paladar de quem visita o espaço pela primeira vez.
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Aqui queremos 
enaltecer o regional, 
o estrangeiro é 
adaptado.O cardápio 
já traz a mensagem 
que o Guidô quer 
repassar

Felipe Marques, 
escritor
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VERDE & LOURO
Ingredientes
220g filé de pescada amarela 220g
30g de farinha Panko  (farinhapara empanados feita de pão) 
100g de arroz agulha cozido
40g de vatapá
40g de velouté de vinagreira
30ml de óleo
2g de cebolinha
30ml de azeite
Sal 
Pimenta 
Alho empasta 
5g massa filo
12g de camarão grande
2g de salsa

Modo de preparo
PESCADA AMARELA

Tempere a porção de pescada com sal, pimentas e alho. Sele na 
frigideira quente com fio de azeite e reserve. Em um bowl, misture 
ponko, azeite, camarão desidratado e salsa para a crosta. Reserve 
também  um pouco do vatapá para fixação da crosta.

Arroz de Vatapá
Separe uma parte do arroz cozido em uma saltese com um pouco 
de alho e cebola finamente picados, adicione o vatapá e um pou-
co de caldo de legumes sempre que necessário.

Velouté
Coloque o cuxá em uma panela pequena, utilize em mixer para dei-
xá-lo mais líquido e homogêneo, em seguida, adicione o creme de 
leite fresco. Acerte o sal, a pimenta e finalize com salsa picada.

Montagem do prato
Pincele um pouco do vatapá sobre o peixe, fixe a crosta. Enrole o 
camarão já temperado com sal e pimenta em massa filo e pincele 
manteiga clarificada. Leve para assar em temperatura em torno 
dos 180°C por 6min ou até que a crosta  foure. Disponha o arroz 
no prato e sobreponha com o peixe e o camarão.

Serve uma pessoa
O modo de fazer a desidratação do camarão usado na crosta é 
segredo do chef.

FICHA TÉCNICA
Endereço:Rua dos Guarás, nº 27, Qd. 15 - Ponta do Farol.

Reservas:Todos os dias pelo telefone 98 33032377, no 

almoço, de 12h às 13h30, e no jantar, das 19h às 20h30, 

disponibilizamos 30 lugares para reserva, o restante do 

nosso salão fica livre.

Especialidade: Comida Brasileira.

Valores: Média de valores variam de R$ 38,00 a R$ 70,00 

(pratos individuais).

Capacidade: 100 pessoas no máximo.

Proprietários: Nivaldo Marques Filho, proprietário e gerente administrativo, e 

Felipe Silva Marques, sócio e chef executivo.

Atendimento: Almoço Executivo de Segunda à Sábado e Domingo, Cardápio  

a La Carte e Jantar de Terça a Sábado Cardápio a La Carte.

Forma de pagamento: Dinheiro, Visa, Master, Elo débito e crédito.

Apresentação Musical: Projeto em formação para lounge sessions Guidô, 

atualmente somente música ambiente com set list totalmente brasileiro.

Projeto ousado 
 O restaurante foi pensado pelo chef 

e sócio Felipe Marques, pós-graduado 
em Gastronomia pela Universidade de 
Salgado de Oliveira, em Recife. Com 
apenas 24 anos, ele resolveu usar seu 
apelido de infância para dar nome ao 
projeto ousado, o Guidô. 

Todos os pratos trazem a persona-
lidade e memórias gustativas do chef. 
Logo na primeira página do cardápio, 
é possível ler de cara a intenção do res-
taurante. “Aqui queremos enaltecer o 
regional, o estrangeiro é adaptado. O 
cardápio já traz a mensagem que o Gui-
dô quer repassar”, acrescenta Felipe.

Verde & Louro
Entre os principais pratos da casa, 

estão o bife de chorizo Jack and Coke, a 
costela rabat, salmão magrebe, camoca, 

bubba – pelos nomes dá pra perceber que o 
restaurante tem uma proposta que foge do 

mercado engessado. Outro prato que é cheio 
de sabor é o verde & louro, feito a partir de 

duas preparações que formam uma sintonia 
perfeita no prato. Na mistura, o tradicional 

arroz de cuxá com filé de pescada com 
crosta de camarão e vatapá. Uma proposta 

totalmente e brasileira, não só pela utilização 
de ingredientes regionais, mas também pelo 

verde e amarelo que se destacam ao ser levado 
à mesa e que vai muito bem se acompanhado 

com vinho branco.

Gostou? Então anote 
a receita e faça em casa.

R$

é o valor do almoço executivo 
de segunda a sábado, 

que tem como fórmula a 
sequência “buffet de salada + 
prato principal + sobremesa”

42,80
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Subchefe Antônio Marcio Morais, sócio e chef Felipe Silva Marques  e o metre Clauber Pereira da Silva  formam parte da equipe Guidô
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EDUCAÇÃO

Através de 
metodologia 
canadense, 
estudantes do Ensino 
Fundamental de 
uma escola bilíngue 
em São Luís terão 
ensino dinâmico 
de disciplinas 

YEAR6
N

os últimos anos, a Maple Bear São 
Luís tem ampliado gradualmente 
as séries da Educação Infantil até 
o Ensino Fundamental, e se tornou 

uma instituição de destaque entre as escolas 
da rede no Brasil. A unidade da capital já ini-
ciou a expansão para o Ensino Fundamental 
II, em 2016, na escola bilíngue, o que conso-
lida um novo ciclo na vida dos estudantes da 
instituição, e um novo momento na educação. 
A escola pertence ao Grupo Crescimento e é 
parte de uma rede internacional de ensino 
cuja metodologia é canadense. 

A implantação do Year6 (como é chamada 
a sexta série em inglês), especificamente den-
tro da metodologia canadense, é algo inédito 
no estado. Normalmente, o 6º ano represen-
ta uma grande mudança para os alunos por 
conta da entrada de várias disciplinas novas. 
Além destas, entretanto, a escola bilíngue irá 
adotar na grade curricular uma terceira língua, 
que será o Francês, e a disciplina Robótica. De 
acordo com a coordenadora pedagógica, Da-
nielle Rego, as novas disciplinas incentivam 
o aluno a pensar criativamente em soluções 
para problemas do mundo real. “Na robótica, 
por exemplo, eles trabalham questões como 
o raciocínio lógico através do design de pro-
jetos, onde podem aplicar o conhecimento 
teórico de Ciências e Matemática”, explica. 

Para aumentar as chances de sucesso na 
nova etapa, a equipe pedagógica buscou re-
ferências e know-how em outras unidades no 
Brasil, e no exterior, que já trabalham com o 

Ensino Fundamental II bilíngue. Durante um 
ano inteiro, a escola planejou, preparou a es-
trutura e a equipe pedagógica, além de estar em 
constante contato com as famílias. 

“É mais uma etapa que iniciamos com um 
planejamento cuidadoso, respeitando uma me-
todologia que desenvolve a autonomia e criati-
vidade dos alunos”, comenta a diretora pedagó-
gica, Ingrid Grill. “A equipe toda, desde o início 
do ano, tem se preparado realizando a seleção 
e contratação de professores especialistas, a de-
finição de uma terceira língua, entre outros de-
talhes”, completa.

Os pais do Yuri, que estuda no 5º ano na Ma-
ple Bear São Luís, Antônio e Caroline Soberano, 

gostaram da ideia desde o início. Agora, próxi-
mo ao fim do ano letivo, eles já aguardam com 
expectativa as novidades anunciadas pela es-
cola. “Esperamos que o Yuri consiga se adaptar 
às mudanças que vêm com a chegada do novo 
ciclo, como por exemplo, ter um professor para 
cada disciplina, e que consiga consolidar e apro-
fundar o conhecimento adquirido até agora.”

Yuri conta que está ansioso, mas também es-
pera encontrar desafios. “Eu já sei que nós tere-
mos que ficar mais tempo na escola alguns dias, 
além de outras coisas, mas acho que vou gostar”, 
avalia. “Esperamos que ele continue com toda 
a empolgação e paixão pelo ensino bilíngue”, 
acrescenta seu pai, Antônio.

ENSINO BILÍNGUE 
X ESCOLA DE IDIOMAS: 
muitas pessoas confundem 

escolas bilíngues com escolas 

de idiomas. A grande diferença, 

entretanto, é que a escola 

bilíngue é uma escola de 

ensino infantil, fundamental 

ou médio, onde é realizada 

a formação acadêmica do 

estudante. Desta forma, na 

escola bilíngue, as disciplinas 

são dadas geralmente na 

língua materna e em uma 

segunda língua. Ou seja, a 

criança não apenas aprende 

outro idioma como também 

aprende o conteúdo escolar 

nesta segunda língua.
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Emprego

De olho 
NA ASCENSÃO 
PROFISSIONAL 

A tendência é ficar na zona 
de conforto, mas essa é uma 
oportunidade tangível de 
crescimento. Por mais que o 
momento no mercado esteja 
ruim, é melhor arriscar agora 
do que deixar a vaga passar e 
continuar na mesma posição 
daqui a vários anos

Leonardo Souza, 

Analista de sistema

Leonardo mudou para uma empresa num cargo com 

salário menor para ter mais chances de crescimento

A
penas bons salários não ga-
rantem motivação ou re-
tenção de funcionários. 
As pessoas se tornam cada 

vez mais seletivas nas escolhas de 
trabalho — mesmo em tempos de 
crise. Clareza sobre as oportunida-
des de crescimento na organização 
estão entre as prioridades para os 
profissionais. Contudo, levantamen-
to anual realizado pela Catho reve-
lou que aproximadamente 70% das 
companhias não oferecem plano de 
carreira para os quadros de pessoal. 
Já segundo pesquisa realizada pelo 
site Emprego On-line, 43,3% dos pe-
didos de demissão são motivados 
pela falta desse tipo de planejamen-
to nas instituições.

Aumentar o engajamento da 
equipe, melhorar o clima organi-
zacional, diminuir a rotatividade e 
elevar a produtividade são algumas 
das vantagens da ferramenta. É o 
que explica Murilo Cavellucci, dire-
tor de Gente e Gestão do portal de 
empregos Catho. “Os profissionais 
olham para as empresas pelo prisma 
das possibilidades oferecidas com 
relação ao futuro, até mais do que 
pelo viés da remuneração”, decreta. 
O plano de cargos e salários pode 
contribuir não apenas 
para a gestão do 
capital hu-
mano, 
m a s 

para melhorar a imagem da cor-
poração no mercado de trabalho. 

Para a consultora Solange de Cas-
tro, o instrumento permite o ajus-
te das expectativas do funcionário 
com a realidade da empresa, o que 
pode diminuir a rotatividade den-
tro das corporações. “É um sossego 
para a organização. O plano de car-
reira mostra quais são as regras do 
jogo, onde o funcionário está, aon-
de pode chegar e os caminhos que 
deve seguir para alcançar a posição 
que deseja. O método ainda faz um 
filtro de entrada: só vão ingressar na 
corporação aqueles que julgarem o 
planejamento de carreira compatí-
vel com o que desejam para a vida 
profissional”, explica.

Além de revelar que sete em cada 
10 empresas não oferecem plano de 
carreira, a pesquisasinaliza que 51,6% 
dos entrevistados avaliam as pró-
prias perspectivas de crescimento 
como ruins ou péssimas; 46,1% ava-
liam como boas ou ótimas; e ape-
nas 2,4% enxergam as chances de 
avanço como excelentes. O dado que 
mostra que a maior parte das em-
presas brasileiras não contam com 
plano de carreira pode ser explica-
do, em parte, pelo cenário econô-
mico, de acordo com o consultor 
Sidney Frattini. “No contexto das 

pequenas e médias empresas, 
que são a maioria no país, e 
com o advento da crise na eco-

nomia atual, comprometer-se 
com propostas de passos 

de crescimento profissional é mais 
difícil”, argumenta.

Planeje carreira
Planos de ascensão nas empresas 

são importantes, mas o que mais vale 
na busca pelo sucesso profissional é 
o planejamento pessoal da carreira 
— afinal, o maior responsável pelo 
seu avanço é você mesmo. É o que 
destaca a consultora Solange de Cas-
tro. “Mesmo que a organização não 
tenha um documento formalizado, 
a pessoa que se dedica e corre atrás 
consegue chegar lá. O êxito na carrei-
ra é responsabilidade, em primeiro 
lugar, de cada profissional”, ressal-
ta. Nesse sentido, planejar a própria 
trajetória é essencial para escolher 
o local de trabalho que mais se en-
caixa com os objetivos profissionais 
de cada pessoa. “Saber o que quer 
permite ao profissional ir direto ao 
ponto e não perder tempo em em-
pregos que não o levam aonde ele 
quer chegar. Também é uma forma 
de aproveitar melhor as oportuni-
dades que coincidem com o perfil 
profissional dele.”

Desenvolvimento x remuneração
Graduado em Análise de Sistemas, Leonardo Ferreira Souza, de 

29 anos, não teve a mesma experiência positiva nas companhias 

em que trabalhou. Após atuar por quatro anos numa empresa do 

ramo de exploração e produção de óleo e gás, estava insatisfei-

to com ausência de oportunidades para galgar cargos gerenciais. 

“Para compensar a falta de perspectivas de crescimento profissio-

nal, recebia aumentos salariais e benefícios financeiros. Como es-

tava no início da carreira, aceitei fazer essa troca, mas, depois de 

um tempo, percebi que não vale a pena”, conta. A organização em 

que Leonardo trabalhava foi vendida para uma companhia multi-

nacional e passou a contar com um plano de carreira, mas a rea-

lidade não mudou. “Com a crise na economia e os cortes de gastos, 

ficou só no papel”, declara.

No momento, Leonardo está em processo de contratação por uma 

corporação do ramo automobilístico para atuar como coordenador 

de Tecnologia da Informação para a América Latina. Apesar de estar 

num cargo gerencial, a remuneração é inferior à anterior, mas ele 

aceitou a troca visando avançar na carreira. “A tendência é ficar na 

zona de conforto, mas essa é uma oportunidade tangível de cres-

cimento. Por mais que o momento 

no mercado esteja ruim, é melhor 

arriscar agora do que deixar a vaga 

passar e continuar na mesma posi-

ção daqui a vários anos”, conclui.



Moda

Clássico 
que não sai 

de moda

A PEÇA QUE SURGIU COMO 
VISUAL ESPORTIVO 
É A MAIS POPULAR 

DO GUARDA-ROUPA 
MASCULINO
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S
imples e elegante, a camisa polo 
é peça clássica da moda masculi-
na. Como todo clássico, a peça tem 
história. A criação aparece pela pri-

meira vez durante os jogos de polo, espor-
te que se joga a cavalo. A camisa recebe 
o mesmo nome do esporte e tem origem 
na palavra tibetana “pulu”, que dá nome a 
uma espécie de bola de madeira que era 
utilizada nestes jogos realizados na Ásia. 
No entanto, é a popularização dos jogos 
de polo no ocidente que torna o esporte 

e a roupa que se usa para praticá-lo, a ca-
misa polo, mais conhecidos. Na década de 
20, a peça foi aperfeiçoada e passou a ser 
utilizada por inúmeros atletas, das mais 
diversas modalidades.

A peça que surgiu como visual espor-
tivo é muito popular entre o público mas-
culino. É o que afirma Camila Pestana, ge-
rente da Aleatory, marca que trabalha com 
moda masculina. De acordo com ela, a ca-
misa polo aparece em todas as coleções da 
marca, isto porque ela nunca sai de moda. 

“A camisa polo é atemporal, e além disso é 
ótima para o clima da cidade, o que a torna 
confortável para usar”, destaca.   

Para a gerente HerikaFazani, superviso-
ra da marca Adji, o que faz da peça tão po-
pular é a sua versatilidade. “A camisa polo 
se assemelha a calça jeans, todo mundo 
tem uma, e ela pode ser utilizada em mui-
tas produções. A peça garante visual mais 
informal combinada a bermudas, e mais 
social com calça jeans escura, por exem-
plo. É uma peça democrática que vai bem 

com tudo”, pontuaFazani. 
Ainda segundo Camila Pestana, o mais 

interessante da camisa polo é que ela é 
constantemente atualizada. “Hoje conta-
mos com modelos de diversos tecidos, es-
tampas, cores, e com mangas, o que deixa 
a peça menos séria e careta e conquista 
o gosto dos homens mais jovens”, afirma.  
“O que não muda na peça é a gola tipo co-
larinho, que se assemelha à gola das ca-
misas, e os botões que garantem identi-
dade”, pondera.

Camisa polo básica Aleatory Polo Malha Masculina cor 
branca Linha Casual Adji

Polo Masculina Manga Curta 
Linha Casual ADJI

Camisa polo listrada 
burrow Aleatory

 Polo Masculina 
Manga Longa da 
Linha Causal ADJI
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TEVÊ

fechada
Spoiler Adriana Izel

adrianaizel.df@dabr.com.br
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AvoltadeRoryeLorelai
ll No ano em que se ce le brou
15 anos da es treia de Gil mo re
girls (fo to), a Ne tflix deu a me -
lhor no tí cia que os fãs da sé rie
po de riam re ce ber. A pla ta for -
ma fa rá qua tro epi só dios de
90 mi nu tos — pro va vel men te
com gran de par te do elen co
—, que es ta rão dis po ní veis no
ser vi ço de strea ming.

ll A ideia é con cluir de fa to o

se ria do can ce la do em 2007.
O úl ti mo epi só dio foi con si -
de ra do por mui tos sem um
real des fe cho da his tó ria de
Lo re lai (Lau ren Graham) e
Rory (Ale xis Ble del), mãe e
fi lha mo ra do ras da fic tí cia
ci da de de Stars Ho llow.

ll Co mo boa fã, ado rei a no -
vi da de. Gil mo re girls é o ti -
po de sé rie que va lo ri zou o

pro ta go nis mo fe mi ni no,
fez re fe rên cias a cul tu ra
pop de mo do ge ral, e en si -
nou mui ta gen te a amar li -
vros e ca fés. Além de ter
re ve la do no mes co mo Me -
lis sa Mc Car thy, atual men -
te em Mi ke & Mo lly; Ja red
Pa da le cki, o pro ta go nis ta
de Su per na tu ral;  e Li  za
Weil, que es tá em How to
get away wi th mur der.

Mis té rio
Os no vos epi só dios de Ar qui vo X, que es treiam em
ja nei ro de 2016 na Fox nor te-ame ri ca na (ain da
sem da ta no Bra sil), pro me tem detalhes ins ti gan -
tes. O tea ser pro mo cio nal exi bi do nes ta se ma na
re ve lou uma cria tu ra ar ran can do a pró pria pe le. O
que se rá is so? Além, é cla ro, das ima gens de apre -
sen ta ção dos pro ta go nis tas Fox Mul der (Da vid
Du cho vny) e Da na Scully (Gi lian An der son).

Par ti ci pa ção es pe cial
Dois pro gra mas mu si cais re ce be rão con vi -
da dos nes ta se ma na. O The X fac tor UK
anun ciou a par ti ci pa ção de Me ghan Trai -
nor, Jess Glyn ne, Ma rk Ron son e Louis
Tomlin son (fo to) co mo aju dan tes na fa se
Ca sa dos Ju ra dos. Eles aju da rão Ri ta Ora,
Cheryl, Ni ck e Si mon Co we ll, res pec ti va -
men te. Já o The voi ce US te rá a pre sen ça
de Rihan na nos No cau tes.

Ano te na agen da
A sé rie fran ce sa Les re ve nants che ga à
se gun da tem po ra da, que es treia em 2
de no vem bro, às 21h, no ca nal Max. O
se ria do mos tra uma pe que na ci da de
em que as pes soas mor tas rea pa re cem
em suas ca sas co mo se nun ca ti ves sem
mor ri do. A di re ção é de Fa bri ce Go bert
e Dré dé ric Mer moud.

Mi nhas im pres sões
Des sa vez, a sé rie es co lhi da pa ra crí -
ti ca é Mar vel agen t’s of S.H.I.E.L.D,
que es tá na ter cei ra tem po ra da.
Cui da do, as in for ma ções a se guir
con tém spoi lers!

ll Mar vel agen t’s of S.H.I.E.L.D: Tu do
no vo. Es se é o me lhor jei to de de fi nir a
ter cei ra tem po ra da da sé rie. Es que ça
por exem plo o no me Skye, ela ago ra é
Daisy. A agen te da S.H.I.E.L.D co man -
da um gru po de inu ma nos, em que,
até ago ra, só pos sui ela no elen co.
Com es sa tra ma, o se ria do co me ça a
pre pa rar o ca mi nho pa ra Ca pi tão
Amé ri ca: Guer ra ci vil e pe ga mui tas
re fe rên cias de Vin ga do res: Era de Ul -
tron. O pri mei ro ca pí tu lo faz juz a sé -
rie, mas o rit mo em bo la do da se quên -
cia até o ter cei ro de mons tra que a sé -
rie con ti nua em bus ca de uma fór mu -
la cer ta. A ter cei ra tem po ra da pro me -
te, mas, mes mo que pre ma tu ra men te,
ain da não mos trou a que veio.
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Seis anos após a mor te do po -
lê mi co e ta len to so Mi chael Ja -
ck son, uma no tí cia vin da da
War ner Bros ani mou os fãs do
rei do pop. 

O es tú dio irá pro du zir uma sé -
rie que abor da rá os úl ti mos qua -
tro me ses de vi da de Mi chael.
Di vi di do en tre o su ces so no
mun do pop e as po lê -
mi cas na lu ta pe la
pri va ci da de, o can -
tor en fren tou as úl -
ti mas 16 se ma nas
mais con tur ba das
em sua vi da.

A sé rie se rá ba -
sea da no li vro de
Tra vis Smi ley, Be fo -
re you jud ge me: the
trium ph and tra ge dy of Mi chael
Ja ck son’s last days (An tes de me
jul gar: o triun fo e as tra gé rias dos
últ mos dias de Mi chael Ja ck son,
em tra du ção li vre). O li vro se rá
lan ça do em 16 de ju nho de 2016
nos Es ta dos Uni dos e mos tra
com do cu men tos co mo es ta va o

co ti dia no do can tor. 
Smi ley é tam bém o apre sen ta -

dor do talk-show da re de de te le -
vi são ame ri ca na PBS e a sé rie é
um no vo acor do de sen vol vi do
en tre ele e a War ner. Es sa não é a
pri mei ra vez que al go é lan ça do
após a mor te de Mi chael. 

O do cu men tá rio This is it ,
que foi ao ar em 2009,

mos trou os bas ti -
do res da tur nê em
que ele es ta va
quan do mor reu e
co mo o can tor es -
ta va em pe nha do
em dar a vol ta por
ci ma. Além de fil -
mes, os 11° e 12° ál -
buns do can tor, Mi -

chael (2010) e Xs ca pe (2014) fo -
ram lan ça dos com mú si cas que
o ar tis ta ti  nha gra va do, mas
nun ca lan çou em ne nhum CD.

A sé rie pro du zi da pe la War ner
ain da não tem da ta de es treia
mas Tra vis Smi ley, es cri tor do li -
vro, já é um dos pro du to res.

O ReiDO POP 
ESTÁ DE VOLTA

Após seis anos da morte de Michael Jackson, série
mostrará as últimas semanas de vida do artista

Michael
Jackson teve
uma carreira
atribulada,
principalmente
no fim da vida

50
anos

Idade em que o 
artista morreu
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Novelas retratam diferentes vertentes da fé e
conseguem prender o telespectador com as tramas

CANAL

aberto

Com as novelas Além do tem-
po, Os dez mandamentos, e o
reprise de Caminho das índias,
em cartaz, assuntos de diferen-
tes vertentes religiosas vieram a
tona nas telas da tevê aberta.
Nesta semana, o enredo de
Além do tempo, por exemplo,
que está no ar pela Rede Globo,
seguiu novos rumos. Com o
viés do espiritismo, os persona-
gens ‘viajaram no tempo’ e che-
garam com novas personalida-
des ao ano de 2015. Na história,
carregadas com o peso do que
fizeram de bom e ruim nas vi-
das passadas, cada pessoa re-
cebeu uma nova chance para
resolver conflitos espirituais.
No caso da personagemMelis-

sa, interpretada pela atriz Paolla
Oliveira, o jeitomimadoe as con-
dições amorosas não correspon-
didas ficaram para trás. Na reen-
carnação, ela virou umamulher
casada, carinhosa e verdadeira.
Mas, mesmo com as caracte-

rísticas emocionais diferentes,
será Melissa e os outros prota-
gonistas não terão os sentimen-
tos da vida anterior de volta à
flor da pele? Segundo Paolla, aos
poucos a menina mimada vai
mostrar de novo as garras por
trás dapostura tranquila deuma
mulher decidida e sensível.
Já na Record, está no ar Os dez

mandamentos. Com um olhar
bíblico, a novela retrata a pre-
sença de Deus noMonte Sinai, a
passagem pelo MarVermelho, a
travessia de 40 anos no deserto,
a revelação dosDezMandamen-
tos, a participação de Deus na li-

bertação do povo e a chegada
dos fiéis à terra prometida. A no-
vela fez a emissora bater recorde
de audiência, que não conseguia
uma repercussão tão grande no
horário desde os tempos do se-
riado juvenilRebelde.

AS
religiões
NAS
NOVELAS

FORADOAR

LavernadeHorrorshow
Em comemoração aos 40 anos
de The Rocky Horror Picture
Show, a Fox irá lançar um re-
make do espetáculo, feito para
televisão. A novidade é que a
atriz Laverne Cox (de Orange is
the new black) interpretará Dr.
Frank-N-Furter, o personagem
transexual e cientista louco
alienígena vindo do planeta
Transilvânia.

Treinadorpokémon
Osaka, no Japão, vai ganhar um
centro de treinamento poké-
mon. O espaço abrirá as portas
no dia 19 de novembro e lá, os
‘treinadores’ vão interagir com
versões computadorizadas dos
mascotes além de poderem ga-
nhar diversas recompensas nos
mais variados programas de
treinamento.

Atuaçãoemfamília
Master of none, nova série da
Netflix traz de volta o come-
diante e ator Aziz Ansari. Na
trama, Dev é um ator de 30
anos que passa os dias revisi-
tando detalhes de sua vida e
que o afastam do futuro ideal.
No elenco estão também os pais
verdadeiros de Aziz, Shoukath
Ansari e Fatima Ansari.

Oscar2016
Chris Rock será o apresentador
do Oscar 2016. O ator foi defini-
do pelos produtores como um
dos membros mais valiosos da
indústria de entretenimento.
Essa é a segunda vez de Rock
no palco do Oscar, tendo feito
uma marcante apresentação
em 2005. A cerimônia acontece
no dia 28 de fevereiro.
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Assim como Além do tempo, outras novelas conquistaram o público com o ar
misterioso do espiritismo. Alma gêmea e A viagem são exemplos de tramas que
trabalham com o tema místico e marcaram os anos em que foram ao ar. Em
2005, Alma Gêmea contou a história de um amor incurável, que separado por
uma tragédia, voltou com a reencarnação em outra vida. Já em 1994, A viagem
trabalhou com a psicografia e com a abordagem dosmédiuns na medicina.

Raj eMayamostram os costumes e religiões da Índia Alma gêmea trouxe à tona o tema do espiritismo para o horário das 18h

Felipe e Lívia
deAlém do

tempo:
casal volta a
se encontrar

nos dias
de hoje
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NOVELAS • 12 A 17 DE OUTUBRO
Segunda

Tomás examina Benjamin e tranqui-
liza Mari. Grego leva Ximena para o
hospital. Os filhos de Soraya come-
moram a volta de Tampinha. Gabo
enfrenta Dom Pepino por causa do
atentado a Ximena. Deodora avisa a
Danda que Júnior perdeu a memória
após ser atropelado. Soraya conclui
que Gabo está apaixonado por Xime-
na. Soraya decide cuidar de Júnior, e
Melodia desconfia do mordomo.
Paulucha recebe a visita de uma as-
sistente social, que afirma ter recebi-
do uma denúncia contra a confeitei-
ra. Sabão afirma a Benjamin que po-
de afastar Dom Pepino em troca da
sociedade na Pilartex.

Terça

Sabão garante a Benjamin que possui
documentos contra Dom Pepino Tatu
pede ajuda a Grego para que não seja
afastado de Paulucha. Izabelita não
reconhece Maria. Mari confirma sua
gravidez para Danda. Margot alerta
Benjamin, dizendo que Gabo e Sabão
podem ser cúmplices. Janice conven-
ceIzabelita de queMaria é sua filha e a
leva para a casa de Dom Pepino. Dirce
diz a Clarice que Paulucha será au-
tuada por ter abrigado ummenor. To-
dos se desesperam com o sumiço de
Maria. Tomás pergunta a Mari se ela
está grávida.

Quarta

Gabomanda Sabão contratar uma en-
fermeira para cuidar de Maria, e avisa
que ninguémpode saber onde a crian-
ça está. Mari revela a Jurandir e Eva
que está grávida. Cícero ouve Boracéia
dizer que recebeu dinheiro para doar
seu leite materno a um bebê. Benja-
min encontra Maria no hotel com a
enfermeira. Gabo repreende Sabão ao
saber que Benjamin encontrou Maria.
Margot avisa a Benjamin que vai para
Nova York comMaria. Ximena desper-
ta do estado de coma. Mari conta a
Benjamin que está grávida.

Quinta

Benjamin e Mari comemoram a gra-
videz. Lindomar e Patrícia se beijam.
A enfermeira do hospital avisa a Ga-
bo que Ximena fugiu. Diante da in-
sistência de Soraya, Danda revela
que Mari está grávida. Ximena deci-
de voltar para Paraisópolis, a pedido
de Grego. Mari e Benjamin flagram
Sabão com Boracéia. Margot diz a
Grego que aceita morar com ele em
Paraisópolis. Paulo Terada prende
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Malhação
Globo – 17h50

Classificação indicativa 10 anos

MULTI-ARTISTA

LLuu  ccaass  LLuucc  ccoo  ((fo to))  éé  ccaann  ttoorr  ddee
sseerr  ttaa  nnee  jjoo  uunnii  vveerr  ssii  ttáá  rriioo  ee  mmooss  --
ttrroouu  sseeuu  nnoo  vvoo  ttaa  lleenn  ttoo  ccoo  mmoo  aattoorr
eemm  MMaa  llhhaa  ççããoo..  EEllee  ffaazz  oo  ppeerr  ssoo  nnaa  --
ggeemm  UUoo  dd  ssoonn  nnaa  nnoo  vvee  llaa..

Se gun da

Lu cia na e Sue li la men tam a de mis são
de Jor ge por con ta dos boa tos es pa -
lha dos na in ter net. Ro dri go aler ta Ro -
ger so bre o com por ta men to com Lí -
via. Vil ma se apro xi ma de Uo d son, e
Ci ça sen te ciú me. Lí via dis cu te com
Lu cia na por cau sa de Nan da. Tai ná e
Ca mi la pe dem a Hen ri que que re ve le
a ver da de so bre o fal so na mo ro. Nan -
da des con fia do afas ta men to de Lu -
cia na e Ro dri go. Nan da e Fi li pe se de -
sen ten dem. Con tra rian do Ana, Mi guel
de ci de usar o quar to de João co mo es -
cri tó rio. Kri ca acu sa Ali na de es pa lhar
os boa tos con tra Jor ge na in ter net.
Uo d son su ge re que Ci ça par ti ci pe da
ban da dos me ni nos e re ce be um abra -
ço da can to ra.

Ter ça

Uo d son se in co mo da com os elo gios
de Be to e Glau co a Ci ça. Ci ça com -
par ti lha ideias com Pe dro e a no va
ban da. Jés si ca in ven ta bi lhe tes de
amor pa ra unir Nan da e Fi li pe. Uo d -
son so fre com o amor não cor res -
pon di do por Ci ça. Nan da en con tra o
su pos to bi lhe te de Fi li pe e co me mo -
ra com Jés si ca. Fi li pe não re ce be a
men sa gem, que aca ba fi can do com
Pe dro. Max e Ma ri na pe dem pa ra
pas sar a noi te na ca sa de Nil ton. Jés -
si ca per ce be a con fu são e pe de aju da
a Ro ger pa ra res ga tar Nan da do en -
con tro que não deu cer to. Lí via con ta
pa ra Mi guel que es tá na mo ran do
Ro ger. Pe dro e Fi li pe veem Nan da e
Ro ger se bei jan do. Ro dri go afir ma a
Ci ça que ama Lu cia na.

Quar ta

Ro dri go pe de aju da a Ci ça pa ra rea tar
o na mo ro com Lu cia na. Nan da se
afas ta de Ro ger e diz que gos ta de Fi li -
pe. Bia re preen de Nil ton por não cum -
prir a pro mes sa às crian ças. Ma ri na
de sa ba fa com Ru bem. Jor ge pro cu ra
um no vo em pre go. Ci ça não gos ta da
cum pli ci da de en tre Vil ma e Uo d son.
Ali na ou ve quan do Ro ger con fes sa a
Glau co que bei jou Nan da no va men te.
Mi guel se preo cu pa com o na mo ro de
Lí via e Ro ger. Ci ça exi ge que Lu cia na
se afas te de Ro dri go. Ma goa do, Fi li pe
ga ran te a Nan da que não sen te na da
por ela. Lu cia na in ven ta pa ra Ro dri go
que es tá apai xo na da por ou tro. Jés si -
ca apre sen ta o no vo cha pei ro da lan -
cho ne te, Clei ton, e Ci ça se in co mo da
por ele que rer can tar na ban da. Pe dro
vai atrás de Lu cia na e ga ran te que Ro -
dri go é apai xo na do por Ci ça.

Quin ta

Pe dro se de cla ra pa ra Lu cia na. A voz
de Clei ton faz su ces so com os in te -
gran tes da ban da. Uo d son de ci de fa zer
pas seios tu rís ti cos, co man dan do uma
char re te. Ro dri go ques tio na Ci ça so bre
sua con ver sa com Lu cia na. Ci ça exi ge
que Lu cia na se ja mais con vin cen te
com Ro dri go. Luan pe de que Ali na pa -
re de pro vo car Lu cia na. Nan da se re -
cu sa a fi car per to de Fi li pe e Jés si ca se
preo cu pa. Lí via in ven ta pa ra Ro ger
que não é mais vir gem e pe de con se -
lhos a Ana. Van da fla gra Uo d son bei -
jan do uma hós pe de do hos tel, no ho -
rá rio de mas sa gem. Lu cia na bei ja Pe -
dro na fren te de Ci ça e Ro dri go.

ALÉM DE MALHAÇÃO

PPââmmeellaa  TToomméé,,  qquuee  ffaazz  aa  vviillãã  ddee
MMaallhhaaççããoo,,  tteemm  2211  aannooss,,  éé  ggaaúúcchhaa
ee  ffeezz  aa  sseeccrreettáárriiaa  ddoo  RRoobbeerrttoo  JJuuss--
ttooss  nnoo  rreeaalliittyy  sshhooww  OO  aapprreennddiizz

Sex ta

Ci ça co me mo ra o bei jo de Lu cia na e
Pe dro, e Ro dri go con fron ta a me ni na.
A hós pe de acu sa Uo d son de tê-la ata -
ca do, e Van da re preen de o fi lho. Ana
acon se lha Lí via so bre o na mo ro com
Ro ger. Jés si ca ten ta con ven cer Nan da
a não de sis tir dos es tu dos por cau sa
de Fi li pe. Ci ça su ge re que Ro dri go se
tor ne pro du tor da ban da. Lu cia na
agra de ce o apoio de Pe dro. Ci ça afir -
ma aos es tu dan tes do Leal Bra zil que
não foi res pon sá vel pe los boa tos so -
bre Jor ge. Fi li pe é de mi ti do, e Nan da
con se gue um em pre go. Nil ton diz a
Ma ri na que ain da gos ta de Bia. Ro dri -
go de ci de acei tar o con se lho de Ci ça e
pro du zir a ban da de mú si ca.

Além do tem po
Glo bo – 18h15
Clas si fi ca ção in di ca ti va 10 anos

AA  eemmiiss  ssoo  rraa  nnããoo  ddii  vvuull  ggoouu  ooss  rree  ssuu  mmooss
ddooss  ccaa  ppíí  ttuu  llooss

I lo ve Pa rai só po lis
Glo bo – 19h15
Clas si fi ca ção in di ca ti va 10 anos

TRI LHA SO NO RA

AA  ccaann  ttoo  rraa  TTiiêê  ((fo to))  eemm  bbaa  llaa  oo  ttee  --
mmaa  ddoo  ccaa  ssaall  MMaa  rrii  ((BBrruu  nnaa  MMaarr  --
qquuee  zzii  nnee))  ee  BBeenn  ((MMaauu  rríí  cciioo  DDeess  ttrrii))..
OO  vvíí  ddeeoo  ddaa  mmúú  ssii  ccaa  AA  nnooii  ttee uull  ttrraa  --
ppaass  ssoouu  aa  mmaarr  ccaa  ddee  1100  mmii  llhhõõeess  ddee
vvii  ssuuaa  llii  zzaa  ççõõeess  nnaa  iinn  tteerr  nneett  ee  ccaaiiuu
nnoo  ggooss  ttoo  ddoo  ppúú  bbllii  ccoo..

Sa bão. Cla ri ce acon se lha Sa bão a
con tar a ver da de so bre o se ques tro
de Ma ria. So raya exi ge que Jú nior fa -
le a ver da de so bre sua per da de me -
mó ria. Ga bo pe de pa ra Xi me na es -
con dê-lo em sua ca sa. Sa bão in ven -
ta pa ra o de le ga do que foi Ben ja min
quem man dou se ques trar Ma ria.

FE LIZ

LLii  mmaa  DDuuaarr  ttee  qquuee  ffaazz  oo  DDoomm  PPee  pp  --
ppii  nnoo,,  eemm  II  lloo  vvee  PPaa  rraaii  ssóó  ppoo  lliiss..  AAooss
8855  aannooss  vvii  vvee  uumm  rrii  ccoo  iittaa  lliiaa   nnoo
ccoomm  oo  aammoorr  ccoorr  rreess  ppoonn  ddii  ddoo

Sex ta

Ga bo pe de a Xi me na que re ti re uma
quan tia em di nhei ro de sua con ta. Lin -
do mar afir ma a Pa trí cia quei rá com
ela pa ra Har vard. Jú nior des maia ao
sa ber que seu pai, Eva ris to, che gou à
ci da de. Pau lo e Cí ce ro avi sam a Ben ja -
min que Sa bão o acu sou de ser man -
dan te do se ques tro de Ma ria. Eva ris to
se apre sen ta a Gre go e o pa ra be ni za
pe lo tra ba lho na co mu ni da de. Na au -
sên cia de Ben ja min, Mar got as su me a
pre si dên cia da Pi lar tex e cria um fun -
do de in ves ti men to pa ra o pro je to de
Pa rai só po lis. Ga bo fi ca fu rio so ao des -
co brir que Xi me na in ves tiu seu di nhei -
ro em Pa rai só po lis. Pau lo Te ra da avi sa
a Ben ja min que ele se rá de ti do

Sá ba do

Ma ri en fren ta Ga bo pa ra sal var Xi me -
na. So raya ter mi na seu re la cio na -
men to com Ga bo. Deo do ra avi sa a
Cla ri ce que Dom Pe pi no so freu um
aci den te du ran te a via gem, e a ad vo -
ga da a orien ta a as su mir os ne gó cios
do ma ri do. Ga bo sai da pri são e avi sa
a Xi me na que abriu con tas na Suí ça
em seu no me. Pau lo Te ra da avi sa a
Deo do ra que tem uma or dem de pri -
são con tra Dom Pe pi no. Ga bo é im pe -
di do de en trar na Pi lar tex. Mar got as -
su me a pre si dên cia in te ri na da Pi lar -
tex. Cla ri ce con se gue que Dom Pe pi no
fi que em pri são do mi ci liar. O mé di co
de Iza be li ta pe de exa mes pa ra So raya
So raya apre sen ta lap sos de me mó ria.
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pazes com Rebeca e se lembra do
quanto a ama. As crianças se preo-
cupam com quem enviou o urso
com a câmera. Mateus e Dóris dizem
para o pai que Omar possui um tem-
peramento péssimo. Luiz pede para
os filhos terem paciência com Omar,
pois os pais dele brigavam muito e
são separados. Rebeca e Otávio vão
até a delegacia e descobrem que
existem duas fichas de meninas com
características similares com as de
Manuela. Rebeca diz que nenhuma
delas é sua filha. A mulher conta
como foram as ligações que recebeu
da Manuela. O delegado diz que o
mistério apenas aumenta, pois não
se trata de um sequestro nem do pai
da garota. Omar não gosta da gros-
seria de Nico e corta o freio de sua
bicicleta sem que ninguém veja. Ni-
co cai da bicicleta. Omar ri e assume
para Mateus o que fez, mas diz que,
se ele disser algo para alguém, ele
vai negar tudo.

Quarta

Manuela e Isabela conseguem tro-
car de lugar novamente no banhei-
ro da gravadora. Meire vê Isabela
entrar no apartamento, disfarçado
de garoto, e estranha. Isabela conta
para Joaquim, Julia e Felipe que
Priscila está próxima de Regina,
por isso precisa tomar cuidado com
ela. Nair conta para Nina que Omar
é o cão em pessoa, o oposto do pai.
Sabrina e Omar fazem amizade na
escola. Os dois tiram sarro do no-
me verdadeiro de Téo, Teófilo. Re-
beca encontra novamente as mães
da Sé, na Praça da Sé. Ela quer sa-
ber melhor como funciona a ONG e
recebe a informação de que o tra-
balho deles é mais como um pro-
testo pela ineficiência pública com
as buscas de desaparecidos.

Quinta

Nina vende bolos com o pastor para
ajudar a ONG Mães da Sé, por meio
da igreja evangélica. Na gravadora,
Vicente avisa a banda que a música
“Na Hora H” será cantada em dupla
com Joaquim. Isabela e Priscila te-
rão que fazer teste com ele. Fiorina e
Giuseppe aparecem na praça para
vender macarronada e pipoca para
também ajudar a ONG mães da Sé.
Regina diz ao irmão que está se
identificando com Priscila. Otávio
faz as pazes com Rebeca. Na empre-
sa, Rebeca diz para Safira ser mais
profissional. No carro de Regina,
Manuela vê Rebeca na rua e chora.
Meire vai ao apartamento dos Vaz e
conta que viu, através do telescópio

na e Oziel ficam constrangidos duran-
te um jantar com Rui e Indira. Tio pas-
sa uma missão para Atena. Paturi fur-
ta documentos comprometedores. Ju-
liano é surpreendido por capangas, e
Zé Maria chega para salvá-lo.

Quinta

Juliano e Zé Maria conseguem se de-
fender dos capangas, e o lutador não
desconfia da armação do pai. Atena
recebe a missão de seduzir Faustini.
Zé Maria convence Juliano a deixar o
Rio de Janeiro. Vavá e Duda ficam jun-
tos, e Nenenzinho descobre. Domin-
gas recebe flores de um admirador
secreto. Oziel pede Tina em casamen-
to. A boate de Ninfa e Alisson faz su-
cesso, e Adisabeba confronta as duas.
Belisa registra o encontro de Zulu
com Orlando e avisa a Juliano. Atena
conhece Faustini. Romero e Tóia so-
frem um assalto em um restaurante.

Sexta

Romero e Tóia são mantidos como re-
féns. Belisa pede que Juliano a ajude a
desmascarar Orlando. Atena avisa a
Tio que cumpriu sua missão com
Faustini. Romero protege Tóia de um
dos bandidos, mas acaba atingido por
um tiro. Duda confessa a Vavá que fi-
cou com ele para engravidar. Oziel
exige que Tina revele o romance dos
dois para Rui. Domingas recebe mais
flores, sem saber que são de Juca. Ro-
mero consegue a libertação de todos
os reféns e se emociona com a home-
nagem das vítimas.

Sábado

Juliano volta para o Rio de Janeiro.
Paturi revela para Dante a nova
operação da facção. Um homem vai
à casa de Orlando para lhe entregar
uma mala suspeita. Romero comen-
ta com Atena que quer desistir da
facção. Cesário afirma a Luana que
deseja se casar virgem. Orlando e
Nelita decidem a data de seu casa-
mento. Juca humilha Domingas.
Adisabeba avisa a Zé Maria que Ju-
liano está no Rio de Janeiro. Orien-
tado por Belisa, Juliano confisca a
mala que Orlando entrega a Zulu.

Os dez mandamentos
Record – 20h30
Classificação indicativa 14 anos

AA  eemmiiss  ssoo  rraa  nnããoo  ddii  vvuull  ggoouu  ooss  rree  ssuu  mmooss
ddooss  ccaa  ppíí  ttuu  llooss
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Cúm pli ces de um res ga te
SBT - 20h30
Clas si fi ca ção in di ca ti va 14 anos

FA MÍ LIA

JJuu  lliiaa  nnaa  BBaa  rroo  nnii  ((fo to))  qquuee  ffaazz  aa
RRee  bbee  ccaa  nnaa  ttrraa  mmaa,,  ccoonn  ttoouu  ccoomm  aa
ppaarr  ttii  ccii  ppaa  ççããoo  ddaa  ffii  llhhaa  ddee  uumm  aannoo
eemm  vvíí  ddeeoo  ddaa  nnoo  vvee  llaa..  NNaass  iimmaa  --
ggeennss,,  eellaa  ccoonn  ttaa  aa  rree  llaa  ççããoo  ddee  RRee  --
bbee  ccaa  ((JJuu  lliiaa  nnaa))  ccoomm  aa  ffii  llhhaa  MMaa  --
nnuuee  llaa  ((LLaa  rriiss  ssaa  MMaa  nnooee  llaa))..

Se gun da

Re gi na le va a ver da dei ra Isa be la
em bo ra da gra va do ra e não no ta
que a ga ro ta não é Ma nue la. Isa be -
la fin ge ser Ma nue la. En quan to is -
so, Ma nue la fi ca na gra va do ra, ves -
ti da de me ni no, que é co mo Isa be la
es ta va dis far ça da an tes. Ma nue la
vai pa ra o apar ta men to dos Vaz com
os ir mãos. Re gi na le va Pris ci la pa ra
fi car com Isa be la na man são. Mei re
mos tra pa ra Di nho um ur so que ela
ins ta lou uma câ me ra pa ra es piar o
apar ta men to dos ir mãos Vaz. Joa -
quim diz pa ra Ma nue la fi car cal ma,
pois sem pre es ta rá ao seu la do. Isa -
be la con ver sa com Ma ri na so bre o
que fa zer pa ra des tro car de lu gar
com Ma nue la. Sa fi ra diz pa ra Fre -
de ri co pe dir pa ra Re be ca ir ao ca -
ma rim da mo de lo pa ra cha má-la.
No ca ma rim, a mo de lo dá em ci ma
de Otá vio. Re be ca vê a ce na, fi ca en -
ciu ma da e não des cul pa o na mo ra -
do. Joa quim fi ca en can ta do ao ou vir
Ma nue la can ta do e de ci de to car
vio lão pa ra ela. Ju lia dá o ur so mis -
te rio so de pre sen te pa ra Lo la.

Ter ça

Isa be la fin ge ser Ma nue la pa ra en -
ga nar Re gi na. Otá vio ten ta fa zer as

de seu apar ta men to, uma me ni na.
Mei re vê Isa be la dis far ça da de me -
ni no e acre di ta na his tó ria de que
ele se cha ma Ga briel.

Sex ta

Ma ri na re ve la pa ra Ma nue la que pe -
diu pa ra Da mião con se guir um ce lu -
lar e que le va rá o apa re lho pa ra ela li -
gar pa ra Re be ca, re ve lar on de es tá,
mas pe dir pa ra ela to mar cui da do
com as in for ma ções, pois es tá em pe -
ri go. Ma ri na pre pa ra uma tor ta com
la xan te pa ra ti rar os ca pan gas de Re -
gi na dos pés de Da mião. En te dia da
em fi car so zi nha em ca sa, Isa be la se
ves te de me ni no pa ra sair pe lo pré dio,
mas é cap tu ra do por Di nho, que pen sa
que ela é um ga ro to mes tre do gru po
sa tâ ni co, que é co mo cha mam os ir -
mãos Vaz. Omar en tre ga os fal sos
ócu los que pro me tem fa zer en xer gar
pa ra Téo. Mei re en con tra Di nho amar -
ra do. O ra paz con ta o que acon te ceu.
Ge ral do se lem bra de que a ban da es -
tá pa ra ser lan ça da, o que co lo ca ria
Ma nue la em evi dên cia. Da mião en tre -
ga o ce lu lar que con se guiu com prar.
Ma ri na e Ma nue la ten tam li gar pa ra
Re gi na, que não aten de por não co -
nhe cer o nú me ro e es tar nu ma reu -
nião. Da mião não avi sa que Re gi na
che gou na man são. Re be ca sai da
reu nião e aten de o ce lu lar.

A re gra do jo go
Glo bo – 21h
Clas si fi ca ção in di ca ti va 12 anos

NO VO VI SUAL

AA  aattrriizz  GGiioo  vvaa  nnaa  AAnn  ttoo  nnee  llllii  ((fo -
to))   ttee   vvee   qquuee   mmuu  ddaarr   oo  vvii  ssuuaall
ppaa  rraa  ffaa  zzeerr  aa  vvii  llãã  AAttee  nnaa..  NNoo  lluu  --
ggaarr  ddoo  ccaa  bbee  lloo  ccaass  ttaa  nnhhoo  eess  ccuu  rroo
lloonn   ggoo ,,   eellaa   aaddoottoouu  uumm   lloo ii   rroo
ccoorr   ttee   mméé   ddiioo  ppaa  rraa   ssee   aaddaapp  ttaarr
aaoo  llooookk  mmoo  ddeerr  nnoo..

Se gun da

Ate na re ve la pa ra Ro me ro que ago ra
faz par te da fac ção cri mi no sa Or lan do
acon se lha La ra a se afas tar de le. Dan -
te pe de aju da a Ju lia no pa ra en con -
trar Be li sa, sem sa ber que o lu ta dor
es tá abri gan do sua na mo ra da. Tóia
pen sa em Ju lia no. Ro me ro ex pul sa
Ate na de sua ca sa. Lua na des co bre
que Kim es tá sain do com Lí gia por di -
nhei ro. Va vá de ci de não ser o doa dor
pa ra a in se mi na ção de Du da. Tóia
ven de a ca sa de Dja ni ra pa ra Adi sa be -
ba. Ro me ro acei ta a ofer ta de Ate na
pa ra não per der sua co ber tu ra. Tóia
sur preen de Be li sa com Ju lia no.

VÁRIOS TALENTOS

AAlleexxaannddrree  NNeerroo  ttaammbbéémm  éé  ccaann--
ttoorr  ee  ccoommppoossiittoorr,,  aaccuummuullaa  5500
ttrraabbaallhhooss  eemm  eessppeettááccuullooss  ddee
mmúússiiccaa,,  tteeaattrroo,,  cciinneemmaa,,  TTVV  ee  ddaannççaa..

Ter ça

Ju lia no in ven ta pa ra Tóia que es tá na -
mo ran do Be li sa. Ro me ro de ci de ins -
ta lar As câ nio em sua co ber tu ra pa ra
pro vo car Ate na. Ju lia no ce de às in ves -
ti das de Be li sa. Alis son e Nin fa cons -
troem sua ca sa e se afas tam de Mer lô.
Ti na e Oziel fi cam jun tos. Rui de sa ba fa
so bre seu ca sa men to com Oziel. Tóia
con ta pa ra Dan te que Be li sa es tá com
Ju lia no. Dan te amea ça pren der Ju lia -
no, e Ira que avi sa a Adi sa be ba. Tóia se
de ses pe ra ao sa ber da de ten ção de
Ju lia no. Be li sa exi ge que Dan te li ber te
Ju lia no. Tio avi sa a Zé Ma ria que a vi -
da de Ju lia no es tá em pe ri go.

Quar ta

Be li sa cul pa Or lan do por sua in ter na -
ção na clí ni ca psi quiá tri ca. Clau di ne
se de cla ra pa ra Fe li cia no e afir ma
sen tir ciú me de No ra Ne li ta acon se lha
Be li sa a não en fren tar Or lan do pa ra
não re tor nar à clí ni ca. Adi sa be ba des -
co bre que Nin fa e Alis son pla ne jam
abrir uma boa te. Zé Ma ria orien ta
seus ca pan gas a ba ter em Ju lia no. Ti -
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Perfil

Dono da loja de penhor
mais famosa domundo, Rick
Harrisonmostra toda a sua
criatividade no showbusiness

RickHarrison, o famoso careca do reality
Trato feito, éo gênioda loja depenhormais fa-
mosadomundoGold & Silver Pawn Shop.Oes-
tabelecimento foi inauguradoem1988nacida-
dedeLasVegas, porHarissone seupaiRichard
“OldMan”Harrison, comoéconhecido.Hoje, a
família faz fortunasgraças ao sucessodo reality
showtransmitidopeloHistoryChannel.

Com fãs mundo afora, Rick encanta pelo
conhecimento e curiosidade por produtos
antigos que clientes não queremmais. Pela
suamão já passaram inusitados objetos, co-
mo variedade de armas, canhões, itens raros
autografados, engenhocas, instrumentos
musicais, carros, motos e até aviões. Mas é o
carisma do proprietário que garante o suces-
so doprograma.

RichardKevinHarrison, nasceuemLexing-
ton,cidade localizadanoestadonorte-america-
nodaCarolinadoNorte.Abandonouaescolana
nonasérieparaassumirumempregocomoaju-
dantedegarçomebuscarumnegóciodeUS$2
milpor semanavendendobolsas falsificadasda
Gucci. Essa experiência fez deRick umexpert
para identificar produtos falsificados.Quando
criança sofria constantesataquesepiléticosque
ofezpassarumperíodonacama.Nesseperíodo
tornou-seumfanáticopela leitura.

QuandoHarrison tinha 17 anos, namorada
Kimficougrávida.Apesardeumabortosubse-
qüente, o casal decidiu se casar. Dois meses
depois do casamento, Kim estava grávida no-
vamente do primeiro filho, Corey Harrison,
que participa do reality show. Emdois anos, o
segundo filho,Adam,nasceu.

O estrelato de Rick só aumenta. Além de
ser garoto propaganda de diversos produtos,
ele apóia políticos em campanha e faz parti-
cipações em programas e outros realitys da
tevê. Em 2011, lançou sua biografia chamada
Licença para penhorar.

QUEM É ELE?

Nome:
Rick Harisson
Idade: 50 anos
Dono da loja
de penhor
Gold & Silver

NEGÓCIO

OUTRO PROGRAMA

Com apresentação do
comediante Christopher Titus,
o programa Trato feito, a
competição como é conhecido
no Brasil, mostra participantes
anônimos disputando entre si e
contra a equipe de Rick. O jogo
testa conhecimentos de
história e de itens existentes na
lojas de Trato feito. Em série de
eliminações, os competidores
são reduzidos de três para um,
e o finalista disputa o prêmio
em dinheiro, frente a frente
com o “poderoso chefão” Rick.

CURIOSIDADES

l Rick, além de escrever, é um
leitor fanático. Seu livro
favorito é O grande cérebro, do
escritor americano John D.
Fitzgerald

l Em fevereiro de 2011, a série
televisiva tornou-se o
programa de televisão mais
assistido da história do History
Channel nos Estados Unidos. O
programa exibido no dia 24 de
Janeiro de 2011 foi assistido por
sete milhões de
telespectadores, de acordo com
dados do canal e da Nielsen
Media Research.

l O milionário faz coleções de
carros, motos, relógios de
jogadores da NBA e
instrumentos musicais

l Nas horas vagas, ele canta em
uma banda de rock que forma
com os amigos.

SCOTTGRIES/DIVULGAÇÃO

fechado!fechado!



REALITY SHOWS

ENTREaltosEbaixos
Dois novos realities retratam as dificuldades em situações opostas. O primeiro conta a história de jovens

commais de dois metros de altura, enquanto o outro retrata a vida de quem sofre de nanismo

ATAIDE DE ALMEIDA JR.

A televisão vive de extremos,
seja nos sentimentos— sempre
muito romance, drama ou risos
—, seja nas situações impostas
pelos chamados doc-realitys,
programas no estilo de reality
shows,mascomumtoquededo-
cumentários. E é com base nes-
ses extremos, que o canalTLC es-
treia, na terça-feira, os progra-
mas Minha vida de gigante e Os
pequenos Johnstones.
O primeiro conta a história

de quatro mulheres que têm
um diferencial: medem mais
de dois metros de altura. E, lo-
go nos primeiros episódios, ele
mostra Lindsay, que herdou a
estatura do pai, a quem não vê
desde a infância; 16 anos de-
pois do último contato com
ele, Lindsay contrata um inves-
tigador particular e está decidi-
da a encontrá-lo. No Texas, a
adolescente Nancy vive os de-
safios da idade enquanto equi-
libra as demandas da escola e o

estrelato no time de basquete.
Aos 36 anos, Colleen acaba de

mudar-separaSanDiegoevascu-
lha os sites de namoro online em
buscadeumparqueconsiga lidar
comaautoconfiançadeumamu-
lher resolvida. Haleigh namora e
está prestes a dar um importante
passo: assumir o compromissode
casar-se. Para viver o sonho, ela
precisa convencer o próprio pai
deque já é crescidaobastantepa-
ra fazer suas escolhas.
A cada episódio, a série vai

mostrar a rotina delas e deve
documentar como é a vida vista
do alto. Mas as dificuldades
não param por aí. Certas tare-
fas corriqueiras serão para sem-
pre um incômodo: as pernas fi-
cam apertadas no carro, a via-
gem de avião é um suplício, na-
da tem ergonomia ideal e com-
prar roupas quase sempre é
uma experiência traumática.

Pequenos

Eoproblema continua sendo a
alturaemOs pequenos Johnstones,

mas agora a pouca altura. O doc-
reality vai contar a história de
Amber e Trent e dos cinco filhos
deles: Anna, Elizabeth, Jonah,
Alex e Emma. Todos são anões, e
as câmeras registram os desafios
da família.
Na estreia, que vai ao ar na ter-

ça-feira, às23h30,a sérievaimos-
trar que, após um ano dormindo
emquartos improvisados, conse-
guem comprar a casa dos sonhos
e trabalham para deixá-la com a
cara deles. O casal corre para dar
conta da reforma e educar seus
filhos em ummundo que não foi
planejado para eles, onde o pre-
conceito ainda é uma barreira
que as crianças devem superar
desdemuito cedo.
Vale lembrar que essemomen-

to também é importante para
Trent e Amber porque o sonho
dos dois sempre foi ter a casa
cheia. Começaram com três fi-
lhos biológicos, sendo um de
uma gravidez de alto risco, deci-
diramadotarmais dois, que tam-
bém têmnanismo.
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ASSISTA TAMBÉM

Um dos primeiros reality shows a
mostrar as dificuldades de quem
tem nanismo foi A pequena grande
família, que mostrou a vida da
família Rollof, que é composta por
Matt e Amy, pai e mãe, e quatro
filhos: Jeremy, Zachary, Molly e
Jacob. Zach, Amy e Matt são os que
apresentam nanismo. A série tem
nove temporadas e 239 episódios e
está em constante reprise pelo
canal TLC. No ano passado,
o casal anunciou a separação
após 26 anos juntos. Os dois não
deram o motivo do divórcio, mas
disseram que o casamento já
estava em crise.

SERVIÇO

Minhavidadegigante
Toda terça-feira, às 22h20, no TLC

Ospequenos Johnstones
Toda terça-feira, às 23h30, no TLC

JAMES CARTWRIGHT/DIVULGAÇÃO TLC/DIVULGAÇÃO

Entrar no carro
é uma das
dificuldades
das garotas de
Minha vida de
gigante

A família
Johnstones
mostra as

dificuldades de
ser pequeno



8

BRASÍLIA/REDETV!
Canal 6 // 3314-1414

05:00 ProgramaUltrafarma

07:00 Igreja São Judas Tadeu -Missa

08:00 Igreja Universal do Reino

de Deus

12:45 America Sub

13:00 Missa Catedral da Sé

14:30 ProgramaUltrafarma

15:00 QuemTemFaro Não Perde

15:30 AHora e a Vez da Pequena

Empresao

16:00 Te Peguei .

16:30 Sensacional

18:00 ViagemCultural

18:30 ChegaMais

20:00 Encrenca

22:30 Te Peguei na TV

23:45 Mega Senha Reprise

00:45 Operação de Risco Reprise

01:30 Bola na Rede.

02:30 Te Peguei

03:00 Igreja da Graça no Seu Lar

TV BRASIL
Canal 2 // 3325-2638

07:00 Palavras de Vida

08:00 SantaMissa

09:00 Viola, minha Viola

10:00 O Brasil tem disso

11:00 Partituras

12:00 Cozinha Amazônia

12:30 Papo deMãe

13:30 ABZ do Ziraldo

14:00 Entre o Céu e a Terra

15:00 BrasileirosMundo Afora

15:30 Futurando

16:00 Diverso

16:30 FestivalMazzaropi

17:55 Doc Especial

18:30 Brasileirão Série D

21:00 NoMundo da Bola

22:00 Sr. Brasil

23:00 Ver T

00:00 Soy Loco por ti Cinema

01:45 Cine Nacional

03:00 Alto-Falante

04:00 Telecurso Tecendo o Saber

BAND
Canal 4 // 3325-6779

06:00 Dragon Ball Z Kai

07:00 Mudança de vida

07:30 Saúde & Sexualidade

08:00 Programa Kell Cavalcante

08:30 ABC CAP

09:30 Infomercial Fascynios

10:00 Infomercial GalinhaMorta

11:45 Verdade e Vida

12:00 Pé na Estrada

12:30 PagueMenos Sempre Bem

13:00 Copa Petrobrás deMarcas

14:00 Porsche Cuo

15:00 Band Esporte Clube

16:00 Gol: o grandemomento

16:30 Futebol 2015

18:50 3º Tempo

21:15 Pânico na Band

00:15 Canal Livre

01:15 Show Business

02:05 Glee

02:45 Só Risos

RECORD
Canal 8 // 3212-3800

06:00 Santo Culto EmSeu Lar

06:30 Desenhos Bíblicos

08:55 Record Kids

11:00 Domingo Show

15:30 Hora do Faro

19:30 Domingo Espetacular

23:00 A Fazenda

23:45 Repórter emAção

00:15 Roberto Justus +

01:15 Programação Iurd

GLOBO
Canal 10 // 3316-9200

06:26 SantaMissa

07:27 Globo Comunidade

07:55 Pequenas Empresas Grandes

Negócios

08:31 Globo Rural

09:27 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

13:00 Esquenta

14:10 TemperaturaMáxima

HomemAranha 3

16:00 Futebol

18:00 Domingão do Faustão

21:00 Fantástico

23:21 Tomara que Caia

23:58 Formula 1

01:20 DomingoMaior 12 rounds 2

02:32 Sessão de gala Cães de Aluguel

SBT
Canal 12 // 3322-9666

05:45 Jornal da Semana SBT

07:00 Brasil Caminhoneiro

07:30 Turismo&Aventura

08:15 Acelerados

09:00 Chaves

11:00 Mundo Disney

13:00 Domingo Legal

15:00 Eliana

19:00 Roda a Roda Jequiti

20:00 Programa Silvio Santos

00:00 Conexão Repórter

01:00 Arqueiro/ Arrow

02:00 True Blood

04:00 Jornal do SBT -Madrugada

05:00 Jornal do SBT -

Madrugada/Reprise

FILMESDEHOJE

SUPER-HERÓI
HOMEMARANHA3
(Globo14h30)
Peter Parker finalmente consegue encontrar o equilíbrio entre devoção a
Mary Jane e obrigações de super-herói. Mas, quando sua roupa de
Homem-Aranha repentinamente se transforma, tornando-se negra e
aumentando poderes do herói, ela também transforma Peter, tornando-o
convencido, arrogante e negligente com as pessoas que ama. Enquanto
isso, dois vilões se unem para arquitetar uma incrível vingança contra o
Homem-Aranha.

AÇÃO
12Rouds2
(Globo,01h02)
O simpático bombeiro Nick Malloy
será alvo de um enigmático
psicopata que o fará passar por
vários desafios. Quando Sarah, a
esposa de Nick começa a ser
ameaçada, o bombeiro terá que
deter o criminoso paramanter sua
família a salvo.

AÇÃO
CÃESDEALUGUEL
(Globo,02h32)
Durante umassalto a uma joalheria, Mr.White, Mr. Orange,Mr. Pink e
Mr. Blonde,os quatro assaltantes contratados por Joe Cabot, são
surpreendidos pela polícia e, após um tiroteio, conseguemescapar. O
experienteMr.White desconfia que alguémdo grupo é umpolicial
disfarçado.Mas como descobrir o delator? O que fazer comMr.
Orange, que foi baleado e sangra lentamente até amorte? Por queMr.
Blonde voltou tão diferente e incontrolável da cadeia? Emumclima de
acusaçõesmútuas a situação fica cada vezmais insustentável ao
tentar descobrir quem é o traidor.

PROGRAME-SE

Mega Senha
vai ao ar
pela
RedeTv!/TV
Brasília
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DROGAS

Maconha  lidera 
apreensões na capital

Dados da Superintendência  Estadual de Combate ao Narcotráfico (Senarc) revelam que consumo de maconha é 
grande na capital por conta do preço da droga, apesar do avanço do uso do crack em todo o estado

DOUIGLAS CUNHA|

O
itocentos quilos de ma-
conha foram apreendi-
dos nos nove primeiros 
meses deste ano, pela 

Polícia Civil do Maranhão, na 
capital. De acordo com levanta-
mento realizado pela Superin-
tendência  Estadual de Comba-
te ao Narcotráfico (Senarc), de 
janeiro a setembro deste ano,  
através de suas operações, foram 
apreendidos duzentos quilos de 
crack e dez quilos de cocaína, e 
ainda dez armas de fogo, sendo 
presos 72 homens e 16 mulheres 
envolvidos diretamente com o 
tráfico de drogas em São Luís.

Segundo o titular da Superin-
tendência  Estadual de Combate 
ao Narcotráfico, delegado Tiago 
Mattos Bardal, a maconha con-
tinua sendo muito consumida, 
apesar do avanço imensurado 
do crack, em terras maranhen-
ses. Em sua avaliação, o delegado 
disse que a maconha continua 
sendo o alucinógeno mais procu-
rado, em face ao baixo preço em 
que é oferecido, visto que com 
apenas R$ 5 o usuário adquire 
uma boa quantidade. Em seguida 
vem o crack, que  custa um pou-
co mais caro, em torno de R$ 10 
uma “pedra”, que, embora sendo 
pequena, causa danos maiores 
e é mais viciante, criando total 
dependência. A cocaína pura é 
a droga mais cara e que atende 
aos que possuem maior poder 
aquisitivo, custando em torno 
de R$ 100 a cápsula.

Para coibir o tráfico e a co-
mercialização de drogas, tanto 
na capital, quanto no interior do 
estado, várias operações estão 
sendo deflagradas. O delegado 
Tiago Bardal lembrou que na 
noite do último dia 20, depois 
de receber informações privi-
legiadas de que um casal es-
tava chegando a São Luís em 
um trem da Estrada de Ferro de 
Carajás com um  carregamento 
de maconha, investigadores da 
Senarc montaram uma campa-
na e conseguiram prender no 
Terminal de Desembarque do 
trem, no Anjo da Guarda,  Mar-
celo Naftali Coelho Rodrigues, 
de 28 anos, e sua mulher Aracy 
Silva Bayma, de 39 anos. Com 
eles, foram apreendidos 75 qui-
los de maconha.

NOVA ROTA

Conforme o delegado Tiago Bar-
dal, a dupla fazia parte de um 
grupo associado para o crime, 

Descriminalização do porte 
de maconha é suspenso

O julgamento sobre descriminalização 
do porte de drogas no Supremo Tribunal 
Federal (STF) foi suspenso no dia 10 de 
setembro deste ano. Após os votos dos 
ministros Edson Fachin e Luís Roberto 
Barroso a favor de descriminalização do 
porte da maconha, Teori Zavascki pediu 
mais tempo para analisar o assunto. 
Não há previsão para a retomada do 
julgamento.
Até o momento, Gilmar Mendes, relator 
do processo, Edson Fachin e Luís Roberto 
Barroso votaram pela descriminalização. 
Fachin e Barroso, no entanto, entenderam 
que a decisão vale somente para o porte 
de maconha, que é o caso concreto que 
motiva o julgamento. Faltam os votos de 
oito ministros.
Para o ministro Roberto Barroso, o 
papel da sociedade e do Estado deve ser 
de combater o tráico e desestimular o 
consumo, sem punir a conduta privada 
do usuário. Barroso defendeu também 
critérios objetivos para diferenciar 
usuários e traicantes, diante da eventual 
decisão de descriminalização do porte. O 
ministro propôs como referência o porte 
da quantidade de 25 gramas de maconha 
para deinir um cidadão como usuário. 
Acima disso, a pessoa seria tratada 
como traicante. Além disso, o ministro 
entendeu que o usuário poderia plantar 
seis pés de maconha para consumo 
próprio, como foi deinido no Uruguai.
O ministro justiicou que os critérios 
propostos seriam temporários e valeriam 
até que o Congresso legisle sobre a 
questão. Segundo ele, a deinição tem 
o objetivo de evitar que o Judiciário e a 
polícia decidam de forma diferente como 
enquadrar as duas situações.

chefiado pelo assaltante de ban-
cos e traficante John Lennon, 
morto recentemente em con-
fronto com as forças policiais. 
Disse o delegado que este grupo 
vinha utilizando uma nova rota 
de narcotráfico, ou seja, trazendo 
a maconha do Paraguai, entran-
do pelo estado do Pará até Pa-
rauapebas e conduzida no trem 
da Vale até São Luís. A outra rota 
se inicia na Guiana Francesa e 
pelo estado da Pará, vindo até 
Araioses, no Maranhão, e de  lá, 
de barco, até São Luís, desembar-
cando em portos clandestinos 
e passados para os distribuido-
res. A antiga rota que vinha da 
Bolívia, por Cáceres, no Mato 
Grosso, Tocantins e Imperatriz 
está sendo pouco usada pelos 
traficantes, em face à fiscaliza-
ção mais intensa desenvolvida 
pelas polícias Federal e Rodo-
viária Federal.

O delegado Tiago Bardal, 
avaliando o projeto de liberação 
da maconha no mercado bra-
sileiro, disse que os que assim 
desejam, equivocadamente, di-
zem que se trata de uma droga 
que só faz mal para quem con-
some. “Ledo engano, a maco-
nha, assim como qualquer outra 
droga, não prejudica somente 
quem consome, mas toda fa-
mília. Não estão preocupados 
com os maus exemplos que isto 
vem a causar, transformando 
a família brasileira num verda-
deiro caos, assim como a saú-
de pública, que é um direito de 
todos e dever do Estado, que, 
por certo, terá maiores gastos 
com as internações e os trata-
mentos dos usuários’, concluiu 
o delegado Bardal.  

LIBERAÇÃO DA 
MACONHA

Polícia apreendeu recentemente 
75 quilos de maconha, em poder 
de um casal, que estava sendo 
transportada pelo trem da 
Estrada de Ferro de Carajás 

Ledo engano, a maconha, assim 
como qualquer outra droga, não 
prejudica somente quem consome, 
mas toda família

Tiago Mattos Bardal, titular da 
Superintendência  Estadual de Combate 
ao Narcotráico-Senarc
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ENEM 2015 

Correria e atrasos 
marcam primeiro dia 

Muitos candidatos correram contra o tempo para não perder as provas do primeiro dia do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) na capital. Para quem não conseguiu chegar a tempo, só restou o choro

SANDRA VIANA

C
orreria e expectativa dos 
candidatos que parti-
ciparam das provas da 
primeira etapa do Exa-

me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) na capital. Nos pontos 
de provas, coordenação a postos 
para garantir que o regulamento 
fosse cumprido. Faltando pou-
cos minutos para o fechamento 
dos portões, candidatos ainda 
chegavam e a passos largos, a fim 
de não perder a oportunidade 
de tentar uma vaga no ensino 
superior. As provas foram rea-
lizadas na tarde de ontem, em 
pontos na capital e interiores. 
No Maranhão, 270,6 mil can-
didatos se inscreveram para 
disputar as vagas oferecidas, 
de acordo com o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Os candidatos respon-
deram às provas de 45 questões 
cada, de múltipla escolha. O re-
sultado desta etapa está previs-
to para ser divulgado dia 28, na 
página do Inep. A segunda eta-
pa é realizada com as provas de 

redação. Em todo o país, foram 
7,7 milhões de inscritos.

Em um dos pontos de prova, 
prédio de uma faculdade no Re-
nascença, a movimentação foi 
tranquila e apenas dois candi-
datos não conseguiram chegar 
a tempo ao local. A jovem Ana 
Flávia Pereira Reis, de 20 anos, 
tentava sua segunda graduação. 

Formada em Geografia, ela op-
tava agora por uma totalmente 
diversa: Física. Segundo ela, a 
área que sempre desejou cur-
sar. Com a experiência positiva 
do primeiro vestibular, Ana se 
mostrou confiante. “Não estudei 
tanto, porque a primeira etapa 
considero mais fácil, mais tran-
quila. Já na segunda fase, que 

será a redação, vou me plane-
jar mais”, planeja. Ela chegou ao 
local de prova meia hora antes 
do estipulado em edital. A can-
didata Luana Alves dos Santos, 
de 25 anos, estudou até o últi-
mo momento. “É a primeira vez 
que tento e estou bem tranquila 
com as provas, porque estudei 
bastante”, disse.

Para não chegar fora do horário, candidatos chegaram a correr para não encontrar os portões fechados

Personagem da Notícia

Trânsito congestionado
A jovem 

Ana Carolina 
Pinheiro, de 27 
anos, se prepa-
rou para fazer 
o concurso. Es-
tudou bastante, 
mas teve o trân-
sito como bar-
reira. Chegou ao 
local onde faria 
prova poucos 
segundos após 
soar o alarme determinando o fechamento dos portões. Ana 
mora no bairro Vila Passos, que considera contramão para o 
local onde estava inscrita, uma faculdade no Renascença. Che-
gando no bairro São Francisco, foi parada pelo engarrafamen-
to. “Nessa hora bateu uma tristeza e percebi que poderia não 
chegar a tempo”, lembra. Um pouco de tristeza, mas, para ela, 
não foi um grande problema. “Queria tentar outro curso e vou 
atrás de outra chance no próximo ano. Não foi dessa vez”, dis-
se ela, que é graduanda do sexto período de Economia. Agora 
pretende entrar para a área de Tecnologia da Informação, a 
qual diz gostar e se identificar. “Mas vou terminar o atual cur-
so para tentar novamente”, reiterou.
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mora no bairro Vila Passos, que considera contramão para o 
local onde estava inscrita, uma faculdade no Renascença. Che-
gando no bairro São Francisco, foi parada pelo engarrafamen-
to. “Nessa hora bateu uma tristeza e percebi que poderia não 
chegar a tempo”, lembra. Um pouco de tristeza, mas, para ela, 
não foi um grande problema. “Queria tentar outro curso e vou 
atrás de outra chance no próximo ano. Não foi dessa vez”, dis-
se ela, que é graduanda do sexto período de Economia. Agora 
pretende entrar para a área de Tecnologia da Informação, a 
qual diz gostar e se identificar. “Mas vou terminar o atual cur-
so para tentar novamente”, reiterou.

MUITO ESTUDO

A vontade de vencer 
O candidato Fábio Alexandre Rosa, de 42 anos, voltou a investir nos estudos para passar no Enem 
após sofrer um acidente automobilístico e passar sete anos de tratamento para voltar a andar 

GLAUCIONE PEDROZO

D
ados do Instituto Na-
cional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) 

informam que maior parte dos 
inscritos no Maranhão para fa-
zer o Exame Nacional do Ensi-
no Médio, prova que dá acesso 
aos cursos em Universidades 
Federais, são adultos com mais 
de 21 anos. A porcentagem de 
inscritos nesse segmento chega 
a ultrapassar os 45% do total.

As pessoas que estão há mais 
tempo fora de sala de aula, com 
mais de 30 anos, também vão 
concorrer a uma vaga. Nesse 
perfil, um total de 34.448 can-
didatos residentes no estado 
deverão fazer a prova. Entre 
eles, o Fábio Alexandre Rosa, 
de 42 anos.

SUPERAÇÃO

Fábio resolveu dar uma virada 
na vida. Há nove anos, ele sofreu 
um acidente que deixou seque-
las graves, que o impediram de 
continuar na profissão de ava-
liador de veículos. Junto com a 
impossibilidade de trabalhar, 
vieram também as dificuldades 
financeiras, já que os rendimen-
tos diminuíram bastante. “Na 
realidade, eu não posso exercer a 
profissão que eu exercia há mais 
de 20 anos. Ficou complicado 
para mim. Tenho formação em 
mecânica de automóveis, ele-
troeletrônica, sempre desenvol-
vi trabalho com veículos. Mas 

na cama, fiz algumas cirurgias 
e eu tive uma lesão nervosa. Fiz 
sete anos de tratamento para 
voltar a andar. É difícil você fi-
car trabalhando em uma em-
presa nessa situação. É difícil 
a empresa manter um funcio-
nário assim. Eu trabalhava me 
deslocando bastante, trabalha-
va com avaliação de veículos e 
não dá mais para fazer isso. Na 
minha profissão, não tem como 
me enquadrar em uma empresa 
novamente”, pontuou.

A rotina do Fábio Rosa, ape-
sar de não trabalhar fora, é bas-
tante puxada. É pai de uma me-
nina de 4 anos, cuida da casa, 
é esposo e estudante. Mesmo 
com períodos de crises de do-
res crônicas, nos quais ele fica 
acamado, há três meses, diaria-
mente, ele acorda às 5h da ma-
nhã para estudar, depois levar 
a filha para a escola e em se-
guida vai para o cursinho. Ao 
retornar para a casa, cuida da 
filha e dos afazeres domésticos. 
A esposa, que lhe dá todo o su-
porte, trabalha fora e tem uma 
rotina paralela.

Outro motivo que o fez ten-
tar mudar de vida foi a preocu-
pação com a educação da filha. 
O estudante afirmou que só é 
possível educar com exemplos. 
“Meu pai sempre falou que a 
gente só pode educar um filho 
dando exemplos. Vou cobrar da 
minha filha isso. Vi que precisa-
va melhorar a renda arrumando 
uma nova profissão e precisava 
dar um exemplo para minha fi-
lha”, defendeu.

com o afastamento pelo INSS 
caiu a renda, ganho ¼ do que eu 
ganhava, aí eu optei por cuidar 
da minha filha e agora ela está 
com 4 anos, a gente já conse-
gue ter um tempo mais livre e 
precisa melhorar a renda”, disse.

Foi aí que, depois de termi-
nado um tratamento para me-

lhorar as sequelas do acidente, 
que também o deixaram impe-
dido de andar por quase sete 
anos, Fábio Rosa decidiu que 
voltaria a estudar, já que não 
conseguiria voltar a trabalhar 
na profissão a qual ele tem for-
mação e experiência. “Eu tenho 
algumas crises. Fico alguns dias 

Barraquinhas armadas e 
movimentação são o que se 
pode ver na porta dos locais 
de prova do Exame Nacional 
do Ensino Médio. Vendedores 
ambulantes aproveitam os dois 
dias do exame para ganhar um 
dinheiro extra.  Foi o caso do 
seu Raimundo de Jesus Silva, 
que já trabalha há cinco anos 
na área. Ele alega que neste ano 
as vendas foram fracas, mas 
que dá pra faturar um valor 
bom. “Esse ano tá difícil, no ano 
passado eu consegui vender 15 
fardos de água no primeiro dia, 
já esse ano ainda não consegui 
vender nem 10, mas dá pra ti-
rar um dinheirinho extra para 
ajudar em casa. A expectativa 
é que na saída da prova o fatu-
ramento seja bem maior. É no 
final que conseguimos vender 
mais”, garante seu Raimundo.

Dos produtos mais consumi-
dos pelos candidatos, o que se 
sobressai é a água mineral. Se-
gundo seu Raimundo, ele con-
segue tirar uma faixa de R$ 300 
por dia. “Ano passado eu conse-
gui tirar bem mais, uma faixa de 
R$ 500, já nesse ano devo con-
seguir no mínimo uns R$ 300 
somente com a água”, explica 

o vendedor.
O sol forte pela manhã aju-

dou bastante na venda das 
águas, assim afirma Dona Al-
bertina Gusmão, que há anos 
trabalha como vendedora am-
bulante. “Apesar de ter muitos 
vendedores, dá pra gente ga-
nhar um dinheiro a mais. O sol 
quente nos ajudou muito na 
venda das águas. Nesse ano 
comprei bastante água e re-
frigerantes para vender, devo 
conseguir uma faixa de R$ 250 
nesse primeiro dia”.

Os preços são acessíveis ao 
bolso do consumidor. O valor 
da água varia em torno de R$ 
1,50 a R$ 2, e as canetas esfero-
gráficas pretas indicadas para a 
prova custam em torno de R$ 2. 
Os chocolates e balas também 
saem bastante com um preço 
que varia de R$ 2 a R$ 5. Assim, 
os vendedores podem garantir 
um bom dinheiro no final das 
provas. “Os preços são os mes-
mos, mas tem que ter a lábia de 
vendedor e sair oferecendo, por-
que é muita concorrência e, se 
não for atrás, as pessoas passam 
direto”. É o que diz Dona Cleu-
nice Ramos, que vende água e 
bombons aos candidatos.

MERCADO INFORMAL

Ambulantes aproveitam o 
Enem para vender produtos

Vendedor de água Raimundo de Jesus investiu para faturar um extra  

Ex- avaliador de veículos Fábio Alexandre sonha entrar na universidade 
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retornar para a casa, cuida da 
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A esposa, que lhe dá todo o su-
porte, trabalha fora e tem uma 
rotina paralela.

Outro motivo que o fez ten-
tar mudar de vida foi a preocu-
pação com a educação da filha. 
O estudante afirmou que só é 
possível educar com exemplos. 
“Meu pai sempre falou que a 
gente só pode educar um filho 
dando exemplos. Vou cobrar da 
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va melhorar a renda arrumando 
uma nova profissão e precisava 
dar um exemplo para minha fi-
lha”, defendeu.

com o afastamento pelo INSS 
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HOSPITAL DA BAIXADA 

Mais de 1.300 pacientes
em menos de um mês

Maior parte dos pacientes atendidos no Hospital Dr. Jackson Lago é de cidades próximas de Pinheiro, que buscam 
serviços médicos na área de clínica geral, pediatria, ortopedia, cirurgias, neurologia e oftalmologia

“T
ratamento melhor que 
o daqui de Pinheiro 
não tem não”, come-
mora Sebastião Pau-

lino dos Inocentes, 42 anos, um 
dos mais de 1.300 pacientes que 
receberam atendimento no Hos-
pital Regional da Baixada Mara-
nhense, Dr. Jackson Lago, inaugu-
rado no dia 28 de setembro pelo 
governador Flávio Dino e que está 
absorvendo toda a demanda por 
tratamento de alta complexida-
de de 34 cidades da Baixada Ma-
ranhense.

Até a última quinta-feira (22), 
o Hospital já havia realizado 44 in-
ternações ortopédicas, 21 inter-
nações cirúrgicas, 24 internações 
médicas, sete pediátricas e seis in-
ternações na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Os casos que ne-
cessitaram de cirurgias foram 24 
ortopédicas, cinco neurológicas e 
24 intervenções cirúrgicas gerais.

 A lavradora Ângela dos Santos, 
moradora de São Bento, já tinha 
levado seu filho Clebernilson, de 11 
anos, a vários hospitais da região, 
sem conseguir identificar qual o 
problema de saúde. “Ele come-
çou com uma forte pneumonia, 
causando um derrame pulmonar. 
Aqui os médicos fizeram vários 

O paciente Sebastião Paulino, ao lado da enfermeira Nadilene Nogueira e seu acompanhante, Raimundo França
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Também foram realizados aten-
dimentos no setor ambulatorial 
de alta complexidade, foram mais 
1.167 atendimentos distribuídos 
entre a clínica geral, pediatria, or-
topedia, cirurgias, neurologia e of-
talmologia. Ao todo, o hospital já 
realizou, antes mesmo de comple-

tar um mês após a inauguração, 
1.322 atendimentos. 

Para o Dr. Rafael Hortegal, clí-
nico geral, a maioria dos pacientes 
atendidos no Hospital Dr. Jackson 
Lago são de cidades próximas, e 
não só de Pinheiro. No setor de 
trabalho do médico, a maioria dos 

pacientes que atende são de Central 
do Maranhão, Bacuri, Cururupu, 
Peri Mirim, e entorno.  O médico 
complementa que sente-se orgu-
lhoso de ter sua formação aqui no 
Maranhão e de poder continuar 
tratando dos maranhenses em um 
hospital do porte do Dr. Jackson 

Lago. “Para mim é uma honra 
trabalhar em um hospital des-
se porte, pois nesses três anos 
trabalhando nos municípios de 
Palmeirândia, Peri Mirim e Mi-
rinzal, locais com limitações no 
tocante ao tratamento médico, 
eu posso ver o quanto é impor-
tante um hospital dispor de um 
suporte avançado e próximo”.

Por todas essas comodida-
des, o pescador e morador de 
Peri Mirim, Sebastião Paulino 
dos Inocentes, agradece o tra-
tamento recebido. “Quero ficar 
logo bom, voltar a pescar meus 
peixes e vender. Queria agrade-
cer a Deus por ter colocado tanta 
gente boa para cuidar de mim”, 
completou emocionado conta 
o pescador.

 Durante reunião da Co-
missão Intergestora Regional 
de Pinheiro (CIR), realizada na 
sexta-feira (23) e que reuniu os 
gestores de 17 municípios para 
a assinatura do Termo de Ges-
tão Compartilhada, dentro dos 
parâmetros dos Conglomerados 
Intermunicipais de Saúde, o se-
cretário de Estado da Saúde, Mar-
cos Pacheco, comemorou o su-
cesso e o êxito do hospital neste 
primeiro mês de atendimento.

Para mim é uma 
honra trabalhar em 
um hospital desse 
porte, pois nesses 
três anos trabalhando 
nos municípios de 
Palmeirândia, Peri 
Mirim e Mirinzal, 
locais com limitações 
no tocante ao 
tratamento médico, 
eu posso ver o quanto 
é importante um 
hospital dispor de um 
suporte avançado e 
próximo

Rafael Hortegal ,  
clínico geral

exames e descobriram que ele 
tem um sopro no coração (car-
diopatia), e nesses 10 dias que 
estou aqui ele tem melhorado 
bastante”, contou a mãe emo-
cionada.


