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Giro
A vaidade masculina vem cres-
cendo e não é de hoje. Dados 
do Instituto Euromonitor mos-
tram que só o mercado de per-
fumaria masculina dobrou de 
2009 a 2015. 

Brasília-DF

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE  

Jo

CIAL ESPE

O valor dos impostos pagos 
pelos brasileiros atingiu a marca 
de R$ 1,7 trilhão, segundo o 
Impostômetro. A soma seria 
suficiente para pagar mais de 
2,1 trilhões de salários mínimos.

Opinião
Governo demorou para dar res-
posta aos transtornos enfrentados 
pelos empregadores que se empe-
nharam para obter a guia de reco-
lhimento do Simples Doméstico, 
seja para imprimir o documento, 
seja para pagá-lo.

Gol de Placa
Saiu nos jornais, na televisão, na 
internet e nas redes sociais, com es-
tardalhaço: cinco jogadores do Fla-
mengo foram pegos com a boca na 
garrafa e acabaram punidos com 
multa, afastamento.

#pdv

Mais  de 20 mil pescadores no Maranhão estão sendo prejudicados por conta da suspensão  do seguro-defeso que é pago aos pescadores durante 

a piracema, período de reprodução dos peixes em que a pesca fica proibida. Alegando não ter outra renda pescadores ameçam continuar pescando             

"Vou ter que sair para o mar, pois não deixarei minha família passar fome", disse o pescador Alderir Vaz à reportagem de O Imparcial.
URBANO

Romulo Estrela 
estreia no cinema

Em três meses de trabalho, a CPI 
dos Fundos de Pensão já tem al-
gumas conclusões, a principal de-
las é o “aparelhamento” de pelo 
menos três das quatro instituições 
sob investigação.

 PÁGINA 3/POLÍTICA

petrolão

Moto Club anuncia 
contratações para a 

temporada 2016
Moto Club anuncia contratação 

de dois reforços importantes 
para a próxima temporada: 
o goleiro Rodrigo Ramos e o 
técnico Ruy Scarpino (foto).

SUPERESPORTES 4

Para o maranhense Romulo Estrela, ter feito esse 
filme foi o reconhecimento de um trabalho. O  longa 
brasileiro Depois de Tudo chega aos cinemas de todo 
o Brasil com um elenco de tirar o fôlego. O filme conta 
uma história sobre amizade, reencontro, memórias e 
sentimentos. IMPAR
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Carlos Brandão 
recebe Título de 

Cidadão Ludovicense  

OPERAÇÃO ZELOTES 
Filho de Lula depõe  
O empresário Luís Cláudio Lula da Silva 
declarou à Polícia Federal que prestou ser-
viços à Marcondes e Mautoni nos anos de 
2014 e 2015 e, por isso, recebeu “os valo-
res que foram contratados”. PÁGINA 2\POLÍTICA

 

NEGÓCIOS
Grupo Mateus 

reinaugura 
atacarejo 
em Balsas

PÁGINA 6\NEGÓCIOS

Abertas 13.760 vagas para cursos profissionalizantes
URBANO\PÁGINA 2

Sem dinheiro do seguro-defeso, 
pescadores ameaçam manter 

pesca durante a piracema 

Muito reggae no aniversário 
da "Sexta-feira do Vinil"
IMPAR

Noite Louca com Projeto 
Game Over, festa interativa
IMPAR 7

GRÁTIS

CRISE    Economia com decoração natalina 
Período natalino chegando, e as vendas dos enfeites de decoração do Natal estão sendo uma decepção para os comerciantes.  
Segundo eles, muitos consumidores estão optando por utilizar os antigos enfeites para economizar.  PÁGINA 6\NEGÓCIOS

HONORIO MOREIRA\OIMP\D.A PRESSS

HONORIO MOREIRA\OIMP\D.A PRESSS

COMEÇANDO PELO GOL

Natural de Colinas, o vice-governador 
Carlos Brandão recebeu o 

Título de Cidadão Ludovicense 
na Câmara de São Luís.

VIOLÊNCIA
Estudante 
cria “Diário 

de Assaltos”
URBANO 3/POLÍCIA
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CURTIDAS

CONSELHO DE ÉTICA

O 
deputado Fausto Pinato 
(PRB-SP) será o relator 
do processo contra o 
presidente da Câmara 

dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), no Conselho de Éti-
ca. O anúncio foi feito ontem, 
pelo presidente do colegiado, 
José Carlos Araújo (PSD-BA). A 
representação apura se houve 
quebra de decoro do peemede-
bista acusado de receber propina 
para viabilizar negócios da Petro-
bras e de manter contas secretas 
na Suíça. O processo foi aberto 
formalmente há dois dias, mas 
ainda era preciso escolher um 
entre os três nomes sorteados 
para comandar as investigações.

O anúncio estava previsto 
para quarta-feira, mas foi feito 
somente ontem. O presidente 
do colegiado nega que esteja 
protelando a apuração do caso. 
“O prazo do relatório prelimi-
nar começa a contar amanhã 
(hoje) e termina dia 19 e está 
marcado para o dia 24 a apre-
sentação do relatório prelimi-
nar”, disse José Carlos Araújo.

Fausto Pinato é advogado e 
integrante da Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara. 
“Vamos trabalhar em conjunto 
e garantir direito de ampla de-
fesa”, disse Pinato, após anún-
cio de que irá relatar o processo 
contra Cunha. Perguntado se é 
aliado de Cunha, o deputado 
respondeu: “Sou independen-
te. O senhor Eduardo Cunha 
vai ser julgado como um de-
putado comum, e não como 
presidente da Câmara”. 

O empresário Luís Cláudio 
Lula da Silva, filho do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, 
declarou na noite de ontem, à 
Polícia Federal, que por meio 
da empresa LFT prestou ser-
viços à Marcondes e Mautoni 
nos anos de 2014 e 2015 e, por 
isso, recebeu “os valores que 
foram contratados”.

 A Marcondes e Mautoni está 
sob suspeita de compra de me-
didas provisórias para favorecer 
o setor automotivo. Segundo a 
investigação, Luís Cláudio te-
ria recebido R$ 2,4 milhões da 
investigada. Na semana pas-
sada, a PF intimou o filho de 

Lula para depor no inquérito. 
O depoimento ocorreria na PF 
em São Paulo, mas Luís Cláudio 
foi a Brasília prestar esclareci-
mentos diretamente ao delega-
do responsável, Marlon Cajado. 

Segundo o advogado Cristia-
no Zanin Martins, Luís Cláudio 
reafirmou a competência na área 
esportiva, fruto da passagem por 
quatro clubes de futebol paulista 
(São Paulo, Palmeiras, Santos e 
Corinthians). Ele esclareceu à PF 
detalhes da “prestação de serviços 
de marketing esportivo ao Corin-
thians e, ainda, por ser há 4 anos o 
organizador de um campeonato 
nacional de futebol americano”.

ELEIÇÃO 2014

OPERAÇÃO ZELOTES

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) informou ontem que 
o PSDB não encontrou indícios 
de fraude nas eleições de 2014. A 
informação foi dada em plená-
rio pelo presidente do TSE, mi-
nistro Dias Toffoli. Há um ano, 
após a divulgação do resultado 
do segundo turno, vencido pela 

presidenta Dilma Rousseff (PT), 
o partido pediu ao tribunal au-
torização para fazer auditoria 
própria do processo de votação.

Durante a sessão, Toffoli disse 
que o PSDB teve oportunidade de 
confirmar que não houve irregu-
laridades no processo de votação. 
O objetivo da auditoria era veri-

ficar a lisura das eleições do ano 
passado, ou seja, averiguar a in-
tegridade das urnas eletrônicas 
e sistemas adjacentes, buscando 
evidências que comprovassem al-
guma suspeita ou tese de fraude. 
“Volto a dizer que não foi encon-
trada nenhuma evidência em tal 
sentido”, afirmou o ministro.

Em novembro do ano passado, 
ao solicitar autorização para audi-
toria, o PSDB declarou que tinha 
“absoluta confiança” na garantia 
dada pelo TSE de segurança do 
pleito, mas pretendia  tranquilizar 
eleitores que levantaram, por meio 
das redes sociais, dúvidas quan-
to à lisura da apuração dos votos.

Auditoria do PSDB não aponta fraude 

 Tarde demais 
 
Na terça-feira o deputado Fausto Pinato recebeu um tele-

fonema do presidente do PRB, Marcos Pereira, pedindo enca-
recidamente que não aceitasse a relatoria do processo con-
tra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Pinato avisou 
que, se fosse escolhido não recusaria. A tendência é admitir 
o processo contra o peemedebista.

Ponto pro governo

O fato de Fausto Pinato não rezar pela cartilha nem de Edu-
ardo Cunha e nem do governo Dilma terminou por fazer dele 
relator do processo contra o presidente da Casa, como aliás, 
foi antecipado pela coluna. Isso significa que Cunha deve 
prolongar ainda mais o lusco-fusco em relação aos pedidos 
de impeachment e continuar jogando com os dois mundos, 
governo e oposição.

Resta um

Entre os partidos da base governista, as análises políticas 
do Planalto indicam que o mais “custoso” no momento é o 
PSD do ministro das Cidades, Gilberto Kassab. E o pior é que 
os palacianos ainda não conseguem definir o que fazer para 
agregar a bancada ao governo. Há quem diga que o partido 
age ora governo, ora oposição.

Deu água

A oposição começa a desistir de apostar na CPI do BNDES. 
É que ali, o PT tem conseguido evitar todas as armadilhas pos-
tas pelos deputados tucanos e democratas. Daí, a decisão de 
centrar fogo na CPI dos Fundos de Pensão.

Coincidências 
& palpites

Em três meses de trabalho, a CPI dos Fundos de Pensão 
já tem algumas conclusões, a principal delas é o “aparelha-
mento” de pelo menos três das quatro instituições sob inves-
tigação: os presidentes do Petros (Petrobras), Funcef (Caixa 
Econômica Federal) e Postalis (Correios) são filiados ao PT. 
O da Previ (Banco do Brasil) é funcionário de carreira.  Dos 
quatro, apenas a Previ não está deficitária. 

Agora, prorrogada por 60 dias, a CPI passará à fase dois, 
apurar as suspeitas de tráfico de influência. Na lista, três estão 
presos, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, o ex-ministro 
José Dirceu e o ex-deputado André Vargas. Do PMDB, houve 
quem citasse os ex-ministros Antonio Palocci e Edison Lobão.

Depois de sentir na pele.../ Alguns petistas registraram: o pre-
sidente da Câmara, Eduardo Cunha, só tomou atitudes a res-
peito de manifestações na Casa depois de ser vítima da chuva 
de dólares com o seu rosto estampado. Há alguns meses, um 
manifestante atirou notas falsas de dólar com o rosto de Lula 
e de Dilma. Outros, pró-impeachment da presidente, circula-
ram sem qualquer ação por parte da segurança. Agora,  todos 
terão que passar por revistas, exceto deputados e senadores.

... talvez mude/ A deputada Moema Gramacho (PT-BA) saiu 
com uma enorme mancha roxa no braço depois de um embate 
com os manifestantes do grupo pró-impeachment. Só não foi 
à Polícia para exame de corpo delito por causa das votações da 
quarta-feira. A Casa não tomou qualquer atitude contra o ma-
nifestante que agrediu a deputada, quando ela e outros cole-
gas tentaram tirar o painel pró-impeachment do salão verde.

Ele não perde a verve/ Depois de soltar um “bom dia, Mer-
cadante” para todos os deputados que passam sem cumpri-
mentá-lo, da mesma forma que fazia nos tempos de Senado 
Federal, o deputado Heráclito Fortes (foto) (PSB-PI), destilava 
ironia a se referir ao relator do projeto de repatriação, depu-
tado Manoel Júnior (PMDB-PB): “O governo perdeu tempo 
em cogitar Manoel Júnior para ministro da Saúde. A votação 
dele é para ministro da Fazenda”, comentou.

Por falar em repatriação.../ Virou voz corrente no plenário 
que, se for para os detentores de dinheiro lá fora responder 
por algum crime por causa da repatriação, não volta um cen-
tavo. O duro vai ser convencer o cidadão comum, que traba-
lha o dia todo e paga seus impostos, de que essa lei não quer 
dizer que o crime compensa.

Filho de Lula depõe em Brasília

Pinato será 
relator do 
caso Cunha
Apesar de previsto para ser anunciado na quarta-feira o nome do relator do processo contra 
Cunha no Conselho de Ética, somente ontem que foi anunciada a nomeação de Fausto Pinato

Luís Cláudio Lula da Silva reafirmou a sua competência na área esportiva

Pinato responde a um proces-
so no Supremo Tribunal Federal 
(STF) por crime de falso testemu-
nho e denunciação caluniosa. A 
ação penal 908 foi apresentada 
pelo Ministério Público de São 
Paulo, mas, como Pinato é par-
lamentar, a 2ª Vara Criminal da 
Comarca de Fernandópolis (SP) 
encaminhou o processo para a 
Corte. Hoje, o deputado disse 
que não teve espaço para se ma-
nifestar sobre as notícias dessa 
ação. “O Poder Judiciário erra 
também. Eu vou ser absolvido. 
Tenho certeza absoluta”, afirmou 
em entrevista à imprensa.

O presidente do conselho, 

José Carlos Araújo, disse tam-
bém que se o relator concluir o 
documento antes da data pre-
vista, poderá antecipar a reu-
nião para apresentação do pa-
recer, mas afirmou que não vai 
pressioná-lo. “A partir de agora, 
os prazos estão marcados, mas 
são ‘até’. Este é um processo 
que tem que ter toda atenção 
porque é atípico. Não vou pres-
sionar o relator”, disse.

Na lista de possíveis relatores 
entre os integrantes do Conse-
lho de Ética, estavam também 
Vinicius Gurgel (PR-AP) e Zé 
Geraldo (PT-PA). A função não 
poderia ser assumida por par-

lamentares que são do PMDB 
ou do Rio de Janeiro, partido 
e estado de Cunha, como re-
gra do Regimento Interno da 
Casa para garantir isenção na 
condução do processo.

O conselho tem até 90 dias 
úteis para concluir a apuração. 
Com a escolha do nome do re-
lator, começa a contar o pra-
zo de 10 dias para apresenta-
ção de um parecer preliminar 
que apontará se a representa-
ção deve ou não continuar. Se 
o relator definir pela admissi-
bilidade e o colegiado aprovar, 
Cunha terá outros 10 dias para 
apresentar sua defesa.

Fausto Pinato também responde a processo por crime de falso testemunho e denunciação caluniosa no  STF
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BASTIDORES
Raimundo Borges
borges@pacotilha.com.br

Agiotagem é o sistema atual 
de crédito, em que os bancos 
cobram juros pornográficos, 
com aval do Banco Central
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COMISSÃO

HOMENAGEM

Do presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, ao de-
fender sua prioridade número um: aprovar o projeto que cria 
as Empresas Simples de Crédito (ESCs), aprovado pela Câ-
mara e próximo a passar também pelo Senado.

JOÃO CARVALHO JR. 
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

O 
episódio em que o depu-
tado estadual Fernando 
Furtado (PCdoB) agre-
diu verbalmente índios 

ainda não foi esquecido. Ao que 
parece, apenas foi colocado em 
segundo plano por tempo inde-
terminado. Em consulta a as-
sessores de parlamentares de 
importantes comissões da As-
sembleia Legislativa do Mara-
nhão, fomos informados que 
existem cinco representações 
contra o parlamentar. Três de-
las que seriam encaminhadas à 
Comissão de Direitos Humanos 
e as outras duas para a Comis-
são de Ética da Casa.

A própria Comissão de DH 
entrou com uma representa-
ção. O documento foi provocado 
pela Sociedade Maranhense de 
Direitos Humanos (SMDH), o 
Conselho Indigenista Missioná-
rio (CIMI), a Cáritas Brasileira 
Regional Maranhão, a Comis-
são Pastoral da Terra Regional 
Maranhão (CPT-MA) e a Comis-
são Arquidiocesana de Justiça 
e Paz. As entidades acusam o 
parlamentar de crimes de racis-
mo e ódio, pois o conteúdo do 
discurso proferido por ele em 
uma audiência pública em São 
João do Caru, interior do Ma-
ranhão, foi considerado ofen-
sivo tanto a indígenas, como 
homossexuais.

Regimento da AL

De acordo com o Regimento 
Interno da AL, as representa-
ções devem passar, primeiro, 
pela Mesa Diretora. Ela se en-
carrega de encaminhar para as 

Natural de Colinas, cidade 
do médio sertão maranhense, 
o vice-governador Carlos Bran-
dão recebeu o Título de Cida-
dão de São Luís na quarta-fei-
ra (4), na Câmara Municipal de 
São Luís. Honraria que é fruto 
do Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 110/2014, de autoria do 
vereador Marquinhos (PRB).

Marquinhos recordou da sua 
relação de amizade que possui 
com o vice-governador, que teve 
início há mais de uma década. 
“Nos conhecemos enquanto eu 
começava a minha vida políti-
ca. Brandão já exercia cargo no 
governo e me recebia de braços 
abertos, sempre com muita aten-
ção. Aquilo me marcou e hoje 
pude retribuir o seu apoio.”

Dedicação ao trabalho e à 
vida pública que também foi 
destacada pelos demais ora-
dores, dentre eles, o presiden-
te da Câmara, Astro de Ogum; a 
secretária de Tecnologia da In-
formação, Tati Lima; o vereador 
Professor Lisboa; o vereador Pa-
vão; e o vereador Chaguinhas.

O conterrâneo Márcio Jerry, 
secretário de Assuntos Políti-
cos e Federativos, endossou os 
depoimentos sobre o homena-
geado falando da convivência 
na terra natal até a habilidade 
notória que possui para enca-
rar questões políticas que, para 
alguns, poderia ser algo emba-
raçoso. “Brandão exerce muito 

Brandão recebe Título de Cidadão

Representação 
engavetada
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa ainda não encaminhou nenhuma representação 
contra o deputado estadual Fernando Furtado por atitudes preconceituosas contra índios

No dia 21 de setembro, foram divulgados áudios de uma au-
diência pública promovida pela Associação dos Produtores de 
São João do Caru, município do interior do Maranhão, em que 
o deputado Fernando Furtado sai em ataque aos índios da tri-
bo Awá -Guajá, citando a forma como eles se vestiam “tudo de 
camisetinha”) e afirmando que alguns deles são homossexu-
ais. O debate era sobre a desintrusão da terra indígena. O caso 
ganhou repercussão nacional. Dias depois, o parlamentar se 
retratou diretamente da tribuna da Assembleia, mas as ações 
movidas contra ele permaneceram. O PCdoB – partido ao qual 
Fernando Furtado é filiado – emitiu nota, condenando as decla-
rações do deputado, mas nenhuma punição foi dada à época.

Relembrando o caso

comissões. Mas, até o momento, 
nenhuma delas recebeu qual-
quer representação. Em contato 
com a assessoria do deputado 
Zé Inácio (PT), presidente da 

Comissão de Direitos Huma-
nos, fomos informados que a 
comissão entrou com uma re-
presentação, assinado pelo pre-
sidente Zé Inácio, mas ainda 

Ainda existem cinco representações contra o deputado Fernando Furtado que ninguém sabe qual foi o resultado 

bem o seu perfil apaziguador, 
que busca solução para con-
flitos e vê alternativas posi-
tivas para questões políticas, 
em vários âmbitos”.

Habilidade esta entendida 
por todos os presentes na sole-
nidade como diplomacia polí-
tica. “Brandão é um verdadeiro 
diplomata político. Pude con-
tar com ele em vários momen-
tos delicados de minha políti-
ca”, falou Pavão Filho. “É o que 
chamo de alguém com nome, 
sobrenome e renome no que 
faz”, acrescentou Astro de Ogum.

Em sua fala, Carlos Bran-
dão agradeceu o carinho e a 

presença de todos, ressaltou 
a importância do Título de Ci-
dadão Ludovicense para a sua 
vida e atribuiu a sua afamada 
paciência e jogo de cintura à 
educação herdada de seus pais, 
além do apoio de sua esposa, 
a vice-primeira-dama Larissa 
Brandão. “Aproveito este mo-
mento para homenagear Larissa 
por compreender e me acom-
panhar ao longo destes anos de 
carreira pública. Sua compa-
nhia incondicional foi base para 
que pudéssemos criar nossos 
filhos, Lethicia e Gabriel, e se-
guir firme em meus propósitos, 
divididos com ela”, finalizou.

O “Sambarilove” de Cunha
Se a presidente Dilma Rousseff tivesse no PT fiel um defen-

sor com o perfil e o talento para enfrentar situações adversas 
como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não estaria 
passando pelo aperreio que vive desde o primeiro dia de 2015. 
Cunha tem talento de sobra, no comando de um verdadei-
ro ninho de cobras. Chega a ser comparado até com o ines-
quecível personagem Armando Volta, vivido pelo ator David 
Pinheiro, na Escolinha do Professor Raimundo. Sempre que 
não tinha o que responder, saía-se com o bordão “sambarilove”.

Depois que o Conselho de Ética da Câmara, controlado por 
aliados fiéis, abriu o processo de cassação de seu mandato, Edu-
ardo Cunha prepara a defesa sobre quebra de decoro parlamen-
tar. Mas o foco que ele dá ao processo é um só: que não mentiu, 
ao responder na CPI da Petrobras que não tinha contas secre-
tas na Suíça, provadas na acusação da Procuradoria-Geral 
da República, que conseguiu bloquear mais de R$ 20 milhões.

Cunha já traçou o plano para permanecer à frente do Legis-
lativo. A estratégia é provar que não mentiu, reconhecer o vínculo 
com os dólares bloqueados na Suíça, sem, no entanto, dizer que as 
contas são suas. O dinheiro, de fato, pertence a empresas offshore 
em que ele aparece como beneficiário. O sagaz deputado vai dizer 
que a grana é lícita e se deve ao pagamento de empréstimos feitos a 
um deputado morto – o ex-parlamentar mineiro Fernando Diniz.

Ou seja, sambarilove. Será que o Congresso engole essa? 
Seja como for, o presidente vai seguindo firme, mostrando 
tranquilidade cínica até quando recebeu uma chuva de dó-
lares falsos, com sua foto no centro das cédulas. Um militan-
te do Levante Popular da Juventude, Tiago Ferreira, ousou 
fazer o protesto, embora tenha sido preso pela segurança da 
Câmara, gritando: “Trouxeram sua encomenda da Suíça!”. A 
resposta sambarilove de Cunha: “Não vou, por causa de um 
militante encomendado para fazer agressão, me intimidar”.

Brandão exerce muito 
bem o seu perfil 
apaziguador, que busca 
solução para conflitos e 
vê alternativas positivas 
para questões políticas, 
em vários âmbitos

Márcio Jerry, 
secretário de Assuntos 

Políticos e Federativos

O vice-governador Carlos  Brandão, que é natural de Colinas - MA,  foi lembrado pela sua carreira pública 

Sem medo da crise (1)
Enquanto o país está chegando ao fim de 2015 como o ano mais 
perdido dos últimos tempos no Brasil, pela disputa encarniçada 
pelo poder, o governador Flávio Dino não dá sinal de abatimento. 
Muito pelo contrário, ele estima investimento de R$ 1,5 bilhão 
no estado em 2016, ano de consolidação de sua administração, 
iniciada numa ruptura político-administrativa nunca vista.

Sem medo da crise (2)
Dino sustenta sua projeção positiva em projetos privados em exe-
cução ou planejados para os próximos anos, que devem somar R$ 
1 bilhão em 2016 e mais R$ 500 milhões em obras de infraestrutu-
ra do governo estadual, como estradas e escolas, financiadas pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O peso da Vale 
A Vale desembolsou no primeiro semestr e deste ano US$ 1,1 bi-
lhão no Maranhão, em investimentos e custeio. Só o novo trem 
de passageiros da Estrada de Ferro Carajás recebeu aporte de 
US$ 55,6 milhões, para transportar 320 mil pessoas/ano, no 
trajeto de 861km, entre São Luís e Parauapebas (PA), passando 
por 23 cidades do Maranhão e outras quatro do estado vizinho.

Água privada
O PCdoB de Paço do Lumiar, presidido pelo ex-deputado fe-
deral Domingos Dutra, vai realizar sua primeira conferência 
naquele município, no próximo dia 8, no Maiobão. Dutra vai 
enfocar o polêmico contrato dos municípios de Paço e São José 
de Ribamar com a Odebrecht Ambiental, que passou a geren-
ciar abastecimento de água e esgoto local, gerando revolta geral.

Mantido no cargo (1)
Por decisão do desembargador Jamil Gedeon, do Tribunal 
de Justiça do Maranhão (TJMA), o prefeito de Balsas, Luiz 
Rocha Filho, o Rochinha, está sem o risco de afastamento 
do cargo. É que o juiz Pedro Holanda Pascoal decidiu afas-
tar Rochinha, por descumprimento de um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC),firmado com o Ministério Público, 
sobre o zoneamento ambiental da cidade. 

Mantido no cargo (2)
Conforme o acordado com o MP, Rochinha deveria promover 
o zoneamento ambiental da área urbana do município, me-
diante a desocupação e pronta recuperação dos espaços de-
gradados. A prefeitura descumpriu o TAC, no quesito de não 
permitir qualquer ocupação irregular na área de preservação, 
nem autorizar ou permitir a instalação de empresas ou ativi-
dades. A ordem foi cassada por Jamil. 

A eleição da secional maranhense da OAB está pro-
duzindo uma campanha pra lá de animada, além das 
manobras idênticas às disputas por cargos públicos. 
A candidata da situação Valéria Lauande, por exem-
plo, foi surpreendida por anúncio de um debate na TV 
Meio Norte, sem que tivesse sequer sido avisada pelo 
adversário, Thiago Diaz, autor do programa. 

Como Lauande tem a mania de debater tudo, e não 
de fugir do contraditório, sua assessoria se encarre-
gou de marcar reunião com a campanha adversária 
para acertar os detalhes. Ela, porém, acha que Thia-
go tentou armar um factoide. Lauande não compa-
receria à TV e sobraria a imagem de fujona junto à 
classe, que vai votar dentro de uma semana.

não houve uso de mão dupla 
no caso – com o envio de re-
presentação para a CDH. 

O mesmo acontece com a 
Comissão de Ética. De acordo 
com a assessoria do deputado 
Fábio Macedo (PDT), presidente 
da comissão, sem o envio da re-
presentação, ele não tem como 
convocar os membros para dis-
cutir o caso, muito menos dar 
nenhum tipo de providência.

As outras três representa-
ções foram encaminhadas para 
a Mesa Diretora da AL (sem 
a necessidade de ir às comis-
sões), a Procuradoria da Re-
pública e a Procuradoria  Ge-
ral de Justiça. Em todas elas, 
o principal ponto é o pedido 
de cassação de mandato.
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  Loterias
QUINA CONCURSO N. 3632
06 14 38 55 69

MEGA-SENA  CONCURSO N. 1650
17 23 29 38 57 60

LOTOMANIA  CONCURSO N. 1501
15 17 21 26 33
35 39 42 46 51
54 55 59 62 69
70 92 94 98 99

LOTOFÁCIL CONCURSO N. 1128
01 02 03 04 06
07 10 11 12 14
16 17 20 24 25

Municípios do Maranhão
vão receber R$ 3,8 bilhões  

de acréscimo no FPM

Presos serão monitorados por tornozeleiras
A Secretaria Estadual de Justiça e Administração Penitenciária (Sejap) inaugurou, ontem, a Central de Monito-
ramento Eletrônico de presos da região metropolitana de São Luís. Para cumprir a tarefa, foram compradas 155 
tornozeleiras eletrônicas (foto) destinadas aos detentos em prisão domiciliar. A meta é chegar a 400 unidades.

 URBANO 2

Alta   06h02         6,1m
Baixa    12h09         0,3m
Alta    18h21          6,1m

  Marés

  Bastidores
A PEC da Bengala está de volta. Agora, 
em nível nacional, para tentar impe-
dir que a presidente Dilma nomeie 
cinco ministros do STF que deve-
rão se aposentar compulsoriamente 
aos 70 anos de idade. POLÍTICA 3

ENEM   

Cursinhos 
lotados a 
dois dias 
do exame  

Julião Amin é
indicado para
a Secretaria 
de  Trabalho 

GERAL 5

A Câmara Federal aprovou, terça-feira, em primeiro turno e por unanimidade, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reajusta de 23,5% para 24,5% o percentual de repasse do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O projeto foi encaminhado pela presidente Dilma Rousseff  (PT), que atendeu parcialmente a reivindicação dos prefeitos que, anualmen-

te, vão em marcha a Brasília. Os municípios maranhenses receberão cerca de R$ 3,8 bilhões a mais em FPM, divididos em duas parcelas: uma no próximo ano e outra em 2016. 
POLÍTICA 3

Candidatos ao Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) em 
São Luís estão aproveitando as 
últimas horas antes das pro-
vas para revisar os conteúdos. 

URBANO

AGÊNCIA SENADO

A VOLTA DO TUCANO: Em seu primeiro discurso no retorno ao Senado, o candidato der-
rotado Aécio Neves (foto) disse ter legitimidade de 51 milhões de votos para fazer oposição à presidente Dil-
ma e que só haverá diálogo se houver punição aos envolvidos em denúncias de desvio na Petrobras. POLÍTICA 2

CASO BRUNNO  

Trinta dias 
depois, caso 

continua 
sem solução  

A polícia tem mais 30 dias para 
concluir inquérito que apu-

ra o assassinato do advogado 
Brunno Eduardo Matos (foto), 

de 29 anos, ocorrido na ma-
drugada do dia 6 de outubro. 
Há dois suspeitos presos, mas 
também existem muitos pon-

tos nebulosos sobre o caso. 
POLÍCIA 3

O que e como se 
alimentar nos 

dias das provas  
URBANOOlhos nas apostilas e ouvidos nas explicações dos professores de cursinhos ajudam no bom desempenho no Enem

QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2014

Samba na Feira do Livro
O grupo Água na Fonte (foto) vai apresentar um repertório de sambas 
maranhenses, hoje, às 20h, na 8a Feira do Livro de São Luís. O show 
é tradicionalmente realizado às quintas-feiras na Fonte do Ribeirão.

 IMPAR

GOVERNO
Ministro Mantega 
autoriza reajuste 
entre 4% e 5% no 
preço da gasolina

NEGÓCIOS 6

PREÇOS

DIVULGAÇÃO

A ONU, e 
especificamente 
a  UNESCO, 
considera 
um território  
livre do 
analfabetismo 
quando  este 
tem uma 
população  
alfabetizada 
acima dos 96%
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GERAL
DIÁLOGO

150 VAGAS

CONCURSOS

Q
ueremos agir de for-
ma conjunta com o 
governo do estado 
para a inclusão so-

cial e geração de renda das pesso-
as que mais precisam”, disse José 
Caetano Minchillo, presidente da 
Fundação Banco do Brasil. On-
tem, o governador Flávio Dino 
dialogou com o presidente e re-
presentantes da Fundação BB 
sobre a união de esforços para 
garantir o desenvolvimento do 
Maranhão.

A recuperação do setor produ-
tivo no estado tem despertado o 
interesse de diferentes empresas, 
órgãos e instituições que desejam 
investir no estado e fortalecer a 
economia regional. O secretário 
de Indústria e Comércio, Sim-
plício Araújo, destacou o apoio 
que a Fundação BB poderá dar 
ao agronegócio, aos projetos de 
recuperação das nascentes dos 
rios, programas de irrigação e de 
resíduos sólidos no Maranhão.

 “Os bancos têm um papel fun-
damental nos projetos que estão 
sendo executados pelo governo 
do estado. Estamos realizando 
encontros com os presidentes 
e superintendentes do Banco 
do Brasil, Banco do Nordeste e 
Sudam com o objetivo de unir 

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) definiu 
a organizadora para realizar 
seu novo concurso público em 
2015. Com prazo de publicação 
até dezembro, o edital deve-
rá ofertar 150 cargos perten-
centes ao quadro de pessoal 
efetivo da agência reguladora, 
que realizou o último concur-
so em 2012.

A informação sobre a es-
colha da Escola de Adminis-
tração Fazendária (Esaf ) 
como organizadora foi di-
vulgada no Diário Oficial, 
por meio de Extrato de Ins-
trumento Contratual.

Para o nível superior, serão 
oferecidas 65 vagas de Especia-
lista em Regulação de Aviação 
Civil e 25 de Analista Adminis-
trativo. Já para quem possui ní-
vel intermediário, haverá chan-
ces para Técnico em Regulação 
de Aviação Civil (45) e Técnico 
Administrativo (15). Os salá-
rios podem variar de R$ 5.698 
a até R$ 11.974, sem contar al-
gumas vantagens dos cargos.

O concurso de 2012, organi-
zado pelo Cespe/UnB, foi cons-
tituído por provas objetivas, 
prova discursiva e avaliação 
de títulos (1ª etapa). Os candi-
datos ao cargo de Especialista 
em Regulação de Aviação Civil 
(que foram aprovados na 1ª 
etapa) fizeram ainda o Curso 
de Formação, ministrado em 
Brasília/DF (2ª etapa).

De maneira similar a ou-
tras agências reguladoras, a 

Anac, surgiu após a tendência 
verificada no Brasil, a partir da 
segunda metade da década de 
1990, que propunha a implan-
tação de um novo modelo de 
regulação da atividade econô-
mica. Nesse novo modelo, a 
regulação passou a ser exerci-
da por agências com autono-
mia e independência, obser-
vando as diretrizes da política 
setorial.

A Anac foi criada em 2005, 
para atuar na regulação do 
transporte aéreo, em substi-
tuição ao Departamento de 
Aviação Civil (DAC), como 
autoridade de aviação civil 
e reguladora do transporte 
aéreo no país. 

A Anac, vinculada à Se-
cretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República, é 
uma autarquia especial, ca-
racterizada por independên-
cia administrativa, autono-
mia financeira, ausência de 
subordinação hierárquica e 
mandato fixo de seus diri-
gentes, que atuam em regi-
me de colegiado. Tem como 
atribuições regular e fiscali-
zar as atividades de aviação 
civil e de infraestrutura aero-
náutica e aeroportuária. Para 
tal, o órgão deve observar e 
implementar as orientações, 
diretrizes e políticas estabe-
lecidas pelo governo federal, 
adotando as medidas neces-
sárias ao atendimento do in-
teresse público e ao desen-
volvimento da aviação.

Anac vai divulgar edital

O Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), agência 
de fomento à pesquisa do Mi-
nistério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (MCTI), aguar-
da autorização para realizar 
novo concurso, provavelmente 
ainda em 2015. O pedido foi 
cadastrado no Ministério do 

Orçamento, Planejamento e 
Gestão (MPOG) no dia 27 de 
maio de 2014. Se autorizado 
da forma como foi previsto, o 
concurso oferecerá 299 vagas 
nas carreiras Analista e Assis-
tente (níveis superior e mé-
dio), para lotação no Distri-
to Federal. Os salários podem 
chegar a R$ 5,2 mil.

CNPQ 

À espera de autorização

União de esforços entre Banco do Brasil e governo do estado para a inclusão social e geração de renda 
foi o tema discutido entre o governador Flávio Dino e o presidente da Fundação BB, José Caetano

Unindo forças 
em prol do MA

Os bancos têm um papel fundamental nos projetos
que estão sendo executados pelo governo do estado.
Estamos realizando encontros com os presidentes
e superintendentes do Banco do Brasil, Banco do
Nordeste e Sudam com o objetivo de unir forças e
fortalecer as ações de consolidação da economia local

Simplício Araújo, secretário da Indústria e Comércio

forças e fortalecer as ações de 
consolidação da economia lo-
cal”, disse o secretário Simplício.

Através de editais, a Fundação 
Banco do Brasil estimula projetos 
regionais nas áreas da Agroeco-
logia, Educação, Água, Resídu-
os Sólidos e Agroindústria. Nos 
próximos meses serão lançados 
editais para o Maranhão volta-
dos para o extrativismo, fortale-
cimento das cadeias produtivas 
e apoio aos moradores do “Mi-
nha Casa, Minha Vida” no estado.

 “Queremos criar janelas de 
oportunidades e contribuir com as 
ações que já estão em andamen-

to no governo do estado. Busca-
mos uma congruência de proje-
tos com o objetivo de contribuir 
com a melhoria das condições 
de vida dos maranhenses”, disse 
Ronaldo Alves, superintendente 
do Banco do Brasil no Maranhão.

Participaram da reunião, o 

vice-governador Carlos Brandão, 
os secretários estaduais Simplício 
Araújo (Indústria e Comércio), 
Francisco Gonçalves (Direi-
tos Humanos e Participação 
Popular) e representantes da 
Secretaria de Agricultura Fa-
miliar e do Banco do Brasil.

“

Secretários do governo e representantes da Fundação Banco do Brasil estiveram reunidos no Palácio do  Leões
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NEGÓCIOS
SEU BOLSO

BALSAS

Balsas (a 776km de São Luís) 
é hoje uma economia pujante. A 
“capital maranhense” do agro-
negócio, sobretudo do cultivo 
da soja, também abriga outras 
atividades econômicas. A cida-
de possui o 4º maior PIB do es-
tado, o que tem despertado o 
interesse de vários empreende-
dores que têm se instalado em 
seu território por causa de sua 
economia promissora.

Uma das empresas que têm 
origem em Balsas, e em certo 
momento se funde com o cres-
cimento da cidade, é o Grupo Ma-
teus, empresa que se orgulha de 
ser 100% maranhense e que tem 
contribuído para o desenvolvi-
mento econômico do estado. São 
quase 30 anos de história entre o 
Grupo Mateus e Balsas e, neste 
mês de novembro, ela será mar-
cada por mais uma realização: a 
reinauguração do Mix Mateus.

Operando desde 2007, o Mix 
Mateus Balsas foi o primeiro em-

Uma grande diferença já se nota nas ruas do comércio com a venda de produtos de decoração 
natalina. Muitos consumidores estão utilizando os antigos enfeites para economizar no Natal

P
eríodo natalino chegan-
do, e as vendas dos en-
feites de decoração do 
Natal estão sendo uma 

decepção para os comercian-
tes. Quem passa pelo Centro 
de São Luís nota uma grande 
diferença de consumidores du-
rante o mesmo período do ano 
passado. O declínio no volume 
de vendas tem preocupado os 
comerciantes que, com a crise, 
já previam a queda no consu-
mo, mas não imaginavam que 
seria tanto assim.

Os consumidores estão eco-
nomizando o que podem, quan-
do o assunto é gastar dinheiro. 
Há aqueles que preferem apro-
veitar a decoração do ano pas-
sado, para não ter que gastar. É 
o caso do administrador Wagner 
Ribeiro, que está renovando so-
mente o necessário. “Ah, no ano 
passado, como estava melhor 
de condição, eu gastei cerca de 
R$ 2.500 a R$ 3.000, incluindo 
roupas, decoração e ceia. Mas, 
este ano, não posso gastar mais 
de R$ 1 mil e me virar”.

Dona Maria de Lourdes dis-

Decoração de Natal
tem queda nas vendas

1-Faça uma lista de pessoas que pretende presentear, seja rigoroso! A partir desta 
lista, defina um valor padrão do presente.

2-Compre presentes que estejam dentro do seu orçamento. Não se endivide para 
comprar presentes caros.

3-Outra dica para economizar com as compras de Natal é fazer uma pesquisa pela 
internet. Já vá às compras tendo mais ou menos uma ideia dos presentes que vai dar 
a cada um e das lojas onde encontrá-los.

4-Evite parcelar os presentes. Se for usar o cartão de crédito, parcele no mínimo de 
vezes possível e sem juros.

5-Vá às compras sozinho e tente ir o mínimo de vezes possível ao shopping. As mui-
tas tentações e a euforia consumista podem lhe fazer gastar mais.

6-Faça as compras com antecedência, assim você evita tumultos.

7-Deixe as suas compras pessoais para janeiro, tempo de promoções. Depois de ga-
nhar os presentes, também já saberá melhor o que precisa comprar. 

8-Procure alternativas criativas para presentear, vá a feiras de artesanatos, bazares 
e mercados de Natal.

9-Organize uma ceia de Natal conjunta, reunindo familiares e amigos na casa de al-
guém. O anfitrião se encarrega do prato principal da ceia, e cada convidado leva um 
prato, incluindo bebida e sobremesa. Assim não pesa no bolso de ninguém.

Dicas para economizar no Natal

Eu já tenho minha 
árvore e mais algumas 
coisinhas, só vou 
comprar mesmo o 
necessário. Estou 
fazendo tudo isso 
para economizar. Em 
questão de roupas, 
já vou comprar na 
próxima semana, pois é 
o período que está mais 
barato. Quando chega 
mais perto do período 
natalino, o preço das 
coisas aumenta

Dona Maria de 

Lourdes, consumidora

se que também vai aproveitar 
a árvore de Natal do ano pas-
sado e algumas decorações, 
para poder guardar um dinhei-
ro. “Eu já tenho minha árvore 
e mais algumas coisinhas, só 

vou comprar mesmo o neces-
sário. Estou fazendo tudo isso 
para economizar. Em questão 
de roupas, já vou comprar na 
próxima semana, pois é o pe-
ríodo que está mais barato. 

Quando chega mais perto do 
período natalino, o preço das 
coisas aumenta. Em relação à 
ceia, nós reunimos a família, 
assim, cada um leva um prato 
e não sai caro para ninguém”.

Grupo Mateus reinaugura atacarejo 

preendimento do Grupo Mateus 
a operar com a bandeira Mix Ma-
teus, no sistema cash and carry 
– modalidade que une atacado 
e varejo em um único espaço de 
vendas e que é conhecida popu-
larmente por Atacarejo. O Mix 
Mateus Balsas tem oito anos de 
intensa atividade, inclusive, com 

o crescimento econômico e de-
mográfico de Balsas, o empre-
endimento tornou-se referên-
cia para quem busca produtos 
diferenciados, de qualidade e a 
preços competitivos.

Acompanhando as tendên-
cias do mercado, com a finalida-
de de oferecer a Balsas e regiões 

adjacentes o que há de melhor 
no ramo do varejo e atacado, o 
Mix Mateus passou por uma pro-
funda obra de reestruturação e 
ampliação. Foram oito meses de 
obras, o que gerou 150 postos de 
trabalhos diretos e mais de 100 
indiretos, totalizando R$ 18 mi-
lhões em investimentos.

Foram oito meses de obras de reestruturação e ampliação do atacarejo e um investimento de R$ 18 milhões
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URBANO
TENDAS LITERÁRIAS 

 A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, realizou ontem o lançamento 

do projeto Tendas Literárias, oficializando a entrega 
de 56 mil exemplares de obras literárias que serão 
disponibilizados nesses novos espaços criados nas 

escolas da rede municipal. 
URBANO 2

Editor: SAMARTONY MARTINS        samartonymartins@gmail.com 

PIRACEMA

Sem garantia de benefício, 
pescadores ameaçam pescar
Por determinação do Ministério da Agricultura, benefício está suspenso por 120 dias em decorrência do recadastramento de pescadores artesanais 
em todo o país. Profissionais do estado afirmam que voltarão a pescar no período de reprodução dos peixes, mesmo com a proibição da prática

GLADYS ALVES

M
ais  de 20 mil pescado-
res no Maranhão es-
tão sendo prejudicados 
por conta da suspen-

são de 120 dias do seguro-defeso. 
De acordo com a Federação dos 
Pescadores no Maranhão, 180 mil 
pescadores de todo o estado são 
filiados na instituição. Por conta 
da suspensão, os pescadores es-
tão apreensivos, o que tem mo-
tivado a procura de informações 
por representantes de suas co-
lônias de origem para ficarem a 
par da situação. 

Em entrevista a O Imparcial, 
o diretor técnico da Federação 
dos Pescadores do Maranhão, 
Patrick Freire, relatou que a fe-
deração entrou com uma ação 
judiciária no Supremo Tribunal 
de Justiça (STJ) contra a União, 
no intuito de sustar a suspensão 
do seguro-defeso. Patrick Frei-
re ressaltou que o Maranhão é 
o estado da federação que tem 
o maior número de pescadores 
atingidos pela decisão.

Com a determinação que aten-
de à portaria interministerial dos 
ministérios da Agricultura e do 
Meio Ambiente, publicada dia 9 
de outubro no Diário Oficial da 
União, assinada pela ministra da 
Agricultura, Kátia Abreu, pesca-
dores de todo o Brasil estão proi-
bidos de pescar. 

A suspensão do benefício, que 
é pago aos pescadores durante a 
piracema, período de reprodução 
dos peixes em que a pesca fica proi-
bida, segundo a portaria, ocorre 
por conta do recadastramento dos 
pescadores artesanais e de uma re-
visão dos períodos de defeso pelo 
Ministério da Agricultura. Com o 
pagamento do seguro-defeso, os 
pescadores recebem um salário 
mínimo do governo federal por 
mês durante toda a temporada da 
piracema. O prazo é de três me-
ses, mas pode ser prorrogado se 
houver necessidade.

Patrick Freire afirmou ainda 

que, além da ação judicial, a cate-
goria também está se articulando 
para que seja votado um decreto 
na Câmara Federal para sustar a 
suspensão da portaria. Para isso, 
estão mobilizando os deputados 
federais do Maranhão e de outros 
estados que também estão sendo 
prejudicados. 

Para ele, a suspensão do bene-
fício foi uma manobra política. “O 
governo fez isso propositalmente, 
ele simplesmente não quer pagar 
o benefício. Pois, quando passar 
esse período, não haverá razão 
para pagar. E em todo o estado, 
os pescadores estão buscando 
informações sobre a situação. A 
gente tenta tranquilizá-los infor-
mando que medidas cabíveis es-
tão sendo tomadas”, disse ele. O 
diretor enfatizou que, com essa 
medida, o pescador irá desobede-
cer a lei, pois com defeso ou não 
as fiscalizações irão acontecer e 
os trabalhadores irão ter que pes-
car de qualquer maneira.

Susto e preocupação

Para o pescador Alderir Vaz, 
de 55 anos, que mora com a es-
posa e os três filhos, Ana, de sete 
anos, José, de dois, e Rita, de ape-
nas seis meses, e que sempre ti-
rou o sustento de sua família da 
pesca, a notícia foi recebida com 
preocupação. Ele falou que o be-
nefício ajuda a não passar neces-

sidades com a família. 
O pescador afirmou que terá 

que se arriscar a ser preso ou correr 
o risco de sofrer algum acidente. 
Pois, além das fiscalizações, neste 
período, os ventos são muito for-
tes e dificultam o trabalho, que 
torna-se bastante perigoso. “Eu 
nunca trabalhei em outra profis-
são a não ser com pesca. Exerço, 
este ofício desde criança, quando 

o me pai me levava  para as pes-
carias em alto mar.”

Alderir Vaz, que é natural de 
Bacuri, ressaltou que, assim que 
completou 18 anos, procurou a 
colônia de pescadores, se filiou e 
começou a pagar o sindicato e ter 

acesso ao benefício. “Vou ter que 
sair para o mar, pois não deixa-
rei minha família passar fome. Sei 
que é errado, pois os peixes estão 
se reproduzindo, porém, sem di-
nheiro como vou sobreviver. Serei 
obrigado a fazer isso”, lamentou.

Crise econômica pode 
ter motivado suspensão

De acordo com o deputa-
do estadual Júnior Verde, sus-
pensão de 120 dias do seguro-
defeso trata-se de um artifício 
político. Devido à crise econô-
mica instaurada no país, o go-
verno quer garantir economia 
de gastos e reduzir o desequilí-
brio fiscal das contas públicas 
brasileiras.

O deputado acrescentou 
ainda que não há outra justi-
ficativa para a ação do governo, 
pois sempre houve recadastra-
mento dos pescadores, com o 
objetivo de retirar pessoas que 
se passam por pescadores para 
receber o benefício. Os dados 
eram sempre atualizados, havia 
o recadastramento e entrevista 
com os pescadores. Na ocasião, 
os pescadores eram advertidos 
que, caso estivessem repassan-
do dados falsos, seriam acusa-
dos por falsidade ideológica. 
“Os pescadores nesta situação, 
além de passar necessidades, 

irão pescar não só centenas de 
peixes e sim milhares, pois es-
tão todos ovados. Causando as-
sim um grande prejuízo para o 
meio ambiente, causando gran-
de desequilíbrio na natureza”, 
ressaltou o parlamentar.

Júnior Verde analisa que a 
suspensão é desnecessária, pois, 
segundo ele, o recurso é reti-
rado do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). Para Júnior 
Verde, a falta do benefício para 
pescador provoca um dano am-
biental e social. O parlamentar 
afirmou que os parlamentares 
estão se mobilizando para fazer 
uma avaliação sobre esta situ-
ação e que no próximo dia 17 
haverá uma audiência pública 
na Assembleia Legislativa para 
discutir a suspensão do seguro-
defeso. “Somos a favor da fisca-
lização e moralização do ofício. 
Temos que corrigir o que está 
errado, mas não prejudicando 
o trabalhador”, disse.

O que é o seguro-defeso?

Seguro-defeso é um benefício pago ao pescador artesanal que fica 

proibido de exercer a atividade pesqueira durante o período de defeso 

de alguma espécie. A partir de abril de 2015, a habilitação e concessão 

do seguro-defeso cabem ao INSS e a gestão cabe ao Ministério do 

Trabalho e Emprego. O benefício tem o valor de um salário mínimo 

mensal e é pago enquanto durar o defeso, até o limite de cinco meses. 

A duração do defeso é definida pelo Ibama, de acordo com a época de 

reprodução de cada espécie. O pescador artesanal que quiser solicitar 

o seguro-defeso deve fazer o agendamento no INSS pelo telefone 135. 

 FIQUE SABENDO 

Pescadores  do Maranhão são os mais atingidos com a suspensão do benefício que é pago pelo governo federal

Alguns barcos pesqueiros do estado estão com atividades paralisadas  
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HABITAÇÃO

300 casas serão 
entregues hoje
Chaves das unidades habitacionais do Residencial Amendoeira IV, que faz parte do programa 
“Minha Casa, Minha Vida”, serão entregues pelo prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior

O 
prefeito Edivaldo entre-
ga hoje as chaves de 300 
unidades habitacionais 
do Residencial Amen-

doeira IV às famílias contempla-
das pelo programa “Minha Casa, 
Minha Vida”. A solenidade conta-
rá com a participação do diretor 
de Habitação e vice-presidente 
da Caixa Econômica Federal em 
exercício, Teotônio Rezende.

A cerimônia de entrega das 
chaves será realizada, a partir 
das 11h, no Residencial Amen-
doeira, no Maracanã. As casas 
fazem parte do programa do 
Governo Federal “Minha Casa, 
Minha Vida”, com a coordena-
ção das Secretarias Municipais 
de Urbanismo e Habitação (Se-
murh), da Criança e Assistência 
Social (Semcas).

“A entrega de mais 300 cha-

A entrega de mais 300 chaves das 
unidades habitacionais do Residencial 
Amendoeira cumpre uma importante 
etapa do compromisso assumido na 
nossa gestão: garantir moradia de 
qualidade para população. E a Prefeitura 
faz a sua parte, ajudando as famílias 
e contribuindo para reduzir o déficit 
habitacional na nossa cidade

Edivaldo Holanda Júnior, 
prefeito de São Luís

ves das unidades habitacionais 
do Residencial Amendoeira cumpre 
uma importante etapa do com-
promisso assumido na nossa ges-
tão: garantir moradia de qualidade 

para população. E a Prefeitura faz 
a sua parte, ajudando as famílias 
e contribuindo para reduzir o dé-
ficit habitacional na nossa cida-
de”, destacou o prefeito Edivaldo.

O Residencial Amendoeira 
IV possui 300 unidades habi-
tacionais e é a última do etapa 
de entrega do empreendimen-
to, que no total possui 1.600 ca-
sas. Cada unidade habitacional 
possui dois quartos, sala, cozi-
nha e banheiro. Já os residen-
ciais Amendoeira I, II e III foram 
entregues em agosto deste ano 
durante cerimônia com a parti-
cipação do prefeito Edivaldo, da 
presidente Dilma Rousseff e do 
governador Flávio Dino. O Resi-
dencial conta com infraestrutura 
como estação de tratamento de 
água e esgoto, espaço de lazer 
com quadra, playground, anfi-
teatro ao ar livre, posto policial 
e já está prevista a construção 
de uma escola. O empreendi-
mento tem a parceria da Caixa 
Econômica Federal (CEF).

EDUCAÇÃO

Lançado projeto "Tendas Literárias"
A Prefeitura de São Luís, por 

meio da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), realizou on-
tem o lançamento do projeto Ten-
das Literárias, oficializando a en-
trega de 56 mil exemplares de 
obras literárias que serão dispo-
nibilizados nesses novos espa-
ços criados nas escolas da rede 
municipal. A ato de lançamento 
da ação foi realizado Unidade de 
Educação Básica (UEB) Rosa de 
Saron, no Cajupari, zona rural 
da capital. A escola é a primei-
ra unidade a ser contemplada 
pelo projeto.

A primeira-dama de São Luís, 
Camila Holanda, e o secretário 
municipal de Educação, Geral-
do Castro, participaram da so-
lenidade oficial de lançamen-
to da ação, realizando a entrega 
oficial dos kits que compõem o 
projeto. “É mais uma ação im-
portante que a Prefeitura está 
desenvolvendo para estimular 

nos alunos da rede municipal 
o gosto pela leitura e incentivar 
a formação de pequenos leito-
res, propiciando-lhes a estru-
tura e os espaços necessários 
para o desenvolvimento dessa 

atividade”, afirmou a primeira-
dama, Camila Holanda.

LIVROS
Os 56 mil livros serão dis-

tribuídos em 18 tendas literá-

rias e 225 cantinhos da leitura a 
serem instalados nas unidades 
de ensino municipal. 

Cada tenda contém acer-
vo de 2.400 livros de literatu-
ra brasileira e três conjuntos 
de mesa, sendo dois grandes 
com oito lugares, e um menor, 
de quatro lugares. Já os canti-
nhos de leitura são compostos 
por estantes com cerca de 60 
títulos lterários.

Para comemorar a entrega 
das tendas e dos livros, a Pre-
feitura promoveu uma manhã 
de atividades na UEB. 

Rosa de Saron, com a presen-
ça do projeto Carro-Biblioteca 
e realização de oficinas para a 
comunidade, como decoração 
de tiara com balões, confec-
ção de agendas e bolsas com 
embalagem de caixa de leite, 
crochê, fabricação de bonecas 
de pano e pintura facial para 
as crianças.

Projeto pretende motivar hábito de ler em estudantes da rede municipal

SEGURANÇA ALIMENTAR

 

OPORTUNIDADE

 

Prefeitura entrega cestas 
de alimentos para famílias 

Abertas 13.760 vagas para 
cursos profissionalizantes

O Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) esteve, pela se-
gunda vez, no bairro Vila Luizão. 
Desta vez, 160 famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social 
foram beneficiadas com as ces-
tas contendo, entre outros itens, 
frutas, verduras, legumes, fari-
nha e frango. A distribuição ocor-
reu na tarde de ontem, na Igreja 
católica do bairro. O PAA é uma 
ação da Prefeitura de São Luís em 
parceria com o governo federal, 
executado por meio da Secreta-
ria Municipal de Segurança Ali-
mentar (Semsa).

Os produtos, todos vindos 
da agricultura familiar e ricos 
em nutrientes, vão servir como 
complemento à alimentação dos 
atendidos. “O prefeito Edivaldo 
prioriza ações para aqueles que 
mais precisam, e com o PAA as 
famílias que se encontram em si-
tuação de insegurança alimentar 
estão sendo muito bem atendi-
das. O Programa se mostra uma 
das mais importantes ações des-
ta gestão no que diz respeito ao 
combate à fome e o resgate da 

cidadania”, pontuou a titular da 
Semsa, Fatima Ribeiro.

Para quem foi contemplado, 
o agradecimento pela atenção 
da gestão com os que mais ne-
cessitam. A aposentada Maria 
Zilda Marques, de 75 anos, foi 
a primeira a receber a cesta de 
alimentos, representando os de-
mais beneficiários. “Eu achei a 
cesta bem sortida e tudo que tem 
aqui é importante para uma ali-
mentação melhor, de mais qua-
lidade. Espero que esse progra-
ma continue, sempre”, disse ela.

A recepcionista Lidiane Fer-
reira Martins, 32 anos, mãe de 
quatro filhos, parabenizou a ini-
ciativa da Prefeitura e disse que 
os alimentos que recebeu serão 
de grande apoio para ela e as 
crianças. “Tem bastante coisa 
e tudo que a gente precisa para 
uma alimentação melhor. Um 
ótimo programa”, ressaltou. Já o 
mecânico Alberto Anunciação 
Rodrigues, 43 anos, pontuou a 
iniciativa como “uma das me-
lhores ações que um gestor pen-
sou para ajudar a comunidade”.

População da Vila Luizão recebeu produtos da agricultura familiar

  A população tem até do-
mingo (8) para se inscrever 
nos cursos de Formação Ini-
cial Continuada (FICs), pro-
movidos pelo governo do Ma-
ranhão, por meio do Instituto 
Estadual de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Maranhão 
(Iema). O órgão, vinculado à 
Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Secti), 
abriu 13.760 vagas distribuí-
das em 66 municípios.

 Com carga horária de 160 
horas, as formações gratuitas 
são na modalidade semipre-
sencial. Os encontros serão nos 
Centros de Capacitação Tec-
nológica (CCTs), no Centro de 
Vocação Tecnológica Estaleiro 
Escola, e em escolas públicas. O 
público-alvo são pessoas com 

idade acima de 16 anos que já 
tenham concluído ou estejam 
cursando o Ensino Médio.

 Os interessados devem 
acessar a página (http://sec-
ti.ip.tv/inscricoes-fic2015/) 
e escolher entre as seguintes 
opções: Auxiliar Administra-
tivo; Agricultor Familiar; Ca-
belereiro Assistente; Auxiliar 
em Eletroeletrônica de Manu-
tenção; Ajudante de Padeiro; 
Empreendedorismo; Progra-
mador de Web; e Atendimento 
ao Turista.

O secretário de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Bira do Pindaré, informou que 
as aulas integram o projeto do 
governo Flávio Dino de expan-
dir o ensino técnico no estado 
e iniciam ainda em 2015.
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TOCHA OLÍMPICA

Um encontro hoje, em São Luís, vai reunir representantes do 
Ministério do Turismo, de outros órgãos federais e autoridades 
maranhenses para discutir os preparativos do revezamento da 
Tocha Olímpica no estado. A chama percorrerá cerca de 300 
municípios de todo o país a partir de maio de 2016, e a ideia é 
envolver estados e prefeituras na divulgação.

PAPÃO 2016

Surpreendente!
Moto Club anuncia contratação de dois reforços importantes para a próxima temporada: o goleiro Rodrigo Ramos e o técnico Ruy Scarpino

GEORGE RAPOSO

O 
Moto Club de São Luís 
pegou todo mundo de 
surpresa e anunciou a 
contratação do goleiro 

Rodrigo Ramos como primeiro 
reforço para a disputa do Cam-
peonato Maranhense de 2016. 
O técnico Ruy Scarpino será o 
comandante da equipe.

Em coletiva realizada no te-
atro do jornal O Imparcial na 
manhã de ontem, o presidente 
Hans Nina fez questão de apre-
sentar os dois primeiros inte-
grantes do clube a fazerem par-
te do “Projeto Moto 2016”, que 
visa conquistar o título estadual 
e atingir o acesso na Série D do 

Campeonato Brasileiro.
O goleiro de 36 anos atuou na 

Série D pelo Nacional-AM, mas 
é reconhecido no futebol mara-
nhense como um dos grandes 
ídolos da história recente do gran-
de rival Sampaio Corrêa. Com a 
camisa tricolor, Rodrigo atuou 
em 356 partidas num período 
de sete anos e conquistou oito 
títulos.

“Um dos motivos do meu 
acerto com o Moto foi o inte-
resse demonstrado pelo clube em 
contar comigo. Eu queria voltar 
a morar em São Luís e, quando 
foi apresentado esse projeto, eu 
gostei e resolvi aceitar a proposta”, 
afirmou o goleiro. O presidente 
Hans Nina vê a possibilidade de 
utilizar Rodrigo como uma peça 
importante para o desenvolvi-

mento do marketing do clube, 
além de elogiar as qualidades 
técnicas do goleiro.

“A gente trouxe o Rodrigo por 
sua qualidade técnica, após ava-
liarmos ele atuando pelo Nacional 
de Manaus neste ano. E depois 
do critério técnico, entendemos 
que ele pode nos ajudar no fo-
mento do sócio-torcedor e em 
outras ações de marketing ”, afir-

mou Hans.
A expectativa da diretoria 

também é concretizar a criação 
de uma camisa especial de golei-
ro para Rodrigo Ramos, visando 
incrementar as vendas de unifor-
me para os torcedores, apoian-
do-se na iniciativa da criação de 
uma loja itinerante que levará 
produtos oficiais do Moto para 
diversos pontos de São Luís.

Mesmo ainda faltando cinco 
rodadas para disputar, o Sam-
paio Corrêa já igualou a cam-
panha da Série B do Campe-
onato Brasileiro de 2014, em 
número de pontos, e  pode ter-
minar a temporada histórica 
entre os quatro primeiros da 
competição.

No ano passado, o Tricolor 

terminou a temporada com 53 
pontos em uma campanha de 
13 vitórias, 14 empates e 11 der-
rotas. O ataque tricolor mar-
cou 54 vezes e a defesa sofreu 
46 gols. Após 33 jogos em 2015, 
o Sampaio já somou os mes-
mos 53 pontos, mas com uma 
campanha de 14 vitórias, 11 
empates e oito derrotas.

A média de gols marcados 
pelo ataque caiu um pouco, pas-
sando de 1,42 gol por partida 
em 2014 para 1,39 neste ano. 
Mas, por outro lado, a defesa 
deu uma melhorada ainda mais 
significativa, passando de 1,21 
gol sofrido por partida para 1,09.
Com isso, o Sampaio Corrêa já 
pode se orgulhar da campanha 

realizada em 2015 sob o co-
mando do técnico Léo Condé. 
O objetivo principal continua 
sendo conseguir subir para a 
primeira divisão.

Segundo os cálculos mate-
máticos, há dois números con-
siderados suficientes para ob-
ter o acesso: 63 ou 64 pontos. 
Se considerarmos essa última 

opção, o Sampaio ainda preci-
sa somar 11 pontos nessa reta 
final para conseguir o acesso. 
Para isso, precisa elevar o seu 
aproveitamento global, que é 
de 53%.  

Uma das vantagens da equi-
pe é atuar no Castelão, onde 
conquista 77% dos pontos. Ca-
soconsiga somar três vitórias 

e um empate na reta final, o 
time estarápraticamente clas-
sificado.

O Sampaio enfrenta quatro 
clubes que estão no meio da 
tabela e não têm mais ambi-
ções nessa competição: Oeste, 
Atlético-GO, CRB e Paraná. O 
Bragantino é o único rival com 
pretensão de acesso.

“Nós teremos uma espécie 
de van adaptada que irá percor-
rer alguns bairros de São Luís 
vendendo produtos oficiais do 
Moto. Ela irá ficar na porta dos 
estádios em que o Moto jogar, 
inclusive, viajando junto ao time 
para aproximar mais o torcedor 
dos produtos do clube”, explicou.

Além do goleiro, o técnico Ruy 
Scarpino também foi apresen-
tado no evento, retornando ao 
comando do Moto Club após 11 
anos. Em sua última passagem 
pelo Rubro-Negro, em 2004, con-
quistou o título do Campeonato 
Maranhense.

Em 2015, Scarpino comandou 
o Cuiabá na Série C do Campe-
onato Brasileiro, onde acabou 
sendo eliminado na primeira 
fase da competição. Além de 
ter passagem como treinador, 
ele também foi goleiro do Moto 
no final da década de 90, inclu-
sive, encerrando sua carreira no 
clube e começando como téc-
nico interino.

“Em vários momentos, ti-
vemos o desejo de ter o Scarpi-
no com a gente. Ele tem muita 
identificação com o Moto, pois 
foi goleiro e também técnico. E 
isso é importante, mas isso não 
basta e ele também tem quali-
dade e mostrou isso no interior 
de São Paulo e no Cuiabá na úl-
tima passagem”, explicou.

BRASILEIRO

Sampaio já soma o mesmo número de pontos de 2014
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Ruy Scarpino (à esq) ,  o técnico para começar a temporada 2016, com Rodrigo Ramos (ao centro) e o presidente Hans , exibindo a camisa motense   

Eu queria voltar 
a morar em São 
Luís e, quando foi 
apresentado esse 
projeto, eu gostei 
e resolvi aceitar 
a proposta

Rodrigo Ramos, 
goleiro do Moto 
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GOL DE PLACA

Augusto Pellegrini Leia o blog http://augustopellegrini.blogspot.com.br

O BONDE DA STELLA
Saiu nos jornais, na televisão, na internet e nas redes so-

ciais, com estardalhaço: cinco jogadores do Flamengo fo-
ram pegos com a boca na garrafa e acabaram punidos com 
multa, afastamento e treinamento em separado porque pa-
rece que houve um grande desrespeito às cores do clube e à 
nação rubro-negra.

A primeira impressão que fica é que a diretoria não 
está particularmente revoltada por saber que seus jogado-
res também apreciam uma cerveja num dia de folga como 
todo legítimo habitante do Rio de Janeiro, mas porque os 
jogadores não se limitaram a beber – tiveram a infelicidade 
de registrar o fato.

Ocorre que o comando do clube está batendo cabe-
ça, pois o time não vai lá muito bem das pernas e ninguém 
consegue explicar esta queda vertical de rendimento bem 
quando o torcedor começava a acreditar que um novo mi-
lagre pudesse ocorrer, como aquele de 2009, quando na reta 
final da disputa o time saiu de um décimo lugar para con-
quistar um título épico.

Daí, a repercussão do fato foi maior, e todas as frustra-
ções pelo mau desempenho da equipe caíram como um 
raio na cabeça dos cinco pecadores.

Como neste mundo tudo é relativo, se fossem cinco jo-
gadores do Corinthians, virtual campeão brasileiro com 
onze pontos na frente do longínquo segundo colocado, os 
paparazzi justificariam o fato como “um merecido lazer 
num dia de folga”.

Pior: ao denominarem a festa de “Bonde da Stella”, com-
pararam os jogadores a marginais comuns, pois esta ex-
pressão é geralmente usada para rotular facções crimino-
sas.

Alheia à execração dos jovens, a Ambev deve estar fes-
tejando a propaganda gratuita da sua cerveja premium, 
que com um pouco de imaginação dos homens de marke-
ting poderá brevemente ser anunciada como “a cerveja dos 
atletas”.

É claro que um profissional, seja ele um jogador de bola, 
motorista de ônibus, cantor ou agente de seguros, deve ze-
lar pela sua vida particular para que o físico e a mente pos-
sam garantir que o seu desempenho no trabalho não seja 
afetado por causas externas – entre elas os pequenos praze-
res da vida.

Mas isto não deve gerar uma cartilha de comportamen-
to nem um patrulhamento sistemático por parte do empre-
gador.

Os jogadores acreditavam estar “pegando leve”, tanto 
que eles próprios publicaram fotos do grupo nas suas redes 
sociais, e não se percebe nada de realmente desabonador 
nas imagens postadas.

Mas é bom ir devagar com o andor, não porque o santo 
seja de barro, mas porque a carreira de um jogador é feita 
de barro e pode se desfazer a qualquer momento se não for 
bem conduzida.

Na verdade, duas ou três geladinhas num momento de 
folga é uma diversão que não faz mal a ninguém. Afinal, 
não é porque o seu time está na parte de baixo da tabela que 
as pequenas alegrias da vida não possam ser vividas. Um 
pouco de descontração pode até ajudar a melhorar o am-
biente.

Assim, embora as más línguas tenham pintado o cená-
rio como se fosse uma orgia desenfreada, tudo indica que 
os jogadores Pará, Alan Patrick, Éverton, Paulinho e Mar-
celo Cirino não foram punidos por causa da cerveja, mas 
porque o time vai mal. Na cabeça dos diretores, se eles esti-
vessem rezando e tomando suco de frutas provavelmente o 
Flamengo se reencontraria com a boa fase e chegaria num 
passe de mágica ao desejado G4.

Ele podem até afirmar que os jogadores bebiam água da 
bica quando o time embalou com a chegada de Oswaldo de 
Oliveira, mas aí já é uma outra conversa.

Existe uma grande diferença entre a festa improvisada 
que jogou os cinco jogadores às feras e as presepadas etíli-
cas de Adriano, o Imperador, e Ronaldinho, o Gaúcho, am-
bos – aliás – ex-jogadores do Flamengo.

O exagero com que está sendo tratado o caso nos faz su-
por que a diretoria do clube está aliviada por conseguir en-
contrar não apenas um, mas cinco bodes expiatórios para 
justificar ao torcedor que mostra sinais de impaciência pelo 
futebol ridículo que o Flamengo está mostrando em campo 
com uma sequência histórica de insucessos.

CICLO SESC

Pedalar pelas
ruas da cidade
Ainda dá tempo de se inscrever no passeio ciclístico que será promovido pelo Sesc nas 
ruas do Centro de São Luís, no próximo domingo. Concentração será na Praça Benedito Leite

S
erá realizado em SãoLuís, 
no próximo domingo, o 
passeio Ciclo Sesc. Os in-
teressados podem garan-

tir sua vaga hoje (6), na Unidade 
Sesc Deodoro,  a partir das de 
7h, e amanhã, na Unidade Sesc 
Turismo, das 8h às 12h. No ato 
da inscrição, o interessado deve 
apresentar documentos pesso-
ais (CPF e RG) e doar 1kg de ali-
mento não perecível. Para par-
ticipantes menores de 18 anos é 
necessário o acompanhamento 

Centenas  de ciclistas deverão participar do passeio promovido pelo Sesc no Centro da capital maranhense. Inscrições estão abertas hoje e amanhã

dos pais ou responsável.
Os ciclistas vão receber um 

kit contendo sacola, camiseta, 
boné e dois tickets: um para o 
recebimento do kit energético e 
outro para participação de sor-
teios no final do passeio. A en-
trega ocorrerá no Sesc Turismo.

Com concentração em fren-
te à Biblioteca Benedito Leite, 
a partir das 7h, os participan-
tes participam de um aulão de 
alongamento e aquecimento 
para prevenir possíveis lesões 

musculares. O percurso de 5,7 
quilômetros começa na Rua do 
Sol, segue  com destino à Praia 
Grande e retorna para a Praça 
Deodoro. Ao final do evento, o 
Sesc realiza o sorteio de acessó-
rios de bicicleta.

O projeto“Ciclo Sesc - Viver 
Mais a Cidade” é promovido pelo 
Departamento Nacional e coloca 
em pauta a discussão sobre a mo-
bilidade urbana e a importância 
de incluir a atividade física na ro-
tina diária como lazer saudável.

BEACH SOCCER

Doze seleções disputam na areia
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O Campeonato Maranhense 
de Seleções de Beach Soccer deu 
início à quarta  eliminatória com 
a realização de três partidas em 
Pinheiro, cidade  que sedia a se-
letiva classificatória para a fase 
final da competição estadual no 
fim deste mês, em São Luís. Ao 
todo, doze seleções participam 
desta eliminatória, que come-
çou nessa quarta-feira e vai até 
domingo dia 8.

Com um grande público, 
que lotou a arena montada em 
Pinheiro, três partidas abriram 
as disputas do torneio. No pri-
meiro jogo, Palmeirândia con-
seguiu uma importante vitória 
sobre Cururupu por 4 a 2. Na 
sequência, Central do Mara-
nhão passou por Pedro do Ro-
sário: 3 a 1.

Na partida que encerrou a ro-
dada de abertura, o selecionado 
de Pinheiro foi derrotado por Tu-
rilândia, que arrancou uma vi-

tória por 4 a 3. Ontem à noite, a 
quarta eliminatória do Campe-
onato Maranhense de Seleções 
de Beach Soccer prosseguiu com 
quatro partidas, a partir das 19h: 
Cururupu x Presidente Sarney; 
Santa Helena x São Bento; Pedro 
do Rosário x Perimirim; e Pinhei-
ro x Guimarães, jogos inciados 
após o fechamento desta página. 

O campeão e o vice desta eli-
minatória se classificam para a 
fase final do Estadual. Classifi-
cados para a disputa do título 
maranhense de 2015 já estão 
as seleções de Raposa, Paço do 
Lumiar, Morros, Humberto de 
Campos, Tutoia e Santana do Ma-
ranhão. A próxima eliminatória 
será realizada em Caxias, entre 
os dias 13 e 21 deste mês.

O Campeonato Maranhen-
se de Seleções de Beach Soccer 
é promovido pela FMBS, com 
apoio da Secretaria de Espor-
tes e Lazer do Estado. O beach soccer  cresceu muito  e agora está sendo disputado no interior

5,7
Percurso a ser 

percorrido pelos 
ciclistas
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FILMES

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

ESTREIAS

n Depois de Tudo (Brasil, 2015) Gênero: Drama. 
Classiicação Etária: 14 Anmos. Duração: 103 min. Direção: 
João Araújo. Atores: Marcello Serrado, Otávio Müller, Maraia 
Casadevall, Rômulo Estrela, César Cardadeiro – Sinopse -  Ney 
e Marcos são melhores amigos que compartilham trabalho, 
sonhos e desejos, inclusive uma paixão pela linda Bebel.UCI 
KINOPLEX SHOPPING DA ILHA. Sala 5 2D Sessões: 
13h20, 15h35, 17h50, 20h10, 22h25 CINÉPOLIS SÃO LUÍS 
SHOPPIN. Sala 2 (Nac) Sessões: 16h15, 18h45, 21h45

n A Floresta que se Move (Brasil, 2015) Gênero: 
Drama. Classiicação Etária: 16 Anos. Duração: 95 min. Direção: 
Vinicius Coimbra. Atores: Gabriel Braga Nunes, Ana Paula 
Arósio, Nelson Xavier, Ângelo Antônio, Fernando Alves Pinto 
– Sinopse - Elias é um bem sucedido executivo que trabalha 
no segundo maior banco privado do Brasil. Ele teve todas as 
oportunidades de sua vida proissional dadas pelo presidente 
do banco, Heitor.CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 
1 (Nac) Sessões: 16h30, 19h15

n 007 Contra Spectre –  (Reino Unido, EUA, 2015) 
Gênero: Ação. Classiicação Etária: 14 Anos. Duração: 148min. 
Direção: Sam Mendes. Atores: Daniel Craig, Christoph Waltz, 
Léa Seydoux, Ralph Fiennes – Sinopse - Uma enigmática 
mensagem do passado de James Bond o coloca numa 
investigação sobre uma misteriosa organização criminosa. 
Enquanto M (Ralph Fiennes) enfrenta duras batalhas políticas 
para manter o serviço de inteligência funcionando plenamente, 
Bond dedica-se a desvendar o que é Spectre.UCI KINOPLEX 
SHOPPING DA ILHA Sala 2 2D. Sessão: 21h. Sala 2D (Dub) 
Sessão: 18h. Sala 3 XPLUS 2D. Sessão: 14h. Sala 3 XPLUS 
2D (Dub) Sessões: 17h, 20h.CINESYSTEM RIO ANIL 
SHOPPIN. Sala 1 2D (Dub) Sessões: 18h30, 21h30 – Todos 
os dias. Sala 1 2D (Leg) Sessão: 15h30 – Todos os dias. Sala 6 
2D (Dub) Sessões: 14h30, 17h30, 20h30 CINÉPOLIS SÃO 
LUÍS SHOPPING Sala 5 (Dub) Sessões: 13h45, 17h, 20h15. 
Sala 9 (Dub) Sessão: 15h45. Sala 9 (Leg) Sessões: 19h, 22h15. 
Sala 10 (Leg) Sessões: 14h45, 18h, 21h15

EM CARTAZ

n Peter Pan 2015 (EUA, 2015) Gênero: Aventura. 
Classiicação Etária: 10 Anos. Duração: 111min. Direção: Joe 
Wright. Atores: Levi Miller (II), Garrett Hedlund, Hugh 
Jackman – UCI KINOPLEX SHOPPIN DA ILHA 
Sala 4 (Dub) Sessões: 13h, 15h20.CINESYSTEM RIO 
ANIL SHOPPING  Sala 5 2D (Dub) Sessões: 14h, 18h30 
CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING  Sala 8 (Dub) 
Sessão: 14h30

n Vai que Cola - O Filme (Brasil, 2015) Gênero: 
comédia. Classificação etária: 12 anos. Duração: 94 
min. Direção: César Rodrigues. Atores: Paulo Gustavo, 
Cacau Protásio, Catarina Abdalla, Marcus Majella, Samanta 
Schmutz, Fernando Caruso, Emiliano D´Avila, Fiorella 
Mattheis, Oscar Magrini, Werner Schünemman, Márcio 
Nieling. – UCI KINOPLEX SHOPPIN DA ILHA Sala 
4 2D (Nac) Sessões: 17h40, 19h50, 22h CINEPÓLIS 
SÃO LUÍS SHOPPING Sala 4 (Nac) Sessões: 15h15, 

17h45 CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING Sala 5 2D. 
Sessões: 15h, 19h30 – Todos os dias. 

n Hotel Transilvânia 2 (EUA, 2015) Gênero: Aventura. 
Classificação Etária: Livre. Duração: 90 min. Direção: 
Genndy Tartakovsky. Atores: Adam Sandler, Kevin James, 
Steve Buscemi – Sinopse - Sequência de Hotel Transilvânia, 
de 2012. UCI KINOPLEX ILHA SHOPPING Sala 6 3D 
(Dub) Sessão: 14h.CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING 
Sala 2 (Dub) Sessão: 14h10 (A) – somente sábado, domingo 
e segunda 

n Perdido em Marte (EUA, 2015) Gênero: Ficção 
Cientíica. Classificação Etária: 14 Anos. Duração: 
141min. Atores: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara... 
– UCI KINOPLEX Sala 6 3D (Dub) Sessão: 22h10 Sala 6 
3D (Dub) Sessão: 19h10 Sala 7 Sessão: 22h CINEPÓLIS 
SÃO LUÍS SHOPPING  Sala 3 2D (Dub) Sessão: 18h50 

n Goosebumps: Monstros e Arrepios (EUA, 2015) 
Gênero: Aventura. Classiicação Etária: 10 Anos.Duração: 
97min. Direção: Rob Letterman. Atores: Jack Black, Dylan 
Minnette, Odeya Rush  - UCI KINOPLEX SHOPPING DA 
ILHA Sala 6 3D (Dub) Sessão: 16h. CINÉPOLIS SÃO 
LUÍS SHOPPING. Sala 1 (Dub) Sessão: 14h15. Sala 9 (Leg) 
Sessão: 21h. CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING Sala 
5 2D (Dub) Sessões: 16h10, 20h50 – Todos os dias

n Atividade Paranormal 5: Dimensão Fantasma 
(EUA, 2015) Gênero: Terror. Classiicação Etária: 14 Anos. 
Duração: 88min. Direção: Gregory Plotkin. Atores: Dan Gill, 
Chloe Csengery, Olivia Taylor Dudley – UCI KINOPLEX 
SHOPPING DA ILHA Sala 6 3D (Dub) Sessões: 16h10, 
20h10.CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING Sala 4 2D 
(Dub) Sessões: 14h50, 17h, 19h10, 21h2 – Todos os dias. 
CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING. Sala 8 (Leg) Sessão: 
22h. Sala 8 (Dub) Sessões: 17h10, 19h30 

n S.O.S. Mulheres ao Mar 2 (Brasil, 2015) Gênero: 
Comédia. Classiicação Etária: 10 Anos. Duração: 102 min. 
Direção: Cris D’Amato. Atores: Giovanna Antonelli, Reynaldo 
Gianecchini, Fabiula Nascimento, Thalita Caruta – UCI 
KINOPLEX Sala 7 2D (Nac) Sessões: 14h, 16h10, 18h20, 
20h30, 22h40 CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING. Sala 
3 (Nac) Sessões: 15h30, 18h15, 20h45.Sala 6. Sessões: 16h, 
18h30, 21h. CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING Sala 3 
Sessões: 14h10, 16h30, 18h50, 21h10 – Todos os dias

n O Último Caçador de Bruxas (EUA, 2015) Gênero: 
Terror. Classiicação Etária: 12 Anos. Duração: 106 min. Direção: 
Breck Eisner. Atores: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood – 
UCI KINOPLEX SHOPPING DA ILHA Sala 1 2D (Dub) 
Sessões: 14h30, 16h45, 19h, 21h15. Sala 8 2D. Sessões: 17h10, 
21h40. Sala 8 2D (Dub) Sessões: 16h55, 19h25CINESYSTEM 
RIO ANIL SHOPPING. Sala 2 2D (Dub) Sessões: 14h, 16h20, 
18h40, 21h - Todos os dias. Sala 5 Sessões: 17h10, 21h40 – 
Todos os dias. CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING  Sala 
6 (Leg) Sessões: 13h30 (A) – somente sábado, domingo -, 16h, 
18h30, 21h. Sala 7 (Dub) Sessões: 15h, 17h30, 20h

n Grace de Mônaco (França, EUA, Bélgica, Itália, 2014) 

Gênero: Drama. Classiicação Etária: 12 Anos. Duração: 103min. 
Direção: Olivier Dahan. Atores: Nicole Kidman, Tim Roth, 
Frank Langella – Sinopse - CINÉPOLIS SÃO LUÍS 
SHOPPING Sala 1 (Leg) Sessão: 21h30

n Ponte dos Espiões (EUA, 2015) Gênero: Drama. 
Classiicação Etária: 12 Anos. Duração: 141 min. Direção: Steven 
Spielberg. Atores: Tom Hanks, Austin Stowell, Amy Ryan – 
CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 4 (Leg) Sessão: 
20h30

CINE PRAIA GRANDE

n Cidade de Deus - 10 Anos Depois (Brasil) Gênero: 
Documentário. Classiicação Etária: 12 Anos. Duração: 75 
min. De Cavi Borges e Luciano Vidigal.  – Sinopse - O ilme 
investiga o destino dos atores que participaram do premiado 
ilme, dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund. Este 
documentário mostra os diferentes resultados, fruto do sucesso 
mundial do ilme Cidade de Deus, na vida de cada um deles. 
Sessões: 16h45 - Segunda e Terça; 18h45 - Domingo e Quarta

n Ex-Machina (Reino Unido, EUA) Gênero: Ficção 
Cientíica. Classiicação Etária: 14 Anos. Duração: 108 min.De 
Alex Garland. Atores: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, 
Oscar Isaac. – Sinopse - Caleb, um jovem programador de 
computadores, ganha um concurso na empresa onde trabalha 
para passar uma semana na casa de Nathan Bateman,  o 
brilhante e recluso presidente da companhia. Sessões: 15h – 
Terça, 17h – Quarta, 20h - Domingo e Segunda

n Que Horas Ela Volta? (Brasil, 2015) Gênero: 
Drama. Classificação Etária: 12 Anos. Duração: 111 
min. Direção: Anna Muylaert. Atores: Regina Casé, Camila 
Márdila, Michel Joelsas – Sinopse - A pernambucana Val se 
mudou para São Paulo a im de dar melhores condições de vida 
para sua ilha Jéssica. Sessão: 15h - Segunda e Quarta

n JAMES DEAN - BELO E MALDITO
Cine Praia Grande exibe ilme de James Dean  no período de 8 a 
11 de novembro. Domingo, dia 8 - 14h - ASSIM CAMINHA A 
HUMANIDADE, de George Stevens; 
Segunda, dia 9 - 18h - JUVENTUDE TRANSVIADA, de 
Nicholas Ray; Terça, dia 10 18h00 - VIDAS AMARGAS, 
de Elia Kazan, Quarta, dia 11 às 20h - JUVENTUDE 
TRANSVIADA, de Nicholas Ray. Ingressos: R$ 5

SESSÃO INFANTIL

Alice no País das Maravilhas (EUA) Gênero: Animação. 
Classiicação Etária: Livre. Duração: 75 min. De Walt Disney. – 
Sinopse - Alice é uma garota curiosa e cansada da monotonia de 
sua vida. Um dia, ao seguir o apressado Coelho Branco, ela entra 
no País das Maravilhas. Lá ela conhece diversos seres incríveis, 
como o Chapeleiro Louco, o Mestre Gato, a Lagarta e a Rainha de 
Copas. Sessão dublada. Domingo: 16h30. Ingresso: R$ 5

FESTIVAL MARANINE - A partir de terça-feira, dia 3 
de novembro, até sábado, dia 7,  o Cine Praia Grande exibirá 
o FESTIVAL MARANIME, com dezenas de animações com 
entrada franca. 

COMEMORAÇÃO

Muito reggae no aniversário 
da "Sexta-feira do Vinil"

NA TELONA

Anota aí 

O quê? Aniversário do Projeto 

Sexta do Vinil

Quando? Sexta-feira, 6, 20h

Onde? Porto da Gabi (Aterro do 

Bacanga)

Quanto? Antecipado: 30,00 

(Meia para Estudantes, Idosos 

e Professores

George Dekker & Jackie Robinson, lendas  jamaicanas dos anos 1960

Romulo Estrela estreia no cinema
Em Depois de Tudo, dirigido por Johnny Araújo, ator mergulha no universo dos anos 1980 em meio à história de uma amizade e um triângulo amoroso

PATRICIA CUNHA

O 
longa brasileiro Depois de 
Tudo chega aos cinemas 
de todo o Brasil com um 
elenco de tirar o fôlego. 

Maria Casadevall, Soraya Ravenle, 
Marcelo Serrado, Romulo Estrela, 
Otávio Müller, Bárbara Paz, entre 
outros, contam uma história sobre 
amizade, reencontro, memórias 
e sentimentos. O filme, com di-
reção de Johnny Araújo e roteiro 
de Marcelo Rubens Paiva, Mauro 
Mendonça Filho e Lusa Silvestre, 
é uma adaptação da peça de Mar-
celo Rubens Paiva e tinha título 
provisório de No Retrovisor.

Ney e Marcos são dois amigos 
que, após muito tempo distantes, 
se reencontram. A vida de cada 
um tomou rumos bem diferen-
tes e esse reencontro irá resgatar 
memórias e sentimentos que es-
tavam guardados. Ney é interpre-
tado pelo ator maranhense  Rô-
mulo Estrela (quando jovem) e na 
fase adulta por Marcelo Serrado. 
Marcos é interpretado por César 
Cardadeiro na juventude e, pos-
teriormente, por Otávio Müller.

Para Romulo, ter feito esse fil-
me foi o reconhecimento de um 
trabalho feito ainda quando era 
Álvaro, da novela Além do Horizonte 
(2013). “É preciso estar focado. Isso 
foi graças a um reconhecimento 
do público e da crítica pela inter-
pretação do personagem Álvaro”, 
comenta Romulo em entrevista 
a O Imparcial.

No filme, os amigos Ney e 

Marcos viveram a efervescência 
cultural dos anos 1980, frequen-
tando o primeiro show do Legião 
Urbana e o espetáculo do grupo 
teatral Asdrúbal Trouxe o Trom-
bone. Dois roqueiros que vivem 

 Romulo vive Ney em plena efervescência cultural dos anos 80, descobrindo o mundo do rock e do teatro

Serviço
Longa: Depois de tudo

Direção: Johnny Araújo

Roteiro: Marcelo Rubens Paiva, 

Mauro Mendonça Filho, Lusa Silvestre

Elenco: Marcelo Serrado, Otávio 

Müller, Maria Casadevall,   Romulo 

Estrela, César Cardadeiro

Gênero: drama

Ano de produção: 2015

Duração: 101 minutos

Classificação: 12 anos

SEIS PERGUNTAS//
ROMULO ESTRELA

Como está sendo ver o seu pri-
meiro trabalho no cinema?

Momento único. O primei-
ro “filho” a gente nunca esque-
ce. Trabalhei com uma equipe 
muito especial e comprometi-
da nesse filme.

Ter feito esse filme atendeu às 
suas expectativas?

Sim. Totalmente.

Como era o clima das gravações?
Foi especial do início ao fim. 

Fui muito bem recebido por todos 
e a conexão com meus parceiros 
de cena foi estabelecida muito ra-
pidamente. Trabalhei com atores 
talentosos e disponíveis.

O filme já havia estreado no Rio 
de Janeiro. Deu pra sentir a re-

ação do público?
Deu. Acredito que o filme agra-

dou os espectadores do Festival 
do Rio e espero que o mesmo 
continue acontecendo depois 
da estreia nacional.

E como você defende o Ney? Hou-
ve algum aprendizado? 

O “Ney” foi mais um persona-
gem apaixonante na minha car-
reira. Sempre aprendo algo com 
os personagens que faço e com 
o Ney não foi diferente.  

Você também está no ar na nove-
la. Como você define o seu mo-
mento profissional?

Estou muito feliz com o meu 
trabalho. Vivo um momento que 
exige bastante foco e concentra-
ção. Preciso estar atento.

César Cardadeiro fez a sua última 
aparição na série Amorteamo. So-
raya Ravenle, por sua vez, é Eva 
em I Love Paraisópolis. Marcelo 
Serrado está em Tomara que Caia 
e escalado para o elenco da nove-
la Velho Chico,  e Otávio Muller é 
Breno na novela A Regra do Jogo.

Sobre o ator

Romulo Estrela iniciou a sua 
carreira interpretando o persona-
gem Minotauro em uma pequena 

participação na novela Da Cor do 
Pecado (Rede Globo), mas só teve 
o seu trabalho reconhecido ao in-
terpretar Romualdo em Essas Mu-
lheres (2005-Rede Record). De lá 
para cá, emplacou participações 
em Cobras e Lagartos, Por toda a 
minha vida, Malhação. Já contra-
tado da Rede Record, interpretou 
o primeiro vilão na televisão: Dra-
co, na trilogia Caminhos do Co-
ração, Os Mutantes e Promessas 
de Amor; além de Beth, a feia; Rei 
Davi e Balacobaco. 

intensamente a juventude liberti-
na. Eles compartilham as mesmas 
preferências musicais, o mesmo 
apartamento e os mesmos gos-
tos pessoais, além do amor por 
Bebel (Maria Casadevall/Soraya 
Ravenle). Marcos é namorado de 
Bebel, mas ela acaba vivendo um 
caso repentino com Ney. Os dois 
sofrem um acidente de carro. Ney 
fica cego e a amizade termina. Hoje, 
Ney é um cantor de brega famoso 
e Marcos é um bancário frustra-
do. Bebel, mulher de Marcos, é 
quem promove o reencontro dos 
dois. Eles percebem que mesmo 
tendo tomado rumos tão diferen-
tes, a essência continua a mesma.

O filme estreou em outubro no 
Festival do Rio. Os protagonistas 
vividos por Maria Casadevall, Ro-

mulo Estrela e César Cardadeiro 
são vistos em cenas de flashba-
ck. Ney e Marcos. O tempo passa 
e Ney, cantor brega, está rico, po-
rém  traumatizado por ter ficado 
cego após acidente. Os dois voltam 
a visitar os mesmos espaços que 
frequentavam na juventude, mas 
as coisas já não são mais as mes-
mas entre eles, principalmente 
porque Marcos sabe do caso de 
Ney com Bebel. Reunidos, depois 
de quase duas décadas, em tor-
no do leito hospitalar de Bebel, 
eles tentam entender o motivo 
da separação. 

Maria Casadevall atualmen-
te vive a Margot na novela I Love 
Paraisópolis (faixa das 19h). Rô-
mulo Estrela interpreta Roberto 
na novela Além do Tempo (18h). 
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PATRICIA CUNHA

Já são quatro anos de ativi-
dades do projeto Sexta do Vi-
nil, realizado sempre às sextas-
feiras, no Porto da Gabi, com 
Radiola Reggae & Rádio Zion 
sob o comando dos DJs Joaquim 
Zion & Marcos Vinícius. E para 
comemorar, nesta sexta-feira, 
6, a partir das 20h, o Porto da 
Gabi recebe, direto da Jamaica, 
os cantores George Dekker & 
Jackie Robinson, dois grandes 
talentos da história da música 
jamaicana, desde os anos 1960, 
em atividade.  

Desde os primórdios dos anos 
1990, o chamado boom dos dis-
cos de reggae na capital mara-
nhense sempre foi um atrativo 
para dois dos DJs/colecionadores 
de reggae, Joaquim Zion e Mar-
cos Vinícius.  Foi pela valoriza-
ção dos discos de vinil de reg-
gae e por atitude de vanguarda 
na cena de São Luís, que eles se 
reuniram para começar a tocar 
nas noites da cidade e tirar do 
anonimato- das estantes de casa 
para os bares e points da cida-

de-, os vinil de reggae  que para 
muitos estavam esquecidos.

Foi então que surgiu a pri-
meira equipe de discotecagem 
vinil do Brasil “Radiola Reggae 
& Rádio Zion”, com uma co-
leção vasta que reúne de Bob 
Marley, passando por Gregory 
Isaacs. “A equipe inclusive já 
participou de diversos eventos 
em outras cidades como Belém 
(PA), Brasília (DF), represen-
tando essa categoria que hoje 
toma conta da cena reggae de 
São Luís e tomou conta do país, 
outrora esquecido. Hoje exis-
tem centenas de equipes de vi-
nil espalhado por toda cidade 
influenciado pela gente”, co-
menta Marcos Vinícius.
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#
A República Piratini

n       Em 6 de novembro de 1836, líderes dos 
farrapos no Rio Grande do Sul proclamam a 
República Piratini. Oficiais revolucionários 
reunidos na Câmara de Piratini elegem Bento 
Gonçalves presidente da República. Os oficiais de 
três brigadas elegem João Manoel de Lima e Silva 
general e comandante das armas.

No tempo e na história

É um formato original, uma criação da nossa 
equipe, não é baseado em nada. É interativo, é 
game, é reality, é show, é improviso, é humorístico. 
O espectador vai participar bastante
Boninho - diretor de TV sobre o anúncio da Globo ontem da nova participação 
de Monica Iozzi no programa “Tomara Que Caia”, no próximo domingo. 

Cheiro de homem
A vaidade masculina vem crescendo 

e não é de hoje. Dados do Instituto Eu-
romonitor mostram que só o mercado de 
perfumaria masculina dobrou de 2009 a 
2015. E que mulher resiste a um homem 
cheiroso? Mais do que o charme, o perfume 
faz diferença na hora da conquista. Inspi-
rado nesse poder de sedução, O Boticário 
lança Malbec Noir. Outra novidade é que 
cada versão do perfume comprada até o dia 
29/11 dá direito a um cupom para concor-
rer ao sorteio de um Audi TT por semana.

Criolipólise
A empresária Iluska Suassuna, do Ateliê 

de Beleza por Aparecida Suassuna e Oligo-
flora, informa que a clínica já está agen-
dando sessões de criolipólise para o dia 
10 de novembro. A técnica destrói células 
adiposas a temperaturas negativas. O pro-
cedimento é um dos mais concorridos da 
Oligoflora por ser considerado eficaz na 
redução de gordura localizada.

 Últimos dias da caravana de humor
A “Caravana Pão com Ovo” é sucesso por onde passa, sempre com apresentações 

gratuitas em praças públicas, patrocinadas pela Cemar e governo do estado do Maranhão, 
via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e que está percorrendo 13 cidades maranhenses. Os 

atores César Boaes, Adeílson Santos e Charles Jr., por onde passam, têm levado o público 
ao delírio, com seu humor afiado, regional e muito contemporâneo. Na reta final da turnê, 
a Caravana Pão com Ovo estará ainda em Barreirinhas (7.11), na Praça do Trabalhador; no  
Maiobão (12.11), no Viva Maiobão; em São José de Ribamar (13.11), na Praça da Matriz; e 

por fim no Itapiracó (14.11), no Estacionamento do Parque.
 

• • •

Mais uma de Bieber
Depois de What Do You

Mean? e Sorry, Justin Bieber
continua se empenhando em
divulgar seu novo álbum,
Purpose. Como esperado e já
comentado na internet, ele
apresenta agora a faixa I’ll
Show You, que ganhou o
mundo com lançamento
worldwide no Spotify e que
tem a participação de Skrillex

na produção e de Josh Gudwin,
Sonny Moore, Michael Tucker e
Theron Feemster na
composição. Mais lento que os
dois primeiros, esse single é
apenas promocional (mas que
também ganha vídeo) e
liberado na pré-venda do
álbum que será lançado
oficialmente no dia 13 de
novembro.

Desfazendo boatos
Khloe Kardashian quebrou

o silêncio, novamente. Mas,
desta vez, a intenção foi
acabar definitivamente com
os boatos de que ela e o ex-
marido Lamar Odom
voltariam a ficar juntos.
Depois de o ex-atleta da NBA
ter sido encontrado
inconsciente num bordel e
levado para um hospital,
Khloe deixou claro que ainda
tinha sentimentos por ele e
que o apoiaria. Mas, apenas
isso. Por fim, a celebridade
conseguiu dar uma pausa no
tema, pelo menos por
enquanto.
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• • •

A atriz Maggie Smith, de 80
anos, afirmou estar feliz com
o fim da série Downton Abbey,
que termina em dezembro
deste ano com um especial de
Natal. “Quando terminarmos,
a Condessa de Grantham
provavelmente terá 110 anos.
Não vai dar para continuar.
Deixará de fazer sentido”,

disse a atriz em entrevista ao
programa The Graham
Norton Show. Apesar de
Downton Abbey ser assistida
por milhões de espectadores
no Reino Unido, onde é
produzida, e também em
outros países, Maggie
confessou nunca ter 
assistido a série.

Sem narcisismo

Exibido na 28ª edição do
Festival Internacional de
Cinema de Tóquio (TIFF), o
longa brasileiro Nise – O
coração da loucura ganhou o
Grande Prêmio na noite do
último sábado. Dirigido pelo
carioca Roberto Berliner, o
filme conta a história da
psiquiatra Nise da Silveira

(1905-1999), que
transformou a vida de
pacientes esquizofrênicos no
Rio de Janeiro ao combater,
nos anos 1940 e 1950, os
tratamentos violentos. No
filme, Glória Pires interpreta
Nise e ganhou o prêmio de
melhor atriz pelo papel.

Filme brasileiro premiado em Tóquio

• • •

Fantasias nota 10
Neil Patrick Harris mostrou mais uma vez como ele e sua

família são legendários quando se trata de fantasia de
Halloween. Desta vez, ele, o marido David Burtka, e os filhos
Harper e Gideon,se vestiram de Star Wars para a data. A
tradição das fantasias começou em 2011, com personagens de
Peter Pan; em 2012,  foi a vez de O Mágico de Oz; 2013 foi com
dose dupla, primeiro Alice no País das Maravilhas; depois,
monstros de filmes clássicos. Por último, no ano passado, foi a
vez de alguns personagens da DC.

• • •

Agente salvador
No Reino Unido, quem salva a bilheteria é James Bond. O 24º

longa da série mais bem-sucedida do cinema bateu recorde em
sua primeira semana em cartaz e faturou mais de 41 milhões de
libras (R$ 240 milhões). A informação veio dos produtores de
007 Contra Spectre, quarto filme protagonizado por Daniel
Craig no papel do agente secreto. O faturamento foi o dobro de
007 Operação Skyfall, que fez 20,1 milhões de libras na primeira
semana de exibição, em 2012.



MÚSICA
Marcelinho da Lua
O carioca Marcelinho da Lua se apresentará em São 
Luís, neste sábado (6) às 22h, no Mi Casa Su Casa. 
A festa de nome “Mundo da Lua” é para apenas 250 
pessoas. Com ele as bandas Garatujos, Fauzi  e os Djs 
Andrezinho Vibration e Franklin. Local: Mi Casa Su 
Casa - Rua dos Flamingos, Qd 15, casa 12 – Calhau/
Próximo ao restaurante Amendoeira. 

Projeto Música na Praça
De volta à Praça de Alimentação do Shopping da Ilha 
o projeto Música na Praça todas as terças e sextas 
feiras do mês de novembro. As terças-feiras serão 
animadas pelo Grupo Jazzencontros e as sextas pelo 
Pandha S/A, sempre às 19h. Entrada franca

Os Embalos não Tem Idade Ano VII
Para relembrar os anos 60 e 70 será realizada nesta 
sexta (6) movimentada festa na sede da Associação 
Atlética Banco do Brasil – AABB – Calhau - a partir 
das 21h. Atrações musicais: Phanda S/A; Liver Paul e 
Teresa Canto. Entrada: mesa para 4 pessoas R$ 140; 
individual: R$ 35 à venda no local do evento com 
descontos para os sócios da AABB. Informações: 
98822-8506/98204-7352/99111-8884

Encontro de Fenômenos em Rosário
Neste sábado (7)  na cidade de Rosário com Bruno 
Shinoda que cantará ao lado de Márcia Fellipe e 
Furacão do Forró em uma festa repleta de música 
boa. Local: Lava Jato Vila Pereira, a partir das 22h, 
discotecagem do DJ Rogério Mix. Ingressos à venda na 
Farbras, de Rosário e Bacabeira na Bilheteria Digital 
do Rio Poty Hotel, em São Luís. Informações: (98) 
3311-1500.

Bruno e Marrone
A dupla faz show amanhã, dia 7, sábado, no Espaço 
Reserva (Estacionamento do Shopping da Ilha). 
Ingressos: 1º lote - Tapete Vermelho Inteira R$ 140, 
Meia R$ 90, Mesa Ouro - Inteira R$ 170, Meia R$ 105, 
Mesa Prata Inteira R$ 110 /Meia R$ 75. Pista Normal 
Inteira R$ 50 | Meia R$ 25. Pontos de Venda Bilheteria 
Digital – Rio Poty Hotel e Shopping da Ilha – (98) 
3015-3017 e Lojas Claro. Informações: Whatsapp – 
(98) 8320-0001. Realização: 4 Mãos

Alexandre Canto
Alexandre Canto, no palco da AABB, neste domingo, 
dia 08 de novembro, acompanhado do maestro Alex 
Costa, a partir das 12h, animando o domingo dos 
associados e convidados com o melhor da música. 
Informações: 98804.7731 e 98892.4431

Capital do Samba
Será neste domingo, 8, às 18h, no Largo do Caroçudo, 
a segunda etapa do projeto São Luís, Capital do 
Samba, realizado pelo Grupo Madrilenus. É o evento 
o Tribuna de Samba, com a presença de Madrilenus 
e convidados como, Grupo Sindicato do Samba, 
Wilson Ilha, Chico Chinês,  Geovani Frazão e José 
Veloso. O evento é aberto ao público. Produção: 
Grupo Madrilenus. Informações: 98125-9988/98121-
0667/98741-5868

São Luís Capital do Samba
Neste sábado, 8 de novembro, às 19h, no Largo do 
Caroçudo (Madre Deus) será realizado mais uma 
edição do Projeto São Luís - Capital do Samba com 
o show “Na página da história: Uma Homenagem 
a Cristóvão Alô Brasil”. A produção é do Grupo 
Madrilenus com vários convidados  e aberto ao 
público. O projeto tem apoio da ANTARCTICA, através 
da Lei de Incentivo à Cultura (SECMA),  e terá mais 2 
edições: 2 e 13 de dezembro 2015

BARES & BOATES
Aniversário Sexta do Vinil
Aniversário de 4 anos do Projeto Sexta do Vinil no 
Porto da Gabi com os Jamaicanos GEORGE DEKKER e 
JACKIE ROBINSON diretamente da Jamaica. Dia 6 de 
novembro (sexta-feira), às 20h, no Porto da Gabi

Naquela Mesa
O Grupo Amigos do Samba, em parceria com o Grupo 
Di Kara Nova, lançam nesta sexta-feira (6) a partir das 
20h, o Projeto “Naquela Mesa Tá Faltando Samba”, 
na Choperia “Quebra Galho”, na Rua São Pantaleão/
Madre Deus, em frente aos Correios!

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

FESTAS& FESTEJOS
Ex-BBB Eliéser na Garden’s
DJ e modelo, se apresenta nesta sexta-feira (06), na 
Garden´s Pub – Ponta D’Areia, a partir das 23h. A 
festa recebe: Levada do Teco, Luckas Seabra e DJ Jr, 
Bulacha. Ingressos antecipado custa R$ 40 à venda na 
Bilheteria Digital (Rio Poty Hotel e Shopping da Ilha), 
Loja Combate Slz Grifes (Cohama) e Kloset (Ed. Mozart 
e Renascença) Informações: (98) 9 8108 – 0210. 
Realização: Garden´s Pub

Festa Halloween na Pedrita
Neste sábado (7) na Boate Pedrita as 22h30 acontece 
a festa “Halloween do Barbado Ardente”, com 
discotecagens  em todos os ritmos do DJ Patrick 
Ramos e  shows com Kaio Santos diretamente de São 
Paulo, Viviane Dias de Balneário Camboriú, Natasha 
Ferraz e a Miss Gay Cohab 2015 Tayra Wyatt. Ingressos 
no local. R$ 20 reais.

1ª Festança do Boi de Sonhos
Será realizada sábado (7) a partir das 20h na 
Associação da Caema – São Cristóvão. Programação: 
21 h - Sindicato do Samba; 23h30 - Orquestra Invisível, 
00h30, Forró Alta Tensão. Haverá apresentação de 
alguns bailarinos somente entre índias, vaqueiros 
e o pajé. Ingressos antecipados R$ 10 pelo whats e 
mercantil sonhos no São Cristóvão

La Noche Loca 
Neste sábado, 7, a Villa do Vinho apresenta a festa, 
La Noche Loca com os melhores DJs. Local: Av. São 
Carlos, no Olho D’Agua, a partir das 22h. Atração 
principal será o Projeto Game Over - Deejays e 
tequileiras - de Teresina (PI), pela primeira vez na ilha 
e mais cinco top deejays: Only Fuego, Ana Oliveira, 

Rivvs, Dyigennes Silva e Raisa Marques. Ingressos: R$ 
20/meia: R$ 10 à venda nas lojas Água de Cheiro (Rio 
Anil Shopping e Shopping São Luís).

Feijoada do Comerciário 
Neste sábado (7), a Feijoada Dançante do Comerciário 
promete animar o Sesc Deodoro das 13h às 16h. 
A agitação ica por conta da Banda Soul Samba. 
O grupo traz  em seu repertório a alma do black 
music, a raiz musical das Brasileirinhas e a cadência 
do samba. A entrada é gratuita. Informações: 3216-
3815/99991-0015

Festa na Feira da Praia Grande
Para comemorar a data a Associação dos Feirantes 
e Trabalhadores no Comércio da Praia Grande, 
realizará no domingo (8) uma grande festa, fazendo 
louvação ao santo protetor dos feirantes, São José das 
Laranjeiras, na Feira da Praia Grande, com início nas 
primeiras horas da manhã com uma salva de foguetes 
e romaria até a cidade de São José de Ribamar e, 
festejo durante todo o dia.

Festejos de N.S. da Vitória
Será realizado de 13 a 22 de novembro, na Igreja 
da Sé. Início no dia 13 com terço meditado (17h) 
e missa (18h) Todos os dias a programação se 
repete - exceção aos sábados e domingos, quando 
as missas acontecem às 17h30 (sábado) e 10h e 
17h30 (domingo). No encerramento (domingo, 22), a 
procissão em homenagem à santa acontece logo após 
a celebração das 17h30.

TEATRO
IX Semana Maranhense de Dança no TAA
Tarde Maranhense II
Espetáculo de dança com bailarinas e bailarinos de 
Companhias, Academias, Grupos e Escolas de Dança 
Maranhense (MA) nesta sexta-feira (6) às 16h – Teatro 
Arthur Azevedo – Rua do Sol, Centro Histórico.
Produção: SECMA Ingressos: Troca por 1 kg de 
alimento não perecível no dia do espetáculo

Um Corpo com Plumas no Meio da Sala
Hoje 06 (sexta) às 17h – Casa do Maranhão – Praia 
Grande - Performance de dança com bailarinas do 
grupo Bemdito Coletivo Artístico.Produção: SECMA. 
Ingressos: Troca por 1 kg de alimento não perecível no 
dia do espetáculo

O Que é Teatrodança?
Nesta sexta (6) às 18h – Teatro Alcione Nazaré. 
Performance Literária e Coreográica com bailarinas 
do grupo Teatrodança Produção: SECMA.Ingressos: 
Troca por 1 kg de alimento não perecível no dia do 
espetáculo. Classiifcação etária: 14 Anos

[Cu] rral
Hoje 6 (sexta) às 19h – Teatro Alcione Nazaré 
- Espetáculo de dança Solo Risco Coletivo/Gê 
Vianna. Produção: SECMA. Ingressos: Troca por 1 
kg de alimento não perecível no dia do espetáculo. 
Classiicação etária: 16 anos

Noite Maranhense II
Às 20h desta sexta-feira (6) às 20h. Espetáculo de 
dança com bailarinas e bailarinos de Companhias, 
Academias, Grupos e Escolas de Dança Maranhense 
(MA) – Teatro Arthur Azevedo – Rua do Sol, Centro 
Histórico. Produção: SECMA. Ingressos: Troca por 1 
kg de alimento não perecível no dia do espetáculo. 
Classiicação etária: Livre

EVENTOS
3º Festival Maranhense de Animação
Será realizado no Cine Praia Grande e Cine Teatro, de 
03 a 07 de novembro, em São Luís e mostras paralelas 
em cinco cidades maranhenses (Capinzal do Norte, 
Lima Campos, Pedreiras e Santo Antônio dos Lopes) 
Informações no site https://maranime.wordpress.com

Feijoada Halleluya 
A Comunidade Católica Shalom de São Luís promove 
domingo (8) a quarta Feijoada Halleluya na sede da 
Associação dos Magistrados do Maranhão - Avenida 
Luís Eduardo Magalhães, nº 20 – Calhau, a partir 
do meio-dia. O cantor Lúcio Cordas e banda tocará 
o melhor da MPB e MPM. Ingresso: R$ 25. Crianças 
de 6 anos a 11 anos pagam R$ 15 à venda Livrarias 
Shalom Cohajap (Rua 1, Quadra E, nº 16)e Vila 
Palmeira (Rua Gabriela Mistral nº 1001 – Antigo 
Mosteiro Beneditino).Informações:(98) 3248-6856, 
(98) 3243-1577.

Passeio Ciclístico
O CicloSesc será realizado domingo (8). Inscrições 
vão até o dia 7 de novembro nas Unidades Sesc 
Deodoro e Sesc Turismo, das 7h às 19h e das 8h às 
17h com apresentação dos RG e CPF, carteira do Sesc 
atualizada e doação de 1kg de alimento não perecível. 
Informações no www.sescma.com.br ou no telefone 
3248-8314. 

Seletivo artístico
Com o objetivo de incentivar e divulgar os valores 
artísticos a Galeria de Arte do Sesc está com 
inscrições abertas para o calendário de exposições 
2016. Inscrições podem ser realizadas pelos Correios 
ou pessoalmente na Galeria de Arte do Sesc, Avenida 
Gomes de Castro, nº 132, CEP 65020-230. Edital 
completo disponível no www.sescma.com.br 
Informações: 3216-3815/99991-0015

CURSOS & 
CONCURSOS
Inscrições em Oicinas
Estão abertas até hoje (6) as inscrições nas 8 oicinas 
que acontecerão na X Semana de Teatro no Maranhão 
de 09 a 15 de novembro,  promovida pelo  governo 
do estado e  realizada pela Secretaria de Estado 
da Cultura. Podem ser feitas na coordenação da X 
Semana de Teatro no prédio da Secretaria da Cultura, 
Galeria Naje Lajos, Rua da Estrela- Praia Grande, de 
segunda a sexta-feira, das 14h às 18h

Oicina Ser Dançante 
#Pulsação, luxo, luência, lexibilidade, equilíbrio, 
tônus, movimento poético, criação. Local: Associação 
Cultural Grupo Teatro Dança, Recanto Turu Miritiua, 
até 28 de novembro, sempre aos sábados no horário 
das 10h às 13h. Custo: R$ 60. Informações: (98) 9 
8888- 0797 grupoteatrodanca@ig.com.br     
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MALHAÇÃO
Rafaela pergunta a Maria se Miguel tem outros filhos. 
Ana estranha o comportamento de Miguel. Rodrigo 
sente raiva de Luciana e Ciça comemora. Marina 
enfrenta Bia para ficar com Nilton. Cleiton sente medo 
de se apresentar com a banda e Uodson o incentiva. O 
show da banda é um sucesso. 

ALÉM DO TEMPO
Felipe socorre Lívia. Raul desconfia do motivo de 
Bernardo ter escolhido visitar Belarrosa. Bento ofende 
Vitória. Rosa discute com Bento na frente de Alice. Lívia 
confessa a Anita que está apaixonada por Felipe e pensa 
em terminar o noivado com Pedro. Alberto lamenta ter 
cultivado o ódio de Emília por Vitória. Chico perambula 
pelas ruas e Gema o procura. 

I LOVE PARAISÓPOLIS
Na reta final da novela, o resumo dos últimos capítulos 
não estão sendo divulgados pela emissora que exibe a 
trama, a Globo

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Isabela fica preocupada com Marina e acha que Regina 
pode ter matado ela. Marina tenta fugir do galpão. 
Omar e Priscila decidem armar mais um plano. Os dois 
conversam com Dóris e dizem que existe uma fórmula 
da boa memória, mas que ela precisa guardar segredo. . 

A REGRA DO JOGO
Tóia decide devolver o anel de compromisso que 
Romero lhe deu. Juliano encontra Belisa. Adisabeba e 
Abner terminam o relacionamento. Úrsula se desespera 
ao saber que Duda engravidou de Vavá. Tina volta a tra-
balhar na casa de Oziel, que decide se afastar da moça. 
Adisabeba pede Zé Maria em namoro. 

OS DEZ MANDAMENTOS
Ramsés tenta mudar o pensamento de Nefertari, mas é 
provocado por ela e acaba concordando com a ideia de 
matar Moisés. Um oficial avisa o rei que Jahi retornou ao 
Egito. Jahi se espanta ao saber por Ramsés que Radina 
fugiu com os hebreus. Meketre confirma para Ahmós 
que realmente é pai biológico de Bak. 

BALADA 

Noite Louca com Projeto Game 
Over - Deejays e tequileiras

Oficinas, espetáculos e 
performances maranhenses

N O V E L A S

>> HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 a 20/04

TOURO 21/04 a 20/05

VIRGEM 23/08 a 22/09

LIBRA 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

PEIXES 20/02 a 20/03

AQUÁRIO 21/01 a 19/02

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

GÊMEOS 21/05 a 20/06

CÂNCER 21/06 a 21/07

LEÃO 22/07 a 22/08

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Hoje, você poderá progredir bastante, profissional e 
socialmente. Lucrará no comércio de livros e material de 
ensino, de um modo geral. As boas influências dos astros 
estarão enviando vibrações positivas, que poderão ser 
aproveitadas por você no campo sentimental.

 
Dia dos melhores para o comércio. Pode solicitar 
favores de amigos e superiores, em qualquer caso de 
dificuldades. Fluxo benéfico para viagens, sua saúde e a 
vida sentimental e amorosa. 

 
Pessoas amigas e conhecidas poderão auxiliá-lo neste 
dia. A influência astral é a melhor para fazer novas 
amizades, contatos públicos, pois estará com ânimo para 
falar e influenciar favoravelmente os outros. 

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

 
Período promissor. Seja otimista e aproveite as chances 
que surgirão agora. Pleno êxito público. Bom para os 
jogos, sorteios e loterias. Procure tirar o máximo proveito 
daquilo que as pessoas amigas possam lhe passar.

 
Muito bom dia para tratar de assuntos e negócios 
relacionados com escritos. Lucros pelo esforço 
profissional e êxito social, também se apresentarão. Dê 
valor ao seu trabalho, realizando-o com mais amor e 
carinho.

 
Dia dos mais propícios para as relações sociais e pessoais. 
Os assuntos financeiros, porém, deverão ser tratados 
amanhã, quando suas possibilidades de sucesso serão 
maiores. Bom para viagens. No amor esta fase promete 
muito romantismo.

 
Procure não criar nenhum obstáculo no que se refira 
ao amor. Procure ser otimista e os resultados serão 
satisfatórios ao final deste dia. Hoje, o período será 
bastante favorável para se relacionar com seu par 
amoroso de modo mais íntimo.

 
Este é um ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, 
em negócios ou questões ligadas ao comércio de 
materiais de ensino, de um modo geral. Sucesso social e 
amoroso, principalmente. 

 
Tensão em relação à família, podendo haver atritos e 
alguma confusão no ambiente doméstico. Aproveite a 
influência astral deste dia para conhecer o maior número 
possível de pessoas. As amizades que fizer hoje lhe trarão 
vantagens. Dia promissor.

 
Você poderá, obter lucros compensadores em negócios 
relacionados com líquidos de um modo geral e na 
aquisição de bens móveis e imóveis. O dia pode vir a ser 
excelente com referência ao plano financeiro. 

 
Os astros estarão aguçando o seu lado prático, 
reforçando a sua habilidade no trabalho. Pela influência 
da lua e do sol você estará favorecido em muitas coisas. 

Re
sp

os
ta

>> DIRETAS

Projeto Game Over tem uma apresentação bem interativa com o público ma festa 

Os Gonzagas 
Os Gonzagas retornam ao palco da Casa das Dunas – Avenida Litorânea para 

apresentação neste sábado (7), fazendo um tributo especial ao rei do baião, Luiz Gonzaga. 
E mais: Raimundinho do Acordeon e Trio Forró Pegado a discotecagem do DJ João 
Marcos. Ingressos: R$ 40 (lote promocional) estão disponíveis na Bilheteria Digital. 

Neste sábado, 7, a noite promete 
ser louca com a festa, La Noche Loca, 
da LA Produções, na Av. São Carlos, 
no Olho D’Água, a partir das 22h. 
A atração principal será o Projeto 
Game Over - Deejays e tequileiras 
- de Teresina (PI), que tocam pela 
primeira vez na ilha.

E o agito será mantido com o 
som da DJ Ana Oliveira que promete 
tocar um pop caliente e EDM para 
não deixar ninguém parado. O DJ 
Rivvs com um set de electropop e 
indie rock, DJ Only Fuego com os 
hits do momento e Dyogennes Sil-
va fazendo uma mistura de ritmos 
do funk ao forró.

A produtora da festa Lusianne 
Assunção afirma que o sábado não 

será o mesmo. ̈ A nossa proposta é 
trazer uma opção de festa diferen-
te, o projeto Game Over tem uma 
apresentação bem interativa com 
o público, a tequila será dobrada a 
noite toda e claro muita boa músi-
ca com os nossos DJs, certamente a 
noite será ‘loca’”, declarou Lusianne.

Os ingressos podem ser adqui-
ridos nas lojas Água de Cheiro (Rio 
Anil Shopping e Shopping São Luís).  

Anota aí 

O quê? Festa La Noche Loca
Quando? Sabado, 7,  a partir das 22h
Onde? Av. São Carlos (Olho D’Água)
Quanto? R$ 20,00 (Meia R$ 10,00

SEMANA DA DANÇA

A sexta-feira será movimentada 
para os participantes e organizado-
res da IX Semana Maranhense de 
Dança que acontece em São Luís, 
aberta na terça-feira e se estende até 
o domingo (8), com realização de 
oficinas e apresentação de espetá-
culos, performances e intervenções 
nos espaços do Teatro Arthur Aze-
vedo, Teatro Alcione Nazaré, Casa 
do Maranhão, Praça Nauro Macha-
do, Ballet Olinda Saul e Academia 
Viva Água.

Na nona edição, a Semana Mara-
nhense de Dança, promovida pelo 
governo do estado e realizada pela 
secretaria de estado da Cultura (Sec-
ma), visa a integração entre os grupos 
e companhias e a troca de conheci-
mentos e técnicas no aprimoramen-
to do estudo da dança, bem como a 
formação de plateia quando os es-
petáculos são direcionados ao pú-
blico específico de escolas.

Os espetáculos que são apre-
sentados nos teatros e espaços fe-
chados o público terá acesso com 
a troca de ingresso por 1 quilo de 
alimento não perecível, no dia do 

espetáculo a partir das 14h nas bi-
lheterias. O palco do Teatro Arthur 
Azevedo recebe programação espe-
cial com participação de bailarinos 
maranhenses às 16h com a Tarde 
Maranhense 2, com 17 coreografias 
que serão apresentadas por várias 
escolas.

A Casa do Maranhão recebe às 
17h o grupo Bemdito Coletivo Artís-
tico,  com a performance  “Um Corpo 
com Plumas no meio da sala” que 
será apresentado pelo bailarino Layo 
Bulhão, com indicação para acima 
de 16 anos. “Um corpo com plumas 
no meio da sala” dialoga com visu-
alidade e a ausência da luz, com a 
criação de imagens outro e suas reais 
percepções. Cria possibilidades de 
criação dramatúrgicas transitórias 
entre a descrição e as percepções de 
cor, sabor, texturas, aromas.

Enquanto no Teatro Alcione Na-
zaré, às 18h, será apresentada a per-
formance literária e coreográfica “O 
que é Teatrodança?”, com elenco de 
bailarinos/atores do Grupo Teatro-
dança Angelo Gonzaga, Júlia Emí-
lia, Luciana Santos e Victor Vieira. 
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G I RO
                       Eu posso ser 
candidato outra vez
Do ex-presidente Lula - em entrevista, revelando o que todos sabem

Vai faltar combustível?
Ontem o fantasma do desabastecimento - de com-

bustível - circulou nas boas rodas. Mas o Sindcombus-
tíveis do Maranhão tratou logo de desanuviar o boato. 
A greve dos petroleiros, diz, não ameaça o abasteci-
mento. A grande ameaça vem da greve dos caminho-
neiros, programada para começar dia 9 de novembro.

R$ 1,7 tri em imposto
O valor dos impostos pagos pelos brasileiros des-

de o primeiro dia deste ano atingiu a marca de R$ 
1,7 trilhão por volta das 12h10 de ontem, segundo 
o Impostômetro. A soma seria suficiente para pagar 
mais de 2,1 trilhões de salários mínimos, comprar 
mais de 21 milhões de ambulâncias equipadas ou 
construir mais de 48,5 milhões de casas populares, 
segundo cálculos da ACSP.

Alessandro voltou
"Eu tô com o novo C3. E você? Vai continuar andando de Gol?". A fra-

se é do (famoso e polêmico) empresário Alessandro Martins, que agora 
é o diretor-presidente da concessionária da Citröen no Maranhão. Ele 

viralizou nas redes sociais após gravar o vídeo divulgando a marca.

Mandando bem
João Marcelo Souza (PMDB), deputado federal, é agora 

vice-líder do PMDB na Câmara. Foi indicado pela partido. 
O cargo o faz mandar igual o atual líder, Leonardo Piccia-
ni (PMDB/RJ). E na ausência dele, Marcelo irá orientar a 
bancada na hora do voto e se reunir com os demais líderes.  

60 denúncias na Suíça
Autoridades suíças apresentaram mais de 60 denúncias 

por lavagem de dinheiro envolvendo pessoas ligadas ao es-
cândalo da Petrobras. A informação faz parte do Escritório 
de Combate à Lavagem de Dinheiro da Suíça, que repassou 
as informações para o Ministério Público da Suíça, mas sem 
citar os nomes dos denunciados.

Na linha oposta
Lula não quer a CPMF. Segundo ele, mais vale uma polí-

tica forte de crédito, que ajudaria e muito o setor produtivo. 
Ele também considerou um equívoco congelar o preço da 
gasolina em 2012 e criticou a política de desoneração de-
senfreada da presidente Dilma. De 2010 a 2018, foram mais 
de R$ 500 bilhões em desonerações. 

Contra a 'escravidão'
Além da cassação do registro de ICMS, a lei que 

pune empregadores que submetem seus funcioná-
rios à condição de escravidão irá impedir que as 
empresas atuem no mesmo ramo ou que abram 
nova atividade econômica por exatos dez anos. A 
lei, de autoria do deputado Othelino Neto, foi pro-
mulgada ontem pela Assembleia. A ex-governadora 
Roseana havia vetado o projeto de lei.

Cálculo da aposentadoria
Você já entendeu o complicado cálculo das novas regras para aposen-

tadoria? Um exemplo pode ajudar. O sistema agora é por pontos: 85 para 
mulheres e 90 para homens. Ou seja, como o número de pontos é igual à 

idade da pessoa mais o tempo de contribuição com o INSS, uma mulher de 
53 anos que tiver trabalhado por 32 anos soma 85 pontos e já pode receber 
aposentadoria integral. O mesmo vale para um homem de 59 que tiver tra-

balhado por 36 anos, somando assim 95 pontos. Entendeu?
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POLÍCIA[ [

U
ma operação da Supe-
rintendência Estadual 
de Investigações Crimi-
nais (Seic) culminou na 

prisão, em Zé Doca, de uma qua-
drilha especializada em assaltos a 
agências dos Correios. Os presos 
foram identificados como Walis-
son Ferreira Damasceno, de 24 
anos; Marcos Vinícius da Silva, 
de 23; Ronaldo Maria Amorin, de 
26; Aldo de Souza, de 24 anos, e 
Kércia Santos Gama. Todos são 
moradores da região metropo-
litana de São Luís. 

De acordo com informações 
repassadas pelo delegado Tiago 
Bardal, os suspeitos alugavam 
um carro na região metropolita-
na de São Luís e partiam para o 
interior do estado para praticar 
os assaltos. 

A quadrilha realizava o assal-
to e voltava no mesmo dia para 
a Grande Ilha. Após devolver o 
carro alugado, o grupo dividia 
o dinheiro roubado.

SEGURANÇA

Polícia apresenta 
assaltantes de Correios
Operação da 
Superintendência 
Estadual de 
Investigações 
Criminais (Seic) 
prende cinco 
suspeitos de 
assaltos no interior

Walisson, Marcos Vinícius, Ronaldo, Aldo e Kércia foram presos em Zé Doca 

Presos 
foragidos

 A polícia constatou 
que ao menos um dos 
integrantes da quadrilha, 
Ronaldo Maia Amorin, 
deixou Pedrinhas na saída 
temporária do Dia das 
Crianças e não retornou 
mais. Outro integrante, 
Aldo de Souza, preso por 
roubo qualificado, estava 
em prisão domiciliar. 
Kércia Santos Gama é 
a única do bando sem 
antecedentes criminais.

Olheira do bando

 Kércia Gama exercia a função de “olheira” da quadrilha. Observava 
a cidade, o movimento e avisava ao resto do bando. O delegado 
Tiago Bardal explicou que os bandidos entravam nas agências um 
pouco antes delas fecharem, em horário de pouco movimento. Eles 
rendiam os trabalhadores, roubavam todo o dinheiro e voltavam 
para São Luís. Os presos foram encaminhados para a sede da Seic, 
localizada no Bairro de Fátima.

A polícia disse que os cinco 
foram presos em flagrante, no 
momento em que se prepara-
vam para assaltar a agência de 
Zé Doca. Os suspeitos percebe-
ram a movimentação policial e 
ainda tentaram fugir, mas foram 
presos. Com eles, a polícia apre-
endeu dois revólveres calibre 38.

DESABAFO

Estudante cria “Diário de Assaltos”
 Trechos do “Diário 
de Assaltos”

Vidas em Perigo

3 de setembro: “Combo: 
Assalto/sequestro” - após 
um dia de rotina, estudantes 
e trabalhadores pegam o 
ônibus Nova Terra-Maiobão no 
Terminal de Integração Praia 
Grande. Dois bandidos armados 
anunciam assalto na Estrada 
de Ribamar. Recolhem todos 
os pertences, como cordões, 
bolsas, carteiras, relógios e 
celulares dos passageiros. 
Ameaças de morte e terror 
psicológico, foram 30 minutos 
de pânico. Com arma apontada 
pra minha cabeça, o assaltante 
pede meu celular: “Entrega o 
celular ou eu meto uma bala 
no meio da tua testa”, disse um 
dos assaltantes. Obrigam o 
motorista a seguir viagem a um 
ponto sem iluminação e deserto 
da estrada, bem longe do nosso 
destino inicial. Eles descem, os 
passageiros choram.

13 de setembro: “Minha 
faca, meu direito” - no bairro 
da Aurora, quatro jovens de 
mochila, anunciam assalto no 
ônibus lotado. A exigência era 
que todos entregassem seus 
celulares. Um rapaz no fim do 
ônibus conta que não possui 
celular, e logo recebe um tapa 
na cara e empurrões. Os gritos se 
tornam angustiantes. Já próximo 
ao cobrador, outro assaltante 
gritando: “Recolhe os celulares 
do restante dos passageiros”. 
Uma mulher é abordada, sendo 
agredida nas costas. Ela chora de 
medo. Um outro passageiro tem 
a faca apontada no pescoço até 
que o coletivo pare em um ponto 
exigido.

*Jorge Severino, estudante 
universitário  relata as expe-
riências de medo, agressão e 
assaltos nos coletivos da ilha 
de São Luís, nas redes sociais, 
principalmente os que ele vi-
venciou da empresa Transre-
quinte, que atua na área da 
Vila Sarney, em São José de 
Ribamar. 

Ele esteve presente em oito 
assaltos a coletivos nos últimos 
três meses, sendo que sete fo-
ram na linha Nova Terra/Via 
Maiobão-Centro de São Luís. 
De tantos assaltos que presen-
ciou, o rapaz criou um “Diário 
de Assaltos”.

Na manhã de ontem, Jor-
ge Severino foi vítima de mais 
uma grave agressão, enquan-
to estava no coletivo. Um ho-
mem entrou pela porta de trás 
e ameaçou passageiros exigin-
do que lhe entregassem celu-
lares e bolsas. Jorge, que esta-
va sentado, foi agredido pelo 
bandido, sofrendo arranhões. 
“Acredito em Deus, e só um mi-
lagre pode definir o que tenho 
passado nos últimos meses. 
Aos que utilizam o transpor-
te coletivo em São Luís e pelas 
experiências já vividas, digo 
que evitem os coletivos, em 
especial nos dias de quintas, 
sextas e sábados, no período 
da noite. O fato de presenciar 
tantos crimes já me fez criar um 
diário de assaltos, onde coloco 
características físicas, cor da 
roupa, horário e bairro. Reagir, 
nunca!”, pontuou o estudante.

Medo de trabalhar
Uma cobradora relatou à re-

portagem que vive com medo, 

mas cumpre a escala noturna 
de trabalho, porque, segundo 
ela, os assaltantes não querem 
a renda do veículo. Apenas as-
saltam os passageiros. “Tudo 
o que estamos tentando fazer 
é o nosso serviço. Eles evitam 
mexer com os cobradores por-
que a gente já reconhece quem 
são e não levam a renda do 
ônibus, pois é pouca. O inte-
resse são os celulares. Todo 
mundo precisa fazer o bole-
tim de ocorrência, só assim as 
coisas podem melhorar”, disse 
a funcionária da empresa de 
transporte.

Vítimas reconhecem

A estudante Daylane Rodri-
gues conversou com a reporta-
gem e revelou que já escapou 
de um assalto após ameaças de 

um bandido que reconheceu 
de um assalto anterior. “Sem-
pre fico atenta a quem entra 
e sai do ônibus. Quando ele 
subiu na Avenida Cajazeiras, 
reconheci logo, era o mesmo 
que duas semanas antes as-
saltou e desceu no bairro do 
João Paulo. Eles assaltam em 
bando”, informou.

Número de assaltos

O Sindicato dos Rodoviá-
rios do Maranhão informou à 
reportagem que, até o mês de 
setembro, foram 320 assaltos 
registrados na Grande Ilha. Pro-
curada pelo jornal, a empresa 
Trasrequinte não respondeu 
aos telefonemas e e-mail.

* Jorge Severino é um nome fic-
tício usado pela reportagem para 

resguardar a integridade da vítima

320 assaltos foram registrados este mês pelo Sindicato dos Rodoviários 


