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  Marés   Bastidores
Quando José Sarney se mobiliza para 
uma “visita de cortesia” ao diretório 
regional de seu partido, o PMDB, na-
turalmente que não estava interessado 
apenas em matar a saudade da vivên-
cia político-partidária.

À frende de produtora que 
trabalha especificamente com 
a cultura afro e a música negra, 
o produtor cultural  Rayde-
nisson Sá, antecipa detalhes 
do show Terra de Encantaria.

  Opinião

Domicílio eleitoral e domicílio civil 
Flávio Braga

Inflação:  a guerra perdida
Nossa Visão

Medalha verde-oliva
Aldo Rebelo

O velho casino, cansado de guerra!
Linhares de AraújoSebastião Jorge

O grande orador

  DOMINGO, 8 DE NOVEMBRO DE 2015

TV

Reflexões sobre o estilo de vida urbano
Luis Cláudio

Em busca da estabilidade

A deterioração do mercado de trabalho continua levando mais pessoas a apostar as fichas no serviço público. Nem mesmo os fins de semana 
e feriados esvaziam os cursos preparatórios. Algumas escolas que oferecem aulas intensivas de conteúdos atraem muitos estudantes. Não é 

para menos. Em todo o país, há, pelo menos, 15.452 vagas distribuídas entre 185 concursos para todos os níveis de escolaridade.
PÁGINA 6\GERAL

 Impar
José Sarney inicia manobra para res-
gatar o que sempre considerou seu: a 
Fundação da Memória Republicana, 
com sede no Convento das Mercês. O 
ex-presidente tem apego sentimental 
pelo acervo.

  Giro

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

Ano LXXXIX  Nº 34.441

Conheça o 
CrossFit

Um novo programa de 
treinamento de força e  

condicionamento geral, 
que garante maior oti-

mização de todas as ca-
pacidades físicas e que 
tem conquistado adep-

tos em São Luís.
SUPLEMENTO

MODA
Confira o ensaio 

do badalado 
e-commerce 

Fabrique Store  
ELITE/PÁGINA 3

ENTREVISTA
Carvalho Neto, 

empreendedorismo 
em empresas de 

alimentação  
ELITE/PÁGINA 4

Governador visita obras de 
recuperação de rios e praias 

Mais de 15 mil vagas estão 
abertas em 185 concursos   

NOVEMBRO AZUL

Superação e luta, 
sem preconceitos 
contra o câncer

No mês dedicado à saúde do homem, 
O Imparcial conta histórias de alguns 

que aprenderam a lutar pela vida, após a 
descoberta da doença.

URBANO

Um documento de 62 páginas, enviado pela 
Procuradoria-Geral da República (PGR) ao gabi-
nete do ministro Teori Zavascki, está provocando 
grande reboliço no meio político. Em determi-
nado trecho do documento, políticos do PMDB 
são citados como envolvidos em negócios sus-
peitos com empresas estatais. Entre eles, o sena-
dor pelo Maranhão Edison Lobão. PÁGINA 2\POLÍTICA

Documento denuncia 
políticos do PMDB 
envolvidos em negócios 
suspeitos com empresas

LAVA-JATO

Nova iluminação valoriza ruas  
e casarões no Centro Histórico  

URBANO\PÁGINA 2 PÁGINA 6\GERAL

Atlético-GO possui 
vantagem em jogos 
contra o  Sampaio 

 Moto projeta fontes  
de recursos para   

equilíbrio financeiro

SUPERESPORTES 4

SUPERESPORTES 4

  Novo superintendente de Investigação Criminal, Thiago Bardal,  fala sobre os desafios  da pasta  SEGURANÇA URBANO\PÁGINA 3

Nus...
Conheça reality shows 
que apostam em colo-
car os participantes em 
ações perigosas, ves-
tidos ou não, como o 
"Largados e pelados".
SUPLEMENTO
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Em busca do emprego público

A deterioração do mercado 
de trabalho continua levando 
mais pessoas a apostar as fichas 
no serviço público. Nem mesmo 
os fins de semana e feriados es-
vaziam os cursos preparatórios.

Algumas escolas que ofere-
cem aulas intensivas de conteú-
dos atraem muitos estudantes. 
Não é para menos. Em todo o 
país, há, pelo menos, 15.452 va-
gas distribuídas entre 185 con-
cursos para todos os níveis de 
escolaridade.

O sonho de obter a estabili-
dade no serviço público moti-
vou Cristiane Rocha, de 30 anos, 
a abandonar o emprego como 
administradora, há quase um 
ano, para se dedicar aos estu-
dos. “Eu observava as empresas 
demitindo, mas não imagina-
va que a situação do país fosse 
chegar ao cenário em que está. 
Isso me motiva a estudar ainda 

O sonho de obter estabilidade no serviço público tem motivado muitas pessoas a abandonar seus antigos empregos e se dedicar aos estudos 
em cursos preparatórios espalhados em todo o país, a fim de conquistar uma vaga nos diversos concursos previstos para os próximos anos

15.452

distribuídas entre 185 
concursos para todos os 
níveis de escolaridade

VAGAS

As obras de 
saneamento irão 
mudar os graves 
erros cometidos 

contra o Meio 
Ambiente e contra a 
população da nossa 

cidade

Flávio Dino, 
governador

meu material de estudo vai jun-
to”, acrescenta.

A autocobrança excessiva 
não é sadia, alerta Clayton Natal, 
professor de Língua Portugue-
sa de cursinhos preparatórios. 
Na avaliação dele, é importan-
te aos candidatos estratégia de 
estudo e foco nas disciplinas 
em que têm pouco domínio.

Com a proximidade das pro-
vas para o TJDFT, em dezembro, 
Natal recomenda que os alu-
nos façam e refaçam exercícios 
e provas anteriores do Centro 
Brasileiro de Pesquisa em Ava-
liação e Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cebraspe), o anti-
go Cespe, a banca examinado-
ra responsável pela seleção. “O 
edital foi lançado em outubro. 
É pouco tempo para dominar 
toda a teoria. A prioridade é 
entender como a banca cobra 
os conteúdos”, destaca.

SANEAMENTO

O governador Flávio Dino vi-
sitou ontem as obras do progra-
ma Mais Saneamento, que tem 
como um dos objetivos despo-
luir o Rio Pimenta, o Rio Claro, 
a Lagoa da Jansen e recuperar 
a balneabilidade das praias de 
São Luís.

Ao lado da equipe técnica da 
Caema, o governador visitou as 

intervenções feitas pelo Governo 
do Estado no Rio Pimenta, onde 
foi implantado 30km de rede co-
letora e 5km de interceptor com 
a finalidade de tratar o esgoto 
na região e impedir o seu esco-
amento no litoral da capital ma-
ranhense.

 “Temos um grande desafio de 
ampliar a coleta e o tratamento 

esgoto em São Luís. Temos apenas 
4% da ilha com esgoto tratado e 
isso é resultado de anos de des-
caso com a rede de tratamento. 
Passo a passo caminhamos para 
recuperar os rios e a balneabili-
dade das praias. As obras de sa-
neamento irão mudar os graves 
erros cometidos contra o Meio 
Ambiente e contra a população da 

nossa cidade”, disse Flávio Dino.
Na visita, o morador Antonio 

Marcos relatou ao governador as 
mudanças que ocorreram no Rio 
Pimenta ao longo de 20 anos. “ 
Hoje a situação está muito dife-
rente. Quase não tem mais pei-
xes, não conseguimos banhar. 
Temos muita esperança de que 
o rio volte a ficar limpo”, disse 

Marcos.
No mesmo dia, o governa-

dor visitou as obras de sanea-
mento que tem como objetivo 
eliminar até o final deste ano, de 
12 dos 27 pontos de poluição da 
Lagoa da Jansen. O presidente 
da Caema, Davi Telles, afirmou 
que até junho de 2016 todos os 
27 pontos de poluição da Lagoa 

serão retirados.
 “Todas essas obras de des-

poluição são fundamentais para 
a nossa cidade. Estamos traba-
lhando incessantemente para 
recuperar os rios e praias de São 
Luís ”, disse Davi Telles, presi-
dente da Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Maranhão 
(Caema).

Recuperação de rios e praias

mais”, afirmou.
Ela espera substituir o antigo 

salário, de R$ 2 mil, pela remu-

neração  melhor na áréa publica. 
Ela se dedica em período integral 
para o certame. E, para garantir 

o futuro, não vai descansar nem 
mesmo após as provas.

Nas manhãs e noites, Cris-

tiane estuda em um curso prepa-
ratório, dedicando as tardes para 
a revisão. “Fico desesperada para 
passar logo e tirar esse peso das 
minhas costas”, disse ela, que dei-
xou de desfrutar do lazer no feria-
do, para estudar. “Pretendo ir no 
Natal, mas não sem levar meus 
livros e apostilas. Para onde vou, 

O governador Flávio Dino visitou na manhã de sábado  as obras de saneamento e despoluição  de rios e praias 

Cada vez mais pessoas se preparam para disputar uma vaga no serviço público em busca de estabilidade



7São Luís, domingo, 8 de novembro de 2015//
w w w . o i m p a r c i a l . c o m . b r



8 // São Luís, domingo, 8 de novembro de 2015

G I RO
                 Não é possível que o fiel 
fale de pobreza e dos sem-teto 
e leve uma vida de faraó

Papa Francisco

Por onde andou Murad? 1
O ex-secretário Ricardo Murad pareceu 

se doer com o especial sobre o Maranhão 
transmitido pelo Globo Repórter e tentou 
jogar areia na boa repercussão do progra-
ma. "Se fosse nos Estados unidos teríamos 
um Parque Ecológico que daria de pau na 
Disney. Mas aqui é o Maranhão do Brasil, 
sem ideias, sonhos e imaginação". 

Por onde andou Murad? 2
Diante da declaração, os governistas 

se perguntavam: 'Por onde andou Murad 
que não teve essa ideia antes?'. O secre-
tário de Relações Institucionais, Márcio 
Jerry, demonstrou impaciência e indig-
nação com a declaração. "Ele é só um 
idiota. Nada mais!", escreveu.

Senador 
Lobão...

O senador Lobão 
(PMDB-MA) está mais 
encrencado na Opera-
ção Lava-Jato do que pa-
rece? É o que revela repor-
tagem da Revista Época, 
que teve acesso à delação 
de empreiteiro que com-
promete profundamente o 
maranhense. "Se o assun-
to envolvia propina para 
o PMDB, era com Edison 
Lobão que se tratava".

Sarney e a memória
José Sarney inicia manobra para resgatar o que sempre con-

siderou seu: a Fundação da Memória Republicana, com sede no 
Convento das Mercês. O ex-presidente tem apego sentimental 
pelo acervo, que remonta sua passagem pelo Palácio do Planalto 
(foto). A ideia agora é federalizar a Fundação, passando-a para as 
mãos do governo federal. O que, para bom entendedor, é como 
se retornasse ao domínio do próprio Sarney.

D
IV
U
LG
A
Ç
Ã
O

EBC

...e a delação
Antes da condenação pública, é pre-

ciso cautela, porém. De delação a se ob-
ter prova factível há um longo caminho 
a ser percorrido pelo Ministério Público 
e pela Justiça. O fato novo, porém, é que 
os procuradores apontam o ex-ministro 
de Minas e Energia como a "intersecção" 
entre duas investigações em andamento: 
na Petrobras e na Eletronuclear.

E agora, FHC?
Segundo o modesto falastrão Lula, o 

ex-presidente FHC morre de inveja do 
sucesso dele. O comentário foi feito pelo 
petista em entrevista ao SBT. No mesmo 
dia em que vazou a informação da Polí-
cia Federal que a empreiteira Odebrecht, 
enfiada até o talo nas fraudes da Lava-
Jato, doou quase 1 milhão ao Instituto 
Fernando Henrique Cardoso.

Vale cai
A tragédia provoca-

da pelo rompimento de 
duas barragens de re-
jeitos da Samarco, so-
ciedade entre a Vale 
(50%) e a anglo-aus-
traliana BHP Billiton 
(50%), fez as ações da 
mineradora brasileira 
desabarem. Apesar da 
reação negativa do mer-
cado, o impacto finan-
ceiro para a Vale tende 
a ser limitado. As ações 
ordinárias (ON) da Vale 
encerraram a sexta-fei-
ra com queda de 7,55% 
na Bolsa de São Paulo, 
enquanto as PNA ca-
íram 5,70%, arrastan-
do o Ibovespa para uma 
perda de 2,35%.

Pedido de prisão
 Justiça de Portugal resolveu ir à caça do ex-

presidente Lula. Pediu a prisão dele por suspei-
tas de corrupção no envio de R$ 700 milhões 
oriundos de Portugal e direcionados para a cam-
panha do ex-presidente. A doação foi feita pela 

Portugal Telecom, com recursos 
públicos do governo Português, 

o que seria um crime federal. 
O processo corre em segre-

do de Justiça e o STF so-
licitou mais informações 
antes de analisar o pedi-

do de prisão. Lula, por 
ser ex-presidente, 

mantém foro 
privilegiado.
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Cidade de Deus 

O Cidade de Deus - 10 Anos 
Depois, de Cavi Borges e Luciano 

Vidigal. O filme investiga o destino 
dos atores que participaram do 

premiado filme, dirigido por 
Fernando Meirelles e Katia Lund.

Impar 7  

Entre encantados
e encantarias 

SETE PERGUNTAS// RAYDENISSON SÁ
Você nasceu dentro da religião de tam-
bor de mina?

A minha tia era dona de terreiro e fa-
leceu em 1998. Do falecimento dela até 
2006, quando entrei para o Centro de 

Cultura Negra, eu vivia na igreja católica. Até 
que me encontrei no CCN cultural e religiosa-
mente. Foi lá que me identifiquei.

Você criou a produtora para divul-
gar a música e a religião afro. Sofre 
preconceito?

Profissionalmente não.  Não sofro 
resistência para realizar meus shows. 

Música não tem cor. O objetivo da produtora 
é o enfrentamento à intolerância religiosa, ao 
preconceito racial.

Nos shows que você realiza já acon-
teceu algo inusitado?

De alguém “cair”? (risos). Não. Nun-
ca aconteceu. Mas acho que nesse, 
Terra de Encantaria, vai. Acho que 

pode acontecer algo dessa vez, porque vamos 
mexer com espiritualidade.

Muitos shows que você produz são 
gratuitos...

A Negro Axé é uma ferramenta. 
Quando os artistas precisam de mim 
eu também coopero. Muitas vezes eles 

não recebem cachê. Contamos com ajuda de 
alguns apoios, mas às vezes o dinheiro não dá 
nem para pagar as contas... (risos)

Mas você continua produzindo...
O que nos move é o amor que te-

mos pela religião. Os católicos não fa-
zem a Via Sacra? Os evangélicos não 
tem as Cruzadas? Mas a gente não 

vê facilmente manifestação afro nas ruas, por 
isso fazemos essas produções, porque ama-
mos, porque nós somos de religião de matriz 
africana.  E vem mais coisa por aí!

O quê, por exemplo?
Em 2016 nós vamos realizar o pro-

jeto Festival de Música Negra. Serão 
três dias e três shows por dia, sedo 
dois locais e um de expressão nacio-

nal. E também estamos tentando viabilizar a 
criação de um estúdio e de um selo para que 
os artistas possam utilizar sem precisar pagar. 
Porque tem muitos artistas que gravam o CD, 
mas na hora de finalizar não conseguem. Que-
remos viabilizar isso. 

Sobre o show Terra de Encantaria?
Uma homenagem para os encan-

tados. São com os artistas Alessandra 
Loba, Andrea Frazão, Gisele Padilha, 
Heriverto Nunes, Marco Duailibe, Mau-

ro Cesar e Maria Vitoria, sob a direção do músi-
co Erivaldo Gomes. Esses artistas sempre têm 
participado das nossas produções, a maioria é 
da religião afro, e a novidade é a Maria Vitória, 
cantora mirim que vai cantar para os encanta-
dos crianças. Sempre em nossos shows colo-
camos alguém novo para as nossas produções. 
A direção espiritual é do meu pai de santo Ylê 
Ashé Oba Yzoo Ayzam, bem como o repertório 
que foi guiado por ele. 

Editor: SAMARTONY MARTINS       samartonymartins@gmail.com 

A frente da Negro Axé, desde 2006, produtora que trabalha especificamente com a cultura afro e a música negra, o produtor cultural 
Raydenisson Sá, atencipa detalhes do show Terra de Encantaria, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra

PATRICIA CUNHA

E
m novembro, quando se 
comemora, dentre outras 
datas, o Dia Nacional da 
Consciência Negra, a pro-

dutora Negro Axé  apresenta o 
show Terra de Encantaria, dia 
19, com entrada franca. O espe-
táculo musical que irá saudar os 
caboclos e encantados das re-
ligiões de matriz africana será 
em palco armado no Anfiteatro 
Beto Bittencourt (Praia Gran-
de), com a presença dos artistas 
Alessandra Loba, Andrea Frazão, 
Gisele Padilha, Heriverto Nunes, 
Marco Duailibe, Maria Vitoria e 
Mauro Cesar, sob a direção  do 
músico Erivaldo Gomes. 

A direção religiosa é de Ylê 
Ashé Oba Yzoo Ayzam. As en-
tidades Cravo Roxo, Mariana, 
Tupinambá, Rei Sebastião, Rei 
Bandeira, Légua, Rosa Meni-
na, Menina da Ponta da Areia, 
João de Una, Manezinho, den-
tre outras, serão reverenciadas 
no show.

Idealizado pelo graduado 
em Direito e produtor cultural 
Raydenisson Sá, esse é só mais 
um dentre os inúmeros eventos 
realizados pela produtora em 
reverência à religião de matriz 
africana e ao negro.

Negro Axé é o nome de uma 
música de autoria de Marco Du-
ailibe, de 2012, e que foi gravada 
pela cantora Célia Sampaio. A 
escolha do nome, segundo Ray-
denisson, que produz desde 2006 
(quando tinha 15 anos), foi por 
ter tudo a ver com a proposta da 
produtora que é trabalhar espe-
cificamente com a cultura afro 
e a música negra. “Só que o le-
que vai se abrindo e nós fomos 
realizando pautas, mas a neces-
sidade que eu vi foi de utilizar a 
música como forma de reverên-
cia, de chamar a atenção para 
o preconceito que sofremos. A 
música faz esse enfrentamen-
to”, assegura o produtor.

Com quase trinta produções 
em pouco tempo de existência e 
a maior parte delas gratuita, ou 
a preços populares, o produtor 
acredita que tenha consolidado 
o nome da produtora por causa 
do diferencial que apresenta no 
segmento específico da música 
negra, de trabalhar com artistas 
negros, em sua maioria, e por 

exaltar a religiosidade de ma-
triz africana, a qual pertence o 
tambor de mina.

Trabalhando quase sempre 
com o mesmo time de artistas 
em produções coletivas, a pro-
dutora abre possibilidades para 
trabalhos desconhecidos ou pou-
co conhecidos, considerando a  

qualidade técnica e estética em 
nível viável e diferenciado,  dos 
que dedicam a vida numa valo-
rização do trabalho artístico em 
suas especificidades e riqueza 
rítmica.

O produtor destaca que dá 
vez e voz a artistas locais com 
potencial nem sempre tão apro-

veitados, e cita Camila Boueri 
(Show Clara e Elis, outubro de 
2013). “O nosso trabalho é  só 
com a cultura maranhense, va-
lorizar, exaltar, dar oportunida-
de de trazer novas pessoas para 
o nosso meio. Foi o caso da Ca-
mila Boeuri que considero uma 
intérprete  e tanto e que fez um 
show com a gente levando o te-
atro ao delírio”, elogia.

Terra de Encantaria
O show Terra de Encantaria 

tem o direcionamento espiritu-
al do pai de santo de Raydenis-
son, Ylê Ashé Oba Yzoo Ayzam. 
A última produção em agosto, 
o show Ayabás, era para exaltar 
os orixás, desta vez a homena-
gem é para os encantados e suas 
nações ou famílias. “O show vai 
saudar as famílias e entre um 
show e outro vai haver narração 
sobre as famílias feita pela atriz 
Lúcia Gato”, conta Raydenisson.

Antes do show, porém, a pro-
dutora realiza ainda a Missa dos 

Quilombos, dia 14, às 17h30, na 
Igreja Santo Antônio (Centro). 
A Missa dos Quilombos  é uma 
missa afro celebrada pela igreja 
católica no período de novembro 
pelo Dia Nacional da Consciência 
Negra, e é a primeira vez que vai 
ser realizada em São Luís. A mis-
sa tem todos os traços da cultu-
ra afro, desde os cantos que são 
acompanhados por tambores, 
até a decoração da igreja. Povo-
ados e quilombos de todo o es-
tado virão participar da Missa. 

Algumas produções
n Show Essas Pérolas Negras, com vários artistas maranhenses (janeiro/2011);

n Show de lançamento do DVD Sucessos, da cantora Teresa Canto, (junho/2012);

n Show de lançamento da Banda Ajayô (agosto/2012);

n Show Estrela Luminosa (maio 2012/2013/2014/2015);

n Show Clara & Elis (outubro/2013);

n Show Aos nossos mestres. (março/2014);

n Show Odoyá – Cânticos para Iemanjá (fevereiro/2015);

n Show Ayabás. Com Alexandra Nícolas, Célia Sampaio, Fátima Passarinho, 

Gisele Padilha, Lena Machado e Rosa Reis (agosto/2015);

n Show Um samba pra Henrique (setembro/2015);

n Show Cidadão do infinito (setembro/2015)

TZÃO DE VELHO

Madrilenus e convidados no Tribuna do Samba
PATRICIA CUNHA

Será neste domingo, 8, às 
18h, no Largo do Caroçudo 
(Madre Deus), a segunda etapa 
do projeto São Luís, Capital do 
Samba, realizado pelo Grupo 
Madrilenus. O evento  Tribu-
na de Samba (Tzão de Velho 
Especial) terá edição especial 
com a presença de Madrilenus 
e dos convidados: Grupo Sin-
dicato do Samba, Wilson Ilha, 
Chico Chinês,  Geovani Frazão 
e José Veloso.

“O Tribuna do Samba, co-
nhecido também como ‘Tzão 

Serviço
O quê? Tribuna do Samba
Quando? 8 (domingo), às 18h
Onde? Largo do Caroçudo 
(Madre Deus)
Quanto? Aberto ao Público

de Velho’, acontece uma vez por 
mês, no segundo domingo. En-
tão, o São Luís, Capital do Sam-
ba vai ser nesse dia, com uma 
programação especial, com con-
vidados. É um evento que reú-
ne muita gente e muita música 

boa”, afirma  Boscotô, vocal e 
surdo do conjunto Madrilenus.

O Tribuna do Samba foi cria-
do pelo Conjunto Madrilenus, 
inspirado nas batucadas que 
os grandes mestres da Madre 
Divina realizavam nos mea-
dos dos anos 70 e mais tarde 
no Samba Itinerante, quando 
comemoravam aniversários e 
festas de Santo na comunidade, 
como Festejo de São Sebastião 
e Festa do Divino Espírito San-
to, na Casa das Minas.

Já passaram pelo Tribuna 
do Samba sambistas do Rio 

de Janeiro e São Paulo. Pon-
to de encontro de sambistas e 
amantes do samba, o “Tzão de 
Velho” é hoje é uma das maio-
res concentrações do ritmo em 
São Luís. 

“Uma das características 
marcantes das atividades da 
Madre Deus, é a forma espon-
tânea de seus eventos. No ‘Tzão 
de Velho’, as palmas vão se so-
mando ao canto, aos instru-
mentos e pessoas interessadas 
em fortalecer e manter vivo o 
samba maranhense”, afirma o 
cantor Adão Camilo.

Capital do Samba

O Madrilenus é formado por 
Boscotô, vocal e surdo , Jorge Luís 
(banjo), Júlio Cunha (violão 7 cor-
das), Robertinho Chinês (Cava-
co), Adão Camilo (voz), Maurício 
(Tantan), Júnior Mamão (pan-
deiro) e Renan (bateria).

São Luís, Capital do Samba 
é projeto aprovado pela Lei de 
Incentivo à Cultura (Secma), fi-
nanciado pela Ambev/Antarctica 
e produzido pelo Madrilenus. As 
outras edições do evento serão 
2 de dezembro, dia Nacional do 

Samba; e dia 13, mais uma vez 
dentro do Tribuna do Samba.

O projeto pretende realizar o 
maior encontro de sambistas, com-
positores, instrumentista, intérpre-
tes e amante do samba em nossa 
capital. Dedicará ao público ma-
ranhense e aos turistas visitantes 
da nossa ilha as mais expressivas 
obras dos artistas da terra, assim 
como de outros estados, e ainda 
disponibilizará o espaço para os 
novos talentos em potencial como 
forma de incentivar o gosto e o 
apreço por esse gênero musical 
genuinamente brasileiro.

Produtor desde os 15 anos, Raydenisson Sá comemora reconhecimento
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ÁRIES 21/03 a 20/04

TOURO 21/04 a 20/05

VIRGEM 23/08 a 22/09

LIBRA 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

PEIXES 20/02 a 20/03

AQUÁRIO 21/01 a 19/02

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

GÊMEOS 21/05 a 20/06

CÂNCER 21/06 a 21/07

LEÃO 22/07 a 22/08

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12
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Foi manchete...
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A Delegacia de Homicídio realizou, ontem, as acareações entre os principais envolvidos no episódio que 

culminou com o assassinato do advogado Brunno Eduardo Matos, de 29 anos de idade, na madrugada do 

dia 6 de outubro. Houve três momentos de contraposições: Alexandre Soares (irmão de Brunno) e Diego 

Polary; Kelvin Chiang e Alexandre Soares; e Diego Polary (foto) e Kelvin Chiang. Alexandre e Kelvin foram 

esfaqueados durante a confusão e acusam Diego Polary de ser um dos autores dos crimes. 
URBANO

 Diego Polary fica 
cara a cara com 

sobreviventes  
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Frei Betto fala 
sobre direitos 
humanos na 
Feira do Livro

  Loterias
QUINA Concurso n. 3634

03  15  30   53            61

Baixa     01h28       0,1m
Alta     07h34       6,0m
Baixa      13h39       0,5m
Alta      19h43       5,9m

  Marés

DUPLA SENA  Concurso n. 1331

Primeiro sorteio
01 12 28 31 36 38

Segundo sorteio
05 07 23 28 39 44

A palestra "Direitos  humanos e re-
ligião na literatura" proferida por 
Frei Betto (foto) foi uma das mais 

concorridas  na Feira do Livro.

IMPAR

 DIA DE ENEM  
Edital de exame proíbe realização de 

selfie e equipamentos eletrônicos  
GERAL 6

Sampaio dispensa 
sete jogadores
já pensando na

temporada de 2015
SUPERESPORTES 5

Dar prioridade às 
frutas e verduras  
ajuda a tornar a 

refeição saudávelBanda Pato Fu 
vem  a São Luís
para participar 
do Sesi Bonecos

IMPAR

Especialistas mostram como a re-
dução do lixo na cozinha e a prio-
ridade a frutas e verduras ajudam 

a tornar  as refeições saudáveis.

GASTRONOMIA 7

GASTRONOMIA
 

MOTORISTAS MAL-EDUCADOS   Eles atrapalham o trânsito 
Mesmo com ruas e avenidas sinalizadas, o trânsito de São Luís é confuso e alvo de críticas dos motoristas (fotos). Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), avançar o 

sinal vermelho do semáforo, estacionar em local ou horário proibidos e transitar na contramão estão entre as 20 infrações mais cometidas no trânsito da capital. Juntas, elas foram 

responsáveis por mais de 16 mil multas aplicadas neste ano. A maior parte dos problemas no trânsito decorre de imprudências e desrespeito às sinalizações. URBANO

CASO BRUNNO MATOS

Secretaria de Segurança Pública 
define esquema para dias de prova  

POLÍCIA 3

FABRÍCIO CUNHA/SECOM/DIVULGAÇÃO
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FLÁVIO 
BRAGA 
PROFESSOR E 
ESPECIALISTA EM 
DIREITO ELEITORAL

ALDO 

REBELO
JORNALISTA

Fraude no 
alistamento 
eleitoral 
é conduta 
tipificada 
como crime. A 
punição para 
a inscrição 
fraudulenta, 
especificada 
no artigo 289 
do Código 
Eleitoral

LINHARES 
DE ARAÚJO
MEMBRO DA ACADEMIA 
CAXIENSE DE LETRAS 
(ACL)   
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LAVA-JATO

ACIDENTE

U
m documento de 62 pá-
ginas, com grave con-
teúdo, enviado pela 
Procuradoria-Geral da 

República (PGR) ao gabinete do 
ministro Teori Zavascki, no Su-
premo Tribunal Federal (STF), já 
está provocando grande reboli-
ço no meio político – principal-
mente entre os interessados na 
Operação Lava-Jato. Em deter-
minado trecho do documento, 
políticos do PMDB são citados 
como envolvidos em negócios 
suspeitos com empresas esta-
tais. Entre eles, o senador pelo 
Maranhão Edison Lobão.

As graves denúncias dizem que 
um grupo de políticos se benefi-
ciou de um esquema de corrup-
ção instalado na Petrobras e na 
Eletronuclear e que o ex-ministro 
de Minas e Energia é um dos no-
mes da seleta lista. “Dessa forma, 
dentre os políticos do PMDB que 
obtiveram vantagens indevidas 
advindas da Eletronuclear e Pe-
trobras, com o aprofundamen-
to das investigações, é possível 
apontar o ex-ministro de Minas 
e Energia (e senador) Edison Lo-
bão como um dos vários pontos 

Lobão de volta ao 
olho do furacão
Documento enviado à Procuradoria- Geral da República denuncia políticos do PMDB 
envolvidos em negócios suspeitos com empresas estatais, entre eles, o senador Edison Lobão

Estamos num momento 
de questionamentos 
técnicos das delações. 
Todas essas delações 
estão em xeque, porque 
não têm credibilidade. 
Vamos esperar a decisão 
do Supremo

Antonio Carlos de 

Almeida Castro,

advogado de Edison Lobão

comuns (ápice da pirâmide no 
âmbito do Ministério das Minas e 
Energia) que formam uma área de 
intersecção crescente das duas 
investigações em andamento 
que revelam, quando avaliadas 
em conjunto, uma única estru-
tura criminosa”, diz o texto. Em 
outras palavras, a Procuradoria 
afirma que Lobão era o centro do 
esquema de corrupção que favo-
receu pessoas do PMDB.

O assunto veio à tona atra-
vés de informações colhidas pela 
Revista Época, sem citar fontes 
ou como teve acesso ao mate-
rial. A revista diz que a Procura-
doria usou, entre outras provas, 
trechos de depoimentos do re-
presentante da Camargo Corrêa 
Luiz Carlos Martins, dados co-
lhidos sob um acordo de dela-
ção premiada. Ricardo Pessôa, o 
dono da UTC e outro delator do 
petrolão, já havia falado sobre o 
pagamento de R$ 1 milhão a Lo-
bão em um esquema envolven-
do contratos de Angra 3.

Nos textos, consta um de-
poimento prestado por Mar-
tins (Camargo Côrrea) em que 
ele fala em dois valores que te-
riam sido repassados a Lobão: 
ele confirma o repasse de R$ 1 
milhão, mas não sabe precisar 
se o total pago atingiu R$ 1,5 mi-
lhão. Fala, também, sobre ao me-

nos duas reuniões para tratar do 
pagamento de propina a polí-
ticos. Martins diz que, em um 
dos encontros, Antônio Carlos 
Miranda, da UTC Engenharia, 
pediu que representantes de ou-
tras empreiteiras envolvidas no 
esquema dividissem com ele o 
pagamento de R$ 1 milhão que 
foi feito a Lobão para atender o 
PMDB. No relato, o representan-
te da Camargo Corrêa lembra de 
Miranda mencionar que o valor 
total da propina a ser paga era 
de R$ 64 milhões.

Segundo o depoimento, Mar-
tins afirma ter questionado Miran-
da sobre quem seriam os benefici-
ários dos pagamentos. A resposta 
foi o ex-ministro Edison Lobão, 
o presidente da Eletronuclear, o 
almirante Othon Luiz Pinheiro, 
o ministro Raimundo Carreiro, 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), e o ex-diretor da Eletronor-

te e ex-prefeito de São Paulo, Mi-
guel Colasuonno, morto em 2013.

A defesa do senador Lobão 
foi procurada, mas preferiu não 
comentar o documento do Mi-
nistério Público. “Estamos num 
momento de questionamentos 
técnicos das delações. Todas essas 
delações estão em xeque, por-
que não têm credibilidade. Vamos 
esperar a decisão do Supremo”, 
disse o advogado Antonio Car-
los de Almeida Castro. A defesa 
do almirante Othon Pinheiro e a 
do ministro Raimundo Pinheiro 
não se manifestaram. A UTC e o 
executivo Antônio Carlos Miran-
da preferiram não se manifestar.

Lobão é alvo de pelo menos 
três inquéritos abertos no Su-
premo: dois são decorrentes de 
desvios na Petrobras e um ter-
ceiro refere-se à suspeita de pa-
gamento de comissão na cons-
trução da usina Angra 3.

Lobão seria o centro do esquema de corrupção que favoreceu o PMDB

Aécio reiterou que tucanos não apoiaram Cunha para presidir a Câmara

CASSAÇÃO

AGÊNCIA BRASIL

O diretor-presidente da Sa-
marco, Ricardo Vescovi, disse que 
a mineradora ainda não sabe as 
causas do rompimento das bar-
ragens de Fundão e Santarém 
na tarde de quinta-feira (5). Lo-
calizadas no distrito de Bento 
Rodrigues, em Mariana, Minas 
Gerais, as barragens se rompe-
ram, inundando a região com 
lama, rejeitos sólidos e água usa-
dos no processo de mineração.

“O momento que estamos 
vivendo agora é de dar atenção 
às pessoas, cuidar das famílias e 
transportar as pessoas de Ben-
to Rodrigues para um lugar de 
maior conforto. Não estamos 
especulando sobre hipóteses, 
mas vamos fundo para desco-
brir o que de fato aconteceu. 
No momento estamos monito-
rando a barragem de Germano, 
que se encontra estável e sem 
alteração”, disse Vescovi, em en-

trevista à imprensa.
O responsável pelo plano 

emergencial da Samarco, Ger-
mano Silva, informou que por 
volta das 14h dessa quinta-feira 
houve um primeiro tremor e que 
funcionários foram até o local, 
mas não verificaram nenhum 
rompimento. Porém, uma hora 
depois a barragem de Fundão 
se rompeu e causou o rompi-
mento da barragem de Santa-
rém. Ele negou que houve um 
erro na primeira análise das bar-
ragens e disse que tudo será apu-
rado para saber quais foram as 
causas do acidente.

Com o deslizamento dos re-
jeitos, 13 pessoas que trabalha-
vam no local podem ter sido so-
terradas. Além de ter atingido o 
distrito de Bento Rodrigues, a 
lama já chegou aos distritos de 
Paracatu, que está totalmente co-
berto, de Águas Claras, de Ponte 
do Gama e de Pedras, além da 
cidade de Barra Longa.

“Por volta das 15h, recebemos 
a informação do rompimento da 
barragem de Fundão. Imedia-
tamente, demos inicio ao pla-
no de emergência entrando em 
contato com as autoridades. Em 
seguida, tivemos o rompimento 
da barragem de Santarém, que é 
a barragem de água. Essa barra-
gem de rejeitos e água provocou 
uma onda de água que se pro-
pagou e atingiu a comunidade 
de Bento Ribeiro. Infelizmente, 
no momento do acidente, havia 
pessoas trabalhando na barragem 
de Fundão. Há, neste momen-
to, 13 pessoas desaparecidas e 
um morto, que teve um ataque 
cardíaco”, disse o diretor-presi-
dente da Samarco.

Vescovi reiterou que o rejei-
to de minério de ferro não é tó-
xico. “As operações nas barra-
gens eram regulares, licenciadas 
e monitoradas dentro do melhor 
padrão que a gente conhece de 
monitoramento de barragem”.

O presidente nacional do 
PSDB, senador Aécio Neves 
(MG), afirmou ontem que são 
contundentes as provas contra 
o presidente da Câmara, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ), inves-
tigado por supostamente re-
ceber dinheiro de corrupção 
em contas na Suíça. “A partir 
do momento em que surgem 
as denúncias, nossa bancada 
tem que votar com as provas, 
e as provas são contundentes 
contra Cunha”, afirmou Aécio 
em entrevista a uma emissora 
de rádio da Bahia.

Mais tarde, após participar 
de um debate sobre seguran-
ça pública na capital baiana, o 
senador afirmou serem “extre-
mamente graves” as denúncias 
contra Cunha, que estaria numa 
posição “frágil” e que “contami-
na” a Câmara dos Deputados. 
Segundo Aécio, os deputados do 
PSDB votarão “de acordo com 

as provas” tanto no Conselho 
de Ética quanto no plenário, 
numa possível análise da cas-
sação do mandato de Cunha. 
O tucano ainda defendeu que 
o relator do processo que inves-
tigará Cunha, deputado Fausto 
Pinato (PRB-SP), atue com inde-
pendência na condução do caso.

O senador mineiro, contudo, 
evitou em falar nos acordos da 
oposição com Cunha em tor-
no do pedido de impeachment 
da presidente Dilma Rousseff 
(PT). E aproveitou para reiterar 
que os tucanos não apoiaram 
Cunha para a presidência da 
Câmara e votaram no depu-
tado Júlio Delgado (PSB). “O 
PSDB não votou no presiden-
te da Câmara. Mas a partir do 
momento em que ele venceu 
e nos ofereceu alguns espaços 
para que exercêssemos nossas 
funções de oposição, isso foi 
feito à luz do dia”, disse.

Provas contra Eduardo 
Cunha são "contundentes"

Mineradora diz que não sabe 
as causas do rompimento
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DISPUTA

FELIPE KLAMT

ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

I
ndiscutível que os grupos políticos lide-
rados pelo governador Flávio Dino e o 
ex-senador José Sarney têm a plena lei-
tura da eleição de prefeitos e vereado-

res em 2016 como os pilares de sustentação 
que podem definir a eleição de governador 
e senadores em 2018. Conseguir pontuar 
territórios no mapa eleitoral pode garantir 
a capacidade de extensão dos partidos liga-
dos ao Palácio dos Leões e a continuidade 
da unificação do grupo Sarney. As eleições 
municipais do próximo ano têm um papel 
de início e fim de hegemonias do poder. Os 
candidatos nos interiores com menos elei-
tores sabem que, no conjunto das votações, 
as suas conquistas nas urnas mudam um 
cenário de décadas. E parece que este pre-
ço vai ser cobrado do governador e sena-
dores com interesses no tesouro estadual 
e federal para financiarem as campanhas.

O eleitor maranhense está habituado a 
acompanhar as eleições municipais com 
candidatos a prefeito e vereador apoiados 

pelos deputados estaduais e federais com 
a participação do governo do estado ou de 
líderes da oposição. A participação desses 
atores políticos com estrutura operacional e 
financeira tem a intenção de garantir a con-
tinuidade dos mandatos nas eleições esta-
duais. Os senadores, eleitos com votos na 
maioria dos municípios, continuam sendo 
figuras ausentes no corpo a corpo do perío-
do que antecede o pleito eleitoral, manten-
do a sustentação das suas bases por meio 
de verbas conseguidas no governo e na li-
beração das emendas parlamentares que 
anualmente permite a indicação de mais 
de R$ 15 milhões para os municípios de in-
teresse no plano de eleger os partidários. 

Durante décadas, a imagem dos senado-
res está associada ao Palácio do Planalto. A 
maioria da população entende que exercem 
uma função legislativa diferenciada, cerca-
dos de poderes acima dos deputados fede-
rais, com acessos ilimitados aos gabinetes dos 
ministros para solicitações de implantação 
de projetos nos municípios com maior volu-
me de votação nos seus mandatos, levando 
seus correligionários a Brasília, promovendo 

o acesso com a senha que somente os eleitos 
ao Senado Federal podem permitir. A habili-
dade do ex-senador José Sarney de viabilizar, 
durante décadas, trânsitos diretos com presi-
dentes da República, sem esquecer seu man-
dato no Planalto, somado a períodos como 
presidente do Congresso Nacional, promo-
veu uma hierarquia que asfixiou os outros 
senadores do seu grupo político, deixando 
a todos como escudeiros na manutenção de 
prefeituras e câmaras de vereadores.

Apesar de deixar o mandato de sena-
dor, por último pelo Amapá, Sarney man-
teve fiéis representantes para garantir a 
continuidade do atendimento aos pleitos 
partidários e arrematar espaços generosos 
com cargos federais no Maranhão. Mes-
mo com a vitória da oposição com Flávio 
Dino como governador que nos derradei-
ros minutos levou o candidato Roberto Ro-
cha a ocupar uma cadeira na câmara alta, 
os senadores Edison Lobão e João Alberto 
mantêm a moeda de troca que contabiliza 
reservas para eleger os prefeitos e verea-
dores garantindo a renovação dos man-
datos de ambos na eleição de 2018 e 2022.

Eleição e os 
senadores

 Acolhendo ação civil público do estado do Maranhão, 
o desembargador Jamil Gedon acatou o pedido de sus-
pensão da greve dos servidores do Poder Judiciário do 
Maranhão, deflagrada no dia 13 de outubro. Mesmo com 
a ordem de 24h para os servidores voltarem ao trabalho, 
o sindicato dos funcionários não vai recuar facilmente.  

A Justiça aplica multa de R$ 30 mil diário por descum-
primento da decisão. Acontece que nunca se viu, ‘na 
história deste país’, sindicato algum ser cobrado ou 
pagar algum valor de multa decorrente de descum-
primento de ordem judicial. O que acontece é o con-
trário. Até lei federal já foi feita para anistiar sindica-
tos de penalidades em razão de greve. 

Em seu site, o Sindicato dos Servidores da Justiça do 
Maranhão (Sidjus) informou que não vai acatar, de 
imediato, a decisão do Tribunal de Justiça. Diz ain-
da que a tal decisão não passa de “jogada” da pre-
sidente do TJMA, desembargadora Cleonice Freire, 
com aceitação do governador Flávio Dino (PCdoB), 
pedindo a ilegalidade da greve. “A greve geral conti-
nua absolutamente normal”, desafia.

Além da liturgia
Quando José Sarney se mobiliza de sua casa, na Praia do 

Calhau, para uma “visita de cortesia” ao diretório regional 
de seu partido, o PMDB, naturalmente que não estava in-
teressado apenas em matar a saudade da vivência político-
partidária. Ele foi em busca de algo significativo para um 
PMDB que saiu das eleições maranhenses derrotado e se tor-
nou uma arena de digladiadores. No centro, lideranças que 
foram decisivas na construção da estrutura de poder que sus-
tentou os Sarney, João Alberto, os Lobão, os Murad e agregados.

Sarney é Sarney. Quando faz uma “visita” ao PMDB em ple-
na crise pelo comando estadual, quer dizer o seguinte: derrotado 
que briga sobre o leite derramado não sabe perder. Ele, aos seus 
85 anos, dos quais 65 de vivências políticas, com derrotas e vitó-
rias – muito mais vitórias que derrotas –, sabe que a política é 
uma pista de obstáculos e de resistência.  Portanto, Sarney não 
vai deixar que o seu legado político no Maranhão acabe numa 
disputa a murros entre os que perderam a corrida e até agora não 
sabem como se recuperar. Reconhecidamente conciliador, o velho 
ex-presidente da República foi ao PMDB dizer: “Basta de brigas!”.

Foi recebido pelo fiel escudeiro João Alberto, conhecido como 
bom de briga, principalmente quando a refrega é para despejá-lo 
do comando do PMDB que ele se tornou donatário desde quando 
o partido ganhou o “P” do histórico tempo de Movimento Demo-
crático Brasileiro. Agora, depois de uma trajetória de poder jamais 
alcançada por outro partido sob o comando do mesmo José Sar-
ney, tudo que ele não quer ver é o patrimônio político virar farelo. 

Não foi à toa que a “visita de cortesia” foi totalmente dis-
pensada de qualquer “liturgia”. Mas João Alberto e Roberto 
Costa tiveram o cuidado de levar uma galera de jovens pee-
medebistas, num gesto simbólico para dizer a Sarney que o 
PMDB, ao contrário do que dizem Ricardo Murad, sua filha 
Andrea Murad e o deputado federal Hildon Rocha, não enve-
lheceu na base e na prática. Esse é um dos pontos da disputa. 
Ricardo e Andrea querem tomar conta do PMDB para “desi-
dratá-lo” e injetar na veia corroída pelo tempo, sangue novo. 
O imbróglio está na Justiça e sem tempo para o capítulo final.

Ricardo Murad foi chamado de “trator” pelo mesmo João 
Alberto que assumiu o governo do Maranhão em 1990, como 
vice de Epitácio Cafeteira, escorado numa ação determinante 
do hoje opositor. Alberto era prefeito de Bacabal e não podia 
acumular dois mandatos. O trator removeu o “entulho” e sus-
tentou a ocupação do Palácio dos Leões, com respaldo da Justi-
ça. Agora, Ricardo e Andrea pregam Renovação no PMDB, por 
coincidência, a mesma palavra-chave usada por Flávio Dino 
para detonar a estrutura peemedebista no Maranhão, em 2014.

Cortando na carne (1)

Uma semana depois de liderar o movimento “Marcha dos 
Prefeitos”, em busca de socorro financeiro do governo esta-
dual, o prefeito de São José de Ribamar, Gil Cutrim (PDT), 
decidiu tomar medidas de contenção de gastos. Ele quer 
dar exemplo aos demais municípios, membros da federa-
ção de prefeitos, que preside. Só Ribamar perdeu na queda 
do FPM, em 2015, R$ 52 milhões.

Cortando na carne (2)

O pacote de “ajuste” incluiu redução de 30% no salário do pre-
feito, do vice e dos secretários, além da fusão de secretarias e 
mudança no horário de atendimento à população. Por coin-
cidência, medidas assim foram cobradas, esta semana, nes-
te Bastidores. Também deve-se levar em conta, que Gil não é 
candidato à reeleição em 2016. 

Pressão contra corte

O governo federal está trabalhando forte, junto ao Congresso, 
para impedir que o relator do orçamento de 2016 corte R$ 9 
bilhões do programa Bolsa Família. O Ministério do Desen-
volvimento Social está atuando junto aos governadores, como 
Flávio Dino, do Maranhão, para pressionarem suas bancadas. 
Afinal, o estado é o maior beneficiário do programa. 

De volta à praça

Ao contrário do que foi noticiado, o polêmico Alexandro Mar-
tins não está de volta ao mercado automobilístico de São Luís, 
como novo dono da Concessionária Citröen. Ele foi, sim, con-
tratado pelo Nonato Luz para dirigir sua nova revenda de au-
tomóveis, a Gran Luxe, da marca francesa na capital. 

Não são apenas deputados – estaduais ou federais – a batalhar pela eleição de prefeitos pelo 
interior do Maranhão. Senadores estão em campo e buscam fortalecer-se com o pleito de 2016

ROBERTO ROCHA 

Senador eleito junto com o fenômeno da 
mudança de comportamentos dos políticos 
no Maranhão, exerce um mandato volta-
do a apresentar projetos. Membro neces-
sário na direção nacional do PSB que con-
segue circular com tranquilidade junto aos 
cardeais do PSDB, que é seu antigo parti-
do e principal legenda com possibilidade 
de eleger o sucessor da presidenta Dilma 
Rousseff. Mesmo sendo visto como opositor 
pelo governo federal, desenvolve um esti-
lo que afasta o patrulhamento do PT, sem 
discursos agressivos ou pedidos de caças 
aos corruptos que, somado ao peso da sua 
cadeira no Senado, abre as portas para seus 
correligionários nos órgãos federais.  Filho 
do ex-governador Luiz Rocha, plantou na 
região sul do estado a sua marca política. 
Rochinha, seu irmão, prefeito de Balsas, 
tem possibilidades de manter o cargo em 
2016 com as obras realizadas pelo governo 
estadual. Nos outros municípios, o sena-
dor precisa que as indicações do mandato 
sejam atendidas com volume de obras. A 
principal incógnita continua sendo a fór-
mula para viabilizar o nome do seu filho, 
vereador Roberto Jr., como o nome a vice 
na chapa do prefeito Edivaldo Holanda. 

JOÃO ALBERTO 

A base eleitoral de João Alberto sempre esteve 
no município de Bacabal, onde apresentou 
o deputado estadual Roberto Costa como 
seu escolhido a concorrer pela vaga no Exe-
cutivo. Sofre perdas iniciais com retalhos a 
serem costurados entre os seus comanda-
dos por não aceitarem o nome apontado 
pelo senador, para posteriormente poder 
cuidar de outros municípios. Eleito sena-
dor em 2010, para um segundo mandato, 
observa a estratégia do governo estadual 
em identificar e fortalecer seus opositores 
e aplicar obras de efeito imediato nos seus 
redutos, enfraquecendo seu papel de via-
bilizador de obras com o governo federal, 
que corta todos os projetos diante da cri-
se financeira. O seu papel de substituto de 
confiança do grupo Sarney sempre garan-
tiu a renovação de mandatos, agora preci-
sa provar nas urnas que consegue eleger 
aliados municipais sem poder contar com 
o governo estadual e tendo de equilibrar 
as rusgas diante do embate velado entre o 
PMDB e o PT. Mas tem no seu currículo ex-
periência como deputado estadual, federal, 
governador e presidente do PMDB estadual 
que dão crédito para contornar as dificul-
dades de manter o mandato em Brasília. 

EDISON LOBÃO

Eleito senador pela primeira vez em 1986, 
com um período como governador, que for-
taleceu por definitivo a sua imagem para 
o eleitor maranhense, conseguiu voltar ao 
Senado em 1995, 2013 e 2011, anteriormen-
te passando pela Câmara Federal por dois 
mandatos e exercendo o papel na poderosa 
pasta de Minas e Energia, permitindo-o ser 
um dos principais protagonistas e especta-
dor desejado pelos candidatos nas eleições 
de 2016 e 2018. Seu atual mandato se encer-
ra em 2022. Mesmo envolvido nas denún-
cias da Operação Lava-Jato, ainda mantém 
forte influência na escolha dos candidatos 
e nas composições de chapas com outros 
partidos. Sua principal base eleitoral fica 
situada na Região Tocantina, estabelecen-
do Imperatriz como o peso da sua balan-
ça nos resultados das urnas, apesar de não 
haver ainda um candidato indicado pelo 
senador para a eleição no segundo maior 
município de eleitores no Maranhão. Seu 
temperamento conciliador pode permitir 
uma blindagem na contagem de votos que 
manteve em sucessivas eleições. Sua força 
no PMDB nacional garante a escolha dos 
membros nos diretórios municipais e de 
candidatos nas convenções.

Não existe eleição estanque, como uma ilha. 
Toda eleição precisa ser vista na perspectiva de 
consolidação e fortalecimento dos partidos e das 
forças políticas, começando pelo cenário nacional 
e chegando até os municípios. Integro um partido, 
o PSB, que já deiniu, por sua Executiva, que terá 
candidatos próprios em todas as capitais

Senador Roberto Rocha (PSB), sobre como será 
atuação do seu mandato no apoio aos seus 
candidatos a prefeito e vereadores na eleição de 
2016 nos municípios maranhenses

O senador Edison Lobão possui amigos e 
correligionários em todo o Maranhão, em 
diversos partidos, não apenas no PMDB, o que se 
evidencia nas votações consagradoras que tem 
obtido ao longo de sua trajetória política. Grande 
número deles vai participar, em todo o estado, da 
disputa eleitoral do próximo ano

Senador Edison Lobão (PMDB), sobre como 
será atuação do seu mandato no apoio aos seus 
candidatos a prefeito e vereadores na eleição de 
2016 nos municípios maranhenses



www.oimparcial.com.br/superesporte

+

São Luís, domingo, 8 de novembro de 2015 Editor: Neres Pinto - Email: nerespinto@oimparcial.com.br

ENTUSIASMO

AGENDA ESPORTIVA

HOJE

17h(hora de Brasília)
Palmeiras-SP  x  Vasco da Gama-RJ
Flamengo-RJ   x  Goiás-GO
Cruzeiro-MG  x   São Paulo-SP
Figueirense-SC  x  Atlético-MG
18h
Joinville-SC   x  Santos-SP
19h30
Sport-PE     x Grêmio-RS

Pontapé inicial 
do Papão 2016

Um clube de futebol 
precisa buscar várias 
fontes de custeio. 
Não existe mais a 
figura do mecenas, 
que consegue bancar 
integralmente as 
despesas 

Hans Nina, 
presidente do Moto

EM CASA

Flamengo liga sinal de alerta com reação do Goiás

SEGUNDONA

Atlético-GO está em ligeira
vantagem sobre Sampaio Além de apresentar aos torcedores um goleiro e o técnico, Moto projeta fontes de 

recursos financeiros que vai explorar para garantir a estabilidade administrativa

O 
Moto Club deu o pon-
tapé inicial no “Projeto 
2016” com o anúncio de 
dois profissionais que 

conhecem bem o futebol mara-
nhense: o goleiro Rodrigo Ra-
mos e o técnico Ruy Scarpino. 
Durante a apresentação, o presi-
dente do Papão do Norte, Hans 
Nina, também apresentou algu-
mas diretrizes do clube para a 
próxima temporada.

 Nina revelou que o Moto Club 
terá uma parceira com a Funda-
ção Antônio Jorge Dino, onde a 
venda de camisas oficiais do ru-
bro-negro maranhense benefi-
ciará pacientes durante o trata-
mento de câncer no Maranhão.

 “Nossa parceria com o Hos-
pital Aldenora Belo consiste em 
duas vertentes: faremos gratui-
tamente a divulgação da logo da 
Fundação em nossas camisas e 
material publicitário, além de re-

passarmos um percentual do va-
lor de cada camisa vendida pelo 
clube para que seja emprega-
do no tratamento das pessoas".

 Na coletiva também foi di-
vulgado como serão angariados 
os recursos para manter a equi-
pe. De acordo com Hans, a meta 
évalorizar a marca Moto Club e 
a captação de verbas através de 
projetos de marketing.

 “Um clube de futebol precisa 
buscar várias fontes de custeio. 
Não existe mais a figura do me-
cenas, que consegue bancar in-
tegralmente as despesas. Assim, 
demos entrada na Sedel de um 
projeto de Lei de Incentivo ao 
Esporte.Teremos, ano que vem, o 
Programa Nota Legal, do Gover-
no do Estado, iremos melhorar 
o faturamento com a venda de 
camisas, já a partir de dezem-
bro, nossa equipe de marketing 

está em campo para viabilizar 
patrocínios, e, lógico, espera-
mos a adesão determinante de 
nossa torcida ao programa Sócio 
Torcedor, uma grande e rentável 
fonte de arrecadação de todos 
os clubes do mundo”. 

Com a apresentação do go-
leiro Rodrigo Ramos e do técni-
co Ruy Scarpino, o Papão deu 
início à montagem da equipe 
profissional de futebol. O presi-
dente Hans Nina e o diretor de 
futebol Waldemir Rosa, o Dadá, 
já mantêm conversas adianta-
das com atletas que atuaram 
em equipes das Séries D e C, 
além de repatriar jogadores 
que estavam atuando por ou-
tras equipes do estado. “Con-
fiamos plenamente no traba-
lho do Dadá. Ele e o professor 
Ruy formarão um time forte e 
competitivo para levantarmos 

a taça de campeão!”, afirmou.
 Dadá revelou que manteve 

conversas com jogadores de to-
das as posições. “Estamos apro-
veitando esse tempo para nego-
ciar a vinda de vários jogadores, 
com condições de chegarmos ao 
título. Alguns contatos já foram 
iniciados, e com a chegada do 
treinador Scarpino, em breve fe-
charemos novas contratações”.

As atividades do Moto Club 
serão iniciadas após a apresen-
tação completa do projeto, que 
acontece no dia 2 de dezembro, 
às 19h, no Espaço Gaia, locali-
zado na Avenida dos Holande-
ses, Ponta d’Areia. Uma partida 
amistosa com um grande clube 
do futebol nacional está sendo 
negociada para a apresentação 
do elenco, em janeiro de 2016. 
Aguardem!

Palmeiras recebe o Vasco hoje, 
às 17h (horário de Brasília), na 
Arena Palmeiras. O Verdão ocupa 
a nona colocação na tabela com 
48 pontos. Já o time carioca per-
manece na lanterninha da com-
petição com 30 pontos. A parti-
da é válida pela 34ª rodada do 
Campeonato Brasileiro Série A.

Ainda na busca pela vaga en-
tre os quatro primeiros colocados 
que se classificam para a dispu-
tada da Taça Libertadores, o Pal-
meiras está focado em priorizar 
essa classificação e não quer sa-
ber quando o assunto é a Copa 
do Brasil. Pensando nisso, o time 
vem embalado no confronto de 
hoje e a vitória contra o Vasco 
se tornou necessária. Após ser 
derrotado pelo Santos, na roda-
da passada, a equipe alviverde 
se distanciou bastante do G4. A 
diferença para o time santista, 

hoje quarto colocado, é de cinco 
pontos faltando cinco rodadas 
para o fim do torneio.

Recuperado de um descon-
forto muscular, Egídio voltou aos 
treinos durante a semana e foi 
escalado na lateral esquerda. O 
possível time do técnico Marce-
lo Oliveira para a disputa é com 
Fernando Prass; Lucas (João Pe-
dro), Jackson, Vitor Hugo e Egídio; 
Thiago Santos, Robinho, Zé Ro-
berto e Rafael Marques; Gabriel 
Jesus e Lucas Barrios.

Sem vencer a cinco rodadas 
a situação do Vasco não é nada 
favorável. Há cinco rodadas para 
o encerramento do Campeonato 
o time precisa ao menos vencer 
quatro das cinco partidas para 
somar 42 pontos. Apesar de os 
matemáticos dizerem que a pon-
tuação necessária para se salvar 
é de 44 ou 45 pontos.

GEORGE RAPOSO

 O Sampaio Corrêa tem mais 
um desafio no Estádio Caste-
lão, na próxima terça-feira, 
quando enfrenta o Atlético-
GO pela 35ª rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro.  
O time goiano venceu os dois 
últimos confrontos.

A história entre as duas equi-
pes em campeonatos brasilei-
ros é recente. Começou ape-
nas em 2014, pela Série B. E no 
primeiro encontro aconteceu 
a única vitória do Tricolor so-
bre o adversário. No Estádio 
Serra Dourada, o Sampaio le-
vou a melhor, vencendo por 4 
a 2, de virada, com dois gols de 
William Paulista, um de Edgar e 
outro de Eloir, enquanto Diogo 
Campos e André Luis marca-
ram para os mandantes.

Daquela equipe que entrou 
em campo, apenas cinco perma-
necem no elenco do Sampaio 
nos dias de hoje. Os zagueiros 
Edimar, Mimica e Luiz Otávio, o 

lateral-esquerdo William Simões 
e o atacante Edgar. Os meias 
Válber e Cleitinho entraram 
no decorrer da partida.

No último encontro em São 
Luís, pela penúltima rodada da 
Série B, ano passado, os visitan-
tes levaram a melhor e vence-
ram (de virada) por 2 a 1. Daniel 
abriu o placar para o Sampaio, 
mas Júnior Viçosa e Jorginho 
viraram para o Atlético.

Em 2015, os dois times 
se encontraram em Goiânia. 
Desta vez, o Atlético dominou 
totalmente a partida, fez três 
gols ainda no primeiro tempo 
e venceu a partida por 3 a 1. 
Arthur, Jorginho e Júnior Viço-
sa marcaram para os goianos. 
Bruno Moura (contra) fez para 
Sampaio.

Dos 11 jogadores que come-
çaram essa partida pelo Trico-
lor, oito continuam figurando 
entre os titulares: Rodrigo, Da-
niel Damião, Luiz Otávio, Raí, 
Léo Salino, Diones, Válber e 
Nádson. 

BRASILEIRÃO

Verdão  recebe  o desesperado
Vasco da Gama na Arena

O Goiás vinha sendo apontado 
como certo na Segunda Divisão 
do próximo ano. Afinal de contas, 
o time se mostrava passivo dian-
te de maus resultados, inclusive 
dentro de casa, como nas derro-
tas de 3 a 2 para o Figueirense e 
de 2 a 1 para o Cruzeiro. Porém, 
os esmeraldinos demonstraram 
força ao virarem a partida contra 

o Internacional, em casa, e ven-
cerem por 2 a 1. O bom resultado 
repercutiu bem longe do Centro 
Oeste, mais precisamente no Ni-
nho do Urubu, onde o Flamengo 
ligou o sinal de alerta. Isso porque 
as duas equipes vão se enfrentar 
hoje, às 17h (de Brasília), no Ma-
racanã, pela 34ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

O treinador rubro-negro vai me-
xer na equipe. Afastados da equipe 
por indisciplina, o lateral direito 
Pará, os meias Alan Patrick e Ever-
ton e o atacante Paulinho foram 
perdoados e serão relacionados. 
Porém, apenas os dois primeiros 
começarão entre os titulares, nas 
vagas de Ayrton e Canteros, respecti-
vamente. Emerson Sheik, que cum-

priu suspensão diante do Grêmio, 
reaparece na vaga de Luiz Antonio, 
tornando o time mais ofensivo. Ele 
vai compor o ataque com Kayke, o 
substituto do peruano Paolo Guer-
rero, suspenso por ter sido expul-
so diante dos gremistas.Ontem, o 
elenco participou de um recreativo 
na parte da manhã e depois come-
çou o período de concentração.

Presidente  do Moto, Hans Nina (à direita), cumprimentando o goleiro Rodrigo Ramos durante apresentação

Na  última partida disputada no Castelão, deu vitória do time goiano 



TÊNIS

Brasileiro garante melhor posição no ranking e vai se igualar a Gustavo Kuerten, único a conseguir o feito numa temporada

Marcelo Melo vibra com a conquista  de melhor tenista brasileiro no ranking até a temporada 2016

ATLETISMO

BASQUETE

Cancelado evento para 
premiar Atleta do Ano

Brasileiros devem chegar 
inteiros nas Olimpíadas

A Federação Internacional de 
Atletismo (IAAF) anunciou  que 
não realizará mais a cerimônia 
de premiação marcada para 28 
de novembro, em Mônaco, onde 
fica a sede da entidade. O evento 
anual foi cancelado em decor-
rência das investigações envol-
vendo o ex-presidente Lamine 
Diack, que é suspeito de receber 
pagamentos para adiar sanções 
contra atletas russos acusados 
de doping. 

Lamine, que comandou a IAAF 
de 1999 até agosto deste ano, quan-
do foi substituído por Sebastian 
Coe, teria recebido dinheiro em 
troca de adiamento de sanções 
para atletas russos culpados por 
doping em 2011, antes dos Jogos 
Olímpicos de Londres 2012. No 
comunicado sobre o cancelamen-

to da cerimônia de premiação, 
a entidade afirma que, por cau-
sa das suspeitas, o cenário não 
é propício para celebrações. O 
anúncio dos vencedores será fei-
to pela internet.

Diante da nuvem que paira 
sobre nossa associação, é evidente 
que este não é o momento para 
que a família global do atletismo 
se reúna para celebrar o nosso 
esporte. No entanto, vamos hon-
rar as realizações dos atletas de 
destaque. Portanto, o Atleta do 
Ano e outros reconhecimentos 
anuais serão concedidos e pro-
movidos por meio da internet e 
das redes sociais. A IAAF busca-
rá uma ocasião apropriada, no 
futuro, para entregar estes prê-
mios aos vencedores - afirmou 
o presidente Coe.

Número 1 do Brasil

360

pontos conquistados 
por Marcelo Melo 

M
ais um feito histórico 
para Marcelo Melo. 
O brasileiro garan-
tiu, na noite da úl-

tima sexta-feira, o número 1 do 
ranking até a temporada de 2016 
e vai igualar Gustavo Kuerten, 
único brasileiro a fechar um 
ano no topo da ATP após 15 
anos. O mineiro, que assumiu 
na segunda-feira a ponta, ga-
rantiu a primeira posição após 
as derrotas dos irmãos Bob e 
Mike Bryan nas quartas de final 
do Masters 1000 de Paris e da 
dupla campeã de Wimbledon 
formada por Horia Tecau e Jean 
Rojer, da Holanda, na mesma 
fase do torneio.

Melo e o croata Ivan Dodig 
se garantiram na semifinal com 
360 pontos no ranking. Eles te-
rão descontados 800 da final do 
ATP World Finals e o brasileiro 

NA AREIA

Final da Copa de Futevôlei hoje à tarde
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vai sair da semana com no mí-
nimo 7.950 pontos.

Os irmãos Bob e Mike Bryan 
vão perder 1.300 do título em 
Londres e com os 180 pontos 
somados na campanha ficarão 
com 6.420 podendo chegar a 
7.920 se conquistarem de for-
ma invicta o título do Finals. 
Já Tecau e Rojer, com a derrota 
nesta fase, ficarão com 6.220 e 
só poderiam chegar aos 7.720.

Guga liderou a ATP em sim-
ples por 43 semanas entre 2000 

e 2001 e a única vez que termi-
nou no topo foi em 2000 após 
vencer o Finals.

O francês Nicolas Mahut, 
número nove do mundo nas 
duplas e que jogará duplas no 
ATP World Finals, torneio com 
as oito melhores parcerias do 
ano, junto com o francês Pier-
re Herbert, está ameaçado de 
ser suspenso de acordo com 
as regras anti-doping.

Mahut perdeu dois exames 
antidoping, o último alegan-

do que estaria em casa, mas 
dormiu em um hotel quan-
do a equipe médica compa-
receu para exame. Caso perca 
um novo exame nas próximas 
quatro semanas, sofrerá uma 
sanção da ATP.

De acordo com as regras, 
o tenista é obrigado a infor-
mar para a entidade de con-
trole onde estará em dias espe-
cíficos para possíveis exames 
e a perda de três deles custa 
punição.

LA
N
C
E

As etapas mata-mata (quartas 
de final e semifinais)  da Copa 
Amigos do Futevôlei serão rea-
lizadas hoje, a partir das 9h, na 
arena montada no Sonora Be-
ach Club, na Praia de São Mar-
cos, em São Luís. A grande final 
está marcada para as 15h,  com  
entrada gratuita.

A primeira edição conta com 
atletas de vários estados, como 
Pernambuco, Rio Grande do Nor-
te, Pará, Tocantins e Ceará.

Ontem, foi realizada a fase 
classificatória do torneio com a 
participação de 20 duplas. Os ti-
mes foram distribuídos em qua-

tro grupos. Na fase de grupos, 
as equipes jogam entre si den-
tro de suas respectivas chaves 
e apenas as duas primeiras co-
locadas de cada grupo avan-
çam às quartas de final.

 “A importância deste even-
to é abrir as portas para uma 

modalidade que é pouco co-
nhecida e divulgada no estado. 
Conseguimos trazer o Jorginho, 
jogador da Seleção Brasileira 
de Beach Soccer, três atletas 
do Circuito Brasileiro de Fu-
tevôlei, além de nossos atletas 
que são de grande qualidade. É 

isso que vai ser importante pra 
gente”, explicou, ontem, Mar-
cos André Fonseca, presidente 
dos Amigos do Futevôlei.Den-
tre os destaques que iniciaram  
a competição, a dupla do Sam-
paio Corrêa, formada por Bru-
zaca e Netto Manaus. 

A importância 
deste evento é 
abrir as portas 
para uma 
modalidade que é 
pouco conhecida 
e divulgada no 
Estado

Marcos Fonseca,

presidente do AF 

Disputas começaram ontem e vão prosseguir hoje pela manhã, seguindo-se a partida decisiva

A notícia pode não ser tão ruim 
quanto parece. Isso porque, com o 
tempo de quadra reduzido, os joga-
dores – em especialmente os mais 
experientes – devem chegar intei-
ros na Seleção rumo à Olimpíada.

Os casos mais expressivos da 
tendência são Tiago Splitter e Nenê. 
O primeiro foi trocado do San An-
tonio Spurs, equipe em que era o 
pivô titular, para o Atlanta Hawks, 
time em que tem visto Paul Millsap 
e Al Horford formarem a dupla de 
garrafão. O segundo, por sua vez, 
segue no Washington Wizards, que, 
em busca de uma formação mais 
levo, tirou-o da função de ala-pivô 
do quinteto titular para torná-lo 
pivô da segunda unidade.

Os dois parecem ser, nesse mo-
mento, os únicos com chance de 
virarem titulares. Em relação ao Ha-

wks, há quem defenda um quinte-
to com Millsap na 3, Horford na 4 
e Splitter na 5. E o Wizards parece 
sofrer na defesa sem Nenê.

Enquanto isso, em relação aos 
demais jogadores mais experien-
tes, a função deles parece bem cla-
ra. Anderson Varejão luta por mi-
nutos no Cleveland Cavaliers em 
um garrafão que contou com as 
voltas de Kevin Love, recupera-
do de lesão, e Tristan Thompson, 
que renovou seu contrato. Lean-
drinho é um dos reservas do pro-
fundo elenco do Golden State War-
riors, atual campeão da NBA. Por 
fim, Marcelinho Huertas chegou 
mesmo para ser reserva dos jovens 
armadores D’Angelo Russell e Jor-
dan Clarkson em um Los Angeles 
Lakers que olha mais para o futuro 
do que para o presente.
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Conheça o CrossFit, um programa de treinamento de força e
 condicionamento geral, que garante maior otimização de todas as 

capacidades físicas e que tem conquistado adeptos em São Luís

GILSON TEIXEIRA/D. A PRESS
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e condicionamento
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BENEFÍCIOS 

Como oferecer 

Mesmo em tempo de crise, as 
empresas podem buscar alternativas 
para que os funcionários se 
mantenham motivados. O 
administrador de empresas, fundador 
do Lincard, primeiro grêmio virtual do 
Brasil de benefícios, e sócio-diretor da 
CompanyGroup, empresa de gestão 
de benefícios, AntonioBigaton, propõe 
três caminhos para que isso ocorra, 
sem alto custo.

1. PARCERIAS, SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS E DESCONTOS

Uma maneira barata de agregar economia 
é filiar a empresa e os empregados a um 
grêmio virtual. Essa terceirização vai buscar 
parcerias com descontos em academias, 
restaurantes, faculdades e até escolas de 
idiomas. Assim, o RH tem uma excelente 
opção para potencializar o salário dos 
colaboradores por meio dos descontos 
adquiridos.

2. BENEFÍCIOS INTERNOS

Escolha uma data especial, como Dia das 
Mães ou Dia dos Pais, reúna fornecedores 
parceiros para realizarem bazares dentro 
da empresa com descontos de produtos 
ou serviços. Segundo Bigaton, essa 
é uma maneira de melhorar o clima 
organizacional e ajudar no poder de 
compra dos colaboradores.

3.  INVISTA NA CAPACITAÇÃO DE 
SEUS COLABORADORES

A oferta de incentivo para que os 
colaboradores comecem um curso de 
inglês, graduação ou pós-graduação deve 
ser entendida como investimento e não 
como um gasto. Na maioria dos casos, 
a empresa não precisa nem ajudar na 
mensalidade, basta ter convênios com 
escolas e universidades que ofereçam 
vantagens exclusivas. 

salário
Acima do 

O critério de escolha dos funcionários para começar um trabalho 

ou permanecer num emprego não gira em torno apenas da 

remuneração. Itens não financeiros têm pautado muitas decisões

M
áximas como “dinheiro 
não é tudo” ou “não se 
pode comprar a felicida-
de” acabam de ganhar 

respaldo também no campo do tra-
balho. Pesquisa divulgada este mês 
pelo holandês Top Employers Insti-
tute aponta que o salário e a estabi-
lidade vêm perdendo importância 
quando comparados a benefícios 
não financeiros. O Relatório de Re-
muneração de Benefícios, parte da 
Pesquisa Global de Melhores Práti-
cas de RH, analisou 600 empresas 
em 96 países, incluindo o Brasil, e 
concluiu que privilégios como ho-
rários flexíveis, ações que atendem a 
mudanças de vida (como gravidez), 
desenvolvimento e reconhecimento 
se tornaram decisivos — seja para 
começar num emprego, seja para 
permanecer nele.

O diretor de Educação da Associa-
ção Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH), Luiz Edmundo Rosa, expli-
ca que, na última década, o perfil do 
trabalhador sofreu uma alteração, 
especialmente entre os jovens. “O 
funcionário não quer repetir os erros 
dos pais, que tiveram muito traba-
lho e pouca realização. As pessoas 
querem viver para trabalhar — com 
felicidade”, afirma Rosa. 

Produção e bem-estar
Em 2012, Michelle Protzek, de 

31 anos, fundou a Flama, compa-
nhia especializada em projetar sites, 
aplicativos e serviços digitais princi-
palmente para startups e empresas 

tradicionais que estejam em busca 
de inovar. Os 13 funcionários têm 
horários flexíveis, autonomia para 
trabalharem de casa se preferirem, 
liberdade com relação às vestimentas, 
incentivo ao autoaperfeiçoamento 
e ambiente para descontração com 
videogame, filmes, tapete, sofá e pu-
fes. As sextas-feiras são dias sagra-
dos. O casal de sócios, Michelle e 
JulioProtzek, paga um almoço aos 
colaboradores e, durante a tarde, a 
equipe realiza workshops para com-
partilhar conhecimentos.

“Em longo prazo, queremos ser 
uma das melhores empresas de web 
design do mundo. Para isso, preci-
samos de um dos melhores times. É 
necessário, portanto, que as pessoas 
aprendam muito e que elas estejam 
sempre nas melhores versões delas 
mesmas. É por isso que a gente dá 
um foco gigantesco na aprendiza-
gem e no bem-estar”, explica Julio.

Os almoços de segunda-feira tam-
bém têm um temperinho especial. 
Enquanto comem, os funcionários 
assistem a documentários relacio-
nados aos assuntos com os quais 
trabalham. Na visão do designer e 
programador Carlos Eduardo Penna, 
de 23 anos, mais conhecido como 
Caê, o maior benefício é a oportuni-
dade de aprimorar o conhecimen-
to. “A Flama me dá muito mais que 
o salário, me deu oportunidade de 
aprender. Normalmente, eu teria que 
correr atrás de conhecer coisas no-
vas por fora”, relata. Caê cita a faci-
lidade com os horários, a estante 

com livros à disposição e o fato de 
poder levar a bicicleta e, depois da 
pedalada, tomar banho na empre-
sa como outras grandes vantagens.

Saúde em foco
Estudo realizado pela Mercer-

Marsh Benefícios descobriu que hou-
ve um aumento médio de 14,8% no 
custo dos planos de saúde para as 
empresas em 2015. Com o cresci-
mento, o investimento em tal benefí-
cio passou a representar 11,54% dos 
gastos das companhias. Em 2012, o 
índice era de 10,38%.

Embora os planos de saúde repre-
sentem uma grande despesa para as 
corporações, a análise constatou que 
há pouca aplicação em programas e 
iniciativas em prol da qualidade de 
vida. Das 513 companhias ouvidas, 
apenas 20% têm iniciativas estrutu-
radas sobre o tema, como vacina-
ção, atividades físicas, alimentação 
saudável e prevenção de doenças. “A 
estruturação de programas de qua-
lidade de vida é fundamental para 
controlar os custos dos planos de 
saúde”, diz Mariana Dias, uma das 
coordenadoras do levantamento.

Família beneficiada
A coordenadora de Atendimen-

to na Leroy Merlin, Sandra Abade, 
de 39 anos, foi favorecida com uma 
bolsa educação especial para o filho 
Lucas, 16, que tem déficit de aten-
ção e hiperatividade. Sandra conta 
que, graças ao benefício, matriculou 
o adolescente na escola do Sesc, que 

oferece atendimento diferenciado 
a alunos com necessidades espe-
ciais. “A realidade é outra, ele nunca 
mais ficou de recuperação. O colé-
gio oferece aula de reforço em ho-
rário contrário ao da aula, a turma 
é menor, há atividades com a equi-
pe de apoio, com a psicopedagoga 
e a orientadora escolar”, comenta.

Lilian Cristina Fernandes No-
gueira, de 34 anos, trabalha há mais 
de uma década no SuperMaia. Nesse 
período, atuou como operadora de 
caixa, auxiliar de cadastro e tesou-
reira até vir a desempenhar a atual 
função, de encarregada da frente de 
caixa na unidade do Cruzeiro. Este 
ano, quando estava grávida do se-
gundo filho, assistiu a um treinamen-
to ministrado por uma enfermeira 
com dicas às futuras mães. Além das 
orientações, foram distribuídos kits 
com pacote de fraldas, body, xampu, 
condicionador, creme preventivo de 
assaduras e uma mochilinha. “Achei 
muito legal o curso, foi esclarecedor. 
O kit me surpreendeu. Tinha muita 
coisa dentro da bolsa. Sempre uso 
no dia a dia”, revela.

“Hoje, salário é o quarto ou quin-
to item na escala de retenção fun-
cional. Na frente dele, há o clima 
organizacional, a qualidade de vida, 
a oportunidade de carreira, apren-
dizado e admiração pela empresa. 
Isso é muito mais importante do 
que a remuneração”, é o que acre-
dita Ricardo Amaro, diretor de RH 
da empresa do segmento de bene-
fícios Ticket. 

Caê, Marcela Moraes, Vinicius Marinho, Bruno Correia, Michelle Protzek, Julio Protzek, 
Cristiano Santos, Carlos Menezes e Raquel Pacheco, de uma empresa de web design, 
contam com horários flexíveis e incentivo ao aprendizado
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Capa

TREINO 
acima 

da média
O CrossFit tem o objetivo de buscar resultados que 

ofereçam bom condicionamento físico, emagrecimento, 

definição muscular e qualidade de vida

M
usculação, jiu-jítsu, corrida de rua, dança. Existem diversas modalidades no mundo 

fitness para quem quer conquistar ou manter a boa forma. Uma, porém, ainda não 

muito conhecida: o CrossFit. Trata-se de um programa de treinamento de força e 

condicionamento geral que proporciona  ampla adaptação fisiológica. Indicado para 

qualquer tipo de pessoa, independentemente de idade ou nível físico. O objetivo é gerar maior 

otimização de todas as capacidades físicas. Entre elas: resistência cardiorrespiratória, resistência 

muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. 

Em franco crescimento no Brasil, mas já famoso em países norte-americanos, o treino é praticado 

por quem busca resultados que ofereçam bom condicionamento físico, definição muscular e o 

emagrecimento.

Os exercícios são tão intensos que o advogado Gutemberg Braga, de 35 anos, já viu resultado na 

terceira aula e sentiu a diferença em relação a outras atividades realizadas antes por ele. “É incrível! 

Em apenas três aulas, o resultado já é perceptível. Certo que dá um desconforto no começo, devido 

às dores em áreas da musculatura não trabalhadas usualmente, mas logo a pessoa supera e não 

quer mais parar. Já fiz musculação por anos, mas o CrossFit,  para mim, hoje é a melhor opção”.
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Etapas de treino

O treino de CrossFit é composto de três 
etapas e todas são igualmente importantes. 
A primeira é composta pelo alongamento e 

aquecimento, que devem ser realizados antes 
de qualquer atividade física para evitar lesões. 

Em seguida, vêm o treino de mobilidade e 
técnica, além das orientações do  instrutor, que 

repassa quais serão os movimentos daquele 
dia. Por fim, é proposto um desafio que deve 
ser concluído em um tempo determinado e 

envolve a mistura de movimentos ensinados  
anteriormente. Este último passo é chamado de 

Work out of the Day (trabalho do dia), também 
conhecido como WOD.

A aula de CrossFit é de curta duração e 
você utiliza apenas 40 a 60 minutos do seu 

dia. O coach Fabio Corrêa explica que a 
atividade é feita de forma intensa e variada. 

“Ao começar, a intenção é praticar exercícios 
de maneira muito intensa, trabalhando grupos 

musculares variados, com pouco descanso. 
A ideia é buscar sempre o máximo que o seu 

corpo permite, desafiar os limites de cada um. 
A sequência de exercícios utiliza todo o corpo: 
braços e pernas estão sempre em movimento, 

realizando saltos, agachamentos, flexões, 
levantamento de pesos, corridas, escaladas em 

cordas e argolas”, explicou.
Ele ainda compara a atividade com a 

ginástica olímpica, onde a força, resistência, 
equilíbrio e flexibilidade trabalham juntos. 
O CrossFit também é usado no preparo de 
militares pelo mundo. Todos em busca de 

bom condicionamento. “Sem dúvida é bem 
mais dinâmico que a musculação. No CrossFit 

é possível trabalhar diversas valências como 
força, velocidade, resistência com treinos 

diferentes. É ideal para a minha profissão. Mas 
busco, antes de tudo, ter a boa forma e bem-

estar”, comenta o policial Onildo Sampaio, de 
34 anos.

Crossfit Rangedor

Recentemente, São Luís ganhou uma 
academia – ou box, como são chamados 
os ambientes para a prática da modalida-
de – que coordena e orienta aulas exclu-
sivas. É o Crossfit Rangedor, na Avenida 
dos Holandeses. “Decidimos fazer uma 
diferença no mercado, com incentivos, fi-

losofia diferenciada e buscando desper-
tar nos atletas espírito altruísta. Aqui, os 
treinos são sempre em equipe, nunca só. 
É uma atividade com objetivo individual, 
mas com batalha coletiva”, explica o em-
presário Felipe Ribeiro, um dos idealiza-
dores do projeto.

A adaptação à modalidade é tanta, 
que é comum ex-adeptos da musculação 
convencional migrarem para o CrossFit, 

sem intenção de retornar. É o caso da ad-
ministradora Nathalia Adamian,  de 26 
anos. “A mudança não é só física, é men-
tal também. Eu ia à academia duas ve-
zes ao dia e fazia uma dieta rigorosa, isso 
tudo para sentir o resultado mais rápido, 
mas demorou. Já com o Cross, é diferen-
te: como moderadamente, treino de se-
gunda a sábado, sinto o resultado mais 
positivo”,  acrescenta.

Sem dúvida é bem mais dinâmico 
que a musculação. No CrossFit 
é possível trabalhar diversas 
valências como força, velocidade, 
resistência com treinos diferentes. 
É ideal para a minha profissão

Onildo Sampaio,  policial

 FOTOS: GILSON TEIXEIRA/OIMP/D.A PRESS
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GASTRONOMIA
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Filé Oswaldo Aranha, clássico da cozinha brasileira

Tempero 
ítalo-francês

Requintado e cheio de sabores, o Biana Bistrô, 

comandado pelo chef maranhense Júnior Belém, 

em seu cardápio, mistura ingredientes e criações da 

cozinha italiana, francesa e brasileira

Ficha técnica

Endereço: Av. Litorânea, 4242, Calhau, São Luis - MA

Horários:Almoço: Sexta a Domingo, das 12h às 18h. Jantar: Terça a 

Sábado, das 18h às 24h

Reservas:As reservas podem ser feitas nos horários de funcionamento 

pelo telefone 9-8181-0074

Especialidades da casa:Cozinha Contemporânea e 

Japonesa

Principais pratos: Pescada em Crosta com Molho de 

Moqueca, Grelhato de Frutos do Mar e Peixe Curvado.

Tipo de atendimento: Todos osserviços são à la carte

Valores:Ticket Médio de R$ 90,00

Capacidade: Restaurante – 50 lugares

Proprietários: Chef Júnior Belém e Pedro Ivo Gonçalves

Forma de pagamento: Dinheiro, cartões de crédito e débito. 

Apresentação musical:Projeto futuro

LISIANE MARTINS

 

O 
Biana Bistrô está localizado em 
um dos melhores lugares de 
São Luís, a Praia de São Mar-
cos. Na decoração, a mistura 

sutil de mesas modernas, aparadores ao 
estilo vintage e, na parede principal, a 
pintura relembra o movimento do mar. 
No salão, a cor azul e branca predomi-
na e dá charme ao local que, além das 
delícias servidas, tem como atrativo o 
mar ao fundo. A casa foi inaugurada em 
2012, planejada por empresários mara-
nhenses que tiveram a brilhante ideia 
de montar na praia um restaurante di-
ferente dos demais. Requintado e acon-
chegante, o espaço é frequentado por 
quem gosta de apreciar comida brasi-
leira e internacional de qualidade e com 
o toque gourmet.

Os frutos do mar predominam no 
cardápio, que contém 32 pratos, todos 
servidos à la carte, para acompanhar 
drinks exóticos. O restaurante até en-
tão era fechado às quintas-feiras, mas, a 
partir deste mês de novembro, vai abrir 
as portas mais este dia da semana.

A cozinha do Biana Bistrô é comanda-
da pelo chef maranhense Júnior Belém. 
Com 23 anos de profissão, ele adquiriu 

experiência nas refinadas e diversifica-
das cozinhas paulistas e em restaurantes 
na Europa. De volta há dois anos em São 
Luís, o chef resolveu ser um dos sócios 
do bistrô. As suas especialidades giram 
em torno da cozinha ítalo-francesa-bra-
sileira. No cardápio, 22 receitas são de 
sua autoria e ele faz questão de mudar 
as opções disponíveis a cada quatro me-
ses, mas, claro, as mais pedidas não dei-
xam o cardápio. Para o sucesso da casa, 
Júnior Belém também aposta no con-
tato direto com os clientes. “Gosto de 
ficar no salão e ter contato direto com 
os clientes, saber se estão apreciando a 
comida”, acrescenta.

O Prato

Como sugestão que o chef indica 
é a Pescada em Crosta com Molho de 
Moqueca, um dos pratos mais pedidos 
e criação do maranhense. Na receita, o 
arroz negro, que é menos calórico que 
os demais, se torna um risoto. Na pes-
cada, quem dá um charme é a crosta de 
mandioquinha. Diferente do que você 
já experimentou, a receita combina in-
gredientes em uma sintonia que satisfaz 
o paladar. Então, que tal satisfazer o seu 
em casa, copiando e executando a re-
ceita desse prato delicioso? Arrisque-se! AR

RI
SQ

U
E-

SE
PESCADA EM 
CROSTA COM 
MOLHO DE 
MOQUECA

INGREDIENTES
180g de filé de 
pescada
50g de mandioquinha 
ralada
80g arroz negro
30g de tomate 
cereja cortado
 ao meio
40g de rúcula
30g de parmesão
50g manteiga
50ml de azeite
Sal e pimenta a gosto

MOLHO
1 pimentão verde
1/2 cebola
40ml
30g de tomate fresco
30ml de azeite de 
dendê 
300g de caldo
 de peixe

MODO DE PREPARO

FILÉ DE PESCADA
Tempere o filé de pescada e sobre ele forme 
uma camada da mandioquinha. Leve para 
selar na frigideira e em seguida  finalize no for-
no até dourar.

ARROZ NEGRO
Refogue o arroz pré-cozido com cebola e 
manteiga. Acrescente o tomate cereja e a 

rúcula e finalize misturando o parmesão, sal 
e pimenta.

MOLHO DE MOQUECA
Refogue no azeite de oliva a cebola, os pi-
mentões, tomate, em seguida acrescente o 
leite de coco e o caldo de peixe. Acrescente o 
cheiro-verde, deixe cozinhar e bata no liquidi-
ficador e peneire. Leve ao fogo para finalizar e 
acrescente sal e pimenta.
É só montar o prato e servir
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CRUZEIROS 

Todos a 

bordo
E

stá aberta, neste mês, a temporada 
de cruzeiros marítimos no Brasil. 
À programação de passeios dentro 
do país, — a maior parte centrada 

naqueles que não têm muito tempo para 
viajar —, juntam-se as opções no exterior. 
Conhecidas como minicruzeiros, as via-
gens entre três e cinco dias representarão 
54% de todos os roteiros desta tempora-
da — na anterior, elas somaram 47,28% 
do total dos itinerários.

Mesmo em tempos de crise e de dis-
parada do dólar, a temporada 2015/2016, 
que vai até abril de 2016, promete ser mais 
movimentada que a anterior. “As viagens 
mais curtas são importantes para aque-
les que têm poucos dias de férias ou para 
os que preferem roteiros mais acessíveis”, 
afirma Marco Ferraz, presidente da CliaA-
bremar Brasil (Linhas de Cruzeiros Inter-
nacionais/Associação Brasileira de Cru-
zeiros Marítimos).

Segundo ele, os minicruzeiros são im-
portantes para estimular novos viajantes 
a conhecer uma experiência a bordo. Es-
tudo encomendado pela Clia/Abremar à 
Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta que 
2015 deveremos registrar crescimento de 
6,9% em relação ao ano anterior, com re-
ceita estimada em aproximadamente US$ 
39,6 bilhões. Esse crescimento será impul-
sionado pelo aumento da quantidade de 
cruzeira e maior capacidade dos navios.

Em 2014, 138,5 mil brasileiros reali-
zaram cruzeiros fora do Brasil, gerando 
receita de R$ 256,4 milhões. É que esse 
tipo de viagem, já consolidada nas clas-
ses mais altas, vem sendo cada vez mais 
procurado por brasileiros da classe média, 
que optam por realizar um cruzeiro marí-
timo pela comodidade, a oportunidade de 
visitar vários destinos e, principalmente, 
a relação custo/benefício. 

Pelo menos 10 navios estarão no Bra-
sil na nova temporada. As empresas es-
tão oferecendo promoções, como câmbio 

congelado a partir de R$ 2,69 e descontos 
de até 50% para a América do Sul. Progra-
me-se para essa aventura.

Novidades
Os brasileiros passaram a ter mais acesso 

às viagens marítimas há cerca de 10 anos. 
Desde então, os cruzeiros se reinventam a 
cada verão, trazendo novas embarcações, 
roteiros, serviços e gastronomia. E não será 
diferente a partir de novembro, quando 
os transatlânticos começam a aportar no 
país fazendo viagens no Brasil, na Argen-
tina e no Uruguai até abril de 2016. Na 
temporada, os candidatos a cruzeiristas 
terão a seu dispor diversidade de rotei-
ros, com preços para todos os bolsos. A 
inclusão da Patagônia argentina e chilena 
como destino turístico é outra novidade.

Entre novembro deste ano e abril do 
ano que vem, o número de transatlânti-
cos vai se manter estável, em comparação 
com o ano passado, mas a oferta de leitos 
e roteiros será maior que em 2014. As ita-
lianas MSC e Costa Cruzeiros virão com 
quatro e dois navios, respectivamente, e 
terão viagens de curta duração em suas 
programações. A espanhola Pullmantur 
trará dois navios ao Brasil, com rotas de-
dicadas aos minicruzeiros, para destinos 
do litoral fluminense, paulista e nordes-
tino e alguns de sete noites para Buenos 
Aires e Montevidéu.

Empresas de viagens marítimas oferecem roteiros dentro e 

fora do Brasil com preços variados. A cada verão, elas trazem 

novidades em programações e outros serviços, como os 

minicruzeiros para destinos mais curtos

R$ 256 
MILHÕES

Receita gerada por 
brasileiros em cruzeiros 

fora do país, em 2014
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diabetes 
Contra o  U

ma doença perigosa, silen-
ciosa e que leva a proble-
mas cardiovasculares sérios 
como o infarto do miocár-

dio e ao acidente vascular cerebral 
(AVC); e em muitos casos a óbitos. 
Estamos falando do Diabetes, doen-
ça que já atinge cerca de 14  milhões 
de pessoas no país, e com cerca de 
500 novos casos por dia, segundo da-
dos do Ministério da Saúde. Entre os 
principais sintomas da doença estão: 
sede excessiva, rápida perda de peso, 
fome exagerada, cansaço inexplicá-
vel, muita vontade de urinar, má ci-
catrização, visão embaçada, falta de 
interesse e concentração e vômitos 
e dores estomacais.

Nesse cenário, a Federação In-
ternacional de Diabetes (IDF) criou 
uma campanha mundial, adotada 
em 160 países, para alertar sobre a 
doença e conscientizar as pessoas 
sobre a melhor forma de prevenir e 
controlar o Diabetes tipo 2 (o único 
que pode ser evitado) com a adoção 
de uma alimentação saudável asso-
ciada à prática regular e orientada de 
exercícios físicos regulares.  

No Brasil, a campanha “Dia Mun-
dial do Diabetes” é organizada pela 
Sociedade Brasileira de Diabetes 
em 14 de Novembro. E na capital 
maranhense o evento será promo-
vido pela S Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabolismo sec-
ção Maranhão no dia 15 de novem-
bro na Avenida Litorânea.O evento 
alusivo à data em São Luís será a II 
Corrida do Dia Mundial do Diabe-
tes - Energia do Bem. 

“Trata-se de uma corrida de 
rua que terá outras ações educa-
tivas paralelas, todas visando a 
conscientização das pessoas e es-
timulando as práticas saudáveis 
que podem prevenir o Diabetes”, 
explica a médica endocrinologis-
ta e representante da SBEM-MA 
Dra. Viviane Chaves, que está à 
frente da coordenação do evento. 

As inscrições já estão abertas 
e podem ser feitas, até o próximo 
dia 13 de novembro pelo site www.
mundomilhas.com.br ou na sede 
da Milhas na Avenida Litorânea. 
O preço da inscrição com direito 
a kit composto por camisa dryfit, 
numeração e chip; além de frutas e 
água no dia da corrida custa apenas 
R$ 35, bem abaixo do valor médio 

das corridas tradicionais. 
“Teremos uma caminhada de 

3Km e uma corrida com percurso 
de 5km e 10km, saindo da Barraca 
da Milhas na Avenida Litorânea, com 
largada marcada para as 7h da ma-
nhã”, disse Marcos Sarmento, edu-
cador físico da Milhas e coordena-
dor técnico do evento. 

Toda a renda obtida nas inscri-
ções será revertida para as melho-
rias dos serviços de endocrinologia 
do Hospital Universitário Presidente 
Dutra e do Hospital Materno infantil. 

 Para o secretário estadual de Es-
porte e Lazer do Maranhão, Márcio 
Jardim, essa ação é das mais impor-
tantes para a população.

“O governo do Maranhão está 
comprometido em promover espor-
te e lazer de qualidade para a popu-
lação maranhense e sabemos que a 
prática dessas atividades está muito 
relacionada à saúde das pessoas. Des-
sa forma, projetos como o Dia Mun-
dial do Diabetes são essenciais para 
conscientizar e estimular a prática 
de atividade física, unindo esporte 
e saúde”, declarou Márcio Jardim.

A campanha pelo “Dia 

Mundial do Diabetes” 

é organizada pela 

Sociedade Brasileira 

de Diabetes em 14 de 

novembro. Em São Luís, 

a data será lembrada 

dia15 na Avenida 

Litorânea

Endocrinologista Viviane Chaves e o 

educador físico Marcos Sarmento
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ESTÁ DE

VOLTA
Aos 44 anos,
Fábio Assunção
retorna às
novelas com
personagem de
caráter dúbio

PÁGINA6

LÍNGUA AFIADA AO VIVO
Apresentadores comoXuxa soltamo verbo diante das

câmeras comdeclarações polêmicas
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aappoossttaamm  eemm  ccoollooccaarr  ooss
ppaarrttiicciippaanntteess  eemm  aaççõõeess
ppeerriiggoossaass,,  vveessttiiddooss  oouu  
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ppeellaaddooss..  AAlléémm  ddaa
aavveennttuurraa,,  aattrraaççõõeess  mmoossttrraamm  
ccoonnttaattoo  ccoomm  nnaattuurreezzaa  ee
ppaaiissaaggeennss  eexxuubbeerraanntteess
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Bem-vindo

ÀSELVA
Bem-vindo

ÀSELVA

PPrrooggrraammaass  lleevvaamm
ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  vvoollttaa  aaooss
pprriimmóórrddiiooss  ddaa  hhuummaanniiddaaddee,,
qquuaannddoo  ssóó  eerraa  ppoossssíívveell
ccoonnttaarr  ccoomm  aass  pprróópprriiaass
mmããooss  ppaarraa  ssoobbrreevviivveerr  

PPrrooggrraammaass  lleevvaamm
ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  vvoollttaa  aaooss
pprriimmóórrddiiooss  ddaa  hhuummaanniiddaaddee,,
qquuaannddoo  ssóó  eerraa  ppoossssíívveell
ccoonnttaarr  ccoomm  aass  pprróópprriiaass
mmããooss  ppaarraa  ssoobbrreevviivveerr  

O ho mem mo der no tem à dis po si -
ção inú me ras fer ra men tas e dis po si ti -
vos que fa ci li tam a so bre vi vên cia. Su -
per mer ca dos abar ro ta dos de co mi da
pro ces sa da e en la ta da e hos pi tais nos
quais cor tes são es te ri li za dos, per nas e
bra ços en ges sa dos e in fec ções tra ta -
das com an ti bió ti cos. Pa ra apren der a
fa zer uma fo guei ra, bas ta uma rá pi da
pes qui sa no Goo gle. Mas o que acon -
te ce quan do es sas fer ra men tas de sa -
pa re cem? Rea li ty sho ws de so bre vi -
vên cia ex plo ram as di ver sas for mas de
res pon der a es sa per gun ta.

Pro gra mas co mo No li mi te e Sur vi -
val de ram iní cio a um uni ver so te le vi si -
vo que gi ra em tor no da ca pa ci da de hu -

ma na de se adap tar a si tua ções de ex -
tre mo pe ri go e, em mui tos ca sos, bi zar -
ras. Não bas ta vi ver sem ener gia elé tri -
ca. Pa ra ven cer es se ti po de com pe ti ção
tam bém é pre ci so co mer in se tos e
apren der a de can tar a pró pria uri na.

Pa ra in cre men tar a já bem-su ce di da
re cei ta, o rea li ty Lar ga dos e pe la dos ti rou
as rou pas dos par ti ci pan tes e os le vou de
vol ta pa ra os pri mór dios da hu ma ni da -
de. Após o enor me su ces so do pro gra ma,
che ga ao Bra sil o mais no vo de ri va do da
fran quia, Lar ga dos e pe la dos: A tri bo.

Tra zen do de vol ta par ti ci pan tes que
se des ta ca ram em tem po ra das do pro -
gra ma ori gi nal, A tri bo man tém a pro -
pos ta ori gi nal: sem água, co mi da ou

rou pas, os 12 par ti ci pan tes se rão dei -
xa dos à pró pria sor te no meio da sel va
co lom bia na. Uma das prin ci pais mu -
dan ças é que ago ra eles es ta rão di vi di -
dos em qua tro trios e te rão que re sis tir
a 40 dias na flo res ta. Em edi ções an te -
rio res, o pe río do de iso la ção che ga va,
no má xi mo, a 21 dias.

Ma ta fe cha da, pân ta nos e pla ní cies
se cas são as pai sa gens en ca ra das pe los
pe la dos. Fo me, de si dra ta ção, ata que de
ani mais sel va gens e ex po si ção a con di -
ções ad ver sas le vam os par ti ci pan tes ao
ex tre mo e de sa fiam a ca pa ci da de de so -
bre vi vên cia e adap ta ção. Ho je, às 19h50,
os so bre vi ven tes re tor nam à ma ta do
jei to que che ga ram ao mun do.
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BEAR E OBAMA

Em setembro último,
Barack Obama gravou
participação especial no
programa Running wild
with Bear Grylls
(Correndo selvagemente
com Bear Grylls, em
tradução livre). Nele,
Obama aprende técnicas
de sobrevivência em uma
área remota do Alaska.
Um dos momentos mais marcantes do
episódio é quando Bear retira restos de

salmão da mochila e
oferece ao presidente.
Mostrando ser um homem
capaz de resistir a
condições adversas,
Obama não fez cara feia.
Bear e Obama não foram
os primeiros a aproveitar
o “saboroso” peixe. Antes
de levá-lo à grelha, o
mestre da sobrevivência

revela que o salmão já havia passado
pela boca de um urso.

Barack Obama
participou de umdos
programas de Grylls

SERVIÇO

Largadosepelados:a tribo
Discovery Brasil, todos
os domingos às 20h40.
Hoje, às 19h50, vai ao ar
o especial de estreia.

DesafioDiscovery
Discovery Brasil, todas
as terças-feiras, às 19h.
Estreia em 19 de
novembro.

IlhadoscomBearGrylls
Discovery Brasil,
todos os domingos,
às 22h20.

DESAFIORADICAL
Em19denovembro,oDiscovery

Brasil lançará o Desafio Discovery.
Em formato de reality show, o pro-
grama apresenta uma competição
entre atletas de alta resistência de
Brasil, Argentina,Colômbia eMéxi-
co. Emumacombinação de espor-
tesradicaisesobrevivênciananatu-
reza, as habilidades dosparticipan-
tes serão testadasatéo limite.

O primeiro episódio da série
acompanhará o processo de sele-
ção, explorandoo cotidianode ca-
da competidor. Em busca do prê-
mio de R$ 120mil, eles se enfren-
tarão emequipes de quatro. Desa-

fios de rapel, escalada, natação,
trilha de mountain bike, caiaque
e equitação serão retratados. Ao
fim dos quatro episódios, um de-
les será coroado campeão.

Segundo o participante brasi-
leiro Raphael Bonatto, as dificul-
dades enfrentadas no programa
foram além do imaginado. “Foi
mais difícil paramimdo que qual-
quer desafio, uma vez que estáva-
mos desprovidos de água e comi-
da.Vendodecasa, parecequeexis-
te alguma segurança por ter al-
guém filmando.Mas não é assim”,
conta o atleta aoCorreio.

Largados e
pelados: A tribo
retratará 40 dias
na selva

Bear Grylls é um dos aven-
tureiros mais conhecidos da
atualidade. Dono de um rosto
digno de estrela de cinema e
habilidades que deixariamTar-
zan e Crocodile Dundee im-
pressionados, Bear transforma
os pacatos domingos em dias
de adrenalina e tensão.

Ilhados com Bear Gryllsapre-
senta ao telespectador 13 ho-
mens que trocaram o conforto
de seus lares por uma ilha re-
mota nomeio do Oceano Pací-
fico. Sem assistência alguma e
com a responsabilidade de do-
cumentar em um diário minu-
cioso tudo o que acontece na il-
ha, eles não competem entre si,

mas devem garantir que volta-
rão para casa em segurança
semnenhumauxílio.

Sem experiência prévia em
ambientes selvagens, os parti-
cipantes terão que evocar habi-
lidades primitivas que foram
deixadas de lado ao longo da
história humana. No episódio
de estreia, após 48 horas sem
alimentação, eles tentam en-
contrar comida e água doce.
Sem sucesso na busca, desidra-
tação e fome se tornam as pri-
meiras ameaças reais. No de-
correr da temporada, Bear
Grylls descobrirá se o homem
moderno é capaz de sobreviver
nomundo selvagem.

NOMEIODOOCEANOIlhados com
Bear Grylls testa
os limites dos
participantes
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Malhação
Globo – 17h50
Classificação indicativa 10 anos

SOLTEIRO

BBrreenn  nnoo  LLeeoo  nnee,,  oo  RRoo  ggeerr,,  eess  ttáá  ssooll  --
tteeii  rroo..  DDee  ppooiiss  ddee  uumm  aannoo,,  eellee  ee  aa
aattrriizz  GGaa  bbii  LLoo  ppeess  tteerr  mmii  nnaa  rraamm  oo
nnaa  mmoo  rroo  ppaa  rraa  ffoo  ccaarr  nnaa  ccaarr  rreeii  rraa..  AA
ppaarr  ccee  rriiaa,,  ppoo  rréémm,,  ccoonn  ttii  nnuuaa  nnooss
ppaall  ccooss..  OOss  ddooiiss  eess  ttrree  llaamm  jjuunn  ttooss  oo
eess  ppee  ttáá  ccuu  lloo  LLaa  ddrrõõeess  ddee  eess  ttrree  llaass..

Se gun da-fei ra

Mi guel con ver sa com Ma ria so bre
Ra fae la e te me re ve lar pa ra Ana so -
bre a me ni na. Ro ger ga ran te a Ro -
dri go que não se en vol veu com Lu -
cia na. Fi li pe tem a ideia de alu gar
bi ci cle tas no hos tel. Lí via se re cu sa
a con ver sar com Lu cia na. Ana co bra
ex pli ca ções so bre o com por ta men to
de Mi guel. Os alu nos do Leal Bra zil
se vol tam con tra Lu cia na por cau sa
de Lí via. Max e Ma ri na so frem pe la
au diên cia ju di cial de Bia e Nil ton.
Mi guel con ver sa com Ana so bre Ma -
ria e Ra fae la. Ana re ve la a Ru bem
que Ra fae la é sua fi lha.

Ter ça-fei ra

Ru bem con fes sa que não sa be co mo
agir dian te de Ra fae la. Uo d son com -
pra um pre sen te pa ra o be bê de Ci ça.
Ru bem re ve la a Bia que tem uma fi -
lha. Kri ca pe de que Glau co com po nha
uma can ção pa ra ela. Fi li pe se de cla ra
pa ra Nan da e a bei ja. Ana in sis te pa ra
que Lí via con te a ver da de pa ra Ro ger
so bre o su pos to trau ma. Lí via afir ma a
Ro dri go que não quer mais fa lar com
Lu cia na. Ana acom pa nha Ci ça em um
exa me de ul tras so no gra fia. Ru bem
co nhe ce Ra fae la.

Quar ta-fei ra

Ru bem e Ra fae la con ver sam, e a me -
ni na pe de que o pai a apre sen te à sua
fa mí lia. Ana e Ci ça des co brem que o
be bê é um me ni no. Ro dri go afir ma
que acre di ta em Lu cia na e a bei ja.
Clei ton co me ça a bus car dan ça ri nas
pa ra sua apre sen ta ção. Ci ça agra de ce
o ca ri nho de Uo d son. Ru bem dis cu te

com Ma ria. Lu cia na e Ro ger des con -
fiam que Ali na ar mou pa ra que Lí via
fla gras se a con ver sa dos dois. Bia e
Ru bem con tam pa ra Ma ri na e Max
so bre Ra fae la. Pe dro con fron ta Ro dri -
go. Ma ria co nhe ce Bia.

Quin ta-fei ra

FI QUE DE OLHO!

RRuu  bbeemm  rree  ccee  bbee  RRaa  ffaaee  llaa  eemm  ccaa  ssaa..
BBee  ttoo  aaccoonn  ssee  llhhaa  PPee  ddrroo  aa  ppaa  rraarr  ddee
pprroo  vvoo  ccaarr  RRoo  ddrrii  ggoo..  MMaaxx  ee  MMaa  rrii  nnaa
ssee  ssuurr  pprreeeenn  ddeemm  ccoomm  aass  hhiiss  ttóó  rriiaass
ddee  RRaa  ffaaee  llaa..  CCii  ççaa  rree  vvee  llaa  aa  RRoo  ddrrii  ggoo
qquuee  sseeuu  ffii  llhhoo  ttee  rráá  oo  mmeess  mmoo  nnoo  --
mmee  qquuee  oo  rraa  ppaazz..  RRoo  ggeerr  ee  LLíí  vviiaa
rreeaa  ttaamm  oo  nnaa  mmoo  rroo..  LLíí  vviiaa  rree  vvee  llaa  aa
RRoo  ggeerr  qquuee  mmeenn  ttiiuu  ssoo  bbrree  sseeuu
ttrraauu  mmaa,,  ee  ppee  ddee  qquuee  oo  nnaa  mmoo  rraa  ddoo
ssee  aaffaass  ttee  ddee  LLuu  cciiaa  nnaa..  PPee  ddrroo  ee  RRoo  --
ddrrii  ggoo  ssee  llaamm  uumm  aaccoorr  ddoo  ddee  ppaazz..
NNiill  ttoonn  ddeess  ccoo  bbrree  qquuee  RRuu  bbeemm  tteemm
uummaa  ffii  llhhaa..  MMaa  rriiaa  qquueess  ttiioo  nnaa  RRaa  --
ffaaee  llaa  ssoo  bbrree  oo  ssee  ggrree  ddoo  ddaass  dduuaass..

Sex ta-fei ra

Ra fae la ga ran te a Ma ria que não re -
ve lou o se gre do pa ra Ru bem. Fi li pe
pe de que Nan da pen se me lhor an tes
de aban do nar os es tu dos Clei ton fi ca
im pres sio na do com o ta len to de Jés si -
ca pa ra a dan ça. Ci ça con ta pa ra Pe -
dro que Ro dri go bei jou Lu cia na. Luan
dei xa es ca par pa ra Kri ca que o car ro
com que saiu, na noi te da fes ta era de
Jor ge. Luan de fen de Lu cia na e ter mi -
na o na mo ro com Ali na. Ru bem e Bia
des co brem que Ma ria ma tri cu lou Ra -
fae la, no Dom Fer não, e o pro fes sor
ques tio na Ma ria so bre seus pla nos.

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

Se gun da-fei ra

Ber nar do e Emí lia se ir ri tam um com
o ou tro, e Ariel co me mo ra. Emí lia
son da Do ro téia so bre o pas sa do de Vi -
tó ria e Luiz. Ber nar do vi si ta Vi tó ria,
que o aler ta so bre Emí lia. Emí lia con -
ver sa com Al ber to so bre seus pla nos
de vin gan ça. Ani ta co nhe ce Zil da e
Alex. Me lis sa so fre ao pen sar em Fe li -
pe e Lí via. Afon so não gos ta quan do
Ani ta re ve la seus pla nos de ser mãe
sem se en vol ver amo ro sa men te. Sa -
lo mé ad mi ra Mas si mo. Ber nar do pro -
cu ra Emí lia pa ra fa lar so bre Vi tó ria.

Ter ça-fei ra

Ber nar do pe de que Emí lia con ce da
mais tem po a Vi tó ria pa ra dei xar seu
pa la ce te, e Lí via ou ve. Raul se apro -
xi ma de Ge ma e quer ti rar fo tos de la.
Lí via ofe re ce um quar to de ho tel pa -
ra Vi tó ria, mas ela re cu sa a aju da.

Mas si mo re ce be Bian ca e Fe lí cia no
ae ro por to. Vi tó ria se re cu sa a dei xar
sua ca sa, e Ro ber to en tre ga um lau do
mé di co ao ofi cial de Jus ti ça pa ra pror -
ro gar seu pra zo. Al ber to acon se lha Lí -
via a não bri gar com Emí lia por cau sa
de Vi tó ria. Lí via tem um pe sa de lo. Ber -
nar do diz que quer co nhe cer a vi ní co la
de Fe li pe. Ro ber to avi sa a Afon so que
in ves ti rá em Ani ta. Pe dro pre sen teia
Lí via com um anel de noi va do. Vi tó ria
de ci de mu dar pa ra a ca sa de Zil da.

SEM RA DI CA LIS MO

AA  mmuu  ddaann  ççaa  ddee
vvii  ssuuaall  ddee  AAlliinn  --
nnee  MMoo  rraaeess  ppaa  --
rraa  aa  aattuuaall  ffaa  ssee
ddee  AAlléémm   ddoo
tteemm  ppoo  ffooii  pprroo  --
ppoo  ssii  ttaall  mmeenn  ttee
ssuu  ttiill..  PPaa  rraa  nnããoo
aaffaass  ttaarr  aa  aattrriizz
ddoo  ppúú  bbllii  ccoo,,  aa  iinn  ttéérr  pprree  ttee  ddaa  mmoo  ccii  --
nnhhaa  LLíí  vviiaa  mmuu  ddoouu  aappee  nnaass  ddee  ffii  gguu  --
rrii  nnoo..

Quar ta fei ra

Afon so, Fe li pe e Ber nar do aju dam Vi -
tó ria a dei xar seu pa la ce te. Ben to se
emo cio na e pe de per dão a Vi tó ria.
Do ro téia se in si nua pa ra Ber nar do.
Bian ca e Fe lí cia pro me tem aju dar
Mas si mo. Emí lia vi si ta sua no va ca sa
e sur preen de Ben to em um dos quar -
tos do pa la ce te. Ge ma se di ver te com
Chi co e Raul. Acom pa nha do de po li -
ciais, Pe dro ex pul sa Ben to da ca sa de
Emí lia. Se ve ra se in co mo da com a
pre sen ça de Ro ber to e Zil da per ce be.
Ben to é de ti do e ques tio na Emí lia so -
bre seu ódio por Vi tó ria.

Quin ta-fei ra

Pe dro de fen de Emí lia de Ben to. Emí lia
cha ma Ro ber to pa ra cui dar de Lí via.
Ben to pro vo ca Ro sa, que afir ma que
não o li ber ta rá da pri são. Ro ber to é
hos til com Emí lia e Ani ta su ge re que o
mé di co se sen si bi li zou com o es ta do
de Vi tó ria. Ge ma con vi da Emí lia pa ra
jan tar em sua ca sa. A pe di do de Vi tó -
ria, Luiz li ber ta Ben to, que usa Ali ce
pa ra fi car na ca sa de Ro sa. Ro ber to co -
men ta com Fe li pe que Lí via es tá doen -
te. Ri ta co nhe ce Fe lí cia e Bian ca. Fe li pe
vi si ta Lí via e é re ce bi do por Pe dro.

Sex ta-fei ra

Ani ta aju da Fe li pe e Pe dro acre di ta
que os dois es tão en vol vi dos Vi tó ria
pen sa em Al ber to. Se ve ra in si nua pa ra
Ro sa que ain da tem sen ti men tos por
Ro ber to. Ali ce cui da de Ben to. Do ro téia

se en con tra com Ber nar do. Ge ma se
im pres sio na com os de se nhos de Ma -
teus. Ro sa dis cu te com Mas si mo. Emí -
lia so fre ao pen sar em Vi tó ria e se re -
cu sa a fa lar com Al ber to. Ber nar do
re ve la a Raul o mo ti vo de ter es co lhi -
do co nhe cer Be lar ro sa. Ro sa exi ge
que Ben to dei xe sua ca sa. Ani ta dis -
pen sa Ro ber to. Lí via rom pe seu noi va -
do com Pe dro.

Sá ba do

FI QUE DE OLHO!

PPee  ddrroo  iimm  pplloo  rraa  ppaa  rraa  qquuee  LLíí  vviiaa
nnããoo  oo  ddeeii  xxee..  MMee  lliiss  ssaa  iinn  ssii  nnuuaa  aa
AAlleexx  qquuee  FFee  llii  ppee  ppoo  ddee  ssee  aaffaass  ttaarr
ddee  ssuuaa  ccaa  ssaa..  EEmmíí  lliiaa  ggaa  rraann  ttee  aa
PPee  ddrroo  qquuee  LLíí  vviiaa  ssee  ccaa  ssaa  rráá  ccoomm
eellee..  FFee  llíí  cciiaa  ccoo  nnhhee  ccee  CChhii  ccoo  ee  AAlleexx..
PPéérr   ssiioo  ee   BB iiaann  ccaa  ssee  ffaa  llaamm  ppoorr
mmeeiioo  ddee  ssuuaass  ffaall  ssaass  iiddeenn  ttii  ddaa  ddeess..
PPee  ddrroo  ssoonn  ddaa  AAnnii  ttaa  ssoo  bbrree  LLíí  vviiaa..
BBeerr  nnaarr  ddoo,,  DDoo  rroo  ttééiiaa  ee  RRaauull  cchhee  --
ggaamm  ppaa  rraa  oo  jjaann  ttaarr  nnaa  ccaa  ssaa  ddee  GGee  --
mmaa,,  ee  oo  ffoo  ttóó  ggrraa  ffoo  pprroo  vvoo  ccaa  QQuueeii  --
rroozz..  ZZiill  ddaa  eess  ttrraa  nnhhaa  qquuaann  ddoo  VVii  ttóó  --
rriiaa  ddee  ccii  ddee  ffaa  zzeerr  uumm  ppaass  sseeiioo  mmiiss  --
ttee  rriioo  ssoo  EEmmíí  lliiaa  cchhee  ggaa  àà  ccaa  ssaa  ddee
GGee  mmaa  ee  vvêê  BBeerr  nnaarr  ddoo..

To tal men te de mais
Glo bo – 19h15
Clas si fi ca ção in di ca ti va 10 anos

Se gun da-fei ra

Gil da ten ta con ven cer Eli za de que seu
pai fa le ceu. Ar thur ga nha a com pe ti -
ção de caia que e é sau da do por Da nie -
le. Ca ro li na co mu ni ca que irá pa ra
Aus trá lia par ti ci par de um edi to rial de
mo da. Pie tro in for ma que a mo de lo
do edi to rial se rá Da nie le Lieb Di ch.
Do ri nha e Zé Pe dro se hos pe dam com
as crian ças na ca sa de Ca ro li na. Pie tro
e Lu in si nuam pa ra Ca ro li na que Ger -
ma no es tá in te res sa do na exe cu ti va.
Li li de ci de acom pa nhar Ger ma no na
via gem à Aus trá lia com Ca ro li na. O
car ro de Ar thur que bra na es tra da e
ele en con tra Eli za na ofi ci na de Di no.

Ter ça-fei ra

Ar thur per gun ta a Eli za se ela já pen -
sou em ser mo de lo. Eli za dá pa ra Gil -
da a gor je ta que re ce beu de Ar thur.
Ca ro li na exi ge que Ar thur vá com ela
pa ra a Aus trá lia. Eli za con ta à mãe
so bre os olha res de Di no. Ra fael vol -
ta da Eu ro pa e con ver sa com Char -
les. Lu vai com Max na boa te e co -
nhe ce Ra fael. Ja ca ré amea ça Lu e
Ra fael na saí da de uma boa te e Jo na -
tas aju da os dois. Eli za ten ta se de fen -
der de Di no, que aca ba so fren do um
aci den te. Gil da orien ta Eli za a fu gir
pa ra não ser acu sa da de as sas si na to.

Eli za con se gue ca ro na com Bi no e
via ja pa ra o Rio de Ja nei ro.

Quar ta-fei ra

Di no afir ma a Gil da que Eli za ten tou
ma tá-lo. Ar thur di vul ga a gra va ção
de Ca ro li na se di ver tin do na Aus trá -
lia e dei xa a jor na lis ta cons tran gi da.
Bi no le va Eli za ao Cen tro do Rio de
Ja nei ro e lhe dá orien ta ções pa ra
pro cu rar a pen são da Fá ti ma. Di no
avi sa a Gil da que não sos se ga rá en -
quan to Eli za não es ti ver na ca deia.
Na pen são, Jes sy fur ta o di nhei ro de
Eli za. Ra fael pe de que Lu lhe in di que
co mo fo tó gra fo pa ra Ca ro li na. Eli za
aca ba sen do ex pul sa da pen são por
Fá ti ma. Ja ca ré ob ser va Eli za.

NA VI DA E NA AR TE

OOss  aattoo  rreess  SSéérr  ggiioo  MMaa  llhheeii  rrooss  ee
FFee  llii  ppee  SSii  mmaass,,  qquuee  vvii  vveemm  ooss  rrii  --
vvaaiiss  JJaa  ccaa  rréé  ee  JJoo  nnaa  ttaass,,  eess  ttããoo  àà
vvoonn  ttaa  ddee  nnaass  ccee  nnaass  ddee  bbrrii  ggaa..  IIss  --
ssoo  ppoorr  qquuee  ooss  ddooiiss  ssããoo  pprraa  ttii  ccaann  --
tteess  ddaa  ccaa  ppooeeii  rraa  ee  éé  nnuu  mmaa  rroo  ddaa
qquuee  ooss  ppeerr  ssoo  nnaa  ggeennss  ssee  eenn  ffrreenn  --
ttaamm..  NNaa  vvii  ddaa   rreeaall,,  ooss  aammii  ggooss
ccooss  ttuu  mmaamm  jjoo  ggaarr  jjuunn  ttooss..

Quin ta-fei ra

O po li cial Wil son re co men da a Eli za
que pro cu re um abri go. Jo na tas le va
Wes ley e Je ni ffer ao bai le, mas os três
aca bam ex pul sos. Ca ro li na e Ar thur
fi cam jun tos à bei ra do mar. Dian te da
amea ça de cor te de in ves ti men to na
To tal men te De mais, Ca ro li na con ven -
ce Li li a man ter seu pa tro cí nio à re vis -
ta. Li li e Ca ro li na de ci dem rea li zar um
con cur so de be le za pa ra fir mar sua
par ce ria. Ja ca ré e Bra ço en cur ra lam
Eli za e Jo na tas apa re ce pa ra sal vá-la.

Sex ta-fei ra

Jo na tas e Eli za con se guem fu gir de Ja -
ca ré. Zé Pe dro avi sa a Ger ma no que
Fa bi nho es tá pro tes tan to em fren te à
Bas ti l le e o em pre sá rio de ci de cha mar
a po lí cia. Ca ro li na não gos ta de en con -
trar Do ri nha em seu apar ta men to. Jo -
jô não gos ta de ver Ca ro li na dor min do
em seu quar to. Eli za diz a Jo na tas que
tam bém de se ja se tor nar uma em pre -
sá ria das ruas.Fa bi nho ga ran te a Ja -
mai ca que aca ba rá com a Bas ti l le por
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bela. Otávio decide ir atrás de Rebe-
ca, que não apareceu no escritório.
Manuela conversa com Ofélio, na
mansão de Regina. A menina, vesti-
da como Isabela, fica sabendo que
Marina está em perigo. Sabrina e
Omar decidem enganar Dóris usan-
do contos de fada. Bartolomeu entra
no apartamento dos Vaz para tentar
comer Beijoca, mas Isabela aparece
e evita. Vicente avisa as crianças da
banda que eles estão prontos para
começar a gravar um videoclipe.

Terça-feira

Isabela deixa um bilhete na coleira de
Bartolomeu, antes de fazer ele voltar
para Meire. Dóris decide beijar o sapo.
Otávio aparece e tira o sapo sem que
ela pereba. A menina pensa que bei-
jou o sapo, que virou um príncipe. Joel
oferece para Helena emprego como
veterinária particular de seu haras,
sendo dispensado os serviços esporá-
dicos de Pedro no local. Helena diz
que irá pensar. Os cúmplices contam
para Isabela o que está acontecendo,
na mansão, em torno de Marina e
Ofélio. Tomas faz várias perguntas pa-
ra Safira sobre a menina que estava
com ela no almoço. Nina diz para
Otávio que Rebeca saiu, mas o rapaz
garante que irá esperá-la. Passada al-
gumas horas, Rebeca resolve apare-
cer e diz que não quer ser feita de tola
por ele. No escritório, Otávio desconfia
que Safira pode ter armado a situação
para separá-lo de Rebeca. Flora vai ao
apartamento dos Vaz, mas desta vez é
flagrado por Meire.

Quarta-feira

Meire acredita que Flora está viva.
Na gravadora, a banda ensaia uma
música, que irá virar um videoclipe.
Frederico incentiva Otávio a procu-
rar Rebeca novamente. Isabela con-
ta para Joaquim, Julia e Felipe que
Flora foi até lá. Meire revela para Di-
nho que acha que não era Flora, mas
um robô manipulado pelas crianças.
Isabela revela que tem um novo pla-
no e que ela trocará de lugar com
Manuela para a gravação do video-
clipe. Helena conta para Pedro que
recebeu um convite de trabalho para
ser veterinária fixa no haras. Pedro
não reage bem, embora diga que
não ache que isso seria uma traição
por parte dela. Mateus, Dóris e Téo
entram numa casa abandonada pa-
ra buscar pistas do paradeiro de Ma-
nuela. Omar e Priscila os assustam
como se fossem assombrações Os
cúmplices conseguem pular o muro
da mansão de Regina e entram no
porão onde está Manuela.
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poluir o ambiente. Jonatas sugere que
Eliza venda flores à noite. Eliza se sur-
preende ao ver Arthur novamente.

Sábado

FIQUE DE OLHO!

EEllii  zzaa  tteenn  ttaa  ssee  aapprroo  xxii  mmaarr  ddee  AArr  --
tthhuurr,,  qquuee  nnããoo  aa  rree  ccoo  nnhhee  ccee..  CCaass  --
ssaann  ddrraa  ppee  ddee  aa  HHuu  ggoo  qquuee  aa  aapprree  --
sseenn  ttee  aa  CCaa  rroo  llii  nnaa..  JJoo  nnaa  ttaass  eenn  ssii  nnaa
aa  EEllii  zzaa  ccoo  mmoo  ssee  ppoorr  ttaarr  ddiiaann  ttee  ddooss
cclliieenn  tteess..  DDoo  rrii  nnhhaa  ee  ZZéé  PPee  ddrroo  vvããoo
àà  ffeess  ttaa  ddaa  TToo  ttaall  mmeenn  ttee  DDee  mmaaiiss  ee
CCaass  ssaann  ddrraa  ee  HHuu  ggoo  aapprroo  vveeii  ttaamm
ppaa  rraa  eenn  ttrraarr  ccoomm  eelleess..  CCaa  rroo  llii  nnaa
((fo to)),,  GGeerr  mmaa  nnoo  ee  LLii  llii  aannuunn  cciiaamm
oo  ccoonn  ccuurr  ssoo  qquuee  rree  vvee  llaa  rráá  aa  ggaa  rroo  ttaa
TToo  ttaall  mmeenn  ttee  DDee  mmaaiiss..  EEllii  zzaa  vveenn  ddee
ttoo  ddaass  aass  ssuuaass  fflloo  rreess  ppaa  rraa  FFlloo  rriiss  --
vvaall,,  qquuee  ffiinn  ggee  sseerr  uumm  eemm  pprree  ssáá  rriioo
ppaa  rraa  MMaa  rriiss  ttee  llaa..  HHuu  ggoo  aaggrrii  ddee  AArr  --
tthhuurr  aaoo  vvêê--lloo  ccoomm  CCaass  ssaann  ddrraa..
EEllii  zzaa  aaggrraa  ddee  ccee  JJoo  nnaa  ttaass  ppoorr  ssuuaa
aajjuu  ddaa,,  ee  oo  mmee  nnii  nnoo  aa  bbeeii  jjaa..

Os dez man da men tos
Re cord – 20h30
Clas si fi ca ção in di ca ti va 14 anos

AA  eemmiiss  ssoo  rraa  nnããoo  ddii  vvuull  ggoouu  ooss  rree  ssuu  mmooss
ddooss  ccaa  ppíí  ttuu  llooss  aattéé  oo  ffee  cchhaa  mmeenn  ttoo  ddeess  ttaa
eeddii  ççããoo..

Cúm pli ces de um res ga te
SBT - 20h30
Clas si fi ca ção in di ca ti va 14 anos

Se gun da-fei ra

Re gi na con tra ta Ofé lio pa ra ser o no -
vo mo to ris ta da man são, sem des -
con fiar que se se tra ta do na mo ra do
de Ma ri na. Pe dro apa re ce no en con -
tro for ja do pe las crian ças pa ra Ni co
e He le na. Lo la le va seu pei xe, Bei jo -
ca, pa ra fa zer com pa nhia pa ra Isa -

APLI CA DO

AAnn  tteess  ddee  ccoo  mmee  ççaarr  aa
nnoo  vvee  llaa,,  FFhhee  llii  ppee  GGoo  --
mmeess  ssee  pprree  ppaa  rroouu
ppaa  rraa  iinn  tteerr  pprree  ttaarr
oo  ppeerr  ssoo  nnaa  ggeemm
TTééoo..  AAlléémm  ddee  tteerr
ffeeii  ttoo  llaa  bboo  rraa  ttóó  --
rr iioo  ccoomm  uummaa
ggaa  rroo  ttaa  ccee  ggaa,,  oo
aattoorr  ffeezz  aauu  llaass
ddee   ccaann  ttoo  ee   ddii  --
vveerr   ssooss  wwoorrkk--
sshhooppss  nnoo  SSBBTT..

Quin ta-fei ra

Ni co es tá tris te por seu en con tro amo -
ro so com uma mu lher que co nhe ceu
num apli ca ti vo não ter da do cer to. A
mu lher dis se que lhe achou mui to pe -
que no. Otá vio vai até o vi la re jo pa ra
con ver sar com Ni na, e o pas tor Au -
gus to so bre Re be ca. Ofé lia con ver sa
com San dro e des co bre que Re gi na
vai até um gal pão mis te rio so. Pa ra
ele, é nes se lo cal que es tá Ma ri na. Téo,
Ma teus e Dó ris pre sen teiam Ni co com
um par de per nas de pau pa ra aju dá-
lo a fi car mais al to. Re gi na li ga pa ra
Raul e for ça Ma ri na a fa lar com ele,
mas a mu lher apro vei ta pa ra gri tar
por so cor ro. O pas tor e Ni na con ver -
sam com Re be ca so bre Otá vio.

Sex ta

Ma teus, Dó ris e Téo des co brem que
fo ram Omar e Sa bri na que os as sus -
ta ram na ca sa aban do na da. He le na
con ta pa ra Pe dro que de ci diu acei tar a
pro pos ta de tra ba lho de Joel. Re be ca
re ce be uma ces ta com um bi lhe te pe -
din do pa ra ela se en con trar com ele,
no ca mi nho das flo res. Re be ca de ci de
ir e per doa Otá vio. O em pre sá rio tro ca
alian ças de noi va do com ela. Os dois
se bei jam. Giu se ppe pre pa ra um sa pa -
to com sal to pa ra pre sen tear Ni co. Sa -
fi ra es que ce de bus car Pris ci la na es -
co la e le vá-la pa ra a gra va do ra. Pe dro
es tá tris te pe lo mo ti vo de He le na pe -
dir de mis são. 

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

Se gun da-fei ra

Ju lia no con fes sa pa ra Zé Ma ria que
ar mou pa ra que o pai fos se pre so pe -
la Po lí cia. Os ban di dos da fac ção
gol peiam Ju lia no e li ber tam Zé Ma -
ria. Be li sa su ge re que Dan te acre di te
em Ju lia no. Tio avi sa a Zé Ma ria que

eli mi na rá Ju lia no. Or lan do en con tra
o ce lu lar de Be li sa e en via uma men -
sa gem pa ra Ju lia no em no me da mo -
ça. Ju lia no cai na ar ma di lha de Or -
lan do, mas Zé Ma ria sal va a vi da do
fi lho e im plo ra per dão ao me ni no.
Be li sa se de sen ten de com Or lan do.
Ro me ro bei ja Tóia. Ro me ro afir ma a
Ate na que não des via rá di nhei ro da
cons tru ção de sua cre che. La ra se
ins ta la na man são dos Stewart. Zé
Ma ria se en tre ga pa ra Tio.

Ter ça-fei ra

Mer lô con se gue uma ar ma pa ra Ju -
lia no. Or lan do ga ran te a La ra que fu -
gi rá com ela. Walla ce su ge re que Ju ca
tra te Do min gas bem pa ra ven der a
ca sa da es po sa. Ju ca é ca ri nho so com
Do min gas, que exi ge que Ira que se
afas te de la. Ju lia no se ques tra Dan te
pa ra le va-lo até o ca sa rão on de en -
con trou Zé Ma ria. Faus ti ni aler ta a
Po lí cia so bre o rap to de Dan te. Be li sa
in sis te pa ra que La ra re ve le a ver da de
so bre Or lan do pa ra sua fa mí lia. Dan te
e Ju lia no so frem um aci den te.

Quar ta fei ra

Ju lia no le va Dan te até um hos pi tal.
Faus ti ni exi ge que os po li ciais en con -
trem Ju lia no, e Tio dá a mes ma or dem
pa ra os ca pan gas da fac ção. Adi sa be -
ba proí be Mer lô de pro cu rar Ju lia no.
Rui con se gue um em pre go e pla ne ja
dei xar o Mor ro da Ma ca ca, mas Ti na
he si ta. In di ra se duz Oziel. Ju ca con -
ver sa com Do min gas so bre uma pos -
sí vel hi po te ca da ca sa. Mer lô de ci de
aju dar Ju lia no a se es con der. Or lan do
men te pa ra La ra e a co lo ca no por ta-
ma las de um car ro. Ate na pe de que
Tóia se afas te de Ro me ro.

SO NHO REA LI ZA DO

AA  aattrriizz  GGiioo  vvaann  nnaa
LLaann  ccee  lllloott  ttii ,,  aa
LLuuaa  nnaa ddaa  nnoo  vvee  llaa,,
sseemm  pprree ssoo  nnhhoouu
eemm  sseerr  aattrriizz..  AAooss
1166  aannooss  ffooii  eemmaann  --
ccii  ppaa  ddaa  ppee  llooss  ppaaiiss
ppaa  rraa  ccoo  mmee  ççaarr  aa
rroo  ttii  nnaa  ddee  tteess  tteess
ppaa  rraa  nnoo  vvee  llaass  ee
tteeaa  ttrroo..  DDee  ppooiiss  ddee
mmuuii  ttoo  eess  ffoorr  ççoo,,  ffooii  ccoonn  ttrraa  ttaa  ddaa  ppee  llaa
RRee  ddee  GGlloo  bboo..

Quin ta fei ra

Or lan do orien ta seu ca pan ga a es pan -
tar La ra as sim que a mo ça des per tar.
Be li sa acre di ta que Ju lia no é um ban -
di do e pe de per dão a Dan te. Ju lia no
pro cu raTóia. Ro me ro con fron taOr lan do

e afir ma que es tá con tra ria do com a
fac ção. Ro me ro ques tio na Tóia so bre a
vi si ta de Ju lia no. Adi sa be ba pro me te a
Zé Ma ria que pro te ge rá Ju lia no. Alis -
son e Nin fa pro põem par ce ria a Ab ner.
Ti na con ta a Oziel que se mu da rá com
Rui. Lua na re preen de Bre no e Kim.
Mel dá um ul ti ma to em Va vá. La ra re -
co bra os sen ti dos, fo ge do ca pan ga e
pe de aju da a Dan te.

Sex ta-fei ra

Dan te res ga ta La ra e a le va pa ra a
man são dos Stewart. Tóia dei xa a ca sa
de Ro me ro, e Ate na co me mo ra. Tio
pas sa uma no va mis são a Ro me ro e
Ate na. Dan te in cen ti va La ra a pres tar
quei xa con tra seu ma ri do. Do min gas
pro me te a In di ra que não ven de rá sua
ca sa. Rui e In di ra fla gram Ti na e Oziel
jun tos. Ab ner se apre sen ta com Nin fa
e Alis son, e Mer lô se ir ri ta. Ate na con -
se gue rou bar os dia man tes, mas é fla -
gra da pe los se gu ran ças. Os car con -
fron ta Ate na e Ro me ro.

Sá ba do

RRoo  mmee  rroo  oobbrrii  ggaa  AAttee  nnaa  aa  ddee  vvooll  --
vveerr  ooss  ddiiaa  mmaann  tteess  aa  OOss  ccaarr,,  qquuee
ddee  ccllaa  rraa  ssuuaa  ddee  cceepp  ççããoo  ccoomm  oo  eexx--
hhee  rróóii..  RRoo  mmee  rroo  aaffiirr  mmaa  aa  AAttee  nnaa
qquuee   rroomm   ppee   rráá   ccoomm  aa   ffaacc  ççããoo  ee
mmuu  ddaa  rráá  ddee  vvii  ddaa..  JJuu  lliiaa  nnoo  eenn  ffrreenn  --
ttaa  ZZéé  MMaa  rriiaa  ee  ppee  ddee  qquuee  MMeerr  llôô
ddeess  ccuu  bbrraa  ccoo  mmoo  AAddii  ssaa  bbee  bbaa  ((fo to))
ccoonn  ssee  gguuee  ttii  rráá--lloo  ddoo  mmoorr  rroo  sseemm
qquuee  nniinn  gguuéémm  vvee  jjaa..  DDaann  ttee  ccoonn  --
ffeess  ssaa  aa   RRoo  mmee   rroo  qquuee  nnããoo  tteemm
cceerr  ttee  zzaa  ssee  JJuu  lliiaa  nnoo  éé  uumm  bbaann  ddii  --
ddoo..  NNee  llii  ttaa  qquueess  ttiioo  nnaa  OOrr  llaann  ddoo
ssoo  bbrree  LLaa  rraa..  DDaann  ttee  bbeeii  jjaa   LLaa  rraa,,
qquuee  aaffaass  ttaa  oo  ppoo  llii  cciiaall..  TTii  nnaa  ddeeii  xxaa
RRuuii..  IInn  ddii  rraa  eexx  ppuull  ssaa  OOzziieell  ddee  ccaa  --
ssaa..  TTiioo  ffllaa  ggrraa  PPaa  ttuu  rrii  ccoomm  FFaauuss  ttii  --
nnii  ee  ccoonn  vvoo  ccaa  ZZéé  MMaa  rriiaa  ppaa  rraa  eellii  --
mmii  nnaarr  oo  bbaann  ddii  ddoo..  JJuu  lliiaa  nnoo  ddeess  ccoo  --
bbrree  aa  aaççããoo  ee  aalleerr  ttaa  FFaauuss  ttii  nnii..  RRoo  --
mmee  rroo  ssoo  ffrree  uumm  aaccii  ddeenn  ttee,,  ee  AAttee  --
nnaa  ssee  ddee  sseess  ppee  rraa..  FFaauuss  ttii  nnii  ssuurr  --
pprreeeenn  ddee  TTiioo  ee  sseeuuss  ccaa  ppaann  ggaass..
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QUEM É

Nome: Fábio
Assunção Pinto
Nascimento:
10 de agosto
de 1971
Cidade:
São Paulo
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Após 25 anos de carreira e 7 anos sem
atuar em novelas, Fábio Assunção
volta em Totalmente demais

Aos 44 anos e após 25 anos de
carreira, Fábio Assunção ainda é
considerado umgalã da tevê bra-
sileira. Após um longo período
sem atuar emnovelas, o ator vol-
ta às telas na nova trama das 19h
da Globo, Totalmente demais,
que estreia amanhãnaGlobo.

Na nova novela, Fábio fará Ar-
thur, dono de uma agência de
modelos preocupado com a pró-
pria imagem e com a saúde. Para
o papel, o atormudou seus hábi-
tos e passou a praticar mais es-
portes. “Arthur é um cara que faz
canoagem, cuidadaprópria ima-
gem. Eu até gosto demalhar,mas
é legal mesmo quando você co-
meça a ter resultado. O começo é
muito complicado. Estou me
saindobem”, explica o ator.

Natrama,Arthurécasadocom
a editora de uma grande revista
demoda Carolina (Juliana Paes),
mas acaba se apaixonando por
Eliza (Marina Ruy Barbosa), mo-
delo da sua agência. “A novela é
divertida, muito leve e linda. O
que eu achei incrível foi conti-
nuar em uma energia boa de tra-
balho, como acontecia em Tapas
& Beijos”, conta Fábio, referindo-
se ao seriado que estrelou até o
primeiro semestre deste ano, ao
lado de nomes como Fernanda
Torres e AndreaBeltrão.

Fábio Assunção
comemora que
resultado de

malhação está
aparecendo

VIDA PESSOAL

Fábio teve dois casamentos. Entre
1997 a 2004 esteve com Priscila
Borgonovi; e de 2010 a 2013
conviveu com Karina Tavares.

MALVADO

Acostumado a papéis de bom moço, o
galã de olhos claros experimentou o
outro lado em 2004. Num dos
trabalhos mais elogiados da carreira,
viveu o jornalista Renato na novela
Celebridades, de Gilberto Braga.

INTERNACIONAL

O ator pode comemorar uma carreira
internacional. Ele concorreu ao
Emmy de melhor ator pelo trabalho
na minissérie Dalva e Herivelto: Uma
canção de amor, em 2011. Na
atração, ele viveu Herivelto Martins,
enquanto Adriana Esteves
interpretou Dalva de Oliveira.
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CANAL

aberto
Sem papas na língua, apresentadores de

programas criam saias justas
para convidados e emissoras

QUEMSABEFAZAOVIVO... EQUEM

não sabeTAMBÉM!
Falas improvisadas que fogem

do esperado e surtos momentâ-
neos de consciência estão cada
vezmais comuns em programas
televisivos ao vivo. Tudo em no-
me do espontâneo. Para além do
inofensivo “que deselegante!” de
Sandra Annenberg, âncora do
Jornal Hoje, apresentadores têm
soltado a língua para opinar e sa-
tirizar contra as próprias emisso-
ras, numaespécie de fogo amigo.
Um dos exemplos mais atuais

é Xuxa Meneghel, que comete
gafesquasesemanaisemnopro-
grama homônimo na Record. A
apresentadora já reclamou do
horário que entra no ar e co-
mentou que foi orientada a não
falar sobre religião e mesmo as-
sim o fez. Os deslizes acabaram
rendendo desculpas, também
ao vivo: “Foi uma brincadeira de
mau gosto minha. Me perdoem
as pessoas da Record, porque
aqui realmente eu posso tudo”,
disse a loira, que logo na estreia
reclamou de a antiga emissora, a
Globo,não ter liberado seus con-
tratados para prestigiá-la.
O caso Xuxa estrapola as fron-

teiras televisivas. Tanto que o “vi-
zinho” Silvio Santos, do SBT, fez
comentários sexistas sobre o cor-
tede cabelo e estilode roupades-
sa “nova” Xuxa. Durante encerra-
mento do programa Teleton, do
qual ela havia participado mo-
mentos antes, ele a comparou
comum“rapaz americano”.
Os lapsos tambémacometeram

Fausto Silva, que no último do-
mingochamouoFantásticodeTV
Fama, programadedicado a fofo-
cas apresentado por Nelson Ru-
bensnaRedeTV.Omotivodacha-
cota foi a entrevista da cantora
Joelma ao jornalístico sobre a se-
paração dela e do cantor Chimbi-
nha. Em momento anterior, o
apresentador tambémescorregou
aomandar umrecadopara o fale-
cidoescritorArianoSuassuna.
Joelma também é alvo fre-

quente deMônica Iozzi no Vídeo
Show, que reclama (mesmo em

tom descontraído) toda vez que
o programa dá vez ao assunto.
Em entrevista ao Jô Soares, a
apresentadora fez piadas sobre a
Globo, revelou que o estúdio do
Vídeo Show seria um“puxadinho
do Jornal Nacional”, que não as-
sistiu a alguns programas do ca-
nal por ter algo melhor para fa-
zer, que estudou para ser atriz e
não apresentadora e comentou,

aos risos, que seria demitida por
falar tais coisas.
Na Rede TV, a rainha da saia

justa é Luciana Gimenez, apre-
sentadora do SuperPop e ícone
de gafes ao vivo. Há quem diga,
inclusive, que elas são ensaiadas
e não passam de jogada de ma-
rketing.“Que tipodegênia soueu
para falar errado e achar que é
marketing?”, rebate amorena.

Xuxa afirma
ter liberdade
para tudo
na Record

Luciana
Gimenez
coleciona
gafes ao vivo
e garante não
ser estratégia
demarketing

FORADOAR

AgendaCheia
A Record quer mesmo consolidar
a faixa das 20h na exibição de tra-
mas bíblicas. Depois do sucesso
Os dez mandamentos, virão as re-
prises de Rei Davi e José do Egito e
a inédita A terra prometida, para
a qual o elenco já começa a ser
escalado. A direção será de Ale-
xandre Avancini.

Logomais
Ainda em novembro, a produção
da próxima novela das 21h da
Globo, Velho Chico, começa a
preparar o elenco de sua pri-
meira fase. Entre os convoca-
dos, está o ator e modelo Pablo
Morais, que interpretará o papel
de Marcos Palmeira jovem. Já
Renato Góes fará o personagem
que caberá posteriormente a
Domingos Montagner.

Vidanova
Assim como aconteceu com os fil-
mes Gonzaga — De pai pra filho
e Tim Maia, que foram exibidos
em formato de minissérie na tevê,
novas produções da Globo Filmes
deverão seguir o mesmo cami-
nho. Na agenda estão Sob pres-
são, de Andrucha Waddington,
previsto para 2016; Rasga cora-
ção, de Jorge Furtado; e Magal e
os formigas, de Newton Cannito.

Duplanamira
Com previsão de estreia para ja-
neiro de 2016, a minissérie Liga-
ções perigosas trará Patricia Pi-
llar e Selton Mello como persona-
gens libertinos convictos e aman-
tes ocasionais. Isabel e Augusto
vivem entregues a orgias e jogos
de sedução.
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BRASÍLIA/REDETV!
Canal 6 // 3314-1414

05:00 ProgramaUltrafarma

07:00 Igreja São Judas Tadeu -Missa

08:00 IgrejaUniversal doReino deDeus

12:45 America Sub

13:00 Missa Catedral da Sé

14:30 ProgramaUltrafarma

15:00 QuemTemFaro Não Perde

15:30 AHora e a Vez da Pequena
Empresa

15:45 Apeoesp - São Paulo

16:00 Te Peguei .

16:30 Sensacional

18:00 ViagemCultural

18:30 ChegaMais

20:00 Encrenca

22:30 Te Peguei na TV

23:45 Mega Senha Reprise

00:45 Operação de Risco Reprise

01:30 Bola na Rede

02:30 Te Peguei

03:00 Igreja da Graça no Seu Lar

TV BRASIL
Canal 2 // 3325-2638

07:00 Palavras de Vida

08:00 SantaMissa

09:00 Viola, minha Viola

10:00 O Brasil tem disso

10:30 O Brasil tem disso

11:00 Partituras

12:00 Cozinha Amazônia

12:30 Papo deMãe

13:30 ABZ do Ziraldo

14:00 Entre o Céu e a Terra

15:00 BrasileirosMundo a fora

15:30 Futurando

16:00 Diverso

16:20 Campeonato Brasileiro de
Futebol Feminino 2015

18:30 Brasileirão Série C

21:00 NoMundo da Bola

22:00 Sr. Brasil

23:00 Ver TV

00:00 Soy Loco por ti
Cinema

01:45 Cine Nacional

03:00 Alto-Falante

04:00 Telecurso Tecendo o Saber

BAND
Canal 4 // 3325-6779

06:00 Dragon Ball Z Kai

07:00 Mudança de vida

07:30 Saúde & Sexualidade

08:00 Programa Kell Cavalcante

08:30 ABC CAP

09:30 Infomercial Fascynios

10:00 Infomercial GalinhaMorta

10:30 Qual é o desafio?

11:45 Verdade e Vida

12:00 Pé na Estrada

12:30 PagueMenos Sempre Bem

13:00 Fórmula Truck

14:30 Band Esporte Clube

16:00 Gol: o GrandeMomento do

Futebol

16:30 Futebol 2015

18:50 3º tempo

20:40 Só Risos

21:20 Pânico na Band

00:15 Canal Livre

01:00 Show Business Domingo

01:45 Ei Arnold!

02:05 Copa doMundo
de Futebol Sub 17

03:00 Igreja Universal

RECORD
Canal 8 // 3212-3800

06:00 Santo Culto EmSeu Lar

06:30 Desenhos Bíblicos

07:55 Programa do Templo

08:55 Todomundo odeia o Chris

11:00 Domingo Show

15:30 Hora do Faro

19:30 Domingo Espetacular

23:00 A Fazenda

23:45 Repórter emAção

00:15 Roberto Justus +

01:15 Programação Iurd

GLOBO
Canal 10 // 3316-9200

06:26 SantaMissa

07:27 Globo Comunidade

07:55 Pequenas Empresas Grandes
Negócios

08:31 Globo Rural

09:27 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

13:00 Esquenta

14:30 TemperaturaMáxima

16:40 Futebol

18:00 Domingão do Faustão

21:00 Fantástico

23:15 Tomara que Caia

00:20 DomingoMaior

02:40 Sessão de gala

04:18 Mentes Criminosas

SBT
Canal 12 // 3322-9666

05:45 Jornal da Semana SBT

07:00 Brasil Caminhoneiro

07:30 Turismo&Aventura

08:15 Acelerados

09:00 Chaves

11:00 Mundo Disney

13:00 Domingo Legal

15:00 Eliana

19:00 Roda a Roda Jequiti

20:00 Programa Silvio Santos

00:00 Conexão Repórter

01:00 Arqueiro/ Arrow

02:15 True Blood

04:00 Jornal do SBTMadrugada

05:00 Jornal do SBT -
Madrugada/Reprise

FILMESDEHOJE

DRAMA

Osomaoredor
Globo (1h03)
Brasil, 2012. 131min. A vida numa rua
de classemédia na zona sul do Recife
toma um rumo inesperado após a
chegada de umamilícia que oferece a
paz de espírito da segurança
particular. A presença desses homens
traz tranquilidade para alguns e
tensão para outros, numa comunidade
que parece temermuita coisa.
Enquanto isso, Bia, casada emãe de
duas crianças, precisa achar uma
maneira de lidar com os latidos
constantes do cão de seu vizinho. Uma
crônica brasileira, uma reflexão sobre
história, violência e barulho.

SUSPENSE

EstradaparaYthaca
TVBrasil (1h45)
Brasil, 2010, 70min. Quatro
amigos em luto interpretados
pelos próprios diretores
partem numa viagem até a
cidade natal do amigo
falecido, depois de uma noite
de bebedeira. Ythaca, mais do
que um lugar, é um caminho
que envolve amizade, silêncio,
descoberta e cinema.

SUPER-HERÓI

CapitãoAmérica:Oprimeirovingador
Globo (23h20)
EUA, 2011, 123min. Segunda GuerraMundial. Steve Rogers é um jovem voluntário emuma série
de experiências que visam criar o supersoldado americano. Osmilitares conseguem
transformá-lo emuma arma humana,mas logo percebemque ele é valioso demais para ser
colocado em risco e decidemusá-lo como celebridade do Exército, com uma roupa que traz as
cores da bandeira dos EUA. Só que umplano nazista faz com que Rogers entre em ação
e assuma a alcunha de Capitão América.

AVENTURA

Stardust—Omistériodaestrela
Globo (14h35)
EUA, 2007, 122 min. Para conquistar uma garota, Tristan promete a ela uma estrela
cadente. A jornada o leva a uma terra esquecida e misteriosa, além dos muros da
cidade em que vive. Lá, ele descobre que a estrela é, na verdade, uma linda mulher. Ele
embarca, então, em uma incrível aventura para proteger a beldade celestial, já que
uma poderosa feiticeira quer roubar sua luz.

PROGRAME-SE
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URBANO
CONTRA O CRIME 

Novo Superintendente Estadual de 
Investigação Criminal (Seic), Thiago 
Bardal, em entrevista a O Imparcial, 

fala sobre os desafios à frente da pasta 
que é estratégica para a segurança 

pública no estado. 
Urbano 3

Email: samartonymartins@gmail.comEditor: SAMARTONY MARTINS
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NOVEMBRO AZUL

Superação e luta contra o câncer
No mês dedicado à saúde do homem, O Imparcial conta histórias de alguns que  aprenderam a lutar pela vida, após a descoberta da doença

 SAFIRA PINHO

O
s homens já são senho-
res de cabelos grisalhos 
e expressões enrugadas, 
muitos com exames nas 

mãos esperam ao lado de fami-
liares serem chamados para a 
consulta. Procedimento que já 
faz parte da rotina da maioria, 
uns estão em fase de tratamento 
para combater o câncer de prós-
tata. Outros, entre os 45 a 50 anos, 
aguardam para fazer o exame do 
toque retal. O único objetivo de 
todos que aguardam a consulta 
médica na Fundação Antônio Jor-
ge Dino, hospital especializado 
em tratamento de câncer, é cui-
dar da saúde, que muitas vezes 
ocorre de forma tardia ou por fal-
ta de assistência médica.  

O apoio familiar é fundamen-
tal, filhos acompanham seus pais 
e demostram todo carinho. Um 
senhorzinho chama atenção, é seu 
Raimundo Câmara, de 80 anos. 
Uma vez ou outra, ele abre um 
sorriso em uma conversa des-
contraída com a filha, Maria José 
Câmara, que explica para ele a 
outra fase do tratamento contra o 
câncer de próstata. Seu Raimun-
do veio de longe, mora no inte-
rior do estado, no município de 
Bequimão. A descoberta da do-
ença foi em um estado evoluí-
do, quando vieram os sintomas, 
dores e a dificuldade de urinar. 

Segundo a filha, o pai fazia 
exames periódicos no interior, 
porém, não era constatada ne-
nhuma enfermidade. Quando 
descobriu, a próstata já estava 
em um tamanho maior e o exa-
me de sangue do PSA, que ajuda 
no diagnóstico da doença, estava 
elevado (o valor normal deve ser 
inferior a 4ng/ml). Não teve jeito, 
era câncer. “Somente depois que 
começou a sentir os sintomas que 
fomos descobrir que era câncer, 
quando ele veio para a capital. 
Aí eu vi ‘o bicho pegar’, teve que 
fazer cirurgia para a retirada do 
tumor”, disse.

Maria Câmara afirma que o 
diálogo é fundamental, “a con-
versa tem que ser aberta, até por-
que ele não compreende os ter-
mos técnicos. Então, falo mesmo 
de uma forma despachada, ele 
fica  me dizendo que o negócio 
vai funcionar (pênis).  Eu con-
cordo, tem que funcionar por-
que o senhor está vivo”. Neste 
momento, seu Raimundo, com 
o olhar meio envergonhado, sor-
ri de forma tímida. Questionado 
sobre o toque retal, ele é enfáti-
co: “Foi tranquilo, até porque o 
médico sabe o limite. Temos que 
nos cuidar para viver mais e vi-
ver com alegria”. 

Superação

O câncer traz histórias de 
superação, como a de seu José 
Ribamar Costa, de 79 anos, que 
também convive com a doença. 
Assim como seu Raimundo Câ-
mara, ele mora no interior, em 
Vitória do Mearim, e uma vez por 
ano vem a São Luís para o trata-
mento. Seu José Ribamar diz que 
a maior dificuldade na sua vida é 
a ausência da esposa, que mor-
reu há 15 anos, e desse tempo 
para cá, ele mora sozinho. Po-
rém, tem a assistência dos filhos 
que moram perto da casa dele. 
Em relação ao câncer, ele man-
tém sua rotina normal, só toma 
alguns medicamentos. 

É seu José de Ribamar que 
toma conta do afazeres domés-

ticos. O que ele mais gosta de fa-
zer é ir às missas aos domingos, 
pontualmente às 6h30 da mati-
na. “Levo a minha vida tranqui-
la, não gosto de reclamar. É Deus 
que determina. Certo que Ele não 
vai mandar coisas ruins. Mas não 
tenho o que ficar reclamando, 
faço meu tratamento direito".

Para a consulta desta semana, 
ele veio com o filho, Lincol Cos-
ta, que acompanha o pai  duran-
te os cinco anos de tratamento. 
“Independente da idade, é um 
abalo emocional, o psicológico 
da pessoa vai ficar alterado, en-
tão, o que sempre tento passar 
para o meu pai é o pensamento 

De acordo com o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), a esti-
mativa era de que surgissem no 
Maranhão 910 casos de câncer 
de próstata em 2014, destes, 230 
na capital. No mês de outubro, 
de 2014, foram registrados 15 
pacientes com diagnóstico de 
câncer de próstata e um caso 
de câncer de pênis no Hospital 
de Câncer do Maranhão Dr. Tar-
quínio Lopes Filho. 

De acordo com o urologis-
ta Valden Monteles, a procura 
dos homens pelo tratamento e 
por consultas vem aumentan-
do nos hospitais, com o advento 
das campanhas como “Novem-
bro Azul” e a informação sendo 
propagada pelos meios de comu-
nicação. Porém, ele enfatiza que 
não é somente para o câncer de 
próstata que o público masculi-
no deve estar atento, mas, sim, 
para a saúde do homem, que re-
flete em vários aspectos. “Inicial-
mente, o Novembro Azul pegou 
a carona do Outubro Rosa. A mu-
lher é treinada  desde cedo a se 

cuidar, a menina está cuidando 
da boneca, aprendendo a cuidar 
da casa. O menino está jogando 
bola, empinando pipa. Isso vai 
refletir na vida adulta. O Novem-
bro Azul não deve  ser específi-
co para a próstata, o mundo do 
homem não se resume à prósta-
ta,  mas, sim, à saúde masculina, 
que de certo modo é esquecida 
pelo governo”, concluiu. 

De acordo com o especialis-
ta Monteles, os homens devem 
realizar exames periódicos, em 
relação ao toque retal. O públi-
co masculino entre 45 a 50 anos 
deve fazer o exame. O tratamento 
é realizado por cirurgia, radiotera-
pia e hormônios. O médico conta 
que antes havia mais resistência 
dos homens para procurar um 
médico. Atualmente vêm de for-
ma espontânea. “Em relação ao 
preconceito, na minha opinião, 
é mais questão de mito, hoje os 
homens procuram a assistência 
médica, mas nem todas vezes é 
possível quando há falta. Se o 
paciente tiver acesso, ele vem”.  

Levo a minha vida tranquila, não gosto 
de reclamar. É Deus que determina. Certo 
que Ele não vai mandar coisas ruins. Mas 
não tenho o que ficar reclamando, faço 
meu tratamento direito

José Ribamar Costa, paciente

positivo”. Segundo Lincol, não se 
deve esconder a situação real da 
doença que a pessoa em se en-
contra, tem que conversar e ti-
rar as dúvidas. “Falei para ele que 
Deus determina, tem gente que 
nasci e morre logo. Sou mais novo, 
mas posso morrer primeiro que 
o senhor. Meu pai é um  guerrei-
ro. Com 79 anos, está guerreando 
contra o câncer. Admiro demais 
e creio que as pessoas sempre 
devem procurar os médicos in-
dependente de campanha. Todo 
mês tem que ser azul”. 

Mais do que qualquer outro 
tipo, o câncer de próstata é con-
siderado uma doença da terceira 

230

de câncer de próstata 
identificados em 2014

CASOS

idade, já que cerca de três quar-
tos dos casos no mundo ocorrem 
a partir dos 65 anos. O aumento 
observado nas taxas de incidência 
no Brasil pode ser parcialmen-
te justificado pela evolução dos 
métodos diagnósticos (exames), 
pela melhoria na qualidade dos 
sistemas de informação do país 
e pelo aumento na expectativa 
de vida. 

Segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), no Brasil, o 
câncer de próstata é o segundo 
mais comum entre os homens 
atrás apenas do câncer de pele 
não melanoma. No Maranhão, o 
câncer de próstata está em pri-
meiro lugar, seguido dos cânce-
res de estômago, traqueia, brô-
nquio e pulmão. Diante desse 
cenário, é realizada anualmente 
a campanha “Novembro Azul”, 
que tem como objetivo traba-
lhar na prevenção e no combate 
ao câncer de próstata. O mês foi 
escolhido para lembrar da im-
portância dos exames de pre-
venção, já que o Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de Prósta-
ta é comemorado no dia 17 de 
novembro. O movimento inter-
nacional foi criado na Austrália 
em 2003 para mobilizar e aler-
tar quanto à saúde do homem.

910 casos de câncer de próstata

A campanha
No Brasil, a campanha foi lançada oficialmente no dia 1º deste mês, 

durante o 35º Congresso Brasileiro de Urologia, no Rio de Janeiro.

Dia 11: Abertura oficial da campanha no Hospital de Câncer do Maranhão 
Dr. Tarquínio Lopes Filho

Dias 11 e 12: III Seminário Estadual da Saúde do Homem que será realizado 
no Convento das Mercês

Dia 13: Palestra sobre a Saúde do Homem no Sindicato dos Motoristas

Dia 17: Abertura da campanha no Hospital Pam Diamante

Dia 19: Palestra sobre Saúde do Homem na CCPJ - Anil e Olho d'Água

Dia 21: Ação Social no Centro de Cultura Negra do Maranhão

Dia 27: Hospital Aldenora Bello irá realizar um mutirão de exames das 8h às 
12h. Serão quatro urologistas atendendo gratuitamente. As senhas para os 
atendimentos devem ser retiradas com antecedência.

Médico orienta paciente com relação ao exame do câncer de próstata
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MAIS LUZ

Iluminação moderna
para o Centro Histórico 

Iluminação está sendo feita entre 
o Desterro e a Praça Pedro II, e se 

estenderá até a Praça Deodoro com 
o  serviço de trocas de luminárias, 
lâmpadas e postes. Trabalho deve 

ser concluído até janeiro de 2016

Q
uem passa pelo Centro 
Histórico de São Luís já 
percebe a melhoria na 
iluminação do maior car-

tão postal da cidade. A Prefeitu-
ra de São Luís, por meio da Sub-
prefeitura do Centro Histórico e 
a Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos (Semosp), já 
começou os trabalhos da moderni-
zaçao da iluminação tradicional e 
instalação da iluminação artística 
da Praia Grande, trazendo mais 
beleza, conforto e segurança à po-
pulação de São Luís e visitantes. 
O serviço está sendo executado 
com recursos do Fundo Municipal 
de Iluminaçao Pública (Fumip).

De acordo com o prefeito Edi-
valdo, a prefeitura desenvolve tra-
balho articulado para a moder-
nização da iluminação pública 
de São Luís. “Desde o início da 
gestão, temos investidos na mo-
dernização e expansão da ilumi-
naçao pública da cidade, com o 
objetivo de aumentar a eficiên-
cia do serviço e contribuir para a 
melhoria da segurança pública. 
Especialmente no Centro Histó-
rico, essa é uma ação que contri-
bui ainda mais para a valorização 
da região, ao tornar a área tam-
bém mais bonita e atrativa”, disse 
o prefeito Edivaldo.

O serviço de trocas de luminá-
rias, lâmpadas e postes foi iniciado 
em julho deste ano e esta etapa 
deve ser concluída até o mês de 

janeiro de 2016. A melhora da ilu-
minação está sendo feita entre o 
Desterro e a Praça Pedro II, passan-
do por todas as ruas do conjunto 
Deodoro-Desterro, em um total 
de aproximadamente 650 pontos 
de iluminação, ampliando a ma-
lha de iluminação pública.

Para o subprefeito do Centro 
Histórico, Fábio Henrique Carva-
lho, a ação é determinante na apre-
sentação da cidade para o turista 
e para a segurança pública. “Essa 
ação é integrada é fundamental 

para que a cidade tenha vida no 
principal ponto turístico. E tam-
bém é fundamental na questão 
de segurança pública. Em reu-
nião com equipes da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado e 
a Guarda Municipal, detectamos 
vários pontos escuros. E, por de-
terminação do prefeito Edivaldo, 
estamos atacando estes pontos 
para dar mais segurança para a 
comunidade”, pontuou.

NOVA ILUMINAÇÃO

A Prefeitura já trocou a ilumina-
ção de toda da Rua Portugal, todo 
entorno da Nauro Machado, Pra-
ça do Desterro, entre outras ruas. 
Todas com iluminação nova. Está 
sendo encerrada a troca da Rua da 
Palma e 14 de julho. A partir des-
ta segunda-feira (9), será iniciada 
a Rua do Giz com Humberto de 
Campos e Praça da Faustina. Na 
próxima semana terão nova ilumi-
nação as ruas da Palma e Estrela.

LED

O estacionamento da Praia Gran-
de ganhará uma nova cara. Toda 
iluminação será feita com lâm-
padas de Led e serão instalados 
novos postes. “A localidade é cru-
cial, pois, além de melhorar o 
aspecto em uma área muito vi-
sível da cidade por onde mui-
tas pessoas passam, é um esta-

cionamento com muito fluxo à 
noite, precisa de uma ilumina-
ção eficiente para que as pesso-
as possam sair e entrar em seus 
veículos com segurança”, disse 
o subprefeito do Centro Histó-
rico, Fábio Henrique Carvalho.

Desde o início da gestão, temos investidos 
na modernizaçao e expansão da iluminação 
pública da cidade, com o objetivo de 
aumentar a eficiência do serviço e contribuir 
para a melhoria da segurança pública 

Edivaldo Holanda Júnior, prefeito de São Luís

Iluminação artística na Praia Grande ressaltou a beleza arquitetônica dos casarões do Centro Histórico

ILUMINAÇÃO 
ARTÍSTICA

Ainda no mês de 
novembro, serão iniciadas 
as obras de iluminação 
artística do entorno da 
Feira da Praia Grande e 
Praça da Faustina. Com 
novos postes e lâmpadas 
com cores direcionadas 
que embelezam os 
monumentos, casarões, 
calçadas e arborização. 
“A iluminação artística 
valoriza ainda mais nosso 
patrimônio histórico. Os 
projetos são voltados para 
os casarões com variações 
de cor e efeitos de luz que 
agregam valor estético 
à capital”, explicou Fábio 
Carvalho. Os projetos para 
a iluminação artística da 
Praça Pedro II, Deodoro e 
João Lisboa estão prontos. 
A execução está prevista 
para iniciar no primeiro 
semestre do ano que vem.
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Novo comando 
contra as  drogas e        
o crime organizado
Novo superintendente estadual de Investigação Criminal (Seic), Thiago Bardal, em entrevista a 
O Imparcial, fala sobre os desafios à frente da pasta que é estratégica para a segurança pública  

Facebook: Campanha SOS VIDA                            
E-mail: valorizacaoaavida@gmail.com                           
Fones:      (98)98114-3707(TIM)/98891-1931(OI)              
99202-1431(VIVO)/98423-0606(CLARO)

PROGRAMAÇÃO PARA O DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA DAS 
VÍTIMAS DE TRÂNSITO, EM SÃO LUÍS

A Coordenação da Campanha SOS VIDA e os parceiros realizaram dia 05.11.2015, 
na sede da Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão, no bairro Bequimão, em São 
Luis, a quarta e última reunião para discussão e deliberação sobre a a programação das 
atividades de celebração do DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DE ACIDEN-
TES DE TRÂNSITO.

Nesta última reunião, participaram os parceiros: Comitê Vida no Trânsito(através 
dos seus representantes da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saú-
de de São Luis), SMTT-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luis; Po-
lícia Rodoviária Federal; SESTSENAT; CEREST-Centro de Referência em Saúde do Tra-
balhador, estadual e vários clubes de motociclistas organizados da cpaital maranhense. 
Deixaram de comparer, mas justificaram suas ausências, o DETRAN e a UNIPAS- União 
Internacional de Pastores e Capelães Voluntários.

Abaixo a programação do evento:

LOCAL: PRAIA DE SÃO MARCOS 
DATA: 15.11.2015 (DOMINGO) 
INÍCIO: POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS 
TÉRMINO: PRAÇA DAS ESTÁTUAS DOS PESCADORES
OBJETIVO: CLAMAR PELA PAZ NO TRÂNSITO

8h00 às 9h – chegada das caravanas no posto do Corpo de Bombeiros
9h15 – hasteamento da bandeira brasileira e execução do hino nacional com acompa-
nhamento de banda musical.
9h20 às 9h45 – Pronunciamentos dos representantes da SOS VIDA, Grãos-Mestres e parceiros. 
9h50 às 10h45– Carreata, passeata com panfletagem, exibição de faixas e  motocicletada 
dos clubes de motociclistas organizados.
11h-Apresentação do Coral do curso de Enfermagem do CEUMA Universidade
11h15  – Ato ecumênico praça da estátua dos pescadores, com orações feita por um re-
presentante do arcebispo de São Luis, D. Belisário, e um Bispo da UNIPAS.
11h30- ENCERRAMENTO DO EVENTO

VOCÊ QUE QUER TAMBÉM A PAZ NO TRÂNSITO, VÁ A ESTE EVENTO COM A FA-
MÍLIA E AMIGOS. LEVE FAIXAS E CARTAZES, E DÊ SUA CONTRIBUIÇÃO.

COORDENAÇÃO DA SOS VIDA VISITA 
E RECEBE APOIO NA TV MIRANTE

Coordenadores da Campanha SOS VIDA visitaram dia 05.11.2015 a TV Mirante em 
São Luis. O objetivo das conversas com os dirigentes da afiliada da Rede Globo no Ma-
ranhão, foi ratificar uma parceria já existente desde 2013. Durante a visita foram reali-
zadas audiências com o Diretor de Mídias Eletrônicas, Rômulo Barbosa; o Diretor de 
Programação, Elton; com o Diretor de Jornalismo, Roberto Prado, e com o editor e apre-
sentador do Programa Bom Dia Mirante, Soares Junior. Todos eles foram muito solícitos 
e reafirmaram a valiosa parceria.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
(LEI Nº 9.503/97)
BUZINA
 Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque 

breve, nas seguintes situações:
        I - para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes;
        II - fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que 

se tem o propósito de ultrapassá-lo.
        Art. 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por ra-

zões de segurança.

C
ombater com rigor e ações 
intensivas o tráfico de dro-
gas, o crime organizado e os 
assaltos a bancos, principal-

mente no interior do estado. Estes 
são os principais focos do delegado 
Tiago Mattos Bardal, 35 anos, que 
assumiu recentemente a Superin-
tendência Estadual de Investigação 
Criminal (Seic). Bardal ocupava a 
direção da Superintendência Esta-
dual de Repressão ao Narcotráfico 
(Senarc) e recebeu o convite para 
dirigir a Seic após frutífero traba-
lho na desarticulação de perigosas 
quadrilhas interestaduais de assalto 
a bancos. Tiago Bardal atua na po-
lícia como delegado há sete anos.

 “Passamos muitos anos sem a 
realização de concurso público e 
investimento na Polícia Civil. Sem a 
valorização devida ao policial. Nesta 
nova gestão estamos convictos da 
realização de ações que venham 
quantificar e qualificar a corpora-
ção”, enfatizou o titular da Seic. Em 
entrevista, ele reforça que, frente à 
Seic, está determinado a combater 
o crime com firmeza.

 
O Imparcial – Como recebeu sua 
indicação para a Seic?

 Tiago Bardal – Recebi com mui-
ta tranquilidade e sabedor da im-
portância estratégica do cargo, haja 
vista que a Superintendência Esta-
dual de Investigações Criminais é o 
braço forte da Polícia Civil no com-
bate ao crime organizado. À frente 
desta responsabilidade e grande 
missão que é conduzir esse braço 
forte, eu pretendo, junto com nos-
sa equipe, fazer o melhor e o que 
for necessário para combatermos 
a criminalidade.

 
A que o senhor atribui a escolha 
do seu nome para chefiar o setor 
que é o centro das ações investi-
gativas da Polícia Civil?

 Atribuo ao conhecimento pro-
fissional que possuo, acumulado 
em anos de serviço à Polícia Civil, à 
minha passagem por diversos de-
partamentos da Polícia Civil, inclu-
sive pelo Núcleo de Inteligência da 
Secretaria de Estado de Segurança 
Pública. Lá, tive a oportunidade de 
conhecer bem a estrutura do cri-
me organizado e os métodos de 
combate às organizações crimi-
nosas, ganhei muita experiência 
e quero utilizá-la agora, nesta nova 
missão que me foi concedida na 
gestão da Seic.

Entrevista// Thiago Bardal

Trabalhar com os métodos da inteligência 
policial, fazer a integração com outras polícias 
e órgãos de referência como o Ministério 
Público e o Poder Judiciário. Essa soma de 
forças vai qualificar e agilizar os trabalhos 
que forem realizados. Somado a estes, há o 
planejamento estratégico regular que fazemos 
no cotidiano das operações

Que medidas pretende pôr em 
prática neste primeiro momen-
to à frente da Superintendência?

 Vamos desenvolver junto à 
equipe estratégias e ações, in-
clusive intensificando as várias 
operações que estão em curso, 
para combater os principais cri-
mes que hoje demandam no Es-
tado, que são os roubos a ban-
co, roubos a carga e o os grupos 
criminosos organizados, além 
do tráfico de drogas, dentro da 
competência de cada setor da 
Superintendência.

 
Qual seu planejamento para in-
tensificar as operações em an-
damento?

 Trabalhar com os métodos da 
inteligência policial, fazer a inte-
gração com outras polícias e ór-
gãos de referência como o Minis-
tério Público e o Poder Judiciário. 
Essa soma de forças vai qualificar 
e agilizar os trabalhos que forem 
realizados. Somado a estes, há o 

 O que considera o maior desafio 
a ser combatido pela Polícia Civil 
e por quê?

 O combate ao crime organi-
zado e à corrupção/lavagem de 
dinheiro, principalmente no que 
diz respeito ao chamado crime de 
‘colarinho branco’. Para estes casos 
estamos fortalecendo o trabalho 
com as equipes.

 
Como avalia a corporação no que 
se refere à estrutura, equipe e equi-
pamentos?

 Infelizmente, passamos muitos 
anos sem a realização de concur-
so público e investimento na Polí-
cia Civil, sem a valorização devida 
ao policial. Nesta nova gestão es-
tamos convictos da realização de 
ações que venham quantificar e 
qualificar a corporação. Uma de-
las é promoção de concurso públi-
co para aumento do efetivo, que é 
uma necessidade urgente, e mais 
investimento em tecnologia para 
que a Polícia Judiciária tenha con-
dições de exercer sua função cons-
titucional com eficiência.

planejamento estratégico regu-
lar que fazemos no cotidiano das 
operações.

 
Qual o setor mais demandado da 
Seic e a estrutura atual atende esta 
demanda?

 São os casos de roubo a banco. 
Estamos passando por um proces-
so de reformulação da equipe no 
intuito de dar maior eficiência no 
combate a este tipo de crime, que 
tem ocorrência principalmente nos 
municípios do interior do estado.


