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 O Caderno Elite teve acesso ao ensaio 
exclusivo do badalado e-commerce Fabrique 
Store com as top blogueiras Luly Mello, Nati 
Vozzi e Fran Monfrinatti. Confira!  PÁGINA 3
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cinema, ator 
Romulo Estrela 
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boa fase 
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Na telinha e na telona

Cadê Vera?

Por onde anda Vera Fisher? Boa pergunta. Na semana 
passada, ela reapareu, discretamente, com os filhos. A atriz 
foi assistir ao espetáculo Ou Tudo Ou Nada acompanhada 
de Rafaela e Gabriel. Apesar de estar longe da televisão des-
de sua interpretação na novela Salve Jorge, da Globo, a atriz 
neste ano estrelou a peça Relações Aparentes ao lado de Tato 
Gabus Mendes, após ter ficado 17 anos sem subir aos palcos.

Vai viajar?

Em tempos de orçamento mais apertado, 
quem se planejar para começar a pagar o pa-
cote de viagem agora pode obter, em média, 
20% de desconto, aponta Valter Patriani, vice-
presidente de produtos, vendas e marketing 
da CVC. "A compra com antecedência per-
mite aproveitar tarifas mais baixas oferecidas 
pelas companhias aéreas e hotéis."

Na TV e no cinema, o maranhense Romulo Estrela vive fase única na carreira. Na última 
quinta, estreou o longa 'Depois de tudo', com Estrela como Ney, papel que divide com o ator 

Marcelo Serrado. Confira abaixo o que o artista conta sobre sua atuação na novela e no filme

Além do Tempo

O que dizer da 
nova fase, onde 
Romulo é o médico 
Roberto? “Ele é um 
cara comprometido 
com o trabalho e 
bondoso. Além de 
atender aos pacientes, 
conversa com eles. 
É um típico médico 
da cidadezinha. Só 
que, quando não está 
exercendo a profissão, 
é um cara mais atirado. 
Ele continua um 
namorador.”

Convívio com os atores

Contracenando principalmente com Paolla Oliveira 
e Júlia Lemmertz, sua irmã e mãe na novela, Romulo 
é só elogios ao trabalho das colegas. "Tive o prazer 
de conhecer e poder trocar, profissionalmente, com 
essas duas grandes atrizes. Tudo entre nós três surgiu 
naturalmente, acredito que pelo fato de estarmos abertos 
às interferências da cena. Nos ouvíamos muito em cena e 
isso facilitou o trabalho em grupo", revela o artista.

O primeiro filme

"É um momento único. 
O primeiro filho a gente 
nunca esquece. Trabalhei 
com uma equipe muito 
especial e comprometida. 
Foi especial no início. Fui 
muito bem recebido por 
todos e a conexão com 
meus parceiros de cena 
foi estabelecida muito 
rapidamente. Trabalhei 
com atores talentosos e 
disponíveis. Estou muito 
feliz com o meu trabalho. 
Vivo um momento que 
exige bastante foco e 
concentração. Preciso 
estar atento."

Audi pode ser seu

Para você, ter um Audi é sonho? Nem tanto. É o que diz 
o gerente-geral da Audi Center São Luís, Eduardo Couto. 
Um A3 Attraction, por exemplo, excelente carro, custa R$ 
99.990. Couto anuncia promoção inédita para aquisição do 
modelo. É possível comprar um Audi A3 Sedan Attraction 
com entrada de 60%, em 18 vezes, com taxa zero e duas re-
visões grátis, incentiva ele.

Confortável...

O A3 não comete exageros de estilo na parte externa e 
o acabamento elegante, sem espalhafatos, cria uma cabine 
agradável, um dos pontos altos do sedan. Por dentro, a tela 
no centro do painel, confere um ar de requinte e sofistica-
ção. O nível de espaço na cabine e no porta-malas (425 li-
tros) é excelente. A cabine acomoda bem uma família com 
quatro adultos e uma criança. 

... e econômico

O consumo de 11,9 km/l na cidade e de 16,8 km/l na 
estrada fazem dele um carro econômico para um veícu-
lo de 122 cv e torque de 20,4 mkgf. A suspensão traseira 
do tipo multilink mantém o carro agarrado ao solo du-
rante uma tocada mais esportiva. Com tanto a oferecer, 
é ainda o Sedan de marca premium com o melhor pre-
ço do mercado.

Por mais eletrônico 1

Diego Moura, maranhense e um dos maiores 
DJs do Brasil na atualidade, reclamou que os pro-
dutores do gênero em São Luís são "encurralados" 
pelas autoridades para "se sentirem obrigados a 
desistirem de realizar" seus eventos. 

Por mais eletrônico 2

"Muitos falam que o problema é o barulho, outros que es-
timula o consumo de droga e até mesmo que não gostam do 
gênero eletrônico", diz. E finaliza: "Todos precisam e mere-
cem o mínimo de lazer. Temos hoje produtores profissionais 
que fazem eventos de qualidade e com muita segurança".
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Luly Mello
A blogueira Luly Mello, dona de looks modernos e antenados, veste calça flare, da Ave 

Rara, e body da Nidas para esse ensaio exclusivo da Fabrique Store. Justa na cintura, 
quadril e coxa, a calça possui boca mais larga e caimento impecável. Pode ser usada, 

por exemplo, cropped, regata com kimono ou bata soltinha por dentro da calça.

Look nosso
P

ensando em renovar o look? A gente te ajuda - com auxílio delas, as 

blogueiras de moda, claro. O Caderno Elite teve acesso ao ensaio 

exclusivo do badalado e-commerce Fabrique Store (fabriquestore.

com), fundado no Rio de Janeiro pela maranhense Nilma Quariguasi. 

Nele, as topblogueiras Luly Mello, NatiVozzi e Fran Monfrinatti vestiram 

as marcas Ave Rara, Linda de Morrer e Manacá, num ensaio lindíssimo e 

muito útil para você adotar novos looks.

 
de cada dia!

*Todas as peças são vendidas na Fabrique Store. Para consultar preços, acesse fabriquestore.com.

NatiVozzi
A Fabrique apresenta seu carro-chefe (a marca Linda de 
Morrer) num ensaio superbacana com a blogueira de 
moda NatiVozza, que vestiu os looks com exclusividade 
para a Fabrique. 

Fran Monfrinatti
A blogueira Fran 
Monfrinatti 
esbanja estilo. 
Veste o conjunto 
azul com short 
listrado e top 
cropped, também 
listrado. Peças da 
marca Manacá, 
como kimono, a 
saia bordada e 
uma linda blusa 
entrelaçada com 
franjas. 
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Nome Completo: 

José Marques de 

Carvalho Neto

Idade: 47 anos

Profissão: 

Administrador, 

advogado, corretor 

de imóveis e 

empresário 

do Setor de 

Alimentação

Estado Civil: 

Casado

Naturalidade: 

Maranhense
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: O que é "Família": Felicidade

 Signo: Peixes

 Estilo musical: Beatles, MPB e Rock 
Anos 80

 Time do coração: Sampaio Corrêa

 Bebida: Sucos

 Livro de cabeceira: Desperte o gigante 
interior. Anthony Robbins.

 Filme pra assistir 10 vezes: Curtindo a 
vida adoidado

 O que gosta de vestir: Roupas simples, 
tênis

Não troca, não vende, não empresta: 
Meus livros

 Se não fosse em São Luís, onde 
gostaria de viver? Flórida

Mania: Pontualidade

 Amar é... Cuidar

 Largaria tudo por: Não largaria tudo

 O que detesta: Desonestidade

 O que te inspira... Histórias de Sucesso

 O que o dinheiro não compra? Amizade

O que causa mais medo: Violência

Autoestima: Alta

 Ser elegante é... Ser discreto

 Hipocrisia: Reclamar dos outros e fazer 
o mesmo

O melhor da vida é: a vida

 Sonho: Muitos

O que mais lhe faz feliz? 
Minha família

Principal 
qualidade? 
Honestidade

O que 
gostaria de 
fazer que 

ainda não fez: 
Minhas próximas 

metas

Domingo é ótimo para... 
Trabalhar (ramo de alimentação é assim)

Sente falta de algo? O quê? Não

A melhor hora do dia... Hora de acordar

O que o dinheiro não compra? Amizade

O que abomina nas pessoas: 
Desonestidade

O que aprecia no ser humano: 
Perseverança

 Para quem dá nota 10: Empresários do 
Brasil

 Para quem dá nota 0: Lula

 Frase: Valorize a jornada mais do que o 
destino.

O empreendedor 

S
empre motivado e muito antenado, o franqueado de duas 

empresas de alimentação, a Pizza Vignoli na Litorânea e 

a Sapore di Vignoli no São Luís Shopping, Carvalho Neto, 

como é mais conhecido, é um exemplo de empreendedorismo 

e de quem inova em seus negócios mesmo na crise. Advogado, 

administrador de empresas e corretor de imóveis, ele busca sempre mais 

conhecimento, e ainda encontra tempo para cursar Engenharia Civil, 

além de cuidar das empresas e da família - esposa e quatro filhos. Alegre 

e carismático, o empresário é um líder nato e um exemplo da força do 

empreendedor maranhense contada neste perfil.

 

O empresário Carvalho Neto com a esposa Suzana e seus quatro filhos

O franqueado do setor de massas em sua mais nova 
franquia, a Sapore di Vignoli no São Luís Shopping

Quem é você? 
Uma pessoa que 

está sempre buscando 
conhecimento e 
oportunidades. Por exemplo, 
quando entrei no ramo de 
alimentação com a Pizza 
Vignoli, eu tinha verificado 
que existiam poucas opções 
na cidade, e, após o sucesso 
desta franquia, abrimos a 
Sapore di Vignoli no São Luís 
Shopping.

O que o motivou 
a escolher sua 
formação? Conte  
como foi chegar ao 
sucesso profissional. 

Minha formação está 
em constante atualização. 
No momento, curso o sexto 
período de Engenharia 
Civil. O sucesso profissional 
não chega nunca. Ele é um 
caminho a ser percorrido e 
não um destino final.

O que você 
considera como o 
maior desafio hoje? 

Ter coragem de investir e 
permanecer no Brasil.

O que você pontua 
como a atribuição 
mais importante para 
quem desenvolve 
uma atividade na 
área de franquia? 

Reconhecer o Know-
How do franqueador. 
Não tentar inovar. 
Manter o padrão 
estabelecido pela 
franquia.
 
Há quanto 
tempo 
atua como 
franqueado de 
alimentação?  

Seis anos na Pizza Vignoli e 
um ano na Sapore di Vignoli.

Qual o lugar de São 
Luís que mais gosta 
e o que você gosta 
de fazer quando não 
está trabalhando? 

Minha casa. Gosto muito 
de ler e correr.

Como é sua rotina 
e como consegue 
conciliar a rotina de 
trabalho com a vida 
pessoal?

Acordo muito cedo, 
almoço em casa quase todos 
os dias, verifico pessoalmente 
a Sapore di Vignoli e a Pizza 
Vignoli, e delego muitas 
atividades. É essencial delegar 
e cobrar.

Carvalho Neto 

Você gosta de viajar 
de férias, sem 
compromissos de 
trabalho? Qual o seu 
destino favorito? Adoro 
viajar e o meu destino favorito 
são os EUA.

 Já viajou para
o exterior? O 
que trouxe na 
bagagem cultural e 
profissional? Sim. Na 
bagagem cultural, o modo de 
viver dos diversos povos e na 
profissional as oportunidades 
de negócio, as tendências 
de mercado e o modo de 
fazer as mesmas coisas que 
fazemos aqui com muito mais 
produtividade.

O que faz para cuidar 
da saúde? 

Corro quatro 
vezes por 
semana e  tento 
fazer uma 

alimentação 
equilibrada.

Existe receita 
para o sucesso? 

Não. Existem 
modelos de sucesso que 
podem ser estudados 
para aplicar em cada 
caso concreto.

Existe algum 
sonho que você ain-
da não realizou?

Sim. Diversos. E espero que 
tenha sempre sonhos a realizar.

O que aprendeu de 
mais valioso até aqui? 

Que o importante é a 
jornada e não o destino. Tem 
que valorizar o dia a dia.
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Sinepe-MA  promoveu o  
seminário de líderes educacionais

O 
Sinepe - MA / Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do MA promoveu com 
sucesso o I Seminário de Líderes Educacionais, que teve como palestrantes renomados 
consultores nacionais e locais. O objetivo do evento foi promover a maior reciclagem de 
gestores educacionais e líderes de escolas e faz parte das ações estratégicas do Sinepe-MA 

para promover a reciclagem continuada deste segmento, com novas edições já previstas para 2016, 
segundo adiantou o presidente da entidade, Paulino Delmar Rodrigues Pereira.  

FOTOS - DIVULGAÇÃO:

A vice-pres. do Sinepe-MA, Elsa Balluz, e o pres. do Sinepe-MA, Paulino Pereira, na abertura do 
I Seminário de Líderes Educacionais no Hotel Brisamar

O especialista em marketing e professor Flávio Tófani 
(MG), durante palestra sobre "Gestão e Marketing 
Educacional"
 

O evento contou também com uma homenagem ao ex- pres. 
do Sinepe, Prof. Raimundo Figueiredo, na foto com o atual 
presidente Paulino Pereira

 O advogado tributarista e contador José 
Leonílio Nava (MA) falando sobre custos e 
orçamentos de escolas

 Elsa Balluz e Paulino Pereira, respectivamente, vice - 
presidente e presidente do Sinepe, com o palestrante convidado 
Prof. Marino Menossi Jr. (SP) 

O renomado consultor e conferencista internacional prof. Serrano Freire (RJ), que falou 
sobre Liderança Criativa



email: alexpalhano@gmail.com       Site:  alexpalhano.com
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Quanto maior a sensação de perfeição, maior o risco 
das aparências estarem enganando os sentidos. 
(Pense nisso um minuto)...

Foi o que fiz durante muito tempo. E continuo a 
observar o pensamento caindo feito um piano na 
minha cabeça. É... Nenhuma aparência dura para 
sempre; logo as formalidades saem de cena e as 
pessoas começam a revelar o que elas mais desejam 
ou anseiam. Você não acha que é aí onde mora o 
perigo?! Em se revelar?! É: “viver é perigoso”, bem 
disse Clarice Lispector.

O fato é que viver (a maioria das pessoas apenas 
sobrevive) não depende de beleza, recursos fartos ou 
boas maneiras, mas principalmente de ousadia e de 
escolhas.

De quanto tempo você precisa pra se sentir vivo? 
De quanta intensidade você necessita pra saber que 
não está sonhando? Qual a realidade do seu desejo? 
O quanto você tem medo do que sente? Qual o 
tamanho da sua coragem? Onde está seu coração? 
Quanto tempo falta pra se descobrir? Quem é você?

É, diante da vida ainda temos que contar com nosso 
próprio boicote: o medo do certo ou errado; do bem 
e do mal; da dúvida. Aliás, é incrível como há neste 
mundo mais medo de coisas erradas do que coisas 
erradas propriamente ditas. De um jeito ou de outro 
é o medo que nos impede e nos paralisa. O nosso 
medo.

Em vários momentos a gente vê claramente 
essa paralisação. E depois somos arrebatados 
pelas escolhas e as descobertas diante de nós. Os 
caminhos, as estradas, os rumos... 

E as respostas podem até estar na nossa cara, mas 
não são fáceis. Da teoria à prática há mais armadilhas 
do que se pode imaginar. Tentações, dúvidas, 
provações e o medo (ele de novo) de trocar o certo 
pelo incerto. Mesmo sendo o certo, errado (pra quem 
mesmo?!).

Outra coisa fica mais óbvia quando a gente aprende 
na pele: o vazio sem esperança. Esse é o ponto. 
Muitas pessoas mergulham no vazio, mas é preciso 
ter coragem pra enxergar a falta de esperança. 
Precisamos entender que a esperança, aliás, é, na 
maioria das vezes, uma inimiga camuflada; nos 
boicotando, nos impedindo de mudar, de olhar em 
volta, de dobrar a esquina... A esperança é, quase 
sempre, uma amante que nos trai.
 
Não acha que está na hora de perder a esperança de 
que “aquela pessoa mude”,  ou  de “dessa vez vai ser 
diferente”?!! Sim! Esqueça. Vire. Dobre. Siga. Por que 
esperar de alguém algo que sabemos ser incapaz de 
vir?! Esse é um problema seu, meu. Não do outro. 
Tentativas podem ser só mentiras travestidas de 
boas intenções. O que é um saco (furado) e perda de 
tempo.

Dizer a verdade. Relacionar-se com verdades. 
Relacionamentos com verdades. E você sabe o que é 
tão bom em relação à verdade? Todo mundo sabe o 
que é, não importa quanto tempo tenham vivido sem 
ela. Ninguém esquece a verdade, apenas melhoram 
as suas mentiras...Você não acha?!

Com o tempo aprendemos, também, que, muitas 
vezes, estamos tão perto do que somos, que só 
por isso deixamos de ser. Quantos de nós não 
nos tornamos apenas espectadores da vida, dos 
filmes, dos livros? Não lembramos mais o que é ser 
consumido pelo desejo? Esquecemos o que é paixão? 
Não somos mais movidos por ela? Nem ao menos 
gelados nós somos: somos voyeurs tépidos, como a 
água da torneira. Como um corpo ressequido que 
boia no mar. 

Há quanto tempo você está boiando e nada? 

NINGUÉM 
ESQUECE A 
VERDADE, APENAS 
MELHORA AS 
SUAS MENTIRAS

“Se podes olhar, vê. 
Se podes ver, repara”
(José Saramago)

DESIGN FORTE E 
BELEZA PURA!

Nos dias 10 e 11 de novembro 
a loja Evviva Bertolini, na Av. 
dos Holandeses, receberá 
arquitetos e designers 
para apresentação de nova 
coleção de laminados e da 
Cozinha Ino toda feita de 
aço inox.  A Cozinha Ino da 
Evviva é a primeira cozinha 
planejada com portas e 
tamponamentos de aço no 
Brasil. A inovação chega 
para fortalecer, ainda mais, 
os 4 pilares que sustentam a 
marca: inovação, conforto, 
personalização e elegância. 
Hoje a marca  Evviva Bertolini  
é uma empresa sólida, 
forte e pronta para novos 
desafios. Bem na foto: as 
arquitetas Slovenia Lacerda 
e Izadora Bandeira (diretora 
da empresa) e o diretor de 
relacionamento Anderson 
Beseke.

ENTÃO, É NATAL!

As irmãs e sócias Gianna e Laura Mohana da 
NYX Cosmetics são madrinhas da 8ª edição do 
“Brechó de Natal”, um evento já tradicional que 
cria uma oportunidade de receita que é revertida 
na viabilização de projetos sociais. Entenda: 
o “Brechó de Natal” funciona por meio da 
aquisição de produtos por doações voluntárias 
de pessoas físicas e empresários que cedem 
roupas, acessórios, utensílios domésticos, 
sapatos, brinquedos, novos ou usados. Essas 
doações serão colocadas durante os dias 5 e 6 
de dezembro, no Shopping da Ilha e todos os 
produtos serão expostos a preços populares (R$5 
a R$50). Toda renda arrecadada será destinada ao 
financiamento de projetos sociais selecionados 
pela organização do evento. Um dos pontos de 
arrecadação é a loja NYX localizada no Shopping 
São Luís. Toda ajuda é bem-vinda por uma causa 
em comum: ajudar ao próximo!

SEM FRESCURA COM
CLÁUDIA MATARAZZO

A Class Eventos do empresário Emmanuel Márcio, realiza 
no dia 11 de novembro, na própria Class, o workshopp 

“Casar sem Frescura com Cláudia Matarazzo”, jornalista 
é autora de vários livros sobre cerimonial, moda e 

casamento. Nesse encontro, Cláudia irá esclarecer dúvidas 
e falar sobre  novidades e tendências do mundo wedding 

e sobre seu livro  “Casamento sem Frescura”. O evento 
é voltado para o segmento festas. Mais informações e 

inscrições através do email: contato@classeventos.com.

 

 

 

SUPERA - A ACADEMIA 
DE GINÁSTICA CEREBRAL 

CHEGA A SÃO LUÍS 

Ter o cérebro em forma, com boa memória, agilidade de raciocínio e 
capacidade criativa, é a receita para ter vida ativa, sucesso e qualidade 

de vida. É por isso que o Supera Ginástica para o Cérebro inaugurou, mês 
passado, uma franquia em São Luís, bem ali, no Cohajap. A ginástica 

cerebral evita as perdas cognitivas e pode retardar sintomas de doenças 
como o Alzheimer, uma doença triste e preocupante que, segundo 

o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), afeta 14,5 
milhões de brasileiros com 60 anos. Saiba: o curso, que tem duração 

de duas horas semanais, é divertido e desafiador. A metodologia 
dedicada ao desenvolvimento de funções do cérebro e habilidades 

socioemocionais inclui o uso de jogos de tabuleiro, apostilas de 
raciocínio lógico, dinâmicas de grupo e até jogos online desenvolvidos 

por neurocientistas. Cada atividade estimula uma região do cérebro 
e desenvolve uma habilidade diferente. Ah, só experimentando uma 

aula pra você entender... Quer? Liga lá: 3014 – 1234. O horário de 
funcionamento da unidade é de 9h às 20h.

Cláudia Gomes (Supera Cruz das Almas - BA), Carol Costa (Gestora Comercial 
Regional), Denis Coutinho (Supera Bacabal - MA) e Gina Carneiro

FOTOS: MARCELA SIMPLÍCIO
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O THAI nosso 
de cada dia
Oscar Wilde dizia que “depois de um bom 

jantar podemos perdoar a todos, até mesmo à 

própria família". Principalmente se você tiver 

ido ao Restaurante Thai! É um dos melhores 

restaurantes  da ilha e eles são poucos... Tem 

personalidade, estilo, cardápio delicioso 

e coragem, muita coragem pra bancar a 

diferença, numa cidade que muitas vezes é 

mais fácil e lucrativo andar pra trás e ficar 

tombado, caído, como de costume. Sua cozinha 

contemporânea banca suas ideias e propostas, 

sem perder o charme e a identidade. E nessa 

difícil e esquisita dança, que é o mercado de São 

Luís, o restaurante se rebola, mas não vai até o 

chão (licença pro trocadilho infame, mas você 

entende, né?!). Sim: você já ouviu ou provou do 

Cardápio do Almoço Executivo de todos os dias 

do Thai?! É... São Luís dá trabalho. E se o nosso 

trabalho for educar, vamos fazendo a nossa 

parte. Não é assim um jeito inteligente de se 

amar a nossa cidade, ao invés de simplesmente 

engoli-la?! E a gente não quer só comida! Essa 

é a conta que precisamos ver alta. E, no final, 

a conta é essa: quem lucra com lugares como o 

Thai é a cidade, viu cidadão?! Então, pra devorar 

(com todos os seus possíveis talheres), a Coluna 

AlexPalhano de hoje traz alguns flashes que 

fizemos por lá... Bom apetite!  

Felipe José e Tayana Sereno

Nathalie Gonçalves e Rafael Bastos

Eneas Dantas e Bianca Oliveira

Jean e Milena FariasLisaques Nunes e Carolina Marques

Marcos e Jacilma Pantoja

Mariana Mesquita e Carlos Alfredo

Oton Bastos e Gleide Nogueira Patrícia Seminoti e Alexandre Cunha

Felipe José e Tayana SerenoStephanine Sarraf e José Assub, no restaurante Thai
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São Luís, domingo, 8 de novembro de 20158

elite@oimparcial.com.br

Maranhão em destaque no 
Congresso de Telemedicina

O 
Rio de Janeiro reuniu os mais expressivos nomes da TeleMedicina do país e do exterior 
no Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde no campus da Uerj.Entre os 
destaques do evento, uma inovação maranhense desenvolvida pelo Grupo Saite da 
Unaus / UFMA: A biblioteca virtual SAITE STORE, que democratiza o conhecimento, 

disponibilizando gratuitamente e-Books na área da saúde. O aplicativo, que já conta com diversos 
usuários, foi apresentado pela coordenadora-geral da Unasus / UFMA, Profa. Dra. Ana Emília 
Figueiredo de Oliveira, e sua equipe, além de demonstrações práticas no stand maranhense.
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Maria Isabel Castro, coord. do 
Curso de Odontologia da Uerj

Mary Skelton, coord. do Curso 
de Odontologia da USP

O coord. de TeleSaúde do MA, Humberto Serra  A médica geriatra Dra. Luciana Mota com Khaterine Marjorie, da 
Unasus/UFMA

Christiana Salgado, coord. Curso de Saúde Mental e 
Nefrologia, e Patrícia Machado, coord. de Conteúdo de 
Nefrologia da Unasus /UFMA

 A coordenadora-geral da Unasus / UFMA, Profa. Dra. Ana Emília 
Figueiredo de Oliveira, com Rose Andrade, do Ministério da Saúde

O reitor da Uerj Ricardo Alves, a professora Dra Ana Emilia Oliveira e o 
vice-reitor da Uerj Paulo Volpato

 A primeira-dama de São Paulo, 
Ana Estela Haddad (USP), e vice- 
presidente do Congresso

Márcia Saikai, da UEL de Londrina (PR), e a secretária executiva da 
Unasus, Suzana Franco


