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Lava-Jato 
na mira dos 

partidos
A segunda etapa da 

operação vai  imputar aos 
partidos a responsabilidade 

pelo bilionário esquema 
de cartel e corrupção na 

Petrobras a partir de 2016.

 PÁGINA 3/POLÍTICA

8.406 faltaram no 
primeiro dia do Paes

 

0:15  baixa-mar ( 0,8 m )

6:10  preia-mar ( 5,3 m )

12:30 baixa-mar ( 0,8 m )

18:25 preia-mar ( 5,6 m )

  Marés

  Brasília-DF
 Nesses tempos de delação premia-
da, a CPI dos Fundos de Pensão 
não perde as esperanças de tirar 
sua lasquinha daqueles que por 
livre e espontânea vontade deci-
dem prestar informações à força-
tarefa da Lava-Jato. 
            PÁGINA 3/POLÍTICA

 Semana 
de Teatro

Começa hoje a Semana 

de Teatro do Maranhão 

com a estreia da comé-

dia Pão com Ovo - A Vin-

gança de Zé Maria.  O 

evento acontece no 

Teatro Arthur Azevedo. 

PÁGINA 9/IMPAR

HONORIO MOREIRA/OIMP/D.A PRESS

Na primeira etapa do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (Paes 2016), da  Universidade Estadual do Maranhão (Uema), 
realizada ontem, 8.406 candidatos faltaram às provas. Destes total, 4.820 foram em São Luís e 3.586 nas demais cidades do Maranhão.

PÁGINA 7/URBANO

PÁGINA 5/ EMPREGO

Com a crise, cursos técnicos podem diminuir ofertas 

Mais de 338km de vias urbanas asfaltadas

SEGUNDONA
Ano LXXXIX  Nº 34.442
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Galo bate o Figueira e 
adia festa corintiana

 PÁGINA 11/ SUPERESPORTES

Vasco fica 
a dois pontos 
de sair do Z4

PÁGINA 11/ SUPERESPORTES

Sampaio vai 
para o tudo ou 
nada amanhã

REAÇÃO

Após o empate por 1 a 1 com o Oes-
te, resultado que frustou a torcida pre-
sente ao Castelão, o Sampaio Corrêa já 
se prepara para mais um jogo decisivo 
na luta para subir para a elite do fute-
bol brasileiro, amanhã à noite, contra o 
Atlético-GO, em  São Luís.

 
PÁGINA 11/ SUPERESPORTES

I M P A R

CAPITAL E INTERIOR R$ 2,00

O Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura, concluiu neste ano as obras de pavimentação em 17 cidades do Maranhão. A 
previsão é de que até o final do ano o programa esteja em 114 municípios do Maranhão, com obras concluídas e outras em andamento.

 PÁGINA 8/URBANO

DUPLA DE TÊNIS

Marcelo Melo
conquista 

Masters 1000
PÁGINA 12/ SUPERESPORTES
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PRONUNCIAMENTO

CURTIDAS

LAVA-JATO

A ministra Maria Thereza foi vencida. Não é 
praxe o vencido ser relator. A própria ministra 
fez declaração nesse sentido. Não há nenhuma 
desconfiança na autonomia, independência 
e imparcialidade da ministra, que tem o 
nosso respeito, mas reconheçamos que é algo 
estranho e inusual

Cássio Cunha Lima, senador (MG)

Os testes da base

Desvinculação das Receitas da União (DRU), repatria-
ção de recursos e os vetos previstos para 17 de novembro, 
e, para completar, as pedaladas de 2014 e a revisão da 
meta fiscal. Essas são as prioridades do Poder Executivo 
para os 40 dias que ainda restam de atividades do Poder 
Legislativo. E dessa pauta, o destaque vai para os vetos e 
para a revisão da meta fiscal. 

 

Mudança de estilo

Para tentar fazer essa pauta andar, o governo pretende 
usar o único artifício que lhe resta:a paciência e a humil-
dade, que não era o forte dos antecessores de Jaques Wag-
ner e Ricardo Berzoini, a nova dupla de peso do Planalto. A 
lógica de toma-lá-dá-cá, especialmente no quesito cargos, 
não dará mais resultados porque, avaliam os governistas, o 
Planalto já entregou tudo o que podia. 

A guerra do defeso

O governo cogita entrar com uma ação no Supremo Tri-
bunal Federal contra o projeto do deputado Silas Câmara 
(PSD-AM), que derrubou a portaria sobre a suspensão do 
seguro defeso e o recadastramento dos pescadores aptos a 
receber o benefício. Como eleva despesa, há quem entenda 
que o projeto de Silas Câmara é inconstitucional.

E o PT, hein?

Com o ex-tesoureiro João Vaccari na cadeia, José Dirceu 
preso e Lula sob cerco, o partido não fará qualquer mea cul-
pa sobre o Petrolão antes das eleições de 2016. Lula trata 
hoje de se defender e também cuidar da economia e, por ta-
bela, do mandato de Dilma Rousseff. O partido do governo 
não tem cabeça nem clima para tratar de outros assuntos.

Certeza paulistana

Faltando um ano para a eleição dos prefeitos, o de-
putado Celso Russomano (PRB-SP) é considerado nome 
certo no segundo turno da disputa na capital paulista. 
Resta saber quem será seu adversário. O prefeito Fer-
nando Haddad está enfraquecido, o PMDB dividido em 
relação a Marta Suplicy e o PSDB com quase uma deze-
na de candidatos sem um nome forte.

Termômetro/ Enquanto muitos ministros e autoridades 
viajam de FAB para evitar o contato direto com os eleitores, 
o ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, vai de avião de car-
reira para Salvador, assim como Joaquim Levy, da Fazenda. 
Raramente são admoestados. 

Sempre lembrado/ Os senadores que perguntam a José Serra 
se ele aceitaria ser ministro de um hipotético governo Mi-
chel Temer, ele responde que foi cogitado para ministro de 
José Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco e não virou. 
Moral da história: É pura especulação.

VAI UMA DELAÇÃO AÍ?
 Nesses tempos de delação premiada, a CPI dos Fun-

dos de Pensão não perde as esperanças de tirar sua las-
quinha daqueles que por livre e espontânea vontade de-
cidem prestar informações à força-tarefa da Lava-Jato. A 
mira da CPI é Gerson Almada, da Engevix, empresa que 
recebeu R$ 300 milhões da Funcef, e é suspeito de liga-
ções com José Dirceu e o empresário Milton Pascowitch.  

Por falar em Sarney…/ O deputado Sarney Filho (foto) (PV-
MA) pretende mudar de ares no futuro. Em 2018, garante 
que concorrerá ao Senado. Seu filho, José Adriano, será can-
didato a deputado federal.  

...e em Sarney/ Fernando Henrique Cardoso é do tipo que 
perde um amigo, mas nunca piada. Ri até de si mesmo. 
Mas, por causa dos Diários lançados no mês passado, há 
quem diga que ele perderá amigos em série. O ex-presi-
dente Sarney detestou a forma como foi citado. E olha que 
praga de Sarney costuma pegar...

O 
líder do PSDB no Sena-
do, Cássio Cunha Lima 
(MG), divulgou ontem 
uma nota com críticas 

à decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) de manter como 
relatora da ação de impugnação 
do mandato da presidente Dilma 
Rousseff a ministra Maria The-
reza Assis Moura, que havia vo-
tado para arquivar o processo. A 
determinação foi do presiden-
te da Corte, Dias Toffoli. A jus-
tificativa foi a de que não havia 
“respaldo legal ou regimental” 
para transferir a relatoria.

Na nota, o líder do PSDB diz 
que a decisão de Toffoli foi “atípi-
ca e incomum”. “A ministra Maria 
Thereza foi vencida. Não é praxe o 
vencido ser relator. A própria mi-
nistra fez declaração nesse sentido. 
Não há nenhuma desconfiança 
na autonomia, independência e 
imparcialidade da ministra, que 
tem o nosso respeito, mas reco-
nheçamos que é algo estranho e 
inusual”, disse o senador.

Escolhida a relatora da ação, 
Maria Thereza havia decidido por 
arquivá-la. O autor do pedido, o 
PSDB, então, entrou com recurso 
e conseguiu a instauração do pro-
cesso em plenário. Foram cinco 
votos a dois para dar prossegui-
mento ao processo em outubro. 
Na ocasião, a própria ministra 
pediu para deixar de ser relatora 
do caso, por ter sido voto venci-
do. Toffoli, porém, entendeu que 
o melhor era deixar a condução 
do caso com a ministra que está 
acompanhando desde o início 

Ocupante da Presidência 
da República desde o início 
de 2003, o PT é hoje o partido 
com maior rejeição no Brasil, 
segundo pesquisa Ibope feita 
na segunda quinzena de outu-
bro. Do total de entrevistados, 
38% apontaram a legenda de 
Luiz Inácio Lula da Silva e Dil-
ma Rousseff como aquela de 
que menos gostam. No outro 
extremo, 12% indicaram o PT 
como partido preferido - ou seja, 
para cada petista, há cerca de 

três antipetistas no país.
No ranking da rejeição, o PT 

não apenas está em primeiro 
lugar, mas é o líder disparado. 
Em distante segundo lugar, com 
30 pontos porcentuais a menos, 
está o PSDB (8% de rejeição). 
O PMDB, com 6%, aparece em 
empate técnico, também na se-
gunda colocação.

É a primeira vez que o Ibo-
pe mede a rejeição às legendas 
com uma pergunta específica 
(“De qual desses partidos você 

gosta menos?”). Não é possível, 
portanto, saber se a onda anti-
petista está em seu ápice. Mas 
há indícios de que essa tendên-
cia no eleitorado se fortaleceu 
desde o ano passado.

Em outubro de 2014, pou-
co antes da eleição presiden-
cial vencida por Dilma, o PT 
tinha uma imagem “favorável” 
ou “muito favorável” para 41% 
dos eleitores, também segun-
do o Ibope. Outros 46% viam o 
partido de forma “desfavorável” 

ou “muito desfavorável”. De lá 
para cá, a parcela com opinião 
contrária ao PT cresceu para 
70%, enquanto os favoráveis 
se reduziram a apenas 23%.

Outro indicador do desgas-
te dos petistas é a evolução da 
taxa de preferência pela sigla. 
Em abril de 2013, pouco antes da 
onda de manifestações de pro-
testo pelo País, o PT era o partido 
preferido de 36% da população 
- o melhor resultado para a le-
genda em uma década.

A força-tarefa da Operação 
Lava-Jato vai imputar também 
aos partidos a responsabilidade 
pelo bilionário esquema de cartel 
e corrupção na Petrobras a par-
tir de 2016. Com pelo menos R$ 
2,4 bilhões recuperados aos co-
fres públicos até aqui, resultado 
de mais de 30 acordos de delação 
premiada com os réus e três ter-
mos de leniência com empresas, 
o Ministério Público Federal traça 
as estratégias para buscar a conde-
nação na Justiça Federal das legen-
das - e não apenas seus dirigentes.

As penas serão propostas em 
ações cíveis, até agora só empre-
sas foram acionadas fora da área 
criminal, e poderão representar 
duro golpe à saúde financeira 
das agremiações. Além da devo-
lução dos valores desviados da 
estatal, ao todo, mais de R$ 20 
bilhões, segundo os primeiros 
laudos, no período de 10 anos, 
entre 2004 e 2014, e de multas, 
partidos podem ficar sujeitos a 

retenção de valores do Fundo 
Partidário e suspensão e cassa-
ção de registro da legenda.

“Vamos entrar com uma ação 
cível pública contra os partidos 
que participaram dos crimes, que 
aturaram para que os benefícios 
de recursos acontecessem e se be-
neficiaram dele”, afirmou o procu-
rador da República Deltan Dallag-
nol, coordenador da força-tarefa. 
“Estamos caminhando na Lava-
Jato por etapas porque temos um 
mar de informações e evidências. 
É como se fossem frutos de uma 
árvore, nós colhemos quando eles 
ficam maduros. A ação dos parti-
dos ainda está amadurecendo.”

Dallagnol e outros oito procu-
radores da força-tarefa da Lava-
Jato assinam também as ações 
por improbidade administrativa 
propostas em fevereiro deste ano 
na Justiça Federal em Curitiba 
contra as empreiteiras acusadas 
de cartel e desvios de recursos 
da Petrobras. Foram as primei-

ras ações cíveis da Lava-Jato que 
buscam imputar responsabili-
dades às pessoas jurídicas.

O avanço da Lava-Jato contra 
os partidos atinge, em especial, 
PT, PMDB e PP, que, conforme as 
investigações criminais, controla-
vam um esquema de fatiamento 
de postos estratégicos da Petro-
bras. Segundo o Ministério Públi-
co Federal, através do controle de 
diretorias da estatal, empresários 
e políticos sistematizaram uma 
sofisticada estrutura de desvios 
em contratos, cobrança de pro-
pinas e lavagem de dinheiro que 
abasteceu cofres das legendas.

Os procuradores sustentam 
que para isso foram usadas do-
ações eleitorais e partidárias 
oficiais, além de caixa 2. A lis-
ta inclui legendas da situação 
e também oposição - apesar do 
controle governista do esque-
ma. Os partidos têm negado en-
volvimento em irregularidades.

As ações com pedidos de res-

sarcimento podem ser ajuizadas 
num momento em que as legen-
das veem diminuir a capacidade 
de arregimentar recursos com a 
proibição das doações empresa-
riais decidida pelo Supremo Tri-
bunal Federal em votação con-
cluída em setembro deste ano. A 
previsão dos partidos é de forte 
queda de receita no próximo ano.

Corrupção

Em outra frente, com apoio dos 
coordenadores da Lava-Jato, um 
projeto de lei do Ministério Pú-
blico Federal quer aumentar a 
responsabilidade de partidos 
e políticos para desestimular a 
prática de contabilidade paralela 
do caixa das agremiações e das 
campanhas. Um pacote com 10 
medidas anticorrupção foi lan-
çado em março deste ano e está 
em fase de coleta de assinaturas 
- serão necessários 1,5 milhão 
para apresentação ao Congresso.

Líder do partido PSDB, Cássia Cunha Lima (MG) contesta decisão do presidente do tribunal em
manter a ministra Thereza Moura à frente do processo do qual votou a favor do seu arquivamento

PSDB critica 
relatora no TSE

Nova etapa vai responsabilizar partidos

e citou várias decisões do TSE 
para justificar a determinação.

Quem poderia ficar com a 
relatoria do caso seria o minis-
tro Gilmar Mendes, que tem 
disparado críticas ao governo. 
Diante dessa possibilidade, no 
fim do mês passado, a defesa da 
presidente solicitou ao tribunal 
que mantivesse Maria Thereza 
como relatora. Cássio Cunha Lima 
espera que a Corte impugne o 
mandato para que sejam con-
vocadas novas eleições. “As pro-
vas são robustas e cabais. Nossa 
legislação eleitoral é muito dura 
e pune esses abusos praticados 
com a perda de mandato”, disse.

PREVISÍVEL

Ibope indica aumento da rejeição ao PT
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Vaga na Assembleia 
Legislativa custou 

até R$ 1,8 milhão
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SUPLEMENTO 

Marcos Braide 
fala sobre os 
avanços no 

ajuste de contas 

Tão bela quão decadente
José Antônio Viana Lopes

Solução para o transporte
José Artur Cabral Marques

Chagas, a ternura do cronista
Sebastião Jorge

Jornalismo ambiental 
Jean Carlos Monteiro

  Opinião

José Goldemberg
Aquecimento global

Alta                    05h11      5,3m
Baixa                  11h28      1,2m
Alta                     17h41       5,4m
Baixa                 23h56      0,8m

  MarésSaiba tudo sobre  
o lançamento do 
último álbum da 

banda Pink Floyd 
IMPAR  6

Banheiros 
ganham espaço e 
despontam com 

projetos ousados

Volkswagen  
relança Gol 

"pelado": uma 
versão básica

INTERIOR   R$ 3,00

CAPITAL R$ 2,00

 Os candidatos eleitos ao cargo de deputado estadual no Maranhão prestaram contas junto à Justiça Eleitoral esta semana. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que divulgou a prestação de con-

tas final de todos os candidatos, os 42 deputados eleitos gastaram R$ 17.010,704,93. A campeã de gastos foi a deputada eleita Andréa Murad (PMDB), que declarou à Justiça Eleitoral despesas na ordem de R$ 

1.800.532,33. Em segundo lugar ficou Adriano Sarney (PV), com gastos de R$ 1.193.747,68 declarados.  A Justiça Eleitoral notificará aqueles que não prestaram contas no prazo legal. 
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 A modelo Gisele 
Bündchen foi 

destaque no segundo 
dia do São Paulo 

Fashion Week (SPFW). 
Gisele desfilou pela 

marca da coleção 
"ultraindesejável e 

sofisticada".  

SUPLEMENTO

TV
Com muito humor e 
sarcasmo, comediante 
Sergio Mallandro 
(foto) estrreia 
programa na 
tevê fechada 
como o estílio 
caracaterístico
 "glu-glu-ié-ié".
   
SUPLEMENTO

Ano LXXXVIII  Nº 34.077

SUPLEMENTO 

Giovanni 
Cavalcanti, 
um chorão

desde criança

Confira os erros mais comuns 
cometidos na preparação e no 

armazenamento dos alimentos.  
Saiba como evitar problemas. 

SUPLEMENTO   

Chorografia 
do Maranhão

ENEM Presos do Maranhão também farão provas
URBANO E GERAL 6

EDITOR: NERES PINTO     EMAIL-nerespinto@oimparcial.com.br   TELEFONE: 98-3212-2094

Maranhenses vão 
disputar título da Copa 
do Brasil de Taekwondo 

em Natal (RN)
  PÁGINA  5

 Gisele
Bündchen 
arrasa no 

SPFW

  Prefeito Edivaldo 
Júnior destaca a 
consolidação da 

Feira do Livro 

OS DESAFIOS DO 
PRÓXIMO GOVERNO 

Desenvolvimento 
da indústria e o 
fortalecimento 

do comércio 
O Imparcial fez levantamen-
to sobre o que os setores da 
indústria e do comércio espe-
ram para o ano que vêm. Es-
pecialistas da área econômica 
apontam  caminhos para que 
o  Maranhão continue a cres-
cer economicamente.  GERAL 7

EDITORIAL
Os desafios iniciais 

de Flávio Dino

OPINIÃO 4

O prefeito Edivaldo visitou a 8ª 
Feira do Livro de São Luís (FeliS), 

na noite de sexta-feira (7), no 
Convento das Mercês. Durante a 

visita, ele conversou com o público 
e com escritores participantes da 

feira, que se encerra hoje. 
 GERAL 6 

Em entrevista a O Imparcial, o 
procurador-geral da prefeitura de 
São Luís, Marcos Braide, fala dos 
avanços alcançados nos últimos 
anos, destacando principalmen-
te o cumprimento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.  POLÍTICA 2

ENTREVISTA

Membro de diversos  conjuntos no 
auge da era dos bailes, o violonista 

é o 43º entrevistado da série Choro-
grafia do Maranhão. Em entrevista, 
o músico relembra a sua trajetória, 

que começou ainda criança, quando 
ganhou um cavaquinho de plástico. 

IMPAR 3 e 4

A Maçonaria 
Brasileira tem 
fins pacíficos, 
e se dedica 
a projetos 
sociais em 
todo o país, 
principalmente 
na área da 
saúde, onde 
conta com 
o auxílio de 
médicos

LEITOR LIGADO...
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O edital do Concurso Pú-
blico para professores da Rede 
Estadual de ensino lançado na 
última sexta-feira, pelo Gover-
no do Estado, ganhou grande 
repercussão. A medida anun-
ciada pelo governador Flávio 
Dino, que fortalecerá a edu-
cação pública no Maranhão, 
chamou a atenção de pesso-
as de todo o país e ganhou a 
aprovação dos maranhenses.

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educa-
ção Básica das Redes Públicas 
Estaduais e Municipais do Esta-
do do Maranhão (Sinproesem-
ma), Júlio Pinheiro, afirma que 
a abertura do concurso para 
professores é fruto de uma luta 
histórica dos profissionais da 
educação do estado atendida 
pelo governador Flávio Dino. “O 
concurso atende a uma pauta 
importante do Sinproesemmma 
que entende como fundamen-
tal a diminuição da contrata-
ção temporária na rede esta-
dual de ensino. Por outro lado 
oportuniza a comunidade em 
geral o ingresso ao serviço pú-
blico fortalecendo a educação 
no nosso estado”, relatou Julio.

Pelas redes sociais, várias pes-
soas se manifestaram favoráveis 
à nova seleção de professores. 
Como o senador pelo Amapá, 
Randolfe Rodrigues, e jornalista 
Chico Pinheiro, que exaltaram, 
por suas páginas nas redes so-
ciais, a medida implantada pelo 
governador Flávio Dino. Depois 

de mostrar o link com a notícia 
do concurso, Randolfe disse: “que 
inveja do Governo popular do 
Maranhão”. Chico Pinheiro de-
clarou: “que seja o começo do 
respeito: Concurso para profes-
sor estadual no Maranhão. Re-
muneração inicial de R$ 5.000”.

Avaliação

Do Rio de Janeiro, a professora 
Dulce Moura também enalteceu 
a iniciativa do Governador Flavio 
Dino. “Sou professora das redes 
públicas do Rio de Janeiro. Es-
tamos longe desse piso inicial. 
Parabéns ao Maranhão!”, disse. 
Além de Dulce, várias pessoas 
de outros estados manifesta-
ram apoio ao concurso, como 
o goiano Gustavo Porto, que es-
creveu: “Parabéns Governador! 
Sou professor efetivo do estado 
de Goiás e ganho metade deste 
vencimento”.

Entre maranhenses, a avalia-
ção também foi positiva. “É com 
a educação de qualidade e valo-
rização dos educadores que se 
promove a transformação social 
para melhor”, apontou a biblio-
teconomista Lília Brito. A jovem 
Rossana Cunha também apoia 
o novo certame. “Parabéns pela 
iniciativa. É disso que o nosso 
Estado precisa! Concursos”, de-
fendeu Rossana.

Concurso

O edital foi lançando pelo Go-

verno do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Gestão 
e Previdência (Segep), na última 
sexta-feira. As inscrições para 
preenchimento de 1.500 vagas 
para o Cargo de Professor do Qua-
dro Permanente da Secretaria 
de Estado da Educação do Ma-
ranhão (Seduc) iniciam no dia 
14 de novembro e seguem até 
o dia 29 de novembro de 2015.

O concurso será organizado 
pela Fundação Sousândrade e 
será composta de duas fases. A 
primeira, será a prova objetiva 
e de múltipla escolha, que pos-
sui caráter eliminatório e classi-
ficatório. A segunda consistirá 
na prova de títulos, de caráter 
apenas classificatório.

Eleição para gestores

Ainda esta semana uma outra 
iniciativa da atual gestão do Go-
verno do Estado também ganhou 
grande repercussão, as eleições 
diretas para gestores da rede es-
tadual de ensino. Implementado 
pelo governador Flávio Dino, o 
método é democrático e põe fim 
a apadrinhamentos e indicações 
políticas ao cargo de diretores 
das escolas estaduais.

O presidente do Sinproe-
semma, Júlio Pinheiro, acredi-
ta que esta é uma importante 
conquista. ”A eleição direta pra 
Diretor permite um ambien-
te escolar mais participativo 
e fortalece os elos com a co-
munidade escolar.  Oxigena a 

A
brir uma empresa no Ma-
ranhão era sinônimo de 
um longo período de es-
pera e desencontro de in-

formações. Entre idas e vindas, 
o cidadão precisava se dirigir a 
vários órgãos e instituições para 
finalizar a abertura e a legali-
zação de sua empresa. Com a 
implantação da Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e 
Negócios (RedeSim) em 31 mu-
nicípios do Maranhão, mais de 
85 mil empresas encontram em 
um único ambiente virtual to-
das as soluções para desburocra-
tizar os processos de abertura, 
alteração e baixa de empresas, 
gerando segurança e agilidade 
para o cidadão empreendedor 
e para o poder público.

Nos três primeiros meses de 
implantação, o Governo do Esta-
do superou a meta estabelecida 
para o ano de 2015, ao implantar 
em 31 municípios maranhen-
ses a rede integrada para legali-
zação de empresas. Até 2016, a 
Junta Comercial do Maranhão 
(Jucema) prevê que a RedeSim 
esteja implantada em 90 muni-
cípios do Maranhão. 

Rapidez

Ao unificar informações, dimi-
nuir o uso do papel, eliminar exi-
gências, tornar os prazos mais 
rápidos e evitar que o empresário 
ou futuro empreendedor ande 
de balcão em balcão para fazer 
os procedimentos necessários 
à abertura, alteração e baixa de 
empresas, a RedeSim fortalece 
as ações para a criação de um 
ambiente favorável de negócios 
ao empreendedor no estado.

Em recente ranking apre-
sentado pela Receita Federal 
do Brasil, o Maranhão está en-

Impulso para a economia 
Empresa Fácil agiliza abertura de empresas e melhora o ambiente de negócios no Maranhão, superando a meta estabelecida para o ano de 2015

tre os quatro estados que mais 
avançaram na implantação da 
Redesim, com apenas três me-
ses de utilização do ‘Empresa 
Fácil’. Um dado considerado 
acima da média, já que os es-
tados que ocupam as primei-
ras colocações – Alagoas, Ama-
pá e Amazonas – estão há pelos 
menos três anos no processo 
de implantação do programa.

Na prática, o sistema inte-
gra os principais órgãos envol-
vidos em processos de abertura, 
alteração e baixa de empresas, 
como Prefeitura, Jucema, Cor-
po de Bombeiros, Vigilância Sa-
nitária, Secretarias Estaduais e 
Municipais de Fazenda e Receita 
Federal. Dessa forma, o empre-
endedor precisa enviar toda a 
documentação necessária uma 
única vez e não mais se dirigir a 
diferentes órgãos e secretarias, já 
que o Portal Empresa Fácil torna 
a Jucema porta única de entrada 
de informações para a constitui-
ção de uma empresa.

31

municípios 
maranhenses já estão 
na rede integrada para 

legalização de empresas 

Para combater o bloqueio de 
internet por parte das empresas 
de telefonia, o Instituto de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon-MA), no mês de março, 
ingressou com Ação Civil Públi-
ca contra a Oi, Tim, Vivo e Claro. 
Após a liminar, que impedia tal 
bloqueio, ser derrubada pelo Tri-
bunal de Justiça do Maranhão, 
o Presidente do órgão, Duarte 
Júnior, vai até Brasília fazer sus-
tentação oral sobre o caso.

O Procon-MA, primeiro ór-
gão do Brasil em defesa do con-
sumidor a conseguir a liminar 
em ação civil pública impedin-
do a suspensão, se posiciona 
hoje, no Superior Tribunal de 
Justiça. O órgão irá defender 
que os contratos anteriores às 
mudanças realizadas pelas ope-
radoras de telefonia continuem 
utilizando o serviço de inter-
net nos termos anteriormen-
te acordados com o cliente, ou 
seja, sem o cancelamento do 
serviço após o fim da franquia.

Além disso, o presidente do 
órgão destaca a prática de pu-
blicidade enganosa, visto que é 
repassado ao consumidor, mui-
tas vezes, que o serviço de in-
ternet é ilimitado. “Não há jus-
tificativa jurídica plausível para 
esse bloqueio. O objetivo é im-
pedir tal prática não só no esta-
do do Maranhão, mas em todo 
o território nacional, haja vista 
que a tentativa das operadoras 
de suspender as ações coletivas 
impetradas pelos Procons con-

figura um verdadeiro retrocesso 
jurídico e uma afronta ao direito 
básico do consumidor”, explica 
Duarte Júnior.

O Superior Tribunal de Jus-
tiça irá ouvir o posicionamento 
das empresas de telefonia, enti-
dades de defesa dos direitos do 
consumidor dos estados e a Ana-
tel para definir a ação que será 
tomada em todos os processos 
que tratam sobre o bloqueio do 
acesso à internet após o fim da 
franquia de dados, com o pro-
pósito de uniformizar o enten-
dimento em todo o país.

EM FOCO
Audiência para impedir 
o bloqueio de internet

Não há justificativa 
jurídica plausível para 
esse bloqueio. O objetivo 
é impedir tal prática 
não só no estado do 
Maranhão, mas em todo 
o território nacional, 
haja vista que a tentativa 
das operadoras de 
suspender as ações 
coletivas impetradas 
pelos Procons configura 
um verdadeiro retrocesso 
jurídico e uma afronta 
ao direito básico do 
consumidor

Duarte Júnior, 

presidente do Procon

Concurso é destaque nacional

escola com mandatos pauta-
dos  num programa de gestão 
da escola que será apresentado 
pelos candidatos a comunidade 
escolar na  campanha pra ges-
tor”, destacou Julio Pinheiro.

Mais de mil candidatos se 
inscreveram no processo sele-
tivo democrático para a função 
de gestor escolar do Sistema Es-
tadual de Ensino. Nos dias 5 e 
6 de novembro os candidatos 
participaram, nas 19 Unidades 
Regionais de Educação, da For-
mação Continuada promovida 
pelo Governo do Estado, por in-
termédio da Secretaria de Esta-
do de Educação (Seduc).

Já no último sábado (7), quem 
teve 75% de frequência na for-
mação pôde participar da prova 
escrita, o exame de certificação. 
E só estará apto a participar das 
eleições do dia 10 de dezem-
bro, que tiver acertado o mí-
nimo 75% da prova.

R$ 5.000

Será a remuneração inicial 
do concurso público para 

professores no MA
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NEGÓCIOS
PESCA APOSENTADORIA

CRISE

A 
possibilidade de que o 
Congresso reverta a por-
taria que suspendeu o 
período de defeso (quan-

do a pesca é proibida) custará 
R$ 1,7 bilhão ao governo federal 
até o fim do próximo ano. A es-
timativa foi divulgada pelo Mi-
nistério da Fazenda com base 
em dados do Portal da Trans-
parência. Durante o defeso, o 
governo paga o seguro-defeso, 
benefício no valor de um salário 
mínimo concedido por mês a 
pescadores artesanais durante 
o período em que estão proibi-
dos de exercer a atividade.

De acordo com a pasta, a des-
pesa extra com o seguro chegaria 
a R$ 316 milhões em 2015. Para 
2016, o impacto está estimado 
em R$ 1,351 bilhão, totalizando 
R$ 1,667 bilhão de gasto extra.

No ano passado, o governo 
gastou R$ 2,476 bilhões com o 
pagamento do seguro-defeso. 
De acordo com a equipe eco-
nômica, a suspensão do paga-
mento é essencial para impedir 
o crescimento da despesa. Caso 
a revogação do período de de-
feso seja mantida, o gasto au-
mentará para R$ 2,554 bilhões 
neste ano, mas cairia para R$ 
2,082 bilhões em 2016.

Com uma eventual derruba-
da da portaria, os gastos com o 
benefício saltariam para R$ 2,870 
bilhões em 2015 e para R$ 3,433 
bilhões no próximo ano. Durante 
o defeso, que coincide com o pe-
ríodo de reprodução dos peixes, 
a pesca fica proibida para garan-
tir a preservação das espécies.

Portaria

A portaria conjunta dos minis-
térios da Agricultura e do Meio 
Ambiente foi publicada no Diário 
Oficial da União em 9 de outubro. 
De acordo com os ministérios, 
a suspensão foi necessária para 
que os comitês Permanentes de 
Gestão e Uso Sustentável de Re-

Assim como as festas fixas 
— Natal, réveillon, carnaval e 
Páscoa —, as despesas do iní-
cio do ano devem estar vivas 
na cabeça e no calendário dos 
brasileiros. Ao que tudo indica, 
em 2016, os cuidados para evi-
tar começar o ano com as finan-
ças combalidas por presentes, 
viagens e festas devem ser re-
dobrados. Além dos aumentos 
já previsíveis de IPTU e IPVA, a 
elevação de preço das matrícu-
las e material escolar promete 
superar qualquer expectativa.

A Associação de Pais e Alunos 
do Distrito Federal (ASPA-DF) 
estima que as mensalidades nas 
escolas particulares podem su-
bir até 15%, e, para completar 
a aflição de quem tem filhos, 
toda linha de material escolar 

já está, em média, 10% mais 
cara do que no fim do ano pas-
sado. De acordo Sindicato das 
Papelarias e Livrarias do Dis-
trito Federal, alguns produtos 
poderão chegar às prateleiras 
do DF até 30% mais caros.

Para não ser pego de surpresa, 
o ideal é que, desde agora, seja feita 
uma organização financeira fami-
liar. Segundo especialistas, esse é 
o primeiro passo para enfrentar 
os aumentos que virão. “Dá para 
prever os valores das despesas de 
começo de ano, basta relembrar 
o que foi pago no ano anterior e 
acrescentar os reajustes discutidos. 
A partir daí é possível ter uma boa 
referência”, afirma Mauro Calil, 
educador financeiro e fundador 
da Academia do Dinheiro.

Com a inflação chegando a 

dois dígitos e as elevadas taxas 
de desemprego, a preocupação 
cresce. A assistente financeira, 
Adriana Flôres, 33 anos, diz nun-
ca ter se sentido tão insegura. 
Por isso, já começou a abrir mão 
de gastos supérfluos. Quer evi-
tar se enrolar na hora dos pa-
gamentos de 2016. “Neste ano, 
mesmo com 13º e férias para 
ajudar nas contas, não conse-
guirei viajar, renovar os móveis 
de casa, muito menos trocar o 
carro, que era um plano que eu 
tinha desde janeiro”, afirma.

Apesar de em 2015 a renda 
da assistente ter aumentado, 
a inflação também subiu. Por 
isso, está mais difícil organizar 
os pagamentos para o próximo 
ano. “Já não estou tendo de onde 
tirar. Agora, estou controlando 

o uso da luz e do telefone para 
tentar poupar”, afirma. Adria-
na lamenta não poder colocar 
os filhos de 5 e 13 anos em um 
colégio particular. “Com matrí-
culas absurdas e material es-
colar caro, será impossível dar 
um estudo melhor para eles no 
momento”, lamenta.

Economizar é a palavra do 
momento no vocabulário dos 
brasileiros. Segundo o presidente 
da DSOP Educação Financeira, 
Reinaldo Domingo, decidir por 
consumo regrado é o mais sen-
sato a se fazer. “Estamos com 
dólar alto, inflação chegando a 
10%, é melhor ponderar nos gas-
tos de fim de ano para que 2016 
comece leve”, afirma. Para ele, 
educação financeira é impor-
tante para se obter felicidade.

Morando no exterior, é 
possível manter contribuições 
aqui e, atingido o tempo re-
querido, conseguir a remessa 
do benefício. Mas tributação 
será superior à dos que vivem 
em território nacional

É cada vez maior a quan-
tidade de brasileiros que têm 
vontade de deixar o Brasil e ten-
tar uma vida melhor no exte-
rior. Pesquisa da Catho, site 
de classificados de emprego, 
mostra que aumentou o núme-
ro de pessoas que aceitariam 
uma oportunidade de traba-
lho em outro país: passou de 
75,9% para 79,2% neste ano.

Quem vai tentar a vida lá 
fora deve saber que pode con-
tinuar a contribuir com a Pre-
vidência Social e garantir o fu-
turo da aposentadoria.

A legislação brasileira não 
impede nenhum brasileiro de 
continuar a contribuir com o 
INSS enquanto está no estran-
geiro. Fabio Gallo, professor de 
finanças da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV) em São Pau-
lo, recomenda, porém, verifi-
car se o Brasil mantém acordo 
previdenciário com o país em 
que vai trabalhar legalmente. 
“Nesse caso, as contribuições 
serão feitas no país estran-
geiro e poderão ser utilizadas 
para obtenção de benefícios 

tanto no Brasil como no país 
em que reside”, diz.

Documentação 

O site da Previdência Social do 
Brasil (www.previdencia.gov.br) 
traz todos os acordos existentes 
e a documentação que deve ser 
preenchida para que as contri-
buições possam ser feitas, e os 
benefícios, garantidos.

Foi o que fez Pamela Dea-
morim, de 32 anos. Ela mora há 
oito anos em Nova York. Foi para 
lá num programa para cuida-
doras de crianças e conheceu 
o marido, Gilson Deamorim, 
42 anos, que estava lá desde os 
16 anos. Ela é de Jacareí (SP) 
e contribuiu por quatro anos 
com a Previdência.

Pamela descobriu, na últi-
ma vez que veio ao Brasil, que 
poderia continuar os pagamen-
tos. “É muito simples. Dá para 
fazer tudo pela internet. Emite 
o boleto e, como tenho conta 
na Caixa, já consigo fazer o pa-
gamento. Pago R$ 86 como se-
gurada facultativa há sete me-
ses”, conta. Ela e o marido têm 
um escritório de contabilida-
de. “Ele, que já possui cidada-
nia norte-americana, contri-
bui com o Social Security de lá, 
pago pelo banco onde traba-
lha como contador”, explica.

Quem sai do país pode 
receber benefícios do INSS

Interesado deve preencher ficha para que a contribuição seja realizada

Defeso custará 
R$ 1,7 bilhão 

O Ministério da Fazenda estima que, caso o Congresso reverta a portaria que suspende 
o período de defeso, a despesa extra com o seguro chegará a R$ 316 milhões em 2015

O papel do governo 
é fiscalizar e não faz 
isso. Prefere acabar 
com o seguro sem o 
menor critério

Pauderney Avelino, 
deputado (DEM-AM)

Aumentos para as despesas de 2016

ao governo

cursos Pesqueiros recadastrem 
os pescadores artesanais e revi-
sassem os períodos de defeso.

Os dois ministérios destaca-
ram ainda que nenhum pesca-
dor ficaria sem receber o benefí-
cio nem haveria risco predatório 
para o meio ambiente. Isso por-
que a suspensão das instruções 
normativas que regem o defeso 
coincide com o fim do período 

de proibição da pesca e a con-
sequente liberação da ativida-
de pelos próximos oito meses. 
Segundo o governo, a economia 
proporcionada pela portaria de-
correria da revisão dos benefícios.

No texto de justificativa da 
suspensão, a ministra da Agri-
cultura, Kátia Abreu, ressaltou 
a constatação de discrepâncias 
entre o número de beneficiários 
registrados no último censo do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), de 2010, o 
volume de recursos investidos 
no programa e os cadastros de 
pescadores que servem de base 
para os pagamentos.

Na quinta-feira (5), porém, a 
Câmara dos Deputados aprovou 
um projeto de Decreto Legislativo 
(PDC 238/15) que pode anular a 
portaria. Para sustar definitiva-
mente a medida, a proposta pre-
cisa ser aprovada pelo Senado.

No plenário, parlamentares 
da base aliada do governo ten-

taram evitar a sustação da me-
dida. O líder do governo, José 
Guimarães (PT-CE), defendeu a 
necessidade de uma revisão do 
pagamento. “Desde 2013, a Polí-
cia Federal está apurando frau-
des. O governo procura corrigir 
as distorções. Há municípios no 
Pará com taxista, comerciante, 
mais de 30 mil recebendo indevi-
damente o seguro-defeso”, disse.

O apelo não obteve sucesso 
e a matéria foi aprovada sim-
bolicamente. Do lado oposto, 
o deputado Pauderney Avelino 
(DEM-AM), líder da oposição 
no Congresso, disse que, a lon-
go prazo, a medida pode trazer 
prejuízos para os pescadores e 
para o meio ambiente. Segundo 
ele, os trabalhadores passaram 
a pescar irregularmente, pre-
judicando a reprodução dos 
peixes. “O papel do governo é 
fiscalizar e não faz isso. Prefe-
re acabar com o seguro sem o 
menor critério”, disse.

Durante o defeso, o governo paga o seguro-defeso, benefício no valor de um salário mínimo a pescadores
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URBANO
PROVAS

OPORTUNIDADE

SEGUNDO TEMPO

TRANSPORTE

SAFIRA PINHO

A 
primeira etapa do Pro-
cesso Seletivo de Acesso à 
Educação Superior (Paes 
2016), da  Universidade 

Estadual do Maranhão (Uema), 
foi realizado ontem, no horário 
das 13h às 18h, a segunda etapa 
ocorrerá hoje. Neste primeiro dia, 
8.406 candidatos faltaram às pro-
vas. Destes, 4.820 foram em São 
Luís e 3.586 nas demais cidades 
do Maranhão.

De acordo com a organização 
do processo, os candidatos deve-
rão estar atentos com o horário e 
chegar com mais antecedência 
do que é previsto no edital, por 
causa do trânsito, em dias nor-
mais. Neste ano, mais de 42 mil 
inscritos concorrerão às 3.899 va-
gas distribuídas em 21 campi da 
instituição em todo o Maranhão.

No primeiro dia, as provas ti-
veram 60 questões de múltipla 
escolha, sendo 20 de Linguagem, 
Códigos e suas tecnologias, 20 de 
Ciências Humanas e suas tecnolo-
gias e 20 de Matemática e Ciências 
da Natureza e suas tecnologias. 
No segundo dia, serão aplicadas 
as provas analítico-discursivas 
de dois componentes curricula-
res específicos por curso, com 12 
questões, sendo seis para cada 
componente, além da produção 
textual. A duração das provas nos 
dois dias é de cinco horas.

A candidata Tainara Silva Sou-
sa, que está concorrendo pela pri-
meira vez a uma vaga no Curso 
de Formação de Oficiais (Bom-
beiro), frisou que estes dois dias 
serão de muita concentração para 
que nenhum conteúdo seja es-
quecido. “Venho estudando há 
muito tempo, mas sei que às ve-
zes, com o nervosismo, podemos 
esquecer algo, no entanto, estou 
segura. Sonho em seguir a carrei-
ra militar, pois tenho familiares 

Começou ontem o Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (Paes 2016) e termina 
hoje. Mais de 42 mil inscritos concorrerão às 3.899 vagas distribuídas em 21 campi da Uema

A Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda (Semfaz), 
oferece parcelamento de até 
24 vezes de tributos municipais 
em atraso para contribuintes 
pessoas físicas e jurídicas em 
débito com o fisco. Agora, com 
a regulamentação do parcela-
mento, todos os contribuintes 
podem parcelar a qualquer 
tempo suas dívidas com o mu-
nicípio, conforme disposição 
no Decreto nº 47.500, de 8 de 
outubro de 2015.

Para aderir ao parcela-
mento, o cliente deve veri-
ficar previamente o valor do 
da dívida e quitar 20% do va-
lor à vista. Somente após a 
confirmação do pagamento 
do referido valor será homo-
logado o parcelamento. O res-
tante do débito poderá ser 
dividido em até 24 parcelas.

O valor de cada parcela para 
pessoas físicas deverá ser de 
no mínimo de R$ 60, pesso-
as jurídicas microempresa de 
R$ 300, empresa de pequeno 
porte R$ 500 e demais pessoas 
jurídicas de R$ 1.000.

Documento

Para quitar o débito com o mu-
nicípio, o contribuinte deverá 
apresentar cópia de documen-
to de identificação e CPF; pro-
curação pública ou particular 
com firma reconhecida, em caso 
de terceiros interessados, com 
documento de identificação do 
procurador; em caso de tribu-
tos imobiliários, cópia de do-
cumento capaz de certificar a 
propriedade ou a posse a qual-
quer título do bem com débitos.

Para pessoas jurídicas os 
documentos necessários são 
a cópia dos atos constitutivos 
e alterações posteriores, ou cer-
tidão simplificada e atualizada 
emitida pela Junta Comercial do 
Estado do Maranhão; cópia do 
CNPJ; cópia do documento de 
identificação do sócio-gerente.

E para os casos de Microem-
presa ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), são necessários o 
comprovante de enquadramen-
to como Microempresa ou EPP. 
A assinatura pode ser realiza-
da na Semfaz, na av. Kennedy, 
1455 - Bairro de Fátima.

“Somos uma escola peque-
na, de grandes talentos, que tem 
a melhor equipe de handebol 
do Norte/Nordeste”, comemorou 
o professor Eduardo Telles, no 
evento da última sexta-feira (6), 
que lançou a Unidade Integra-
da Barbosa de Godóis, escola 
do sistema estadual de ensi-
no, como o primeiro núcleo do 
Programa Segundo Tempo. A 
solenidade contou com a pre-
sença da equipe técnica da Se-
cretaria de Estado da Educação 
(Seduc) e profissionais da edu-
cação ligados ao esporte.

O Programa Segundo Tempo 
é uma iniciativa do Ministério do 
Esporte, em parceria com o Go-
verno do Estado e vai beneficiar 
15 mil crianças e adolescentes, 
entre seis e 17 anos da Educação 
Básica das escolas públicas e de 
áreas em vulnerabilidade social 
dos municípios que integram a 
Região Metropolitana de São Luís.

O Maranhão recebeu investi-
mento de R$ 5 milhões para a im-

A Prefeitura de São Luís, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes (SMTT), 
está convocando os autoriza-
tários do serviço de mototáxi 
para regularização de pendên-
cias junto ao órgão de trânsito. 
A ação visa promover o discipli-
namento do serviço na capital.

A reestruturação do ser-
viço de mototáxi começará 
com a atualização cadastral 
de todos autorizatários, pessoa 
que explora o serviço. A SMTT 
determinou a criação de uma 
Comissão Especial de Proces-
so Administrativo, instaurada 
pela Portaria nº 043/15, para 
analisar a situação de cada au-
torizatário e instaurar proces-
so de revogação das autoriza-
ções que estejam irregulares 
por mais de um ano.

Recadastramento

De acordo com a SMTT, o reca-
dastramento visa estabelecer 
a regularização desse mode-
lo de transporte, bem como 
assegurar a garantia legal do 
exercício da atividade aos pro-
fissionais do setor. Existem atu-
almente mil autorizações de 
mototáxis em São Luís.

Os autorizatários do ser-
viço de mototáxi que não re-
novaram as autorizações por 
mais de um ano devem pro-
curar a Comissão Especial na 
sede da SMTT, situada na Ave-
nida Daniel de La Touche, nº 
400, no horário da 14h às 17h, 
de segunda a quinta-feira, e 
de 8h às 13h às sextas-feiras, 
a fim de evitar o cancelamen-
to do autorizatário.

Serviço de mototáxi  
está sendo reestruturado

Parcelamento de débitos 
de tributos municipais

Os autorizatários terão que realizar sua atualização cadastral

8.406 candidatos 

faltaram no Paes

Escola é escolhida para programa

A Uema fazia duas 
etapas intercaladas de 
quatro a cinco semanas, 
decidimos fazer seguido 
como o Enem, porque 
é até melhor para o 
candidato que vem 
de outras cidades e 
também para a equipe 
de aplicação da prova 
e organização, é mais 
facilidade

Antônio Pereira, 

assessor da comissão 

do Paes 2016

zia duas etapas intercaladas de 
quatro a cinco semanas, decidi-
mos fazer seguido como o Enem, 
porque é até melhor para o can-
didato que vem de outras cida-
des e também para a equipe de 
aplicação da prova e organiza-
ção, é mais facilidade”, ressaltou 
o assessor da comissão do Paes 
2016, Antônio Pereira.

O certame está sendo realiza-
do, nas cidades de São Luís, Ca-
xias, Imperatriz, Bacabal, Balsas, 
Santa Inês, Açailândia, Pedreiras, 
Timon, Grajaú, Lago da Pedra, 
Zé Doca, Itapecuru-Mirim, Coli-
nas, Pinheiro, Presidente Dutra, 
São João dos Patos, Coelho Neto, 
Barra do Corda, Codó e Coroatá.

O movimento na cidade es-
tava tranquilo, engarrafamen-
to somente na entrada da uni-
versidade. Não houve correria 
no Campus. O candidato Ser-
gio Sampaio, que vai concorrer 
a uma vaga para o curso de Di-
reito, preferiu chegar bem antes 
para evitar transtornos. “Sempre 
que vou fazer uma prova, sem-
pre procuro chegar cedo. Não 
consigo compreender por que 

as pessoas chegam tarde, por 
que não dão valor para o que 
vão fazer. É bom que evitemos 
transtornos e façamos uma pro-
va de forma tranquila”, afirmou.

Nos dois dias do vestibular, 
é obrigatória a apresentação de 
documento de identificação ori-
ginal com foto. Para realização da 
prova, o candidato deverá uti-
lizar apenas caneta de material 
transparente. Segundo a comissão 
organizadora, o gabarito pode-
rá ser acessado em até 48 horas.

Para o reitor da Uema, Gusta-
vo Pereira da Costa, este vestibular 
já vem superando as expectativas 
desde o início do Processo, foram 
42.312 candidatos inscritos. “Essa 
é uma demonstração de credibili-
dade da instituição e de toda tra-
dição que a Uema já tem na reali-
zação de concursos vestibulares.”

“As expectativas para este 
certame são as melhores pos-
síveis”, afirmou a presidente da 
comissão organizadora do Paes 
2016, Cristiane Miranda. Ela des-
tacou ainda que toda uma logís-
tica foi elaborada para que este 
seja mais um exitoso vestibular.

O resultado do vestibular da Universidade Estadual será divulgado na primeira quinzena de janeiro de 2016

na área e desde sempre admirei 
muito a profissão”, afirmou.
Novidade

A novidade deste ano é que o 
processo está sendo realizado 
em dias consecutivos, antes de 
forma intercalada. “A Uema fa-

plantação do Programa Nacional 
de Esporte Segundo Tempo. Se-
rão implantados 150 Núcleos Es-
portivos, sendo 101 em São Luís, 
32 no município de São José de 
Ribamar, seis na Raposa e 11 em 
Paço do Lumiar. Os estudantes vão 
contar com o suporte pedagógi-
co e técnico de 310 profissionais 
da área, selecionados através de 
Processo Seletivo Simplificado.

Durante o evento, o secretário 
adjunto de Projetos Especiais, Odair 
José, destacou em sua fala que “na 
escola Barbosa de Godóis, esporte 
e a educação dialogam de forma 
eficaz, os estudantes da escola, 
se dedicam ao estudo e de forma 
honrosa ao esporte ganhando im-
portantes premiações, aqui tem 
valores que devem ser incorpo-
rados por outras escolas”, frisou.

Estudantes atletas

Arthur e Gabriel, estudantes da 
UI Barbosa de Godóis e filhos de 
seu Oswaldo Costa, são exem-
plos de estudantes atletas. Eles 
são vice-campeões de hande-
bol mirim 2015. Seu Oswaldo 
conta que conheceu a escola 
por meio do esporte e optou por 
transferir seus filhos da escola 
particular em que estudavam 
para a Barbosa de Godois.

 “A equipe faz uma grande 
diferença, aqui eles são com-
prometidos com a educação 
de qualidade e o melhor é que 
esporte e educação estão ali-
nhados”, pontuou. Sobre o de-
sempenho dos filhos ele des-
taca: “Meus filhos vão receber 
o Bolsa Atleta no ano que vem, 
tudo por conta das medalhas 
no handebol. O programa Se-
gundo Tempo vai alavancar o 
rendimento no esporte, fomen-
tar atletas e levantar o nome 
do Maranhão”, comemorou.

Estudantes  em evento que confirmou a escola  Barbosa como núcleo
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ESTUDANTES

QUÍMICA

E
studantes da Unidade de 
Educação Básica (UEB) 
Santa Clara são os meda-
lhistas de bronze da 18ª 

Taça Campina Grande de Han-
debol, realizada entre os dias 
31 de outubro e 2 de novembro 
na cidade paraibana. A partici-
pação da UEB na competição 
consecutivo foi viabilizada a 
partir de uma parceria da Pre-
feitura de São Luís, por meio da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção (Semed) com a Associação 
Esportiva São Francisco (Aesf).

É a quinta vez seguida que a 
escola participa da competição 
e a terceira em que retorna com 
premiações. Em 2013, a escola 
conquistou o bronze na catego-
ria Juvenil Masculino, em 2014 
conquistou o bronze e a prata 
na mesma categoria. Este ano, a 
unidade de ensino participou do 
torneio nas categorias Infantil Fe-
minino, Mirim Feminino, Cadete 
Masculino e Juvenil Masculino. 
As medalhas de bronze foram 
obtidas nas categorias Cadete e 
Juvenil Masculino. O handebol 
é uma das modalidades espor-
tivas oferecidas na UEB Santa 
Clara pelo Programa Mais Edu-
cação, de iniciativa do governo 
federal e executado em parce-
ria com estados e municípios.

O secretário municipal de Edu-
cação, Geraldo Castro Sobrinho, 
destacou a importância da prática 
esportiva no âmbito das ações da 
educação em tempo integral. “O 
prefeito Edivaldo tem trabalhado 
na perspectiva da melhoria da 
qualidade da educação. Nesse 
contexto, são imprescindíveis 

A direção e professores do 
Colégio Militar Tiradentes (CMT 
2), de Imperatriz, homenagea-
ram na última quinta-feira os 
alunos destaques na Olimpí-
ada Brasileira de Química ano 
2015. Os resultados obtidos pe-
los alunos garantiram ao CMT 
2 o primeiro lugar entre todas 
as escolas públicas (estadual e 
federal) do estado e a 2ª melhor 
entre todas as escolas públicas 
e particulares (resultado geral).

Para o diretor da escola, te-
nente-coronel George Silva Ca-

valcante, a divulgação do ranking 
das melhores escolas na olím-
piada vem mais uma vez coroar 
o trabalho de toda equipe que 
se dedica com excelência para 
transmitir o conhecimento aos 
alunos. “O CMT 2 está de para-
béns pela conquista de nossos 
alunos que ganharam duas me-
dalhas de prata e duas menções 
honrosas na olimpíada brasilei-
ra de Química, colocando em 
destaque todos  nossos profes-
sores e o corpo gestor”, desta-
cou o diretor da escola.

Estudantes da UEB Santa Clara conquistam 3º lugar em competição da 18ª Taça Campina Grande de Handebol, realizada na Paraíba

Conquista na Paraíba
Colégio Militar conquista 
1º lugar em olimpíada

as ações que fomentem a edu-
cação em tempo integral. Por 
meio do esporte, os adolescen-
tes têm aumentado o seu tem-
po de permanência na escola 
e ainda obtido grandes realiza-
ções, a exemplo das medalhas 
conquistadas nesta competição”, 
afirmou o titular da Semed.

Conquistas

Victor Melo Fernandes, de 16 anos, 
estuda o 9º ano da UEB Santa Cla-
ra e competiu na categoria Cade-
te Masculino. Ele garante que o 
handebol é seu esporte favorito e 
recorda a intensidade dos meses 
de preparação. “Nossos treinos 
são constantes, nos preparamos 
durante três dias na semana por 
vários meses. Não trouxemos o 

ouro, mas a medalha de bronze 
também é uma vitória para to-
dos nós. E só de poder ter viaja-
do para competir em um esporte 
que gostamos já valeu muito a 
pena”, contou entusiasmado o 
estudante.

Jefferson Carlos Barros Maia, 
de 17 anos, conquistou a meda-
lha de bronze pela categoria Ju-
venil Masculino e já sonha em se 
tornar um jogador profissional. 
“O esporte mudou minha vida 
e eu só tenho que agradecer a 
oportunidade de poder competir. 
Ano que vem, se Deus quiser, a 
medalha será de ouro”, afirmou.

Prática esportiva

Carlos José da Silva Oliveira, 
treinador da equipe e profes-

sor de handebol há 20 anos, 
ressaltou o caráter transfor-
mador do esporte. “A prática 
esportiva traz novos horizontes 
aos jovens das nossas escolas. 
Quando viajam para competir 
eles fazer novos contatos, co-
nhecem outras culturas, o que dá 
perspectiva de vida e traz mui-
tos benefícios. Tenho muito or-
gulho da minha profissão e de 
poder colaborar com o cresci-
mento deles”, disse o professor.

A equipe já tem mais disputas 
agendadas para o ano que vem. 
A UEB Santa Clara participará, 
em janeiro, da Copa Ceará Nos-
so Handebol, que será realizada 
em Fortaleza de 8 a 10 de janei-
ro de 2016. As equipes Cadete e 
Juvenil Masculino representarão 
a rede municipal de São Luís.

OBRAS

É a quinta vez que a escola Santa Clara participa da competição e a terceira em que retorna com premiações

O programa “Mais Asfalto” 
do Governo do Estado executa 
obras de pavimentação e me-
lhorias de vias urbanas em todo 
o Maranhão. Com o objetivo 
de garantir o direito de ir e vir 
com segurança, as obras for-
talecem a economia, gerando 
emprego e renda no estado.A 
previsão é de que até o final do 
ano o programa esteja em 114 
municípios do Maranhão, com 
obras concluídas e outras obras 
em andamento. Ao priorizar o 
investimento em Infraestrutu-
ra, o governador Flávio Dino 
prioriza a melhoria das con-
dições de vida da população 
e o desenvolvimento regional.

O Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria de Infraestru-
tura, concluiu este ano as obras 
de pavimentação em 17 cida-
des do Maranhão, com 117km 
de asfalto, beneficiando mais 
de 745 mil moradores de mu-
nicípios como Aldeias Altas, 
Barão de Grajaú, Bom Jardim, 
Cândido Mendes, Parnarama, 
Tutoia e Paulino Neves.

As obras de pavimentação 
em 59 municípios encontram-
se em fase final, previstas para 
serem concluídas e entregues 

Mais de 338km de vias urbanas

ainda este ano em cidades de 
diferentes regiões do Maranhão, 
como a Baixada Maranhense, re-
gião dos Cocais e outras.

Em execução

Além dessas cidades, outros 38 
municípios do estado iniciaram 

obras de pavimentação, com 284 
km de pavimentação asfáltica, onde 
serão investidos mais de R$ 75 mi-
lhões. São Luís, Bacabal, Balsas, 
Santa Inês e Paraibano são alguns 
dos municípios que estão com as 
obras em andamento.

O Programa “Mais Asfalto” 
é destinado à construção e pa-

vimentação de ruas, avenidas, 
pontes e estradas. Ele tem como 
objetivo melhorar a malha vi-
ária das cidades maranhenses, 
possibilitando a construção 
de uma rede de investimen-
tos estruturantes que contri-
buem com o desenvolvimento 
em todo o estado.

Governo do Estado concluiu neste ano a pavimentação em 17 cidades do Maranhão, com 117km de asfalto 
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REABILITAÇÃO
O Flamengo acabou com a sequência negativa no 

Campeonato Brasileiro ao golear por 4 a 1 o Goiás, on-
tem, no Maracanã. A partida marcou o retorno de parte 
dos jogadores afastados após serem flagrados em uma 
festa. Um deles, Alan Patrick, foi o destaque da goleada 
com dois gols e uma assistência. Kayke também fez dois.

RESULTADOS

GEORGE RAPOSO

P
ara quem tinha um 
discurso de luta e su-
peração para buscar 
o acesso na Série B 

do Campeonato Brasileiro, 
o Sampaio Corrêa ficou de-
vendo justamente quando 
precisava fazer a sua parte 
na história, que era vencer o 
Oeste, e deixou escapar ‘por 
entre os dedos’ a chance de 
terminar a rodada entre os 
quatro melhores.

Assim como aconteceu 
algumas vezes ao longo da 
competição, os resultados da 
rodada ajudaram o Tricolor, 
que necessitava apenas ven-
cer o seu jogo para conseguir 
entrar (ou se manter) no G-4, 
mas novamente não conse-
guiu somar os três pontos.

Beneficiado pela vitória 
do Santa Cruz sobre o Bahia, 
o time maranhense precisa-
va apenas superar o inferior 
adversário paulista, atuando 
dentro do Castelão para ter-
minar a 34ª rodada entre os 
quatro primeiros. Dentro de 
campo, não se viu nem som-
bra da equipe que venceu os 
dois últimos jogos e, novamen-
te, foi incapaz de conquistar 
a terceira vitória seguida na 
Série B, feito inédito em 2015. 

Um dos destaques da parti-
da foi a apatia do time tricolor 
durante a maioria dos 90 mi-
nutos, principalmente quan-
do era sabido que uma vitória 
deixaria o Sampaio muito mais 
perto do objetivo de chegar à 
elite nacional em 2016.

Apesar de passar a maioria 
da partida sem sustos, a equi-
pe se abateu muito com o gol 
de empate do Oeste, começou 
a errar passes e apostar ape-
nas em lançamentos longos e 
cruzamentos que foram fáceis 
para o corte da zaga adversária. 

Agora, o Sampaio tem que 
superar a decepção de perder 
pontos para um adversário con-
siderado mais fraco e juntar os 
cacos para o próximo confron-
to diante do Atlético-GO, mais 
uma vez no Estádio Castelão. 

Ingresso baixou

Após a derrota, a diretoria do 
Sampaio Corrêa se mexeu rapi-
damente e resolveu apostar em 
preços mais baixos para atrair o 
torcedor para o Estádio Castelão 
para o jogo de vida ou morte de 
amanhã contra o Atlético-GO.

Buscando o apoio do tor-
cedor, o time maranhense, 
que precisa da vitória para 
manter as esperanças do 
acesso, terá ingressos a pre-
ços promocionais nos seto-
res 1, 2/3 e 5/6, que serão 
vendidos a R$ 15, em pre-
ço único. Não haverá meia-
entrada para esses lugares.

O setor 4 continuará a ser 
vendido por R$ 50 e a cadei-
ra coberta custará R$ 70. Para 
esses lugares, haverá meia-en-
trada e será vendida nas bilhe-
terias do próprio Castelão, do 
Nhozinho Santos e também na 
sede da HCG, no São Francisco.

Com uma bela atuação no 
Allianz Parque, o Vasco con-
seguiu um ótimo resultado 
na luta contra o rebaixamen-
to ao vencer o Palmeiras por 
2 a 0, na tarde de ontem, em 
jogo válido pela 34ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Rafa-
el Silva e Nenê marcaram os 
gols da vitória. Com o resulta-
do, o Verdão permaneceu em 
nono lugar com 48 pontos e 
deixou o sonho de terminar 
a competição no G-4 ainda 
mais distante. O Gigante da 
Colina, por sua vez, assumiu 
a 19ª posição, com 33, apenas 
dois pontos atrás do Avaí, pri-
meiro time fora do Z-4.

O próximo confronto dos pau-
listas será contra o Atlético-PR, 
na quarta (18), às 21h, na Arena 
da Baixada. Na quinta (19), às 
22h, os cariocas enfrentarão o 
Corinthians, em São Januário.

Na luta para fugir do rebai-
xamento e deixar a lanterna do 
Brasileirão, o Vasco entrou em 

campo pensando apenas nos 
três pontos e, apesar de jogar 
fora de casa, se lançou ao ata-
que desde o começo do con-
fronto. No entanto, o time er-
rou muito o último passe e só 
conseguiu finalizar com perigo 
aos 24 minutos. Serginho fez 
boa jogada individual e bateu 
forte da entrada da área, mas 
Fernando Prass defendeu firme.

Sem poder de criação no 
meio de campo, o Verdão só 
chegou ao gol adversário em 
chutes de longe de Rafael Mar-
ques e Lucas Barrios, mas pa-
rou nas boas defesas de Martín 
Silva. Aos 34, o Cruzmaltino 
utilizou sua principal arma 
para abrir o placar. Nenê co-
brou escanteio e Rafael Silva 
cabeceou no cantinho, mar-
cando mais um gol de bola 
parada no campeonato. Cinco 
minutos depois, Nenê aprovei-
tou a falha da zaga, deu uma 
cavadinha por cima de Prass 
e ampliou para 2 a 0.

Parecia que o Corinthians 
seria campeão ontem, mas o 
Galo marcou um golaço com 
Dátolo, no fim do segundo tem-
po, e não deixou os paulistas 
confirmarem a taça. Onze pon-
tos separam os dois clubes na 
tabela, restando 12 em dispu-
ta. A vitória do Atlético sobre o 
Figueirense, por 1 a 0, fora de 
casa, carimba a vaga do Galo 
na Libertadores 2016. 

Tecnicamente não houve 
grande jogo em Florianópolis. 
As emoções ficaram para o fim. 
O tento do Atlético nasceu de 
boa trama de Patric, Luan e 
Dátolo, com o argentino com-
pletando de pé direito depois 
de deixar o marcador no chão. 

Mesmo que a vitória do Galo 
não seja suficiente para mudar 
o cenário de título do Corin-
thians, em termos de Liberta-
dores o clube selou a classifica-
ção para o torneio continental. 

O Campeonato Brasileiro terá 
uma pausa de 10 dias por causa 
dos jogos da Seleção Brasileira 
pelas Eliminatórias da Copa do 
Mundo. Na volta da competição, 
o Galo encara o São Paulo no 
Morumbi. O Figueirense visi-
ta a Ponte Preta em Campinas. 

Dois “Atléticos” estiveram 
em campo no primeiro tempo 
no Orlando Scarpelli. O primei-
ro, até os 15 minutos, dominou 
as ações do jogo e acuou o Fi-
gueirense no campo de defe-
sa. Faltou ao Galo concluir as 
jogadas criadas e ameaçar a 
meta de Alex Muralha. 

Depois de ser pressionado, o 
Figueira resolveu atacar. Assim, 
os catarinenses evidenciaram 
o lado emocional descontrola-
do do Atlético, como o próprio 
Levir Culpi gosta de destacar. 
Os donos da casa aproveitaram 
as falhas defensivas pelas alas, 
principalmente na direita, com 
Marcos Rocha, e chegaram à área 
alvinegra com algum perigo. 

Um lance quase manchou o 
primeiro tempo. Leonardo Silva, 
que já estava amarelado, recebeu 
vermelho após o árbitro marcar 
bola na mão do zagueiro, na en-
trada da área do Atlético. Porém, 
a bola bateu na barriga do defen-
sor. A lambança só foi desfeita 
porque o quarto árbitro informou 
o equívoco e o árbitro Marcelo 
Aparecido de Souza, de São Pau-
lo, mudou a decisão. O capitão 
do Galo não foi para o vestiário 
e a partida seguiu normalmente. 

Sampaio deixa escapar 
chance de entrar no G4 e 
terminar rodada entre os 
melhores da Série B do 
Campeonato Brasileiro. 
Agora, vai tentar aproveitar 
outra oportunidade amanhã, 
contra o Atlético-GO

Bragantino-SP 3 x 1 Mogi Mirim-SP

América-MG  3 x 1  Paysandu-PA

Ceará-CE 3 x 0  ABC-RN

Luverdense-MT  2 x 0  Boa Esporte-MG

Bahia-BA  1 x 2  Santa Cruz-PE

Macaé-RJ 0 x 2  Vitória-BA

Criciúma-SC 1 x 0   Botafogo-RJ

Náutico-PE 2 x 0  Paraná-PR

Sampaio  1 x 1  Oeste-SP

CRB-AL  4 x 1 Atlético-GO

Rodrigo: se não fosse o lance do gol, seria uma boa partida, mas a falha custou a vitória do Sampaio.

Daniel Damião: mal tanto no ataque, quanto na defesa. As principais jogadas do Oeste foram pelo seu lado.

Plínio: muito seguro durante toda a partida, inclusive marcando o gol tricolor. No gol do Oeste perdeu para 
o atacante na força.

Luiz Otávio: não foi exigido no primeiro tempo, mas no segundo conseguiu parar a maioria das chances 
adversárias

Raí: faltou seriedade em alguns lances. Novamente errou muitos cruzamentos.

Léo Salino: não teve muito trabalho, pois o Oeste não atacava pelo meio-campo. Não foi bem na saída de bola.

Diones: ficou devendo. Principal articulador do meio-campo do Sampaio foi apagado durante toda partida.

Válber: começou se movimentando bem e aparecendo para finalizar de fora da área, mas desapareceu no 
segundo tempo. 

Nádson: aparentemente gastou todo seu futebol diante do ABC. Contra o Oeste, sua presença sequer foi notada.

Edgar: muitas arrancadas e bons dribles, mas pecou muito nos cruzamentos.

Jheimy: jogou com muita vontade, sempre dando opção e aparecendo como pivô, mas não teve chances 
de marcar.

REAÇÃO

Vasco  vence o Verdão e fica
a dois pontos de sair do Z4

Por entre 
os dedos

BRASILEIRÃO

RESULTADOS
Internacional-RS 1 x 0 Ponte Preta-SP

Corinthians-SP 2 x 1 Coritiba-PR

Atlético-PR 2 x 1 Avaí-SC

Fluminense-RJ 2 x 3 Chapecoense-SC

Palmeiras-SP 0 x 2 Vasco da Gama-RJ

Flamengo-RJ 4 x 1 Goiás-GO

Cruzeiro-MG 2 x 1 São Paulo-SP

Figueirense-SC 0 x 1 Atlético-MG

Joinville-SC 0 x 0 Santos-SP

Sport-PE 0 x 0 Grêmio-RS

De nada adiantaram as orientações do técnico Léo  Condé  ao atacante Jheimy. O time esteve muito apático

ATUAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
 Participantes  PG  JG  VI  EM  DE  GP  GC  SG  %A
1ºBotafogo-RJ  65 34 19 8 7 57 26 31 63.7
2ºAmérica-MG  60 34 18 6 10 50 37 13 58.8
3ºVitória-BA  60 34 17 9 8 53 33 20 58.8
4ºSanta Cruz  55 34 16 7 11 51 41 10 53.9
5ºNáutico-PE  55 34 16 7 11 44 40 4 53.9
6ºBragantino  54 34 17 3 14 51 51 0 52.9
7ºSampaio   54 34 14 12 8 47 37 10 52.9
8ºBahia-BA  54 34 14 12 8 45 35 10 52.9
9ºPaysandu  52 34 15 7 12 44 37 7 51.0
10ºLuverdense  51 34 14 9 11 42 33 9 50.0
11ºCRB-AL  47 34 13 8 13 41 41 0 46.1
12ºParaná-PR  43 34 11 10 13 37 38 -1 42.2
13ºAtlético-GO  43 34 10 13 11 30 38 -8 42.2
14ºOeste-SP  42 34 10 12 12 34 38 -4 41.2
15ºCriciúma  42 34 10 12 12 30 38 -8 41.2
16ºCeará-CE  38 34 10 8 16 37 48 -11 37.3
17ºMacaé-RJ  38 34 9 11 14 40 48 -8 37.3
18ºABC-RN  28 34 5 13 16 35 57 -22 27.5
19ºBoa-MG-  24 34 5 9 20 28 50 -22 23.5
20ºMogi -SP  22 34 4 10 20 30 60 -30 21.6

35ª RODADA
10/11
Macaé-RJ  x Náutico-PE
Mogi Mirim-SP x Paysandu-PA
 América-MG x  Vitória-BA
Criciúma-SC  x  Boa Esporte-MG
Bahia-BA x  ABC-RN
Sampaio-MA x  Atlético-GO
Santa Cruz-PE x  Oeste-SP
Ceará-CE  x  Bragantino-SP
Luverdense-MT  x Botafogo-RJ
CRB-AL   x  Paraná-PR

Atlético bate Figueirense 
e adia festa do Corinthians

Dátolo, no finalzinho do jogo, marcou  para o  Galo e comemorou  
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Semana de Teatro do Maranhão 
tem início nesta segunda-feira com 
performances, homenagem
 e apresentação da peça Pão com Ovo

PATRICIA CUNHA

A 
comédia Pão com Ovo 
abre a programação 
da noite da X Semana 
de Teatro no Mara-

nhão, hoje, às 20h30. As pe-
ripécias de Clarisse (César 
Boaes), Dijé (Adeilson San-
tos) e Zé Maria (Charles Jú-
nior) vão encher o palco do 
Teatro Arthur Azevedo com 
o tema desta temporada: A 
Vingança de Zé Maria.

O espetáculo será apre-
sentado logo após a soleni-
dade de  abertura, que terá 
como homenageados pela 
Comissão 
de Teatro 
atores e 
a t r i z e s : 
Urias de 
O l i v e i ra , 
Uimar Ju-
nior, Júlio 
César da 
Hora, Gil-
son Cé-
sar, Paixão, 
S a n d r a 
Cordeiro, 
Mundinha Araújo, Lúcia 
Gato, Jô Santos, Josué da 
Luz, Lauande Aires, profis-
sionais de teatro que dedi- que dedi-
cam suas vidas e seus tra-
balhos às artes cênicas, em 
especial ao teatro.

Embora a abertura seja 
somente às 19h, três ofici-rês ofici-
nas já começam hoje,  a par-
tir das 8h. 

Música Cênica e Constru-
ção de Instrumentos, minis-
trada pelo professor Lucia-
no Bruno Ferreira “Millor”, 
do Rio de Janeiro, na Sala 
de Oficina do Odylo Costa, 
Filho, das 8h30 às 12h; no 
mesmo horário, na Sala de 
Dança do TAA, acontecerá 
Poéticas do Desterro: a cria-
ção cênica e dramatúrgica 

a partir do exílio, com os 
professores de Natal (RN) 
Fernando Yamamoto e Pau-
la Queiroz; e Gestão e Pro-
dução em Teatro de Grupo, 
com Renata Kaiser (Natal), 
no Auditório do Prédio de 
História Uema –Praia Gran-
de, das 13h30 às 17h.

Na Praça Deodoro, a 
partir das 16h, vários ar-
tistas participam do cortejo                                      
e abertura da semana com os 
trabalhos Intervenções Poé-
ticas Palavras Perambulan-
tes (Nhá Caboca/MA) e Per-
formance Pirataria - DRAO 
Teatro da (in) Constância/

MA.
Em co-

m e m o r a -
ção aos dez 
anos inin-
terruptos do 
evento, que 
já faz parte 
do calendá-
rio cultural 
do estado, 
a X Semana 
de Teatro no 
Maranhão, 
promovida 

pelo governo do estado e 
realizada pela Secretaria de 
Estado da Cultura, terá em 
sua programação a realiza-
ção de oito oficinas minis-
tradas por profissionais de 
teatro maranhenses e con-
vidados de outros estados.

Para os espetáculos, per-
formances e intervenções, 
foram selecionados 20 tra-20 tra-
balhos de São Luís, quatro 
do interior do estado e três 
de outros estados para par-
ticipar da programação. 

O acesso aos espetáculos 
é gratuito, com retirada dos 
ingressos nos teatros e es-
paços onde serão apresen-
tados, a partir das 14h, no 
dia do espetáculo em cartaz.

Teatro
em festa

Serviço
O quê? Abertura da 
X Semana de Teatro no 
Maranhão
Quando? Hoje, às 19h
Onde? Teatro Arthur Azeve-
do (Rua do Sol)
Quanto? Gratuito, com 
ingresso a partir das 14h 
na bilheteria do Teatro

Pão Com Ovo

Ainda em itinerância com a turnê Pão com Ovo em várias cidades maranhenses, os 
atores da Companhia Santa Ignorância, Adeilson Santos, Cesar Boaes e Charles Ju-
nior, chegam a São Luís para abrir a semana de espetáculos na cidade. A comédia de 
costumes maranhense, sucesso de público e de crítica, que já ganhou repercussão até 
fora do Brasil, vem com o texto A Vingança de Zé Maria. Nele, Zé Maria fala grosso 
com Dijé, resolve enfrentá-la, até que Dijé descobre as armações dele, e aí o desfecho 
e a reviravolta... só conferindo. É riso garantido. Além das cenas de Dijé, Zé Maria e 
Clarisse, o público também presencia outras, como a da praia. A turnê Pão com Ovo 
termina dia 14 em São Luís. 

DUAS 
PERGUNTAS//
CÉSAR BOAES

Qual a sua opinião sobre a Se-
mana de Teatro enquanto forma-
dora de plateia?

Ela é importante para a sedimen-
tação do teatro no Maranhão, mas 
precisa ser repensada, esse mode-
lo precisa ser reestruturado. Não se 
forma plateia levando as pessoas ao 
teatro uma vez por ano. A formação 
de plateia é um processo contínuo. 
A semana deveria ser a culminância 
de um grande projeto. Durante todo 
o ano, deveriam ser pensados pro-
postas, projetos, um programa de 
fato. A Semana tinha que ser apenas 
um projeto dentro desse programa. 
Porque, senão, ela vira só um evento 
anual, e política de evento a gente 
já está cansado. A curadoria dessa 
Semana precisa ter uma estrutura 
maior, ver que espetáculos trazer, 
por que trazer esses espetáculos... 
Então, a gente não pode entrar nesse 
neocolonialismo cultural. É preciso 
ser pensado o diálogo do Maranhão 
com o Nordeste, com os nosso vi-
zinhos, e a partir daí expandir isso. 
Essa programação precisa ser diver-
sificada, ela não pode ser uma pro-
gramação excludente, elitizada, de 
espetáculos sisudos de teatro. Pre-
cisa mostrar as diversas formas do 
fazer artístico teatral.

E como tem sido a repercussão 
da turnê Pão com Ovo?

Esse projeto foi um grande di-
visor de água pra gente no sentido 
de começar a perceber a repercus-
são que o nosso trabalho chegou. 
A gente conseguir penetrar outras 
cidades do Maranhão com praças 
com cinco, seis mil pessoas, é grati-
ficante porque a gente percebe que 
o trabalho que a gente desenvol-
veu em São Luís se estendeu. Isso 
para o artista é tudo. Além  da rea-
lização de um sonho,  além de você 
poder realizar o trabalho com uma 
boa estrutura, com profissionalis-
mo, conhecer melhor a nossa terra, 
perceber as diferenças de regiona-
lidade... O público precisa, almeja 
e está ansioso. Ele quer a cultura, 
quer ver o teatro. As outras cidades 
do Maranhão ficaram muito des-
providas dos equipamentos cultu-
rais, como teatro, cinema, galerias 
de artes. Então, ver uma praça com 
cinco mil pessoas é uma prova de 
que o povo quer ocupar os espaços 
públicos, quer ver a cultura. Não é 
que as pessoas não gostem do teatro, 
elas não foram acostumadas a isso. 
E com a Lei de Incentivo à Cultura, 
a gente está tendo a oportunidade 
de dialogar com as outras cidades 
do Maranhão. Isso é gratificante. 

O ator Lauande Aires também será 
um dos homenageados da noite 

O ator e mímico Gilson César será um dos homenageadas pela Comissão de Teatro na abertura do evento 

A Vingança de Zé Maria será apresentado logo após a solenidade de  abertura da Semana de Teatro do MA
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Boa influência para cuidar dos seus interesses 
pessoais e assuntos sentimentais. Pessoas de 
amigas ou colegas de trabalho vão procurar 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor e loteria sob 
excelentes influxos.
 

Bom dia para solicitar a casa própria em um 
órgão competente do governo. Sucesso nos 
transportes e em viagens, principalmente as 
aéreas. Harmonia familiar e êxito sentimental. 

Período em que deverá evitar questões e 
negócios. Por outro lado, haverá progressos 
profissionais. Procure estabelecer o equilíbrio 
interior. Cuide da saúde.

Algumas perturbações passageiras na vida 
doméstica e depressão psíquica estão previstas 
para você neste dia. Haja com calma e 
autoconfiança, que tudo tende a dar certo. 
Melhora da saúde e das chances gerais. 

Muita disposição, otimismo e compreensão para 
com os outros. Assim estará você nesta fase que 
tem tudo para ser muito boa. Os astros estarão 
reforçando a sua sensibilidade e o seu poder de 
sedução.

Dia em que pressagia o recebimento de ótimas 
notícias e de apoio financeiro por parte de 
amigos leais e dos superiores hierárquicos. Êxito 
em viagens, no amor, diversões e passeios. 

Por mais difíceis que sejam as circunstâncias 
deste dia, você será vencedor, devido ao bom 
aspecto astral reinante em seu horóscopo. 
Galanteios e brincadeiras inconsequentes.

Procure evitar confusões. Seu sistema nervoso 
está delicado. Por esta razão faça cada coisa no 
seu devido tempo. Procure ser mais prático. Não 
se empolgue demais, permitindo que a emoção 
domine a razão.

Será bem sucedido hoje, notadamente se 
adotar uma atitude otimista. Dia excelente para 
viagens, testes, amor e contatos pessoais. Este é 
um dia cheio de novidades para você

Ocorrências dispersivas, poderão desviar sua 
atenção dos compromissos e problemas mais 
importantes do dia. Não permita que isto 
aconteça. Fatos novos poderão mudar o seu 
caminho.

Dia neutro no qual deverá esforçar-se para 
conseguir o que pretende. Terá o favor de 
autoridades e de pessoas conhecidas. 

Cuide de si e aproveite para exaltar suas 
qualidades intelectuais e artísticas. Os astros 
em aspecto favorável, estão lhe amparando no 
campo profissional e financeiro. A partir de hoje, 
a pessoa amada passará a exigir mais de você.

MALHAÇÃO
Miguel conversa com Maria sobre Rafaela e teme revelar 
para Ana sobre a menina. Roger garante a Rodrigo que 
não se envolveu com Luciana. Filipe tem a ideia de alugar 
bicicletas no hostel. Lívia se recusa a conversar com 
Luciana. Ana cobra explicações sobre o comportamento 
de Miguel. 

ALÉM DO TEMPO
Bernardo e Emília se irritam um com o outro e Ariel 
comemora. Emília sonda Dorotéia sobre o passado de 
Vitória e Luiz. Bernardo visita Vitória, que o alerta sobre 
Emília. Emília conversa com Alberto sobre seus planos de 
vingança. Anita conhece Zilda e Alex. 

TOTALMENTE DEMAIS
Gilda tenta convencer Eliza de que seu pai faleceu. Arthur 
ganha a competição de caiaque e é saudado por Daniele. 
Carolina comunica que irá para Austrália participar de 
um editorial de moda. Pietro informa que a modelo do 
editorial será Daniele LiebDich. Dorinha e Zé Pedro se 
hospedam com as crianças na casa de Carolina. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Regina contrata Ofélio para ser o novo motorista da 
mansão, sem desconfiar que se se trata do namorado de 
Marina. Pedro aparece no encontro forjado pelas crianças 
para Nico e Helena. A mulher explica que foi tudo um mal 
entendido e vai embora. Pedro chama a atenção de Téo 
e Mateus. 

A REGRA DO JOGO
Belisa sugere que Dante acredite em Juliano. Tio avisa a Zé 
Maria que eliminará Juliano. Orlando encontra o celular de 
Belisa e envia uma mensagem para Juliano em nome da 
moça. Juliano cai na armadilha de Orlando, mas Zé Maria 
salva a vida do filho e implora perdão ao menino. 

OS DEZ MANDAMENTOS
Ramsés tenta mudar o pensamento de Nefertari, mas é 
provocado por ela e acaba concordando com a ideia de 
matar Moisés. Um oficial avisa o rei que Jahi retornou ao 
Egito. Jahi se espanta ao saber por Ramsés que Radina 
fugiu com os hebreus. Meketre confirma para Ahmós 
que realmente é pai biológico de Bak. Bakenmut e Jahi 
aprovam a decisão de Ramsés reunir o exército para ir 
atrás dos escravos. Paser ora para que Deus proteja a vida 
de Simut. Nefertari se anima com a partida de Ramsés 
para encontrar Moisés. Karoma conforta Pepy dizendo que 
Ikeni não morrerá. 

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

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

Tiê
Na turnê de lançamento de seu 
terceiro disco, Esmeraldas – pela 
Warner Music -, a cantora e 
compositora Tiê faz show dia 12 de 
novembro (quinta-feira) na Casa das 
Dunas – Avenida Litorânea a partir das 
22h, acompanhada por seus músicos 
a cantora irá mostrar ao público 
seus novos sucessos. Produção: RG 
Produções. Informações 982168197.

Freestyle Music Festival 
14 de Novembro de 2015- Sábado, 
às 22h na Fazenda Open Music – 
Avenida São Luís Rei de França – Turu. 
Atrações: TKA, Fascination, Trinere e 
Soavé. Ingressos: 1° lote – Pista inteira 
unissex – R$ 50; pista casadinha – 2 
ingressos inteira unissex – R$ 90 2° lote 
– pista inteira unissex – R$ 100; pista 
casadinha – 2 ingressos inteira unissex 
R$ 180. Site de vendas: Bilheteria 
Digital. Informações: (98) 98155.9040 / 
98880.1973.

11º Tributo ao Rei do Baião
Será realizado dia 5 de dezembro 
de 2015 (sábado) a partir das 15h 
na Batuque Brasil – Cohama – o 11º 
Tributo ao Rei do Baião – Luiz Gonzaga. 
Participações: Flávio José, Flávio 
Leandro (poeta cantador), Joquinha 
Gonzaga e cESINHA várias atrações do 
forró local. Ingressos à venda ao preço 
de R$ 40 1º lote. Informações: (98) 
98121-0150/98165-0113/98143-4295.

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

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

TEATRO
SEMANA DE TEATRO NO 
MARANHÃO 

Trabalhos do Cortejo (artistas 
diversos)
Nesta segunda-feira, dia 09 às 16h – 
Praça Deodoro. Intervenções Poéticas 
Palavras Perambulantes - Nhá 
Caboca /MA. Performance Pirataria - 
DRAO Teatro da (in) Constância/MA. 
Produção: SECMA. Classiicação Etária: 
12 Anos. Duração: 120 min. Ingressos: 
Entrada Franca.

Coca-Cola 
Festival 2015
Este ano, o Coca-Cola Festival 
será realizado no estacionamento 
do Rio Anil Shopping São Luís, 
às 15h, do dia 14 de novembro, 
com grandes atrações como: 
Banda Onze: 20; NX Zero e 
Banda Fly. Ingressos: primeiro 
lote disponível para venda no 
site www.festivaldomeujeito.com.
br e nas Lojas da Chilli Beans. 
Inteira custa R$ 50 e meia  R$ 
25. Informações (98) 3016-6663 
e www.festivaldomeujeito.com.br. 
Realização: 4 Mãos Entretenimento, 
Dot Promo e Sun7 Produções.

CINESYSTEM: Segunda, Terça e Quarta: Sessões 2D Inteira: R$ 8,00 3D: R$ 10,50 ; Quinta-feira: 2D Inteira R$ 20; meia R$10. Inteira: 3D R$25; meia: R$12,50 Quinta-feira do Beijo: Sessões 2D - R$ 19 

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

INGRESSOS

Vai que Cola - O Filme (Brasil, 2015) 
Gênero: comédia. Classificação etária: 
12 anos. Duração: 94 min. Direção: César 
Rodrigues. Atores: Paulo Gustavo, Cacau 
Protásio, Catarina Abdalla, Marcus Majella, 
Samanta Schmutz, Fernando Caruso, 
Emiliano D´Avila, Fiorella Mattheis, Oscar 
Magrini, Werner Schünemman, Márcio 
Nieling. – UCI KINOPLEX SHOPPIN DA 
ILHA Sala 4 2D (Nac) Sessões: 17h40, 19h50, 
22h CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 
4 (Nac) Sessões: 15h15, 17h45 CINESYSTEM 
RIO ANIL SHOPPING Sala 5 2D. Sessões: 
15h, 19h30 – Todos os dias. 

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

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

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

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

S.O.S. Mulheres ao Mar 2 (Brasil, 2015) 
Gênero: Comédia. Classiicação Etária: 
10 Anos. Duração: 102 min. Direção: Cris 

D’Amato. Atores: Giovanna Antonelli, 
Reynaldo Gianecchini, Fabiula 
Nascimento, Thalita Caruta – UCI 
KINOPLEX Sala 7 2D (Nac) Sessões: 
14h, 16h10, 18h20, 20h30, 22h40 
CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING. 
Sala 3 (Nac) Sessões: 15h30, 
18h15, 20h45.Sala 6. Sessões: 16h, 
18h30, 21h. CINESYSTEM RIO ANIL 
SHOPPING Sala 3 Sessões: 14h10, 
16h30, 18h50, 21h10 – Todos os dias.

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

Grace de Mônaco (França, EUA, Bélgica, 
Itália, 2014) Gênero: Drama. Classiicação 
Etária: 12 Anos. Duração: 103min. Direção: 
Olivier Dahan. Atores: Nicole Kidman, Tim 
Roth, Frank Langella – Sinopse - CINÉPOLIS 
SÃO LUÍS SHOPPING Sala 1 (Leg) Sessão: 
21h30.

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

CINE PRAIA GRANDE

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

Ex-Machina (Reino Unido, EUA) Gênero: 
Ficção Cientíica. Classiicação Etária: 14 
Anos. Duração: 108 min.De Alex Garland. 
Atores: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, 
Oscar Isaac. – Sinopse - Caleb, um jovem 

programador 
de computadores, ganha um concurso na 
empresa onde trabalha para passar uma 
semana na casa de Nathan Bateman,  
o brilhante e recluso presidente da 
companhia. Sessões: 15h – Terça, 17h – 
Quarta, 20h - Domingo e Segunda

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

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

CINECLUBE AMARCORD
Agente 00 – Somente Para Sua Altura 
-007 Filipino – (Filipinas) Gênero: Ação. 
Classiicação Etária: 16 Anos. Duração: 
90 min – Sinopse - O remake ilipino da 
série James Bond, estrelando Weng Weng 
no papel do Agente 007. Com uma altura 
de 83 centímetros, Weng Weng detém o 
título no Guinnes Book de ator de menor 
estatura a interpretar um papel principal. 
Com um óbvio viés cômico, Somente Para 
Sua Altura é considerado um cult-movie 
do cinema de ação ilipino. CINE PRAIA 
GRANDE Terça: 20h - Entrada franca.

ESTREIAS

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

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

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

EM CARTAZ

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

 Abertura da X Semana de Teatro no 
Maranhão
Dia 9 (segunda) às 19h –  Teatro Arthur 
Azevedo – Rua do Sol, Centro Histórico. Pão 
Com Ovo – A Vingança de Zé Maria às 
20h30 - Espetáculo de abertura da X Semana 
de Teatro. Comédia de costume maranhense 
com elenco da Santa Ignorância Cia de Arte 
com os atores César Boaes, Adeilson Santos 
e Charles Jr.Produção: SECMA. Classiicação 
Etária: 12 Anos. Duração: 120 min. Ingressos: 
Troca 1 kg de alimento não perecível na 
bilheteria do Teatro a partir das 14h.

 EVENTOS
II Corrida do Dia Mundial do Diabetes – 
Energia do Bem
Dia 15 de Novembro. Ações educativas 
e alusivas ao Dia Mundial do Diabetes, 
com Corrida de Rua com 5km e 10Km e 
Caminhada com 3Km. Largada às 7h em 
frente à Barraca Milhas na Litorânea. Evento 
promovido pela SBEM-MA em parceria com 
a Milhas e Grupo Oito, com patrocínio da 
CEMAR e Governo do MA, via Lei Estadual 
de Incentivo ao Esporte. Inscrições: até 13 de 
novembro. Preço: R$ 35 com kit incluso, pelo 
site www.mundomilhas.com.br ou na sede da 
Milhas na Litorânea.

14ª Edição Festival Halleluya
A Comunidade Católica Shalom realiza de 
20 a 22 de novembro a 14ª edição do Festival 
Halleluya. Atrações: Banda Missionário 
Shalom; Davidson Silva; Rosa de Saron; 
Tony Alisson; Cosme; Gil Monteiro; Ana 
Gabriela; as bandas maranhenses Shalom 
Roots e Parresia e muito mais. Os alimentos 
arrecadados serão doados para o projeto 
de Promoção Humana “José do Egito”, 
desenvolvido pela Comunidade Católica 
Shalom na Vila Palmeira.

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

CURSOS & CONCURSOS
Oficina Ser Dançante 
#Pulsação, luxo, luência, lexibilidade, 
equilíbrio, tônus, movimento poético, criação. 
Local: Associação Cultural Grupo Teatro 
Dança, Recanto Turu Miritiua, até 28 de 
novembro, sempre aos sábados no horário das 
10h às 13h. Custo: R$ 60. Informações: (98) 9 
8888- 0797 grupoteatrodanca@ig.com.br.    
    

 GSHOW.GLOBO.COM/DIVULGAÇÃO
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NAS DUPLAS VELOCIDADE

FUTSAL

N
úmero 1 do ranking de 
duplas até a temporada 
de 2016, o tenista brasi-
leiro Marcelo Melo ven-

ce seu quarto título consecutivo 
neste ano. Voltando a disputar 
um torneio ao lado do croata Ivan 
Dodig, seu habitual parceiro, ele 
venceu a dupla Vasek Pospisil e 
Jack Sock, ontem, por 2 sets a 1, 
com parciais de 6/2, 3/6 e 5/10, 
e conquistou o ATP World Tour 
Masters 1000 de Paris.

Ao final da partida, o mineiro, 
que é patrocinado pela Centauro, 
destacou a importância de Paris 
para sua carreira, principalmen-
te nesse ano, onde conquistou 
todos os torneios que disputou 
lá, incluindo Roland Garros, seu 
primeiro Grand Slam.

 “Preciso dizer que esse é um 
lugar muito importante para mim 
porque, além de ter conquista-
do esse Master Series, foi aqui 
que eu me tornei o primeiro do 
mundo. Portanto, considero aqui 
[Paris] minha segunda casa”, re-
velou o tenista. ]

Ele fez também um agrade-
cimento à torcida brasileira pre-
sente na França, a sua família 
e a sua equipe, em especial, o 
parceiro Dodig. 

“É claro que preciso agra-
decer ao Ivan, pois desde que 
começamos a jogar juntos, me 
tornei um tenista muito melhor. 
Meu muito obrigado também à 
minha família, à minha equipe 
e a todos os brasileiros fãs de tê-
nis que sempre nos apoiam. Não 
importa onde ou quando joga-
mos, eles estão sempre nos in-
centivando. Foram quatro títulos 
consecutivos e com certeza não 
estaríamos aqui se não fosse a 
ajuda de vocês”, completa.

Após vencer do ATP 500 do 
Japão, o Masters 1000 de Xangai 
e o ATP 500 de Viena, o tenis-
ta chega a sua 15ª vitória segui-
da em 2015 e agora se prepara 
para encerrar a temporada no 
ATP World Tour Finals, em Lon-
dres, na próxima semana. 

Falcão entrou em quadra 
empolgado para o aquecimen-
to. Era a sua décima final de 
Grand Prix e a oportunidade 
de conquistar o torneio pela 
nona vez, a terceira diante da 
forte Seleção do Irã, vice-cam-
peã em 2007 e 2009. Ao come-
çar a se aquecer com bola, po-
rém, o craque voltou a sentir o 
incômodo na coxa que o tirou 
de boa parte da competição em 
Uberaba, Minas Gerais. O ca-
misa 12 foi para alongamento. 
Os trabalhos específicos feitos 
com o fisioterapeuta da Sele-
ção não cessaram completa-
mente as dores. No entanto, o 
desconforto muscular não foi 
capaz de parar Falcão.

 Mesmo lesionado, o cami-
sa 12 participou ativamente da 
partida e deixou o seu na vitó-
ria brasileira por 4 a 3 - Diego, 
Rodrigo e Ahmad (contra) fize-
ram os demais gols brasileiros, 
com Ghodrat, Mahdi e Taye-
bi descontando para os asiá-
ticos. O Brasil é eneacampeão 
do Grand Prix de Futsal, com-
petição realizada anualmente 
desde 2005. Falcão esteve pre-
sente em todas as conquistas.

“Sou um cara cujo prazer é 
jogar. Só não jogo se não tiver 
jeito mesmo. Não foi da forma 
que eu queria, do jeito que eu 

Após o UFC São Paulo, reali-
zado na noite de sábado (7), no 
ginásio do Ibirapuera, a maior 
organização de MMA do mun-
do anunciou os prêmios pós-
luta. Vitor Belfort, Thomas Al-
meida, Alex Cowboy e Thiago 
Tavares levaram para casa o 
bônus de US$ 50 mil (cerca de 
R$ 185 mil) pelo título de "me-
lhores performances da noite.

Vitor se recuperou de derro-
ta com um nocaute contra Dan 
Henderson. Depois de perder 
a disputa de título contra Chris 

Weidman, em maio, o carioca 
atropelou o rival com um chuta-
ço na cabeça e alguns socos no 
solo para vencer aos 2m07seg 
do primeiro round.

Thominhas, Cowboy e Thia-
go Tavares também foram des-
taques. O primeiro conquistou 
um nocaute brutal contra An-
thony Birchak. Alex superou 
Piotr Hallmann também por 
nocaute após um belo direto 
no polonês. Já Tavares, finali-
zou o veterano Clay Guida aos 
39 segundos de luta.

Lorenzo bate Rossi  no 
campeonato de Moto GP

O italiano Valentino Ros-
si, que terminou em quarto 
na corrida, fica em segundo 
no Mundial. Calcula-se que a 
corrida tenha batido recordes 
de telespectadores em todo o 
mundo para o que contribui 
os antecedentes.

Jorge Lorenzo é campeão do 
mundo na categoria rainha de 
motociclismo, o Moto GP. Con-
quistou a quinta vitória na tem-
porada e o terceiro título mundial. 
O espanhol é o grande vencedor 
da corrida que mais expectati-
va suscitou – se não na história 
das competições de motos – pelo 
menos na da Moto GP.

O italiano Valentino Ros-
si que terminou em quarto 
na corrida fica em segundo 
no Mundial. Calcula-se que a 
corrida tenha batido recordes 
de telespectadores em todo o 
mundo para o que contribui 
os antecedentes.

Rossi havia sido penalizado 
por um choque com Marquez 
na corrida anterior e partiu do 
último lugar da grelha. O inci-
dente levou mesmo a declara-
ções indiretas dos primeiros-
ministros de Espanha e Italia, 
Mariano Rajoy e MatteoRen-
zi, em defesa dos seus pilotos, 
ídolos em cada país.

UFC

Ontem, a competição 
Mundial de Vela reuniu na 
Argentina grandes nomes do 
iatismo mundial. Ao lado de 
Samuel Gonçalves, Lars Gra-
el conquistou o título mais 
alto da categoria ao termi-
nar a última regata da série 
na terceira colocação.

Com isso, Lars, passa a ter 
o direito de usar a estrela dou-
rada na vela, assim como seu 
irmão Torben, campeão ao lado 
de Marcelo Ferreira em 1990, e 
Robert Scheidt, tri campeão ao 
lado de Bruno Prada em 2007, 
2011 e 2012. Torben também 
estava na briga pelo título, mas 

acabou terminando em 7º lugar.
Ao todo, foram seis dias 

de competições em águas ar-
gentinas contra alguns dos 
melhores velejadores do mun-
do. Lars e Samuel, encerra-
ram a competição deixando 
para trás os também brasilei-
ros Marcelo Fuchs e Ronald 
Seifert e com nove pontos à 
frente da dupla adversária.

Agora Lars e Samuel se pre-
param para a Grande Final da 
Star Sailors Legue, que acon-
tece no início de dezembro. A 
competição reúne os velejado-
res mais bem ranqueados da 
classe em Nassau, nas Bahamas.

Belfort, Thomas, Cowboy 
e Tavares, os vencedores

Victor Belfort acerta o adversário e se recupera da derrota para Dan

VELA

Lars Grael e Samuel
 levam título mundial

De volta ao lado de Ivan Dodig, Marcelo Melo, o tenista número 1 de duplas, venceu Vasek
Pospisil e Jack Sock e conquistou seu quarto título nesta temporada, desta vez, em Paris

Brasileiro vence
 Masters 1000

Melhor do mundo na atualida-
de e protagonista de uma das mais 
fantásticas marcas de um tenista na 
história, o sérvio Novak Djokovic 
conquistou ontem o décimo título 
em 2015, o sexto de Masters 1000, 
ao derrotar o britânico Andy Mur-
ray por 2 sets a 0, com parciais de 
6-2 e 6-4, na final em Paris.

De quebra, Djokovic já supera 
os US$ 16 milhões em prêmios, algo 

inédito e ainda se tornou o maior 
campeão da competição na capi-
tal francesa, superando o próprio 
técnico, o alemão Boris Becker.

A vitória sobre Murray foi mais 
tranquila que o esperado, depois 
de dois jogos duros no caminho 
até a final. 'Djoko' teve de bater 
o tcheco Tomas Berdych em dois 
tie-breaks na sexta-feira (6) e der-
rotou o suíço Stan Wawrinka em 

três sets no sábado (7) até deci-
dir contra o britânico, que teve 
um caminho mais tranquilo até 
sua primeira decisão em Paris.

Com duas quebras de servi-
ço, o sérvio fechou o primeiro set 
em 6-2. Na segunda parcial, ele 
abriu 3-1, e até permitiu o empa-
te em 3-3, mas conseguiu uma 
nova quebra no sétimo game e 
administrou até fechar o jogo.

Na sexta-feira, dia 6, Mar-
celo Melo consolidou sua po-
sição de número 1 do ranking 
até a temporada de 2016. A no-
tícia veio após as derrotas dos 
irmãos norte-americanos Bob 
e Mike Bryan e da dupla Horia-
Tecau e Jean-JulienRojer, am-
bas nas quartas de final do tor-
neio. Mesmo vencendo o ATP 
Finals, nenhum dos estrangei-
ros somarão pontos suficien-
tes para ultrapassar o feito do 
brasileiro em 2015.

Djokovic vence Murray e bate recorde

Preciso dizer que esse é um lugar muito 
importante para mim porque, além de ter 
conquistado esse Master Series, foi aqui que 
eu me tornei o primeiro do mundo. Portanto, 
considero Paris minha segunda casa

Marcelo Melo, 

campeão do Masters 1.000 de Paris

O craque Falcão teve grande atuação e deu de ombros para a lesão que o afastou de boa parte da disputa

Brasil é campeão do Grand Prix 

queria, o tanto que eu queria, 
mas veio o título, fiz gol na fi-
nal, fiz gol ontem e sempre que 
eu entrei pude ajudar de algu-
ma forma. Em certo momento 
cheguei a pensar na sequência 
da Liga Nacional, mas o que pre-
valeceu foi o momento, pois eu 
sou o único atleta que participou 
de todos os Grand Prixs, joguei 
dez e ganhei nove. Então estou 
muito feliz”, afirmou Falcão.

Como título do Grand Prix, 
a seleção encerra a tempora-
da de competições em um ano 

marcado por uma grande cri-
se política no futsal brasileiro, 
a qual culminou na mudança 
de comando da Confederação 
Brasileira de Futsal (CBFS) e na 
interrupção das atividades do se-
lecionado canarinho por quase 
10 meses. A equipe comanda-
da por Serginho Schiochet volta 
agora as suas atenções para as 
Eliminatórias do Mundial 2016, 
que acontecem em fevereiro, no 
Paraguai. A pré-temporada de-
verá acontecer em janeiro, em 
Foz do Iguaçu (PR).

4 a 3

Placar do jogo em 
favor da Seleção 

Brasileira

Brasileiros fizeram bonito e conquistaram Mundial de Vela 

Tenista Marcelo Mello vibrou muito após a conquista do quarto título consecutivo nesta temporada

F
O

TO
S

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



São Luís, segunda-feira,

9 de novembro de 2015

5 ]]
w w w . o i m p a r c i a l . c o m . b r

EMPREGO
INCERTEZA

TOME NOTA

CONCURSOS
INSCRIÇÕES

N
a tentativa de minimizar 
o destempero dos gastos 
públicos, o governo quer 
cortar despesas de todos 

os lados, e a educação profissio-
nal não fica de fora. Em 2015, a 
previsão é de que o número de 
novas matrículas no Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) 
seja de 1,3 milhão. A oferta só é 
superior à do ano de criação do 
programa (2011), quando o nú-
mero foi de 770 mil. Na época, as 
vagas foram abertas em outubro. 
Proporcionalmente, trata-se da 
menor apresentação de oportu-
nidades desde o lançamento da 
política (veja Números). 

Apesar disso, Marcelo Feres, 
secretário de Educação Pro-
fissional e Tecnológica do Mi-
nistério da Educação (MEC), 
afirma que é “muito cedo” para 
falar em redução. “Para 2015, 
colocamos uma meta mais tí-
mida, exequível, mas que não 
é ruim.” Segundo ele, a quan-
tidade de vagas de 2016 ainda 
será definida e pode ser maior 
que a deste ano.

O Poder Executivo estu-
da economizar também com 
as instituições do Sistema S, 
que oferecem cursos e outros 
serviços à população, muitas 
vezes, gratuitos. A ideia seria 
reter 30% do que é repassado. 
A proposta está em negociação 
e, caso efetivada, teme-se que 
poderia causar encolhimento 
da oferta de vagas de educação 
básica e tecnológica, especial-
mente as gratuitas; aumentos 
de mensalidades; fechamentos 
de unidades; e, o pior, de tudo: 
trazer um baque para a oferta 
de mão de obra qualificada. Ro-
berto Nogueira, consultor da 
Presidência da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), 
observa que o plano não foi 
bem recebido pelas entida-
des. “Estamos vendo de que 
forma poderíamos contribuir 
para diminuir os gastos do 
governo. O Pronatec poderia 
ser executado com custo in-
tegralmente nosso, desde que 
não haja mudança na verba re-
passada; até porque os recursos 
para novas vagas do programa 
têm sido quase nulos.”

Segundo Nogueira, o pro-
cesso negocial evoluiu no iní-
cio, mas estacionou há três se-
manas. “A expectativa é de que 
a ameaça de uma medida provi-
sória reduzindo as alíquotas do 
Sistema S esteja descartada, até 
porque isso causaria embate no 
Congresso, e a redução da recei-
ta traria transtorno operacional 
e a diminuição de serviços ofe-
recidos à população. Esperamos 
que o governo possa resolver a 
questão sem se intrometer no 

Consequências do ajuste fiscal, a redução do número de vagas do Pronatec e a 
possibilidade de corte de verbas podem diminuir oferta de cursos de qualificação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (MA) I
Inscrições até sexta-feira (13), de forma presencial na Di-

visão de Expediente, Protocolo e Arquivo - DEPA da Uni-

versidade Federal do Maranhão, situada na Cidade Uni-

versitária do Bacanga, Avenida dos Portugueses, nº 1.966, 

Prédio Mal. Castelo Branco, São Luís. Concurso público 

com duas vagas para o cargo de professor titular livre nas 

áreas de história das ciências humanas e sociologia. Salá-

rios: R$ 6.684 a R$ 17.057,74. Taxa: R$ 260.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (MA) II
Inscrições até sexta-feira (13), de forma presencial na Divi-

são de Expediente, Protocolo e Arquivo - DEPA da Universi-

dade Federal do Maranhão, situada na Cidade Universitária 

do Bacanga, Avenida dos Portugueses, nº 1.966, Prédio Mal. 

Castelo Branco, São Luís. Concurso público com 14 vagas 

para o cargo de professor do magistério superior em diversas 

áreas. Salários: R$ 2.983,59 a R$ 8.639,50. Taxa: 160 ou R$ 180.

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Inscrições reabertas de hoje até 22 de novembro pelo site 

www.cespe.unb.br. Concurso público com 143 vagas de níveis 

médio e superior para os cargos de analista técnico-adminis-

trativo e agente administrativo em diversas áreas. Salários: 

R$ 3.817,98 a R$ 5.266,18. Taxa: R$ 70 ou R$ 100

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
Inscrições até 13 de dezembro pelo site www.quadrix.org.

br. Concurso público com 500 vagas de níveis médio e 

superior para os cargos de técnico-administrativo e ana-

lista técnico em diversas áreas. Salário: R$ 4.075,85 a R$ 

7.225,26. Taxa: R$ 50 a R$ 70.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO 
LATINO-AMERICANA
Inscrições até hoje (8) pelo site www.unila.edu.br/concursos. 

Concurso público com 5 vagas de nível superior para profes-

sor em diversas áreas. Salário não informado.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (PI)
Inscrições até quarta-feira (11), de forma presencial, no Pro-

tocolo Geral da UFPI, localizado no Bloco SG-7 do câmpus 

Ministro Petrônio Portella, no Bairro Ininga, em Teresina. 

Concurso público com seis vagas de nível superior para o 

cargo de professor do magistério superior em diversas áre-

as. Salário: R$ 4.014. Taxa: R$ 63 a R$ 215.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (PA) I
Inscrições até quinta-feira (12) pelo site www.ceps.ufpa.br. 

Concurso público com sete vagas de nível superior para os car-

gos de professor substituto. Salário: R$ 2.814,01 a R$ 5.143,41.

Taxa: R$ 85 a R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (PA) II
Inscrições até 25 de novembro pelo site www.ceps.ufpa.br. 

Concurso público com 26 vagas de nível superior para os 

cargos de professor-assistente e adjunto em diversas áreas. 

Salário: R$ 5.143,41 a R$ 8.639,50. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (PA) III
Inscrições até 29 de novembro pelo site www.ceps.ufpa.br. 

São oferecidas quatro vagas de professor no Instituto de Ci-

ências da Arte para os instrumentos bateria, contrabaixo elé-

trico, fagote e música de câmara, e viola. Salário: R$ 4.014 a 

R$ 8.639,50. Taxa:R$ 85.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (PA) IV
Inscrições até 3 de dezembro pelo site www.ceps.ufpa.br. São 

oferecidas 17 vagas de professores titulares em diversas áre-

as. Salário: de R$ 1.931,98 a R$ 8.639,50 Taxa: R$ 120.

Salários de R$ 5 mil
A Secretaria de Estado de 

Políticas para Crianças, Adoles-
centes e Juventude do Distrito 
Federal (SECriança - DF) infor-
ma a todos que os editais dos 
três Concursos Públicos que 
somam mais de 1.000 vagas 
foi retificado. Os profissionais 
interessados têm mais prazo 
para se inscrever, pois o perío-
do foi prorrogado até hoje, dia 
9 de novembro de 2015. As ins-
crições devem ser realizadas 
por meio do preenchimento 
da ficha disponível no site da 
Fundação Universa (inscricao.
universa.org.br). As taxas são de 
R$ 68, R$ 91 ou R$ 98 e devem 
ser pagas via boleto bancário.

Ao todo são 206 vagas ime-
diatas e outras 888 vagas para 
formação de cadastro reserva. 
Sendo que dentre as oportu-
nidades, há vagas reservadas 
para pessoas com deficiência. 
Para a SECriança - ESPAM/ 
TECS, há 24 oportunidades 
distribuídas entre os cargos de 
Especialista Socioeducativo, 

de nível Superior, nas áreas de 
Administração (1), Contabili-
dade (1), Direito e Legislação 
(1) e Estatística (1), e para a 
função de Técnico Socioedu-
cativo as vagas são para as 
áreas de Administrativo (19) 
e Contabilidade (1), e exigem 
nível Médio/ Técnico.

Já a SECriança - ESPAF con-
ta com 62 vagas para profissio-
nais de nível superior no cargo 
de Especialista Socioeducati-
vo nas áreas de Serviço Social 
(14), Pedagogia (8), Psicologia 
(12), Educação Física (7), Ar-
tes Cênicas (7), Artes Música 
(7) e Artes Plásticas (7).

E por fim, a SECriança - 
ATRS, dispõe de 120 vagas de 
nível supeiror para o cargo 
de Atendente de Reintegra-
ção Socioeducativo. O salário 
para as funções de níveis Mé-
dio/ Técnico é de R$ 3.730,22 
e para os cargos de nível Su-
perior a remuneração é de R$ 
5.242,06. A jornada de traba-
lho é de 30h ou 40h semanais.

Cursos técnicos  
na berlinda

2011
770 mil

2012
1,6 milhão

2013
2,7 milhões

2014
3 milhões

2015
1,3 milhão

Fonte: MEC

O Sesi e o Senai recolhem 
anualmente R$ 7,9 bilhões. Na 
época do anúncio da possibili-
dade de corte, o presidente da 
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), Robson Braga, afir-
mou que, caso a proposta fosse 
efetivada, principalmente os es-
tados do Norte, do Nordeste e do 
Centro-Oeste sofreriam com o 
fechamento de escolas. No en-
tanto, em nota, o Senai afirmou 
que os termos ainda estão em 
negociação, por isso não é pos-
sível fazer previsões sobre o que 
aconteceria em caso de retirada 
de recursos. O texto ainda diz 
que a redução de vagas do Pro-
natec é consequência do ajus-
te fiscal e defende a valorização 
do ensino técnico. “A educação 
profissional deve fazer parte da 
estratégia de retomada do cres-
cimento da economia do país. 
Sem trabalhadores qualificados 
e capazes de alavancar a pro-
dutividade, demoraremos ainda 
mais para sair da crise.”

Em entrevista ao Eu, Estu-
dante em outubro, Paulo Skaf, 
presidente da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), demonstrou incômodo 
com a possibilidade de mudan-
ça no orçamento do Sistema S. 
“Querem tirar um dinheiro que 
está em boas mãos, de um lo-
cal que faz um trabalho de ex-
celência, para tapar o buraco 
causado por um desarranjo da 
gestão. Se o governo acha que 
tem que cortar nessa área, não 
podemos entregar sem resis-
tência”, afirmou Skaf. A Asses-
soria de Imprensa da Fiesp disse 

Sistema S”, revela. “Essa propos-
ta nos leva a uma situação com-
plicada. Queríamos abrir mais 
30 unidades, e ficaríamos sem 
orçamento. Teríamos que redu-
zir a quantidade de cursos, pois 
primamos pela qualidade”, ad-
mite Nicole Goulart, diretora-
executiva do Sest / Senat. 

O  secretário de Educação 
Profissional e Tecnológica do 
MEC, Marcelo Feres, considera 
o Sistema S um parceiro mui-
to importante para o Pronatec. 
“São os maiores ofertantes. A 
redução de orçamento ainda 
está em negociação. A contra-
proposta de oferecer vagas do 
Pronatec sem custo não seria 
tanta novidade, já que eles re-
tornam 2/3 da receita ao pú-
blico por meio de bolsas — o 
que mudaria é que passaria a 
ser 100%. Dessa maneira, não 
interferirá na qualidade e no 
número de vagas”, avalia.

Saiba mais

Novas matrículas do Pronatec 
ao longo dos anos

Proposta problemática

que, em São Paulo, o Pronatec é 
responsável por apenas 3% das 
matrículas em cursos técnicos, 
por isso o programa não tem 
impacto financeiro relevante; 
a situação é bem diferente em 
outros locais, em que a educa-
ção profissional foi impulsiona-
da pela política pública.

No Senac, o número de vagas 
do Pronatec para 2015 deve so-
mar 65.031 até o fim do ano. Em 
2014, foram 389.771 matrículas. 
No ano passado, a instituição 
ainda recebeu 961.207 outros 
alunos em 859 cursos presen-
ciais e 92 a distância. Segundo, 
Anna Beatriz Waehneldt, dire-
tora de Educação Profissional 
do Departamento Nacional do 
Senac, “o atraso no processo 
de pactuação de 2015 e a re-
dução do volume de vagas do 
Pronatec em 2015 não teve re-
flexo na qualidade do ensino 
prestado pelo Senac.”

Para o  presidente da CNI, Robson Braga: "Sem trabalhadores qualificados, demoraremos para sair da crise"

Querem tirar um 
dinheiro que está em 
boas mãos, de um local 
que faz um trabalho de 
excelência, para tapar o 
buraco causado por um 
desarranjo da gestão

Paulo Skaf, 
presidente da Fiesp


