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Basquete maranhense tem nova estrela
A jovem atleta maranhense Thalia Pinheiro voltou de
João Pessoa, na Paraíba, em clima de festa. Foi
escolhida como a melhor jogadora de basquete dos
Jogos Escolares da Juventude, etapa de 15 a 17 anos,
realizada naquele estado. Thalia defendeu a equipe do
Colégio Educallis (do Anil), no torneio feminino de
basquete, recebendo o "Troféu Powerade".

Fotos/Divulgação

De olho
Sexta à noite
A PressKit, com o duo brasileiro Jean Lacer
e Marcio Akimoto e o Dj Mario Fischetti; são
as atrações desta sexta-feira, 21, na Pink Elephant São Luís. Na noite ainda, o Dj residente Flávio Durans.

Reportagem
O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (MA), desembargador Luiz
Cosmo da Silva Júnior, vai comandar no próximo dia 1º de dezembro, a partir das 10h,
no prédio-sede do TRT; a solenidade de premiação do IV Concurso de Reportagem da
Justiça do Trabalho.

Categorias
Com o tema “Justiça do Trabalho, Cidadania,
Direitos Sociais e Inclusão Social”, o TRT vai
premiar profissionais nas categorias jornalismo impresso, radiojornalismo, televisão e
fotojornalismo. Em tempo: o concurso faz
parte da comemoração dos 25 anos do TRT
no Maranhão.

As empresárias Emanuele Schiavotelo Mendonça e Lindalva Viégas, que terão um fim de
semana de grandes badalações: Manu comanda hoje coquetel de Natal em sua loja Elle
Jolie, com mostra de jóias de Jack Vartanian. Já Lindalva, vai receber neste sábado, 22,
com pompa e estilo para os 15 anos da filha Walérya.

Ópera no telão

O cantor Wylley Gomes, ex-vocalista da banda "Furacão do Forró", se lança em carreira solo e
traz para São Luís seu primeiro projeto nessa nova fase, que é a "Farra do Boyzinho", cuja
apresentação será nesta sexta-feira, 21, no Mandamentos Hall.

Excelência

Negobeats

Muito justa e merecida a
indicação da empresa Safemed
como uma das finalistas ao título
de Empresa do Ano, da Associação
Comercial do Maranhão. Fundada
em 2006 pelos sócios Gustavo e
Rodolfo Almeida e Adalberto
Teobaldo, a Safemed é especializada
em saúde, segurança e qualidade
de vida no trabalho e conta com
unidades em São Luís, Bacabeira e
Canaã dos Carajás (PA); para
atender clientes empresariais de
todos os portes e segmentos,
inclusive grandes empresas como
Alumar e Vale. Detentora de
diversos reconhecimentos
nacionais como empresa destaque
em seu segmento; a exemplo do
disputadíssimo Prêmio Great Place
to Work Maranhão - 2013, a
Safemed é sinônimo de excelência
operacional e inovação; e foi um
marco para a Medicina do Trabalho
no Maranhão desde a sua fundação.

O jovem cantor Yago Sebaz
está com a bola toda. Acaba de
lançar seu primeiro álbum,
intitulado “Negobeats”, que traz
sete músicas de trabalho, entre
elas, Papo de Malandro e Jovens
Guerreiros. Além disso, ele
lançou também o clipe da faixa
Garoto de Programa, canção
pop que usa como base o
universo da black music, com
reggae, samba, soul, tambor e
funk. Sebaz abusou das
guitarras funkeadas e das
batidas de hip-hop. O trabalho
do maranhense é conhecido
na internet, onde ele se
apresenta com muita ousadia.

Cubanos em São Luís

É a “farra”
O ex-vocalista do grupo “Furacão
do Forró”, Wylley Gomes, vem aí
para cantar pela primeira vez, em
carreira solo, para os maranhenses.
A apresentação será nesta sextafeira, 21, às 22h, no Mandamentos
Hall, onde o cantor em nova fase vai
mostrar aos fãs um show mais
ousado e cheio de surpresas. Aliás,
São Luís sempre o recebeu muito
bem, durante suas antigas bandas,
razão pela qual escolheu a cidade
para lançar seu novo
projeto. Trata-se da "Farra do
Boyzinho" que vai contar ainda
com a participação do cantor
Bruno Shinoda e do Dj Mauro Blug

Nosso vôlei
A comissão técnica e algumas
atletas do Maranhão Vôlei
participarão da III Semana de
Gestão e Negócios da Escola de
Negócios Excellence (ENE), que será
realizada dias 1º, 2 e 3 de dezembro,
em suas instalações, no bairro
Angelim, contando seu “case” de
sucesso. Representantes da
Federação das Indústrias do Estado
do Maranhão (FIEMA), também
deverão participar da programação.

Rápidas

A empresária Marina Reis, a jornalista Rosana Miranda, a franqueada da
Pharmapele Simone Lazera e a médica Hosana Reis. O registro foi
durante o bate-papo "Você é o que você come", que comemorou, na
semana passada, os sete anos de atuação da Pharmapele em São Luís.

O conjunto de música antiga Ars Longa, criado em Havana (Cuba)
por Teresa Paz e Aland Lopez, em 1994; estará na quarta edição do
Festival de Música Barroca de Alcântara, que acontecerá de 16 a 21 de
julho de 2015, em Alcântara, São Luís, Rosário e Bacabeira. O grupo
dedica-se ao estudo e pesquisa de diferentes períodos e estilos da
Idade Média até o Barroco, dando especial ênfase ao trabalho da
herança musical cubana que está sendo realizado em conjunto com a
musicóloga Miriam Escudero, responsável pelas transcrições e
edições de dezenas de músicas barrocas cubanas. As apresentações
habituais do Ars Longa ocorrem na antiga igreja de São Francisco de
Paula (século XVIII), que se tornou uma sala de concertos e a Casa de
Música Antiga Ensemble Ars Longa, depois de restaurado pelo
Escritório do Historiador da Cidade de Havana, em outubro de 2000.

Patrocínio disputado
Atenção produtores de eventos
locais. As inscrições para pleitear
patrocínio do Banco da Amazônia
irão até o dia 25 e 28 deste mês.
No edital de seleção de
patrocínios, que está em sua 7ª
edição, a instituição
disponibilizará R$ 2,2 milhões
para a realização de projetos nas
áreas: social, esportivo, cultural,

exposições, feiras e congressos.
Detalhe: O valor será destinado
apenas para projetos que tenham
atuação nos estados da Amazônia
Legal. As inscrições são gratuitas
e poderão participar pessoas
físicas e jurídicas com e sem fins
lucrativos, desde que atendem a
requisitos, como a realização nos
municípios da Amazônia Legal.

Miss Bumbum
A popozuda Indianara Carvalho, de Santa Catarina, foi a vencedora
do Miss Bumbum Brasil 2014, na noite desta segunda-feira, 17, em São
Paulo. A loira desbancou a favorita, Claudia Alende, do Paraná conhecida como sósia da Megan Fox -, que ficou em segundo lugar.

Jabuti
O livro Breve história de um pequeno amor, de
Marina Colasanti (foto), e o livro-reportagem 1889,
de Laurentino Gomes, foram os vencedores do 56º
Prêmio Jabuti, anunciado na noite desta terça-feira
(18) no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. O
primeiro foi eleito Livro do Ano de Ficção, e o
segundo, Livro do Ano de Não-Ficção.

Toponímia I
A prática de nomear lugares
com base nas tradições e
características locais, também
chamada de toponímia, deixou
de ser objeto de estudo da
geografia cultural para se
transformar em uma
ferramenta de promoção dos
destinos turísticos brasileiros. O
motivo é que títulos como
“Terra da Garoa", conferido a
São Paulo (SP), “Cidade
Maravilhosa", ao Rio de Janeiro
(RJ) ou até mesmo “Capital
nacional do cooperativismo”, a
Nova Petrópolis (RS); têm o
poder de sintetizar, em poucas
palavras, as características de
um local - e atrair cada vez mais
turistas para a região.

Toponímia II
Um exemplo de sucesso
recente é Barretos (SP), “Capital
do rodeio”. O reconhecimento
oficial da cidade, em 2012,
aumentou a visibilidade não só
da festa do peão, como também
dos demais eventos da cidade.
“É o resultado de um trabalho
de 60 anos”, afirmou o consultor
de marketing Marcelo Murta,
que trabalha em parceria com o
município. E São Luís não deixa
nada a dever, tem títulos até
demais: “Atenas Brasileira”, “Ilha
do Amor”, “Cidade dos Azulejos”
e, claro, “Jamaica Brasileira”.

Divulgação

A ópera “O Barbeiro de Sevilha”, de Rossini,
estará na telona do UCI Kinoplex, no Shopping da Ilha, neste sábado, 22. O espetáculo do Metropolitan Opera House (MET), será exibido ao vivo e em alta definição, direto de Nova Iorque, a partir das 15h55 (horário de Brasília).

Grande elenco
Com direção de Michele Mariotti, produção de Bartlett Sher e cenografia de Michael Yeargan; a ópera apresenta a história de amor que envolve o Conde Almaviva, Doutor Bartolo, Rosina e Fígaro. Fazem
parte do elenco Michele Mariotti; Isabel
Leonard, Lawrence Brownlee, Christopher
Maltman, e outros.

Assessoria
Quem inaugura, no próximo dia 27, um novo espaço de treinamentos corporativos em
São Luís é a Qualisegma, uma empresa que
presta assessoria em Gestão Empresarial para multinacionais e que já atua no mercado
maranhense há pouco mais de 1 ano.

Palestra
O Centro de Excelência em Gestão Qualisegma funcionará no 1º andar corporativo
do Edifício Biadene Office, na Ponta do Farol e atenderá até 200 pessoas. A inauguração acontecerá, a partir das 19h, e contará
com a palestra “Os novos desafios da Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho na
era Mobile”, do CEO da empresa, Mário
Sérgio Guedes.

Ostentação
Com a turnê “Ostentando em São Luís”, os
comediantes Whindersson Nunes e Bryan
Fritz (De Teresina) voltam a cidade para mais
duas apresentações: uma às 16h e outra às
18h, neste sábado, 22, no Centro de Convenções Gov. Pedro Neiva de Santana, num misto de humor, improviso e musicalidade.

Workshop
A socióloga e consultora pedagógica,
Lourdes Atié, vai ministrar hoje, a partir
das 18h, no Hotel Luzeiros, o workshop
“Tempo de Aprender com o Tempo”. O
evento, voltado para educadores de escolas públicas e privadas de São Luís; é resultado de uma parceria entre o Grupo
Mateus e a Faber-Castell.

Malhação
O site da novela “Malhação”, no Gshow, bateu todos os recordes das páginas nas últimas temporadas da trama, desde 2010, e
conquistou a liderança da categoria Entretenimento TV entre jovens de até 20 anos.

Visibilidade
Foram 52.3 milhões de visualizações de páginas por mês (de 1º de agosto a 31 de outubro); 13.2 milhões de visitas mensais; e
média de 38 milhões de exibições de vídeos por mês.

Música
Lana del Rey compôs duas músicas para Big Eyes, filme do diretor
americano Tim Burton sobre a pintora Margaret Keane, conhecida
pelo tamanho exagerado dos olhos de seus retratos e por ter vivido à
sombra de seu marido, Walter, que durante anos roubou a autoria de
seus quadros. O filme estreia no dia de Natal nos Estados Unidos.
As duas canções que a cantora criou para a trilha sonora são Big Eyes,
como o filme, e I Can Fly, publicou ontem o Hollywood Reporter.

