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PH
Corso de Teresina

Como todos os anos, tinha maranhense inserido na multidão que
participou do Corso de Teresina,mais numeroso bloco carnavalesco do Piauí. Trata-se do maior
passeio de carros decorados do
mundo, de acordo com o Guinness
World Records.
O evento aconteceu no último
dia 7, na Avenida Raul Lopes, Zona
Leste de Teresina. Os veículos somaram 800 no total este ano, mas o que
chamou a atenção mesmo foi a
multidão que participa da imensa
manifestação, com destaque para
as fantasias e, claro, para o colorido
da aglomeração.
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É o tchan

Na festa pagã do Carnaval, lembrando aquela famosa banda baiana, parece mesmo que ninguém segura e nem amarra o tchan. E como
dizia a própria letra, após nove menos é que vem o resultado. Para bom
entendedor, meia palavra basta!
Mas já que tocamos no assunto
dessa banda, parece que suas canções ainda continuam firmes e fortes na folia.É o Tchan estourou há
quase trinta anos como uma das
mais populares do axé.
Formada no Recôncavo Baiano,
destacou-se nos anos 1990 por trazer uma fórmula que reunia samba
de roda, letras bem humoradas, três
dançarinas e coreografias que se tornaram clássicas na música pop nacional.
O resultado dessa ideia, inédita
na época, pode ser medida em números e feitos: são 16 milhões de
discos vendidos e a histórica participação no festival de Montreux, na
Suíça, em 1997.

Governo e medidas emergenciais
O governo publicou ontem uma
Portaria no Diário Oficial da União
estabelecendo medidas para reduzir
o consumo de energia elétrica e
água em órgãos da administração
pública federal. De acordo com a
portaria, as entidades e os órgãos
federais deverão adotar práticas
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Oton Lima e Isabela Murad

Carla e Pedro salgueiro

OS DESEMBARGADORES Jamil Gedeon e Paulo Velten serão os novos diretor e
vice-diretor da Escola Superior da Magistratura do Maranhão e, após assumirem, cumprirão o cargo no biênio 2015-2016. A solenidade de posse será realizada dia 20, no Auditório Pires da Fonseca, na sede da Esmam,
no Renascença.
NO ASSUNTO: Jamil Gedeon teve seu
nome indicado pela presidente do TJMA, desembargadora Cleonice Freire, e foi aclamado por unanimidade pelos demais membros da Corte. O diretor eleito teve o direito
de escolher o vice-diretor, e convidou o desembargador Paulo Velten.
A PRESIDENTE Dilma Rousseff já embarcou para a Base Naval de Aratu, na Bahia,
onde passará o Carnaval, acompanhada de
parentes, para retornar apenas na QuartaFeira de Cinzas. A Base, aliás, tem sido o destino escolhido pela presidenta para descanso em feriados e recessos. No inicio de janeiro, ela passou alguns dias na região, logo após
tomar posse para o segundo mandato.

C

íntia e Fernando Motta receberam em grande estilo
para homenegar os filhos Bianca e Rodrigo (que
estiveram em São Luís no fim de semana magro de
Carnaval, na companhia dos respectivos namorados,
Antonio Cañedo e Marcella Tranchesi, para participar
do almoço de Carnaval do PH Revista). Eles reuniram
os amigos mais íntimos da família para apresentar seu
novo endereço, cujos espaços, como era de se esperar,
chamam a nossa atenção pelo arrojo e bom gosto
característicos dos projetos com assinatura do casal.
Isso, sem contar na vista privilegiada para a Baía de
São Marcos que o apartamento, em localização
estratégica na península da Ponta D'Areia, possui.
Como era domingo, o cardápio escolhido foi dos mais
sugestivos: uma estação de pizzas gourmet assinada
por Célia Rossetti. Acima, a matriarca Hetha Klamt
cercada por Cintia, o Reporter PH e Bianca

Claudionor Júnior, Bruno Duailibe, Rodrigo Klamt Motta e Matias Frota

Marcela Tranchesi entre Mariana Brandão, Márcia Paz e Guga Fernandes

Rafaela Albuquerque, Bianca Klamt e Maria Adriana
Sarney Caminha

Ivani Ferreira Bertrand, Célia Rossetti e Cybele Lauande

Trivial Variado

O CANTOR maranhense Phill Veras, radicado em São Paulo, foi o único artista da
região Nordeste selecionado para cantar no
festival South by Southwest, que acontecerá no mês de março, em Austin, Texas, nos
Estados Unidos. Veras irá com sua banda,
cujos integrantes, em um total de quatro, residem em São Luís. Antes da partida para o
Texas, no entanto, é bem provável que o artista se apresente em São Luís.
NÚMERO expressivo de foliões formou
um tapete de veículos na altura do acesso ao
Estreito dos Mosquitos, área de grande movimentação nesta época do ano, em razão
do bloco dos que procuram as outras cidades maranhenses para passar o Carnaval.
Diferente de Salvador, onde a folia já está pegando fogo, na capital e no interior do Maranhão, os momentos de maior efervescência acontecem à noite.

Glauco Salgueiro e Raphaella

David Duailibe e Daniela Bacelar

Festival garantido

O diretor da Equinox do Brasil, o
francês Bernard Vassas, está comemorando o fato de o Festival de Música Barroca de Alcântara, que ele
realiza há três anos, ter sido um dos
raros projetos culturais selecionados oficialmente pelo BNDES, via
mecanismos da Lei Rouanet.
O festival, sempre realizado na
cidade histórica de Alcântara e também na capital e nos municípios de
Rosário e Bacabeira, reúne artistas
nacionais e internacionais. Na edição deste ano participarão, inclusive, grupos de Cuba e da Venezuela,
os quais já carimbaram o passaporte para o Maranhão.
Vassas está no Rio de Janeiro, onde fica a sede da Equinox do Brasil, discutindo todos os detalhes
com o seu sócio, o também francês Antoine Marmelo. No entanto,
na segunda quinzena deste mês,
ele retornará à cidade para dar
continuidade aos trabalhos de produção do evento.

responsáveis de consumo, como o
uso consciente dos aparelhos de ar
condicionado e de lâmpadas, além
de evitar o desperdício de água. O
objetivo é diminuir o consumo em
cerca de 30%. O mesmo deveria
inclusive dentro de nossas
próprias residências.

De relance

Clic

Folia sem samba

Em São Luís, como em todo o
Brasil, sempre tem aqueles que preferem aproveitar o feriado de folia
sem samba. Para essa ala, há as opções dos retiros e um deles é o Renascer, que será promovido pela Comunidade Católica Shalom.
O evento, com duração de três
dias, iniciará amanhã, no colégio
Upaon Açu. A programação incluirá louvor, adoração, pregações, seminário e cursos rápidos de evangelização, bem comocelebração da
Santa Missa.
Além dos momentos formativos,
o Renascer terá também apresentações de dança, shows das bandas
Shalom Roots e Parresia, confissões,
aconselhamentos, Missa de Cura e
pregação com o padre Oswaldo Vieria, da diocese de Santo Amaro, de
São Paulo.
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Marcela Saldanha, Ana Paula Adler e Nathália Carvalho

liões maranhenses,os desfiles reunirão
mais de 40 escolas de samba e só terminarão na terça.

O livro Despues de Usted é de autoria
do ator e comediante mexicano Rubén
Aguirre, que interpretava o Professor Girafales no seriado Chaves. A obra trata sobre
seu começo na televisão e rádio, e tambémsobre sua passagem pela série latina mais
famosa no mundo.

A ação coletiva na Justiça dos Estados
Unidos que pede ressarcimento por perdas
financeiras com ações da Petrobras recebeu
a adesão de nove grandes fundos de investimento que alegam ter perdido mais de 50
milhões de dólares cada um.

No Rio, para onde foi um bloco de fo-

No encontro recente entreo diretor su-

perintendente do Sebrae no Maranhão,
João Batista Martins, e o comandante do
24º Batalhão de Infantaria Leve, tenente
coronel Carlos Frederico Azevedo, foi discutido também a possibilidade dos empresários de micro e pequenas empresas
maranhenses participarem de uma espécie de programa de compras governamentais com o Exército e o oferecimento de
oficinas setoriais de empreendedorismo
para soldados que estão no serviço militar obrigatório.

É INEGÁVEL o saldo positivo dos sistemas
de cooperativas como a Unicred, que tem escritórios em diversas cidades, inclusive em São
Luís. No Rio Grande do Sul, por exemplo, seguindo uma tendência dos últimos cinco
anos, o sistema apresentou um ritmo de desenvolvimento superior à média do mercado,
com crescimento em operações de crédito
acumulado. Em São Luís, quem comanda o
escritório da cooperativa, no bairro Monte
Castelo, é médico Cícero Evandro Soares.
A MAIORIA dos consumidores da classe
C utiliza o cartão de débito como principal
meio de pagamento das contas do dia a dia.
Isso de acordo com pesquisa nacional realizada pela Boa Vista SCPC em parceria com o
programa Finanças Práticas, da Visa do Brasil. O levantamento foi realizado com mil consumidores da classe C em todo o Brasil para
mapear os hábitos de consumo e o controle
das finanças dessa faixa de consumidores.
CONFORME as novas regras do Fies, os
estudantes ficarão proibidos de utilizar, ao
mesmo tempo, a bolsa do ProUni e o contrato do financiamento em diferentes instituições particulares de ensino superior. O
acúmulo dos dois benefícios só será possível se o estudante tiver uma bolsa parcial do
ProUni e usar o Fies como complemento no
mesmo curso e na mesma faculdade.
DESCOBERTOS pelos atores da peça Pão
com Ovo, os garotos João Victor Nunes e Bruno Reis de Souza, apresentados ao público
durante uma participação no espetáculo, no
Teatro Arthur Azevedo, estão fazendo o
maior sucesso na internet. O vídeo que eles
gravaram cantando uma música muito conhecida de Zezé Di Camargo e Luciano foi
visto pelos próprios cantores famosos.
DE PIERRE Marivaux, escritor e dramaturgo francês, "É preciso muito bom senso
para saber que não temos nenhum".

