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Está linda, disse alguém. Está ótima! Dissemos nós, alunos e professores da disciplina Jornalismo Semanal, 
quando vimos emergir a Revista Canal.Com, nas telas do computador, na versão on-line e, depois, já diagramada, 
para a versão impressa. O clima era de conforto, confiança e realização. Conseguimos! Superamos nossa 
inércia.

Preferimos o risco ao comodismo; a exposição à covardia. Colocamos o bloco na rua. Extrapolamos a sala de 
aula. Nossa reflexão tornou-se prática; nossa prática, produto. Agora não é mais nossa, é pública. E, como tal, 
sujeita a críticas, acréscimos, julgamentos e o que mais vier. 

No caso de uma experiência acadêmica, fruto do processo ensino-aprendizagem, as críticas vêm bem e que 
venham também em boa hora.  Vale a pena arriscar, vale aprender com nossos erros.

Nada é tão gratificante a professores e alunos do que ver materializadas as suas reflexões teóricas em uma 
produção, em um fazer, cujos resultados sejam palpáveis. Assim nos sentimos em relação à Revista Laboratório 
Canal.Com. Um desafio se impõe a professores e alunos dos cursos de graduação – aliar a teoria à prática, fazê-
las caminhar juntas e indissociáveis, como deve ser, mas em geral não acontece.

No curso de jornalismo, então, praticar o que se discute teoricamente parece uma heresia. Em alguns casos, 
confronta-se a recomendação teórica à rotina de redações dos veículos de comunicação. Isto porque os nossos 
jovens e talentosos alunos, desde cedo, tornam-se profissionais. O mercado os absorve. Exercem a função de 
jornalistas, antes mesmo de terem concluído suas graduações.  (Não nos cabe discutir nesse espaço as razões 
de tantos estudantes de jornalismo, ainda nos primeiros períodos do Curso, serem contratados como se já 
fossem profissionais habilitados a exercer a função).

 O fato é que a maioria acaba considerando o curso apenas uma necessidade formal de adquirir um diploma. 
Alguns chegam a declarar que aprenderam o que sabem nas empresas em que trabalham. Outros criticam 
veementemente a ausência da prática no curso e o excesso de teorização.  

Advém daí uma dificuldade enfrentada em sala de aula pelo professor: conscientizar que não se forma um 
bom jornalista apenas com a experiência ou a prática da redação. O mercado ensina? Claro que sim, mas a 
reflexão acadêmica, o rigor que se deve imprimir às diversas etapas da produção noticiosa é uma exigência ao 
bom jornalismo e um dever a ser respeitado no campo acadêmico. 

Por sua vez, a universidade deixa a desejar no âmbito da prática. Os alunos reclamam que se teoriza demais. É 
muito blá-blá-blá e pouca ação. Eu acho que nós teorizamos pouco. Precisamos de muito mais. A complexidade 
do campo da Comunicação nos obriga à leitura, à reflexão crítica, à pesquisa; exercícios tão necessários ao 
jornalista. A produção da notícia exige do jornalista conhecimentos, competências e habilidades que o habilitem 
à leitura de cenários e à construção de conhecimento sobre a realidade social. 

Isso se faz com conhecimento, com teorias, mas também com práticas as quais nem sempre se pode 
transformar em produto, dadas as dificuldades de ordens várias, presentes nas universidades públicas.

Não é por outro motivo que nós, alunos e professora, estamos rindo à toa. A professora propôs. A turma 
topou. Fizemos como manda o figurino. Criamos a revista, definimos a linha editorial, definimos editorias; 
escolhemos editores e editor-chefe, planejamos, pesquisamos, documentamos, selecionamos, produzimos os 
textos, editamos. E aí está a nossa revista.

Como professora, coube-me o papel de coadjuvante no processo. Uma vez orientada, a turma foi à luta. 
Convém destacar a atuação da editora-chefe da revista, Rosélia Falcão. Séria, competente e, acima de tudo, 
humilde, nossa editora deu um show de liderança. O leitor pode conferir nas reportagens o talento de uma 
turma que fará, sem dúvida, história no jornalismo maranhense. A mim, em especial, honra-me ver nascer ou 
firmar-se, com empenho e entusiasmo, futuros jornalistas de inegável qualidade. Adorei vê-los em ação. 

 O resultado não poderia ser melhor: A Canal.Com que chega às suas mãos agora, é claro, mas, sobretudo, a 
certeza de que podemos mais do que fazemos. 

Basta apostar, basta querer.

Josefa Bentivi Andrade
Professora da disciplina Jornalismo Semanal (Revista)
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MARACATU
Formado por jovens universitários, o grupo Upaon-Açu trouxe o 

batuque pernambucano para terras maranhenses

made in 
Maranhão

Lorena Ribeiro
Natália Raposo
Nathália Isabella
____________________

O som do apito é o prenúncio de que 
o maracatu já pode começar. Uma voz 
feminina, fina e delicada recita: “Che-
guei meu povo, cheguei pra vadiá. Sou 
eu a nação estrela, não prometo pra fal-
tar”. Um coro repete os mesmos versos. 
O apito ecoa novamente e um sotaque 
alegre, que intercala batidas fortes e fra-
cas, à base de zabumba, estronda pelo 
lugar. Essa cena seria comum se a des-
crição fosse vista em uma das praças de 
Olinda e não na Praça dos Catraeiros, 
em São Luís do Maranhão. 

Mas o que fez o maracatu aportar na 
terra do bumba-meu-boi, das matracas 
e pandeirões? Originalmente uma ma-
nifestação cultural pernambucana, com 
raízes fincadas na cultura afro-brasileira, 
o maracatu que enche de som nosso 
passado histórico é maranhense, sim, 
moço! Mas em terras maranhenses, ele 
tem outra identidade.  Em Pernambuco, 
o movimento surgiu como uma afronta 
à coroa portuguesa, já que, em Recife, 
na época de carnaval, os negros trazi-
dos de Angola e do Congo reuniam-se 

para coroar aqueles que identificavam 
como seus soberanos. Era uma forma de 
resistência e um modo de assegurar a 
cultura negra.  Aliás, maracatu significa 
“coisa de negro”. 

No Maranhão, não é coisa só de ne-
gro, tampouco é um movimento de raiz 
popular. Jovens universitários, a maioria 
de classe média, tomaram para si a in-
cumbência de importar uma manifes-
tação cultural e incorporá-la à cultura 
maranhense, como se fosse coisa nossa. 
Maracatu Upaon-Açu é o nome do gru-
po, também uma tentativa de fusão das 
duas culturas.

 O maracatu maranhense foi fundado 
por Marcello Santos, um estudioso da 
“cultura percussiva afro-brasileira”.  O 
grupo, que pertence à trupe do Labo-
rarte, tem quase 30 componentes.

Todos os integrantes fazem parte da 
percussão, o que difere o grupo mara-
nhense dos maracatus pernambucanos. 
Aqui, não há “corpo de baile”, não há 
cortejo real, não há pompa ou tradição. 
Na terra de Gonçalves Dias existe ape-
nas o baque virado do som do maracatu 
tocado por jovens que vestem roupas 
brancas, usam acessórios modernos e 

coloridos e admiram 
o batuque. Já na ci-
dade maurícia, mara-
catu não é só ritmo e 
som, é tradição com 
toda história e todos 
os personagens que 
manda o figurino. Ao 
som dos batuqueiros 
que animam o corte-
jo tocando os instru-
mentos, vem, à frente, 
a porta-estandarte 
seguida pela dama do 
paço, que leva a “ca-
lunga” em uma das 
mãos (“Calunga” é, 
na tradição do mara-
catu pernambucano, 
uma boneca de ma-
deira, vestida como 
a realeza para sim-
bolizar uma entida-
de ou rainha morta). 
Seguindo o cortejo, 
estão as figuras mais 
importantes: o rei e a 
rainha, que são poste-
riormente coroados. 
Outros personagens 
são: o vassalo, escravo 
que carrega o guarda-
sol, chamado de pálio, 
para proteger os reis; 
algumas figuras da 
corte, como príncipes, 
duques e damas da 
sociedade; além das 
yabás, mais conhe-
cidas como baianas, 
que representam as 
escravas. 

E se até agora o 
Upaon-Açu não pos-
sui nada disso, vonta-
de é o que não falta. 
“Futuramente o grupo 
pretende ter um cor-
po de baile, e, aí sim, 
teremos princesas, 
reis, rainhas e tudo o 
mais. Por enquanto, 
o grupo está muito 
novo e isso demanda 
tempo e organização”, 
explica Cristiane Lima, 
a moça que toca o api-
to e dirige o grupo. 

Assim como o Bum-
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“Cheguei meu povo, 
cheguei pra vadiá. Sou 

a nação estrela, não 
prometo pra faltar”
Maracatu Nação ESTRELA BRILHANTE
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ba-Meu-Boi, que possui diferentes so-
taques, o maracatu também tem suas 
variações. Tem no sotaque de Baque-Vi-
rado a importância equivalente à que o 
sotaque de Matraca possui aqui no Ma-
ranhão. Contudo, a comparação entre 
os ritmos reina apenas na significação, 
já que os sotaques são totalmente dife-
rentes. Enquanto o boi de matraca utili-
za apenas as matracas e os pandeirões, 
o maracatu utiliza o batuque da alfaia 
(semelhante à zabumba) e outros sons 
que brotam desde contas e miçangas ao 
toque do ferro.

Dos instrumentos que compõe o so-
taque de baque-virado, somente a za-
bumba e o ferro são velhos conhecidos 
dos ritmos maranhenses. O maracatu 
utiliza ainda o agbê, que consiste em 
uma cabaça recoberta por contas; o ta-
rol, um tambor pequeno que produz 
um som agudo; o agogô, que é for-
mado por múltiplos sinos; o gan-
zá, uma espécie de chocalho; e 
a caixa-de-guerra, que é um 
tambor intermediário entre 
a zabumba e o tarol. 

O grupo Upaon-Açu ain-
da não possui participantes 
suficientes para tocar todos 
esses instrumentos. O gan-
zá, por exemplo, ainda não 
é utilizado, porque não há 
no Laborarte um percussio-
nista que tenha intimidade 
com o instrumento.

O repertório do grupo é bem varia-
do. Para inserir algo da cultura local no 
ritmo, o nosso maracatu mescla as mú-
sicas do maracatu pernambucano com 

músicas já conhecidas do cancioneiro ma-
ranhense. Seguindo a tradição, o nosso 
maracatu possui as músicas que dividem 
os momentos da apresentação, como as 

músicas de entrada, de saída e de co-
roação. As letras, geralmente, seguem a 
temática de exaltação à cultura negra e 
falam, em sua maioria, dos terreiros da 
cidade e das divindades de origem afri-
cana.

E por falar em nosso maracatu, o 
Upaon-Açu quer mostrar que maracatu 
é mesmo coisa do Maranhão. Para isso, 

o grupo realiza os ensaios às quin-
tas-feiras e aos domingos na Praça 
Maria Aragão, no Centro. Assim, 
parece que o maracatu se torna 

um pouquinho mais nosso a cada 
semana. “Caboclo vamos embora 
cumpri nossa obrigação/ Joventina 

e Erundina comanda nossa na-
ção...”

SONS DO MARACATU

*BAQUE VIRADO (ou 
maracatu nação): Carac-
terizado principalmente 
pela percussão forte ori-
ginária das congadas, ce-

rimônias de coroação dos 
reis e rainhas da “Nação” 

negra. A percussão é com-
posta por: alfaias, caixas (ou 

taróis), ganzás e gonguê.

* BAQUE SOLTO (ou maracatu rural): 
Caracterizado por ter uma orquestra 
composta por tarol (ou caixa), surdo, 
ganzá, chocalhos, porca (cuíca), zabum-
ba, gonguê, além de clarinete, saxofone, 
trombone e corneta. Outra diferença é 
que no maracatu rural o coro é exclusi-
vamente feminino.
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LAMENTO 
VERDE
Aiara Dália
Camila Boullosa
Rafaela Marques

___________________________

Uma área verde se recobre de cinzas no 
centro urbano de São Luís. É a Estação Eco-
lógica do Sítio Rangedor, criada pelo decre-
to do Poder Executivo nº 21.797/2005. São 
125 hectares situados entre as avenidas 
dos Holandeses, Jerônimo de Albuquerque 
e Luís Eduardo Magalhães, sobre os quais 
avança paulatinamente o manto da degra-
dação. Às margens da rua, tudo acontece. 
Queimadas atingem grandes extensões, 
gados soltos pastam livremente, caçambei-
ros depositam lixo. As cercas são violadas 
para que o trânsito de pessoas e animais 
aconteça.

O artigo 7º do citado decreto versa so-
bre o seguinte: “fica determinado que na 
Estação Ecológica Sítio do Rangedor não 
poderão ser desenvolvidas atividades que 
importem em prejuízo para a manutenção 

da biota local”.
Um decreto não nasce do acaso. Os 

estudos que confirmaram a necessida-
de de conservação da área demons-
tram o porquê de se proteger a área. 
Com porosidade acima da média, o 
solo da Estação absorve com enorme 
facilidade a água da chuva, o que faz do 
perímetro um alimentador importante 
de vários lençóis freáticos. O desmata-
mento, nesse caso, é ainda mais dano-
so; porque altera o comportamento do 
ciclo. A concretagem impermeabiliza o 
solo e a retirada das árvores, em primei-
ro grau, também se constitui um fator 
complicador – já que, sem as raízes, a 
absorção de água fica prejudicada e o 
terreno mais arenoso.

À Secretaria Estadual de Meio-Am-
biente (Sema), responsável direta pela 
área, caberia o papel de realizar estu-
dos científicos, sociais e culturais para 
salvaguardar a área e restauração das 

Estação Ecológica do Rangedor é degradada em São Luís

áreas degradadas visando ao 
monitoramento, controle, à 
conservação, fiscalização e 
implantação do Plano de Ma-
nejo. No entanto, essas ações 
têm sido tímidas em função 
de razões que vão desde a fal-
ta de estrutura da secretaria a 
ausência de atitudes por parte 
dos gestores estaduais.

Clarissa Coelho, analista am-
biental da secretaria, analisa a 
situação: “Não existe uma gua-
rita ou posto policial dentro da 
estação, isso de fato a gente 
não tem, mas é feito um moni-
toramento”. E completou: “Não 
sei dizer com que freqüência, 
mas há uma unidade. Além 
do mais, a área é tão urbana, 
que mesmo a população an-
dando pela cidade vai de cer-
ta forma monitorando, dando 
uma olhada se está havendo 
modificações ou não. De qual-
quer forma a gente atende às 
denúncias que chegam pra 
gente e o Batalhão de Polícia 
Ambiental faz ronda”.

Relatórios preparados por 
ambientalistas indicam que o 
perímetro da Estação Ecoló-
gica do Rangedor é indispen-
sável para o equilíbrio térmico 
de toda uma extensa região 
que compreende os bairros 
do Renascença, Cohafuma, Vi-
nhais e parte do Calhau. 

O professor do Departamen-
to de Biologia da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), 
Sérgio Luís Araújo Brenha, ar-
gumenta que, levando-se em 
consideração a lei 9.985/2000, 
que instituiu o Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conser-
vação da Natureza (SNUC), e 
diante da situação atual do 
Rangedor, não há dúvidas: a 
área é cenário de um grave cri-
me ambiental; que vem sendo 
cometido tanto pelos agentes 
que degradam quanto pelos 
agentes que deixam que a de-
gradação aconteça. 
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A Estação Ecológica do Sítio 
Rangedor foi criada pelo 
decreto do Poder Executivo 
nº 21.797/2005



Poder e descaso

Uma parte da Reserva foi devastada para construção da sede da Assembléia Legislativa 

Há ainda outro ponto preocupante: a 
forte cobiça imobiliária a qual esta subme-
tida a área. Embora os órgãos competen-
tes descartem a possibilidade de invasões, 
obras legalizadas no entorno da Estação 
trazem sérias conseqüências, explícitas 
no caso exemplar da nova sede da Assem-
bléia Legislativa. 

Embora a construção do prédio já es-
tivesse prevista antes do decreto que 
transformou a área em Estação Ecológica; 
segundo o próprio superintendente de 
desenvolvimento e educação ambiental 
do estado, Ignácio Amorim, houve im-
prudência durante a execução do projeto. 
Uma autorização foi concedida pela Sema 
para o obra, mas o desmatamento avan-
çou sobre parte do território protegido.

Somente agora, depois de concluído 
o prédio, o Ministério Público começa a 
tomar providências. O reflorestamento, 
proposto pelo próprio comando do poder 
legislativo, antes do início das obras, só 
agora começa a ser cobrado pelo promo-
tor de Meio-Ambiente, Fernando Barreto.  

Como nenhuma ação havia sido efetiva-
da um mês depois da inauguração da nova 
sede, no começo de janeiro, o presidente 
da AL foi intimado a assinar um Termo de 
Ajustamento de Conduta para a compen-
sação de parte do terreno devastado, uti-
lizando-se, para isso, as mudas que estão 
em um viveiro florestal no Itapiracó. Com 
a transição política no comando da casa, 
o documento deve ser acatado depois do 
período de reestruturação interna. 

Há ainda um agravante que impede que 
as ações de compensação ambiental come-
cem imediatamente: grande parte da área 
do Rangedor foi impactada por depósitos 
irregulares de entulhos e restos de constru-
ção. Na lateral à nova sede da Assembléia, 
ainda há uma grande área coberta por esto-
ques de material de construção. E o proble-
ma se repete em outras zonas.

“Atrás da Avenida dos Holandeses, próxi-
mo à concessionária Honda, já foram retira-
das mais de 130 carreiras de entulho e restos 

oriundos de várias construções. Ainda tem 
muito mais ainda lá dentro da área. Se você fi-
zer uma imagem de satélite, vai perceber que 
grande parte das zonas abertas foram aterra-
das com essas sobras, que precisam ser retira-
das para a recuperação efetiva do solo”, afir-
ma Ignácio Amorim, justificando a lentidão 
da Secretaria Estadual de Meio-Ambiente. 

As agressões à floresta nativa já foram de-
nunciadas ao Ministério Público por diver-
sos órgãos, inclusive pelo Partido Verde, que 
realizou um ato público de protesto em mar-
ço de 2008. A lei estadual nº 4.374, de 1986, 
proíbe a devastação de áreas recobertas por 
babaçuais em todo o estado do Maranhão, 
princípio que foi agressivamente transgredi-
do pelo próprio poder público.

O dano extrapola a esfera ambiental e 
revela o quanto todos nós, enquanto partí-
cipes de uma sociedade, temos sido indife-
rentes às questões caras à coletividade. Não 
é preciso muito esforço reflexivo para perce-
ber que a conservação da Reserva é uma ne-
cessidade que precisa ser socialmente aceita 
e, mais que isso, socialmente respeitada. Os 
violadores devem ser punidos. A qualidade 
de vida de quem vive na região pode ser se-
riamente afetada se, pouco a pouco, a lei for 
dando lugar ao descaso, ao descompromis-
so e à desobrigação.

 O dano 
extrapola 
a esfera 
ambiental. 
A obra da 
AL avançou 
mais do que 
deveria
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Do Impulso pela mudança ao afastamento 
dos jovens que não têm tempo a perder

Amanda Dutra
Hugo Viégas
Pedro Venâncio

___________________________

Fala sério! Noves fora aqueles papos 
absolutamente caretas de “juventude 
transviada”, ou “alienação”. Criou-se um 
mito de que não há mais crença nas 
instituições políticas brasileiras e que 
os jovens adotam uma postura cada 
vez mais “tanto faz” em relação a esse 
quadro. Não haveria mais ideologias, 
partidos, e o indivíduo, usando sua 
imagem, assumiria o papel de centro 
das atenções dos debates políticos, 
como Barak Obama, em tese, fez nos 
Estados Unidos. Olhando mais profun-
damente, podemos perceber que, na 
verdade, colocação a atividade políti-
ca em segundo plano, em função das 
múltiplas atividades assumidas pelos 
jovens, sejam elas de qualificação, ex-
perimentação ou busca pelo prazer 
pessoal. 

Um jovem de classe média, por 

exemplo, gasta dez horas por dia em 
escolas, mais quatro horas dedicadas 
ao lazer, que pode ser um videogame, 
a prática de esportes ou um namoro. 
Considerando que um ser humano dor-
me, em média, oito horas por dia, além 
de fazer seis refeições, não sobra tem-
po para uma discussão mais densa. Nas 
horas de folga, a mente não é forçada e 
a última coisa que a maioria dos jovens 
procura é o conflito, ponto de partida 
para qualquer atividade política. 

A situação é facilmente verificável 
com um simples exercício: basta ligar 
o computador, acessar sites de relacio-
namento freqüentados em sua maioria 
por teenagers (adolescentes) e fuçar 
comunidades relativas à combinação 
entre juventude e política. O desinte-
resse é flagrante: dos mais de 21 mi-
lhões de usuários brasileiros do Orkut, 
pouco mais de 2700 participam da co-
munidade “Sou Jovem e gosto de po-
lítica”. Quando colocamos “Juventude 
e Política” na busca, encontramos uma 

comunidade com pouco 
mais de 9 mil membros. 
Número insignificante se 
comparado, à comunida-
de do “Big Brother Brasil 
9” com mais de 1 milhão 
de inscritos, ou “Eu odeio 
acordar cedo”, com mais 
de 500 mil fãs.

Se verificarmos que a 
idade do usuário do site 
geralmente oscila entre 
16 e 25 anos, podemos 
chegar a uma perigosa e 
traiçoeira conclusão: para 
o jovem, é muito mais in-
teressante discutir sobre 
a preguiça e a vida alheia 
do que sobre os rumos 
do futuro do país. E isso 
é facilmente verificável 
no cotidiano, nas atitudes 
tomadas em discussões, 
principalmente no meio 
universitário. 

“Descrença charmosa” 

O 
assunto 

chega a ser tabu 
em alguns círculos de 

amizade, onde simplesmente se 
despreza qualquer tipo de manifestação, 
com acusações disparadas contra todos os 
partidos, facções e organizações da socie-
dade civil. Em outros, desenvolveu-se uma 
“descrença charmosa”, que consiste no tra-

um soco na cara do idealis-
mo que sempre funcionou 
como agente sedutor na 
iniciação política do jovem. 
O fato abalou as estruturas 
universitárias e fez aumentar 
uma repulsa no coração de 
muitos universitários, que 
simplesmente ignoram o 
assunto.

Entretanto, é perigoso 
cair nos chavões apressa-
dos de que “o jovem de 
hoje é alienado” ou “não 
está nem aí para nada”, ou 
que “não existem mais ide-
ologias”. São armadilhas 
traiçoeiras que podem tra-
var a discussão e cristalizar 
preconceitos sobre uma 
parcela significativa da po-
pulação que busca se auto 
afirmar e entrar de cabeça 
na idade adulta tateando 
os caminhos de seus obje-
tivos de vida.
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ta-

men-
t o 

d e s d e -
nhoso a 

qualquer ati-
vidade política e, 

frequentemente, na 
tentativa de humilhação 

intelectual contra quem se-
gue esse caminho. Os espaços 

do movimento estudantil estão com 
a credibilidade abalada, e a prova disso 

são os índices de abstenção para as elei-
ções dos DCE´s das grandes faculdades do 
país, que beiram os 80%.

Essa “descrença” pode ser derivada dos 
resultados anteriores da luta estudantil: 
mortos, feridos, torturados em nome de 
uma causa; os militantes de esquerda 
chegaram ao poder no país e os escânda-
los de corrupção abalaram a confiança da 
população em uma possível moralidade 
do sistema. Os escândalos representam 
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Causas do desinteresse
Os motivos da rejeição à política e aos 

peculiares desdobramentos dessa ativi-
dade são uniformemente variáveis, ca-
minhando entre a falta de perspectiva de 
mudanças, falta de interesse, chatice, fal-
ta de tempo e, para os mais pessimistas, 
uma aversão total ao sistema traduzida na 
filiação a partidos ultra-esquerdistas, que 
pregam a revolução armada como única 
saída para a construção de uma socieda-
de mais justa. 

Para a Christiana Maranhão, estudante 
de arquitetura da UEMA, política é uma 
“tentativa necessária de organizar algo 
inorganizável”. 

Outros estudantes falaram sobre a cha-
tice que a atividade transmite aos olhos. 
“É muito chato ver todos aqueles caras de 
terno com sorrisos de plástico decidindo 

o futuro do país. Acho que falta humor 
aos nossos políticos, e isso ficou claro no 
caso do CQC”, afirma Eduardo Monteiro, 
estudante de letras da UEMA, referindo-

se à proibição imposta pela câmara ao 
programa “Custe o que Custar”, da TV 
Bandeirantes, que não pode mais fazer 
coberturas políticas in loco em razão da 
linha editorial humorística do programa.

Além da descrença na organização e da 
chatice supracitada, há também a preo-
cupação com a vida pessoal. Os estudos, 
os estágios, as relações interpessoais, a 
busca por um emprego que garanta a in-
dependência financeira rapidamente e o 
lazer ocupam demasiado tempo na agen-
da dos jovens e, muitas vezes, constituem 
uma concorrência desleal para as intermi-
náveis reuniões de construção política. 

O escritor Bruno Azevedo, recém for-
mado em história, ilustra bem essa si-
tuação: “Não há tempo para reuniões 
políticas quando se trabalha para pagar 
as próprias contas. Tem muita gente que 
berra contra o sistema, mas não trabalha 
e mora na casa da mamãe até hoje, mes-
mo depois de formado e com filho para 
criar”, dispara.

“Tem muita gente que 
berra contra o sistema, mas 

não trabalha e mora na casa 
da mamãe até hoje. mesmo 

depois de formado e com 
filho para criar”

Bruno Azevedo

Melhora nos últimos anos
Se não teve um papel realmente efetivo 

nas instâncias tradicionais no poder, o jo-
vem brasileiro é conhecido por já ter feito 
muito barulho. Manifestações, barricadas, 
conflitos com a polícias, prisões, exílio e 
tortura fazem parte do repertório de his-
tórias de muitos cinquentões brasileiros, 
assim como a morte de vários amigos e 
companheiros na luta, armada ou não, 
contra a ditadura militar. 

Os mesmos cinquentões, com seus fi-
lhos, foram às ruas pedir o impeachment 
do então presidente Fernando Collor de 
Mello, último ato político da população 

que teve grande repercussão na mídia. O 
fato ocorreu há 17 anos, e isso pode gerar 
a impressão de que o povo anda acanha-
do, omisso, covarde, ou mesmo manipu-
lado, de acordo com os mais pessimistas.

O arquiteto Frederico Burnett, mestre em 
Planejamento Urbano pela Universidade 
Federal de Pernambuco, doutor em políticas 
públicas pela UFMA e doutor em Arquitetu-
ra e Urbanismo pela USP, discorda. Professor 
universitário há mais de dez anos, Frederico 
testemunhou a movimentação dos alunos 
no governo FHC, além da luta contra os mi-
litares em seus tempos de aluno. 

Atualmente, Burnett não crê que haja 
carência de movimentação política no 
meio universitário, mas vê o quadro atual 
com ressalvas. “O jovem sofre muita in-
fluência dos meios digitais, que podem 
neutralizar a força do cinema, da TV e da 
literatura em geral, todos centrados no 
individualismo. Por outro lado, depende 
muito do encaminhamento profissional 
do jovem, pois há certas carreiras-arquite-
tura é um exemplo-que são dependentes 
do sistema, sofrem mais a carga ideológi-
ca e dificultam a ação coletiva, principal 
força motriz da política. 

Jovem fala a Canal.com

Francisco Carvalho Venâncio
Estudante de Relações 
Internacionais da UNB

Conceito de política: A política é a arte de controlar todas 
as complexidades de uma sociedade. Seus mecanismos 
podem ser usados para qualquer fim. Além disso, política 
é conflito, decidir para onde vai a verba, onde se executam 
obras, é o conflito resultante da vida em sociedade. 

Jovem e a Política: O jovem não acredita mais na políti-
ca institucional, mas está longe de ser despolitizado. Nin-
guém é despolitizado  Entra em uma ONG, num blog, em 
sites faz denúncias virtuais, e essas vias funcionam. Ele faz 
isso porque vê o modelo atual como fracassado e ineficaz, 
e busca outras maneiras de atingir seus objetivos e lutar 
por suas causas. E acredita que não será ouvido nas insti-
tuições existentes, seja o voto, a justiça, os congressistas... 

Mídia e política: A grande mídia contribui para poten-
cializar a descrença na política. Não mostra coisas boas e 
enfatiza os escândalos com força desproporcional, com 

interesses que passam longe de criar uma massa crítica na 
população brasileira. Mas se o modelo funcionasse isso não 
teria tanto peso. 

Movimento estudantil: Não participo, é muito desgaste e 
pouco resultado. O Movimento Estudantil não está preocu-
pado com os estudantes, com a educação ou com a socie-
dade. O que vale são as brigas de facções, ou seitas, pelo 
poder dentro do movimento. 

Política e Universidade: O jovem entra na universidade 
com uma mentalidade política concebida, de maneira ge-
ral e busca teóricos para consolidarem seus pensamentos. 
As conversões são raras. A exceção fica por conta daqueles 
que entram para o PSTU no segundo período e saem do 
curso absolutamente tucanos. É uma metamorfose inacre-
ditável. Mas isso não é culpa da universidade, creio que seja 
mais um problema sentimental. 

“O jovem não acredita 
mais na política 

institucional, mas 
está longe de ser 

despolitizado. Ninguém 
é despolitizado. Entra 

em uma ONG, num blog, 
em sites faz denúncias 

virtuais e essas vias 
funcionam.”
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Morte em família
Joelson Braga
Mariana Eça de Queiróz
Gregório Dantas
___________________________

Suzane Richtofen tinha problemas de relacionamento 
com a família: ajudou a matar os pais; o casal Nardoni vivia 
em constantes brigas: acusados de matar a filha de Alexan-
dre de cinco anos; Lindemberg Alves tinha problemas de 
relacionamento: acusado de matar a namorada de 15 anos; 
Valdinar Ferreira não suportou o divórcio e matou a ex-
mulher, o filho e toda a família da ex-mulher. Os acusados 
dos crimes acima têm pelo menos duas característica em 
comum: a primeira é a indiferença e insensibilidade pelos 
sentimentos alheios, traços que podem indicar a existên-
cia de um distúrbio comportamental, doença que atinge e 
viola os padrões sociais. A segunda diz respeito às relações 
familiares entre os criminosos e suas vítimas.

Os crimes descritos acima foram cometidos em ambien-
tes de intimidade, o autor, aparentemente normal, man-
tinha laços com suas vítimas, no entanto, em algum mo-
mento das suas vidas, levados por uma motivação maior, 
desfizeram o padrão social, quebraram a relação afetiva e 
surgiu, então, um assassino.

Mas como explicar tais motivações? As raízes dos distúr-
bios comportamentais podem ser frutos de condicona-
mentos internos e podem ser parte constitutiva da índole 
pessoal, quando a pessoa tem uma tendência psíquica a 
determinadas atitudes e posturas. Segundo a Drª Ednalva 
Lira Dantas, psicóloga – especialista em saúde mental – a 
evidência científica moderna indica que desvios compor-
tamentais resultam de fatores genéticos e ambientais.

A interação entre esses dois fatores é crucial para o de-
senvolvimento e a evolução do transtorno comportamen-
tal. A falta de um consenso em torno de um referencial de 
valores, crenças, convicções e código normativo, assim 
como a ausência de um projeto de vida e de motivações 
que dêem “sentido à vida”, podem explicar o motivo de 
ações que não condizem com o padrão social.

A ciência ainda não conseguiu identificar os genes do 
transtorno de personalidade e segundo a visão evolucioná-
ria do comportamento elaborada pela Etologia (disciplina 
que estuda o comportamento animal), a herança genética 
está longe de vedar a influência ambiental, ao contrário: os 
organismos vivos são abertos para o meio ambiente. As-
sim, a herança biológica não obriga a padrões fixos de ação 
e sim oferece potencialidades e propensões bem como 
impõe limitações. Por vezes, os desvios comportamentais 
são entendidos como rebeldia adolescente, frutos de mi-
mos em excesso na infância, hiperatividade ou até mesmo 
como uma questão de personalidade. Outra observação 
importante é a de que crianças que crescem em um am-

biente de acolhimento e segurança emocional, em 
geral, são providas de um maior senso de integra-
ção social e são capazes de disciplinar o próprio 
comportamento, mantendo, dessa forma, a saúde 
mental independente do apoio de outras pessoas. 
“Se as famílias alertarem para isso, talvez nós pos-
samos ter adolescentes e adultos mais equilibra-
dos”, pondera a especialista em saúde mental.

O caso de Suzane Richtofen, que ajudou a matar 
os pais porque eles não gostavam do namorado 
Daniel Cravinhos, é um clássico de desvio compor-
tamental. O que evidencia o distúrbio dela, e que 
chama atenção é o seu comportamento durante 
todo o caso. Suzane impressiona. Ela acompanhou 
o enterro do pai e da mãe, ao lado do namorado, 
logo após o crime, e aparentava estar sofrendo a 
perda dos pais. Com a confirmação e as evidências 
de sua participação no crime, e já no tribunal, ela 
parecia outra pessoa, mostrou muita calma e frie-
za em quase todos os momentos do julgamento. 
Ao contrário de Daniel e Cristian Cravinhos, que 
choraram várias vezes, Suzane chegou a dar uma 
gargalhada durante uma indagação do advogado 
de acusação. 

O distúrbio comportamental pode ser um dos principais 
motivos de crimes cometidos no ambiente familiar
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Conhecendo o problema
A Drª Ednalva Lira Dantas pontua que, desde a infância, alguns 

sinais podem apontar para o distúrbio. “Frases como ‘Fulano 
sempre foi uma criança com personalidade’ podem encobrir um 
problema profundo e perigoso, que acaba por levar a compor-
tamentos criminosos caso não seja identificado e tratado”, obser-
vou. A identificação do distúrbio comportamental pode ser feita 
geralmente por meio de entrevista, levando-se em consideração 
a queixa principal do paciente, sua história de vida e clínica o his-
tórico familiar, sua cultura e personalidade prévia ao adoecimen-
to, além do exame do estado mental. 

O tratamento psiquiátrico dos pacientes com distúrbios com-
portamentais é feito à base de remédios, que atuam em áreas 
específicas do cérebro. No início do tratamento, a medicação é 
fundamental, pois é capaz de reconstruir a vitalidade da estrutura 
que está abalada. Com a mente reconduzida à normalidade, faz 
se uso da psicoterapia, que passa a ser o instrumento mais impor-
tante na manutenção e constante melhora da saúde. “Com apoio 
e acompanhamento necessários, o tratamento mantém um con-
trole do paciente e assegura sua cura”, ressalta Ednalva.

Segundo a classificação americana de transtornos mentais, um 
em cada 25 brasileiros enquadra-se no perfil de portadores de 
transtornos psíquicos, contudo, nem todos são assassinos. Alguns 
deles podem, entretanto, carregar características básicas que in-
dicam o desvio de comportamento, como a baixa tolerância à 
frustração e um comportamento agressivo e violento.

No caso Eloá, Lindemberg não conseguiu aceitar um ‘não’ da 
namorada: era ele quem controlava a relação; sempre rompia e 
voltava quando queria, não mostrava preocupação com os senti-

Na maior parte das vezes nunca matou ninguém e •	
sua conduta violenta é, principalmente, em relação 
a uma pessoa específica. Dificilmente mata mais do 
que uma vez. O criminoso forma uma combinação 
explosiva com alguém a que está ligado intima-
mente. 
A receita da tragédia: homem mais velho, inseguro, •	
ciumento, possessivo, vaidoso e egoísta, relaciona-
do-se com mulher mais jovem, que não reage, mas 
sabe manipular os sentimentos do cônjuge. Quan-
do a mulher reage e decide pôr ponto final na rela-
ção, ele pede de volta objetos dados como presen-
te. Incrédulo, pois se considera dono da mulher, tira 
a vida dela. Às vezes, não suporta a perda da amada 
e, depois do crime, comete suicídio. 
Passionalidade, pessoas que exageram na carga de •	
sentimentos e que fazem de tudo para proteger o 
outro, inclusive matar.

Entenda um pouco mais...

Relembrando os casos

Suzane von Richthofen, de 22 anos, ré confessa do assassinato dos pais --Manfred e Marísia von Rich-
thofen. O crime ocorreu na casa da família, no Brooklin (zona sul de São Paulo), em outubro de 2002. 
Além de Suzane, também confessaram o crime os irmãos Cristian e Daniel Cravinhos, estes o namo-
rado de Suzane na época do crime.

Lindemberg Alves, 22 anos, acusado de matar a ex-namorada Eloá Pimentel, de 15 anos e de atirar em 
uma amiga de Eloá. O crime aconteceu em São Paulo em 2008.

Valdinar Lindoso Ferreira, 34 anos, assassinou a ex-mulher, um filho de sete anos, o sogro, a sogra e 
a cunhada. O caso aconteceu em São Luís, no bairro Monte Castelo, o crime aconteceu em 2005. Ele 
alegou que matou para “salvar” o filho, que estava indo para cultos evangélicos, levado pelas vítimas.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá estão presos acusados de matar a filha de Alexandre, 
Isabella, de cinco anos. Ela foi arremessada da janela do sexto andar de um prédio em São Paulo em 
março de 2008. Os médicos legistas analisaram o corpo e encontram ferimentos que podem ter ser 
sido feitos antes da queda, o que pode indicar que ela foi morta e depois arremessada.

mentos da namorada e pensava apenas em alcançar seu objetivo, 
sem culpa ou remorso. Durante todo o tempo em que manteve 
Eloá como refém, estava consciente daquilo que estava fazendo e 
ainda assim cometeu o crime. Ednalva Dantas relembra que, uma 
semana antes do crime, Lindemberg falou para os amigos que se-
ria noticia, “frase caracteriza um transtorno de personalidade anti-
social”, analisou a especialista.
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M.C => (E)?
Ciência no Maranhão
Isso Existe?
Apesar das dificuldades, iniciativas de 
pesquisadores demonstram que o Maranhão 
também pode ser destaque na Ciência nacional
___________________________

Izabella Silveira
Letícia Fagundes
Nathália Henriques

___________________________

Tradicionalmente, o Maranhão não é um estado co-
nhecido pelo investimento em Ciência e Tecnologia. Po-
rém, isso de forma alguma se tornou um empecilho tão 
grande a ponto de paralisar a produção científica local. 
Pelo menos, é o que demonstram as descobertas do pro-
fessor de Física do Cefet, Fábio Sales. 

Alocado inicialmente numa sala com alguns equipa-
mentos improvisados, o professor Fábio contava basica-
mente com o princípio da Física que afirma que todos os 
corpos estão sob a ação do campo magnético da Terra. 
Mas o que fazer com essa informação? Bem, o professor, 
que já era conhecido por fazer seus alunos ligarem lâm-
padas através de batatas, resolveu estudar a ação dos 
campos magnéticos nos vegetais. E, como não poderia 
deixar de ser, outros pesquisadores também foram atra-
ídos para o projeto. Os primeiros foram o professor da 
UEMA, Joaquim Teixeira Lopes e Michele Rose Almeida, 
na época, graduanda em Física.

Uma sala, uma teoria, os primeiros equipamentos, 
mais pessoas envolvidas. Hora de começar. Em 2005 
foram realizados os primeiros experimentos. Através de 
solenóides, os pesquisadores estudavam diferentes sen-
tidos do campo magnético gerado e avaliavam os efeitos 
no crescimento dos vegetais. 

Em 2007, o projeto ganhou o apoio da Fundação de 
Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Maranhão (Fapema) e, além de novos 
equipamentos, foram concedidas duas bolsas de inicia-
ção científica. “Até então, todo o investimento necessário 
saía dos próprios pesquisadores”, afirmou Fábio.

Você já deve estar se perguntando, e então, o que des-
cobriram? Onde conseguiram chegar? Após três anos 
de experimentações, observações, correções e testes, os 
pesquisadores descobriram que o magnetismo, quando 
aplicado corretamente, potencializa o crescimento dos 
vegetais. E o que isso significa?  A resposta é simples: 
vegetais que germinam mais rapidamente e são mais 
resistentes.

Em outras palavras, uma lavoura mais pro-
dutiva e menos suscetível a pragas, e, conse-
quentemente, alimentos mais saudáveis. Mas 
isso custaria quanto? De acordo com o pro-
fessor Fábio, a técnica utilizada, que consiste 
na produção de campo magnético a partir de 
corrente elétrica, não custa caro, e, além disso, 
existem outros meios para criação de campo 
magnético ainda mais acessíveis.

De acordo com o professor Fábio, não há 
nada na literatura mundial que trate sobre 
a influência do magnetismo nos vegetais. 
Exatamente por isso, a descoberta dos pes-
quisadores maranhenses está em fase de pa-
tenteamento e já serve de base para outros 
estudiosos do Brasil. Mas algo tão significativo 
assim, porque não tem um maior destaque no 
estado, no país? 
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Essa é uma questão que remete ao histórico da sociedade 
brasileira. Apenas a partir de 1808, ano da chegada da Família 
Real Portuguesa ao Brasil, é que começaram os estudos científicos 
no país. As pesquisas eram realizadas através de expedições. A 
mais famosa delas desembarcou no Brasil 
junto com a princesa Leopoldina, em 1817. 
A expedição era formada pelos botânicos 
Karl Friedrich Philipp von Martius e Johan 
Baptist Von Spix e pelo pintor Thomas 
Ender e tinha como missão o estudo de 
plantas, animais, minérios e os indígenas. 

E, para divulgar o que se produzia em 
ciência no país, foram criadas revistas 
como a Revista Brazileira, Jornal de 
Sciencias, Letras e Artes, que circularam 
nacionalmente entre 1857 e 1895 e a 
Revista Maranhense: Ciências, Letras e 
Artes.

Reginalmente, criada em 1887 por jovens 
de classe média e famílias tradicionais, 
a revista Maranhense marca o início da 
“efervescência científica” do século XIX 
em nosso estado e, depois dela, surgem 
iniciativas como a Escola de Aprendizagem 
Cristino Cruz, Academia Maranhense de 
Letras, do Instituto Histórico e Geográfico 
do Maranhão e a Faculdade de Direito.    

Nessa época, o movimento cientificista 
maranhense era marcado pela preocupação 
com o desenvolvimento educacional do estado. Diminuir o 
analfabetismo e conscientizar a população da importância da 
ciência eram os principais objetivos das atividades promovidas.

Na década de 90, do século XX, o governo do estado criou a 
FAPEMA. Graças à atuação da entidade, surgiram os primeiros 
cursos de Mestrado e Doutorado do estado. Em 1996, dos 111 

“O aumento 
em investimentos 

em ciência 
no Maranhão 

é bastante 
significativo, 
porém ainda 
pequeno se 

comparado com 
outras regiões do 

país“ 

alunos matriculados nos cursos de mestrado da UFMA, 103 
recebiam bolsas da Fundação. 

Entretanto em 1998, a FAPEMA foi extinta e no lugar foi criado 
o Fundo de Amparo à Pesquisa do Maranhão (FAPEM). Apesar 

do nome, a instituição não possuía orçamento 
previsto em lei. O Fundo interrompeu 
totalmente a concessão de bolsas e auxílios. 
Foram cinco anos num período semelhante 
às trevas da Idade Média, até que a Fapema 
foi recriada em 2003 e, a partir de então, a 
ciência no estado pode contar com maior 
impulso financeiro.

Só em 2008, o Fundo concedeu 440 
bolsas de apoio a pesquisadores. Isso sem 
falar do apoio a projetos de criação de 
softwares, dos convênios e da realização 
do Prêmio Fapema. 

O aumento em investimentos em ciência 
no Maranhão é bastante significativo, 
porém ainda pequeno se comparado com 
outras regiões do país. 

Os investimentos do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), agência que canaliza os recursos 
do Ministério de Ciência e Tecnologia, por 
exemplo, apontam a disparidade entre o 
Maranhão e outros estados. Na modalidade 
“Bolsas de Produtividade em Pesquisa e 

Tecnologia”, enquanto o estado de São Paulo 
detém 36,7% das bolsas, o Maranhão possui apenas 0,2%. 

O estado está de fato longe de se aproximar dos líderes da 
ciência em nosso país. Porém, assim como o professor Fábio, 
muitos outros cientistas conseguem fazer grandes descobertas 
apesar das dificuldades, contribuindo, de forma elogiável, para a 
melhoria da qualidade de vida da humanidade. 
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Associativismo como 
forma de inclusão social C
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A realidade de quem consegue, com o lixo, o 
necessário para sobreviver

Daniele Morais
Poliana Bittencourt
Izabella Lima
___________________________

“Eu comecei aqui faz 4 anos, na época 
em que fiquei desempregada. Mas an-
tes trabalhava com reciclagem, catando 
latinhas em eventos com o meu filho. 
A Ascamar foi uma oportunidade de 
conseguir uma renda.” A oportunidade, 
neste caso, é o lixo das ruas do centro 
comercial de São Luís. O lixo aqui é di-
nheiro, é emprego, é renda. E foi acre-
ditando nisso que Célia Regina Neres 
chegou à Associação dos Catadores de 
Material Reciclável- Ascamar.

A Associação é um bom exemplo de 
como se pode transformar dificuldade 
em solução. Os catadores de lixo do Li-
xão do Jaracati resolveram se organizar; 
o poder público municipal sensibilizou-
se com a causa, afinal, é um problema 
social grave deixar que o cidadão se ex-
ponha aos riscos de um lixão sem pro-
teção e sem tratar o lixo como deve. O 
empresariado incentiva e faz doações. 
Dessa feliz convergência de objetivos 
nasceu a Ascamar. 

A idéia é gerar renda a partir do que 
é descartado pelas pessoas, sobretu-

do em áreas de intensa 
movimentação como 
são as principais ruas do 
comércio na capital. E é 
no centro comercial de 
São Luís que começa um 
ciclo produtivo ou uma 
cadeia econômica. O lixo 
é recolhido e triado pela 
Ascamar. Depois é vendi-
do para as empresas de 
reciclagem. O dinheiro da 
venda retorna à Associa-
ção e é dividido com os 
sócios da Ascamar. 

Nessa associação, o tra-
balho é dividido em dois 
grupos: os que realizam 
a coleta diariamente nas 
ruas do centro da cidade 
e os que ficam responsá-
veis pela triagem e co-
mercialização do material 
coletado.

Ao entardecer, o pri-
meiro grupo mistura-se 
com o vai-e-vem de con-
sumidores, comerciantes 
e vendedores ambulantes 
pelas calçadas do centro 

comercial. A tarefa desses catadores 
é encontrar, no lixo, a matéria prima 
para gerar o seu sustento. O que não 
tem mais utilidade para os lojistas, 
como papel, plástico e papelão, é 
visto com bons olhos para esses tra-
balhadores.

No final do dia, o caminhão, que foi 
doado pela prefeitura, já está pronto 
para transportar o material coletado 
para um galpão onde é feita a tria-
gem. Logo pela manhã, homens 
e mulheres dividem as atividades 
na fábrica das artes, localizado no 
bairro da Madre Deus. Ali, o mate-
rial, vindo tanto das ruas quanto das 
empresas que apóiam a associação, 
começa a ganhar valor e utilidade. 
Para se ter uma idéia, só de papelão 
são coletados cerca de 4.000 quilos 
por mês. Estes geram em torno de 
80,00 a 100,00 para cada associado. 
Esse dinheiro é, para a maioria dos 
catadores, a única renda mensal.

Em quatro anos, a Ascamar já de-
monstra a importância do associati-
vismo. O objetivo não é apenas gerar 
renda é, principalmente, possibilitar 
inclusão social.

Uma associação pode representar 
um grande avanço no campo social, 
pois, além de melhorar a condição 
de vida de muitas pessoas, ela con-
tribui para o desenvolvimento local. 
“Trabalhava como pedreiro, mas 
fiquei desempregado e a Ascamar 
surgiu como uma oportunidade 
para manter o sustento da minha 
família”, revela Raimundo Nonato, 
22 anos. E assim como ele, Maria do 
Carmo, Silvestrina Silva, Kátia Regi-
na, Pedro José e outros catadores 
encontraram no associativismo uma 
forma de inclusão social. 

Essa inclusão não vem só por meio 
da renda mensal, mas também pela 
recuperação da auto-estima dos asso-
ciados que percebem que são atores e 
não mais figurantes perante a socieda-
de. “Não somos simples catadores, so-
mos agentes ambientais. Com o nosso 
trabalho, estamos ajudando o meio 
ambiente, tirando da rua o material 
reciclável”,orgulha-se Célia Regina.
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Mas Célia Regina alerta que, mesmo com um trabalho que 
beneficia a população, eles ainda enfrentam muitas dificulda-
des. Por trabalharem diretamente com o lixo, o preconceito ain-
da impera. Segundo Kátia Régia, muitos catadores desistiram 
desse tipo de trabalho em função de atitudes discriminatórias. 
Mas, para ela, a principal dificuldade que ainda encaram é a fal-
ta de reconhecimento: “a gente faz um trabalho tão bonito para 
a sociedade e para o meio ambiente, mas não somos reconhe-
cidos, não temos direitos, como o transporte, além de ganhar 
muito pouco. O exemplo da Ascamar demonstra que o associa-
tivismo promove de fato inclusão dos seus membros, pois lhes 
proporciona emprego e renda o que traz em seu bojo a recupe-
ração da auto-estima que estava abalada. Eles apresentam uma 
participação mais ativa na sociedade, inclusive com o poder de 
compra. Entretanto, eles ainda enfrentam algumas dificuldades 
nesse processo de inclusão, como o preconceito e a remunera-
ção que ainda não supre todas as necessidades. 

A experiência é um caminho sem dúvida, porém, por mais 
que o associativismo se mostre capaz de minimizar as desigual-
dades, ele não é suficiente para eliminá-las. É necessário que 
as diferentes instituições busquem outras alternativas para en-
frentar as dificuldades e a exclusão.

A Associação foi fundada em 17 de abril de 2004, após 
inúmeras reuniões entre a Prefeitura de São Luís e os 
catadores de lixo, que trabalhavam de forma desorganizada 
no antigo lixão do Jaracati e na rua Grande. Essa foi uma 
forma encontrada pela prefeitura da capital para dar início 
ao cumprimento da lei municipal nº 4.387, criada no mesmo 
ano de fundação da Ascamar. A lei institui o Programa 
Municipal de Incentivo à Coleta Seletiva e à Reciclagem dos 
Resíduos Sólidos. 

A Prefeitura cedeu o espaço para a instalação da Ascamar, 
além dos carros da limpeza pública para o transporte do 
material e uma assistente social para o acompanhamento 
dos associados. 

ASCAMAR ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL

Dentre as associações de material reciclável, a Ascamar 
é a única regularizada no Estado. Participa, inclusive, 
do Movimento Nacional dos Catadores de Lixo. Alguns 
associados já viajaram para outros Estados, representando 
São Luís com a coleta seletiva.

O objetivo principal da ASCAMAR é erradicar o trabalho 
infantil nos lixões, dar condições de trabalho digno aos 
catadores e organizá-los em cooperativas ou associações.

Atualmente, cerca de 300 pessoas estão cadastradas na 
associação, entretanto apenas 11 participam efetivamente 
da Ascamar.
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De mochila nas costas, 
é hora de zarpar!!!
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Anderson Corrêa
Orson Nichollas
___________________________

Feitos os planos, é hora de arrumar as malas e não esquecer a listinha de pedidos e presentes de toda a família. É 
chegada a hora de fazer aquela viagem para o exterior com que tanto o jovem sonhou. Escolheu o destino, entrou em 
contato com as agências de viagem, avaliou os preços dos pacotes e se preparou financeiramente. Tudo pronto. 

Nem tanto assim! A tão sonhada viagem de intercâmbio toma agora novos rumos. A atual crise financeira afetou a 
economia de vários países e também ameaçou os planos internacionais de muita gente, passando a ser um grande 
problema para aqueles que pretendiam estudar em outro país. Com a oscilação do dólar, resta uma grande dúvida: 
será este o melhor momento para estudar fora? 

Sem dúvida o intercâmbio se tornou, entre os jovens, uma das principais alternativas para conhecer novas cul-
turas e aprimorar uma língua estrangeira. São mais de 85 mil brasileiros fazendo intercâmbio todo ano. Mas, hoje, 
essa atividade supera o objetivo primeiro. Para estudantes universitários e graduados, a possibilidade de estudar 
em outro país representa uma importante ferramenta para ampliar seus conhecimentos e para estabelecer novos 
contatos profissionais. 

Mas intercâmbio nem sempre garante progresso pessoal e profissional. É necessário observar diversos fatores que 
podem fazer do intercâmbio pouco proveitoso. Existem muitas faculdades mundo a fora, por exemplo, que recebem 
vários estrangeiros. Porém, mesmo recebendo os certificados, estas pessoas acabam passando por problemas quanto 
à validade dos atestados de conclusão de curso, já que o Brasil não reconhece algumas dessas instituições de ensino.

 Outra dificuldade encontra-se na emissão do visto para entrar em território estrangeiro. Alguns países limitam a 
entrada de imigrantes, e às vezes, chegam até mesmo a barrar ou deportar essas pessoas. A medida de segurança vem 
sendo tomada como conseqüência de muitas crises políticas e como controle da economia do país. 

Atualmente, o que tem deixado preocupado os pretendentes ao intercâmbio e freado seus planos é a crise finan-
ceira que vem atingindo a economia de muitas nações. Muitos temem que os custos dos estudos em outro país, 
especialmente nos Estados Unidos, cresçam excessivamente com a variação do dólar. O intercâmbio comumente 
ocorre nas férias de inverno destes países e os estudantes que vão para lá costumam ocupar temporariamente as 
vagas de emprego deixadas pelos nativos durante a folga. Com a ameaça da crise, os habitantes locais sentiram a 
necessidade de poupar o dinheiro da viagem de férias e permanecer no trabalho, prejudicando, assim, a chegada 
dos estrangeiros a estes lugares.
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Em São Luís, a situação não é diferente. Agências de intercâmbio 
da cidade acreditam que a crise tem preocupado os interessados 
em estudar fora. No entanto, concordam que a atual situação inter-
nacional não é motivo para que os futuros intercambistas desistam 
de seus sonhos e fiquem frustrados com os antigos planos. Segun-
do o coordenador de marketing da Via Mundo, Ivo Ferreira Junior, 
para compensar os investimentos, os interessados buscam alterna-
tivas como, por exemplo, a mudança de destino. “Hoje, é mais van-
tajoso ir para lugares onde a cotação da moeda local é mais barato 
do que a do dólar americano, como Irlanda, Canadá e Nova Zelân-
dia”, explicou. Outra opção é diminuir o tempo de duração do pro-
grama de intercâmbio ou mesmo decidir por pacotes com formas 
de pagamento mais convenientes ao seu bolso.

Henrique Botelho foi um dos que preferiram o 
Canadá aos Estados Unidos. O estudante do 
1º ano do Ensino Médio optou em fazer 
o programa Exchange Student 
que lhe deu a oportunidade 
de conviver com uma famí-
lia canadense e freqüentar o 
ano letivo numa escola local. 
“Sempre desejei ir aos Esta-
dos Unidos, mas vi no Ca-
nadá novas oportunidades. 
Além de pesar menos no 
bolso, eu poderia não só 
aprimorar o inglês, como 
aprender um pouco de 
francês, pois lá também 
utilizam esta língua”, disse o 
estudante. 

A estudante do curso de Co-
municação Social da Universida-
de Federal do Maranhão (UFMA), 
Izabella Lima, 22 anos, desde cedo 
teve afinidades com o inglês. Entrou 
em escola de idioma e concluiu o curso. 
Agora faz o intercâmbio para aperfeiçoar a 
fala. A estudante participa do programa “Work 
and travel” através da CCI (Centro Cultural de In-
tercâmbio) nos Estados Unidos. O programa possibilita que o estu-
dante, ao longo dos três meses de inverno, possa trabalhar em esta-
belecimentos como hotéis, parques temáticos, cassinos, estações de 
esqui, restaurantes e lanchonetes, podendo estender a viagem por 
mais um mês. Neste caso, os últimos trinta dias seriam destinados a 
passeios.

O planejamento antecipado é fundamental para quem quer in-
vestir no intercâmbio. Aqueles que organizaram a viagem com an-
tecedência, desde contato com a agência até mesmo o pagamento 
das taxas, não foram tão afetados pela crise. Izabella Lima já tinha 
tudo programado e, por isso, não se sentiu tão prejudicada. “Talvez 

o único problema foi o remanejamento dos estudantes nos locais 
de trabalhos temporários. Com a crise, muitos estadunidenses dei-
xaram para uma outra oportunidade as férias e permaneceram 
nos seus empregos. Com o aumento da taxa de desemprego nos 
Estados Unidos, os comerciantes dão preferências para os próprios 
estadunidenses, então não poderíamos assumir a vaga que a prin-
cípio ocuparíamos. Nossa sorte foi que a empresa de viagens agiu 
rapidamente para conseguir novos locais de trabalho”, explicou.

Uma boa notícia é que, com a crise financeira norte-americana, as 
escolas dos Estados Unidos estão derrubando barreiras e aceitando 
com menos burocracia a entrada de estrangeiros, pois estão cientes 
de que se trata de um investimento para eles, pois essa é uma boa 
fonte de recursos.

As universidades também fomentam ativi-
dades do gênero visando ao crescimento 

cognitivo e profissional de seus alu-
nos e professores. A UFMA, por 

exemplo, tem con-
vênios com várias 
univers idades 
internacionais, as 
quais realizam a 

mobilidade acadê-
mica, uma atividade 
comum entre as 
instituições de en-
sino superior. 

“A idéia de ir 
para Portugal par-

tiu de um professor 
que me incentivou 

a conhecer o país e a 
universidade. Percebi 

que lá eu poderia ter bas-
tante proveito, pois conta-

ria bastante no meu currí-
culo”, afirmou Camila Andrade, 

22 anos, estudante de Turismo da 
UFMA. Camila, ao longo dos seis meses 

que passou na Universidade de Aveiro, teve 
poucos gastos. Por ficar morando na residência estudantil, o dinhei-
ro era utilizado, em sua maior parte, com alimentação e transporte.

As alternativas indicam que a crise embora afete a forma, não 
mudou os planos de estudar ou trabalhar no exterior. Adiar os 
planos, sim; esquecê-los, jamais. A experiência de viver em outro 
país proporciona ao profissional conhecer novos hábitos e ampliar 
horizontes e novas perspectivas de conhecimento que se adquire 
com culturas diferentes. “Driblar a crise não é uma tarefa fácil, mas 
vale a pena encarar desafios que, no futuro, rendam frutos e levem 
ao sucesso na vida pessoal e profissional de cada um que opta por 
experiências do gênero”, completa Izabela. 

“O planejamento antecipado é fundamental para quem quer investir no intercâmbio. 
Aqueles que organizaram a viagem com antecedência, desde o contato com a 

agência até mesmo o pagamento das taxas, não foram tão afetados pela crise”
Izabella Lima
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Crise Mundial afeta clubes 
do futebol brasileiro

Em meio às dívidas, os clubes 
só tentam sobreviver!

Luciano Reis, Jobert Costa e Yuri Gonçalves

Grandes clubes
enormes problemas

Para sair da crise, o Corinthians 
também apostou na negociação 
de jogadores para o exterior. O 
clube, no começo do ano passado, 
acumulava uma dívida de mais 
de 100 milhões de reais, fruto 
da má gestão da era Dualib (ex-
presidente do clube). Mas o que 
parecia uma saída apenas aliviou 
os problemas, já que a janela de 
agosto se fechou e somente o 
volante Carlão foi vendido para 
o futebol europeu.

Em função das turbulências, o 
Corinthians começou o ano de 
2008 já rebaixado para a segunda 
divisão do futebol nacional, 
em meio a uma reformulação 
política que teve seu ápice 
na troca da presidência, com 
Sanchez substituindo Dualib, 
até a contratação de Ronaldo, o 
fenômeno.  

Mudanças administrativas, 
somadas à adoção de técnicas 
de marketing e o envolvimento 
do torcedor, foi a fórmula 
encontrada pelo clube para voltar 
à elite do futebol brasileiro.  A 
nova diretoria assumiu com a 
difícil missão de aumentar a 
receita e diminuir os custos. 

Os cartolas corintianos correram 
atrás e foram logo tratando de 
renegociar dívidas, mas como 
os valores eram exorbitantes, 
o clube teve que se desfazer de 
parte dos direitos federativos 
de atletas como André Santos 
e Dentinho, além de ceder os 
10% que ainda lhe pertencia do 
atacante Jô, hoje no Manchester 
City, da Inglaterra.

Imagine se o seu clube do co-
ração, pelo qual você torce desde 
criança, fechasse as portas devido 
a uma grave crise financeira e ad-
ministrativa.  Tomou um susto? E se 
fosse verdade, como conviver sem 
um time que tantas emoções lhe 
deu e, por diversas vezes, fez você 
adiar ou até perder compromissos 
importantes? 

Parece difícil de acontecer? Nem 
tanto assim. Desde 1990 - com a 
reformulação do Campeonato Es-
panhol e com altos investimentos 
de multinacionais em clubes da In-
glaterra – as oscilações econômicas 
definem os rumos do futebol. Vale 
lembrar o início de década, com a 
trajetória de conquistas do Palmei-
ras que, graças à parceria com a 
italiana Parmalat, sagrou-se bicam-
peão brasileiro 1993-94. 

Pois é, economia tem tudo a 
ver com futebol. A crise financeira 
mundial chegou ao Brasil e parece 
já estar afetando a saúde financeira 
dos clubes. Os principais elementos 
dessa crise que afetam os times são 
a alta do dólar e a falta de crédito 
no mercado. Originada nos Estados 
Unidos, a falência do modelo eco-
nômico, baseado na concessão de 
créditos e na circulação do capital 
especulativo, derrubou a bolsa de 
valores e “quebrou” bancos em to-
dos os cantos do planeta.  Tudo isso 
se refletiu na vida das empresas, das 

fábricas, dos comércios e, claro, dos 
clubes de futebol.  

Até a realização da Copa do Mun-
do de 2014 pode estar comprome-
tida. Com um mercado em recessão 
e crédito parado, o país terá difi-
culdades em construir e reformar 
estádios e de realizar obras de infra-
estrutura, necessárias para sediar o 
maior evento de futebol no mundo, 
embora o presidente Lula tenha 
afirmado que o Brasil está prepara-
do para não sofrer com os efeitos da 
crise econômica internacional.

No Brasil, clubes tradicionais, 
como Botafogo e Flamengo, vêm 
atrasando salários e outros compro-
missos nos últimos meses. Os pro-
blemas não param por aí. O Atlético 
Mineiro teve crédito negado, mes-
mo dando como garantia o dinhei-
ro da cota de televisão. Corinthians, 
Fluminense e Palmeiras estão com 
dificuldade de contratar em defi-
nitivo alguns atletas como Herrera, 
Conca e Kleber. Jogadores que têm 
seus valores fixados em dólar. 

Alguns dirigentes culpam sim-
plesmente a globalização. Outros, 
os investidores. Mas ninguém nega 
que a bolha em que o futebol brasi-
leiro se encontra está prestes a es-
tourar, assim como a que estourou 
na Inglaterra e que pode resultar na 
saída dos principais jogadores da 
Premier League. 
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Otimismo não 
falta aos brasileiros, 
principalmente aos 
torcedores, mas o 

cenário assusta e a 
pergunta que todos 

fazem é: com o 
iminente agravamento 

da crise- que deve 
escancarar mais 

ainda a fragilidade de 
economias emergentes, 

como o Brasil terá 
recursos para viabilizar 
suas 12 cidades-sedes 

para 2014? 
Amir Somoggi, especialista em marke-

ting e gestão de clubes da Casual Audito-
res, e Luiz Gonzaga Belluzzo, economista, 
diretor de planejamento e presidente re-
cém eleito do Palmeiras, têm certeza de 
que o futebol verde-amarelo vai sofrer.

“No longo prazo, o que tem me preocu-
pado é a questão dos estádios. Não sei se 
todos que estão sendo construídos usarão 
apenas verba proveniente do Brasil. Nor-
malmente é mais barato pegar dinheiro 
fora e fazer investimento no país. Agora, 
com a escassez de crédito, teremos dificul-
dades para construir dez ou 12 estádios”, 
opina Somoggi.

Já Belluzzo é menos pessimista. “Essa cri-
se não deve ser longa, já que os mais oti-
mistas falam em uma duração de 18 me-
ses. Mesmo assim, não creio que teremos 
problemas para 2014, talvez vá encurtar o 
tempo para executar os projetos”.

Recentemente, a ESPN Brasil realizou um 
documentário jornalístico intitulado “O 
buraco negro dos clubes brasileiros”, que 
revelou o cenário de falência dos maiores 
clubes de futebol do Brasil (Vasco, Flamen-
go, Botafogo, Fluminense, Santos, Palmei-
ras, Grêmio e Atlético Mineiro). Todos os 
dirigentes entrevistados foram unânimes 
em apontar a venda de jogadores para o 
exterior como a grande salvação finan-
ceira. Mas, com a recessão mundial, essas 
negociações começam a rarear e a afun-
dar ainda mais os clubes em suas eternas 
dívidas.

Assim, imediatas e desastrosas serão 
as conseqüências. Uma das principais, a 
negociação de jogadores para o exterior, 
solução mágica dos clubes para fechar os 
balanços a cada temporada, já diminuiu 
na janela de transferências deste início 
de ano e deve sofrer drástica redução em 
maio, fim da temporada européia.

“Como essa crise é muito abrangente e 
os clubes europeus não andam bem das 
pernas, nós tivemos um dos menores ín-
dices de jogadores vendidos para fora. 
Acho que, tirando alguns times que não 
dependem do circuito legal para obten-
ção de recursos, os demais vão ter muitas 
dificuldades. Na verdade, o mercado deve 
encolher um pouco, pois ele vinha cres-
cendo por conta da bolha financeira”, ex-
plica Belluzzo.

Uma imediata conseqüência dessa re-
cessão é a diminuição dos valores das 
transferências dos jogadores. Há dois anos, 
o meia William, com apenas dois gols mar-
cados pelo Corinthians, foi negociado por 
19 milhões de dólares com o futebol ucra-
niano. Uma negociação desse tipo seria 
impensável nos dias de hoje. Thiago Ne-
ves, um jogador reconhecidamente mais 
talentoso que o apenas esforçado William, 
deixou o futebol brasileiro rumo à Alema-
nha por seis milhões de dólares. 

 “O valor dos atletas vai baixar, pois este 
tipo de negociação requer acesso ao cré-
dito. Com o dólar valorizado poderíamos 
levar vantagem na venda de atletas para 
o exterior, mas isto também tem um efei-
to duplo: pode render um pouco mais em 
real, mas lá fora eles estão sem dólar e com 
certeza vão querer pagar preços mais bai-
xos”, analisa o coordenador de finanças do 
Coritiba, Francisco Araújo.

O adiantamento dos direitos de televi-
são via rede Globo, outro mecanismo usa-
do  pelos clubes para pagar contas, corre 
risco de desaparecer. O Vasco da Gama, 
num acordo entre seu ex-presidente (Eu-
rico Miranda) e a Rede Globo, adiantou as 
cotas de transmissão até o final de 2009. 
Quando adiantam as cotas de TV, os clu-
bes, na verdade, fazem empréstimos nos 
bancos e dão como garantia o valor que 
receberão das emissoras no prazo estabe-
lecido. 

Com os empréstimos parados, esse ar-
tifício deixa de ser alternativa. A primeira 
vítima disso foi o Atlético-MG, que teve 
um empréstimo, teoricamente aprovado, 
negado após o estouro da crise. O próprio 
Vasco, agora com Roberto Dinamite, já 
usou desse artifício para cobrir as folhas 
salariais de agosto e setembro de 2008 e 
tenta fechar uma parceria com a Eletro-
brás para respirar em 2009. 

“Um clube que tem um fluxo de caixa 
negativo, como o Atlético Mineiro, tem de 
recorrer ao capital de terceiros, emprésti-
mos, usando o que vai receber no futuro 
como garantia. Mas com a turbulência 
momentânea e a incerteza que tomaram 
conta do mercado, os comitês de créditos 
dos bancos estão receosos de fazer novos 
empréstimos”, explica o diretor financeiro 
do clube mineiro, Flávio Pena Medeiros.

O Vasco da Gama no final de 2007 mostra-
va dívida de R$ 146 milhões, mas o passivo 
real do clube ultrapassava os 270 milhões. 

Em agosto de 2008, Roberto Dinamite 
assumiu a administração do clube cruz-
maltino, tornando-se o primeiro ídolo a 
ser presidente de um clube brasileiro. Re-
ceber a presidência de um clube como o 
Vasco da Gama poderia até ser um gran-
de presente, mas não no caso de Dina-
mite, que herdou um clube “quebrado”, 
após sete anos da administração Eurico 
Miranda.

Miranda maquiou as dívidas do clube, 
escondendo contas a serem pagas e co-
locando, em balanços financeiros, valo-
res que nunca seriam recebidos. Só para 
se ter uma idéia, o Vasco deve R$ 14 mi-
lhões para Romário, além de 56 milhões à 
Rede Globo, referentes ao adiantamento 
de cotas, entre outros problemas denun-
ciados pelo MUN (Movimento Unificado 
Vascaíno).

A má gestão não é “privilégio” apenas 
de Corinthians e Vasco. O Botafogo tem 
uma dívida que supera o triplo do valor 
de seu patrimônio. Fluminense, Santos e 
os outros grandes clubes nacionais tam-
bém estão neste “buraco negro”.
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No Maranhão...

Agora, se a situação já está complica-
da para os principais clubes do mundo e 
do Brasil, o que se pode dizer dos times 
do Maranhão? 

O futebol maranhense enfrenta graves 
problemas. A Federação Maranhense de 
Futebol (FMF), os clubes e até o governo 
do estado não conseguem solucionar. 

A falta de qualidade dos jogadores, o 
desinteresse do torcedor em ir ao está-
dio, a falta de planejamento dos clubes, 
um calendário estranho, pois faz com 
que os times maranhenses disputem o 
estadual por quase o segundo semes-
tre inteiro - diferente dos demais. Nos 
estados nordestinos como Ceará, Per-
nambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas 
entre outros, os campeonatos estaduais 
começam no primeiro semestre e tem 
duração de quatro meses – além de pro-
blemas financeiros e administrativos. 

Moto e Sampaio, eternos rivais, conta-
bilizaram os prejuízos no balanço finan-
ceiro de 2008. O diretor do Moto Clube, 

Alim Maluf Filho, afirma que raramente 
- exceções feitas aos clássicos - os cofres 
do clube arrecadam alguma coisa após 
uma partida válida pelo Estadual. “O fu-
tebol maranhense há muito tempo que 
piora a cada ano”, alerta Maluf.

No plano estadual, o que leva nossos 
clubes ao fracasso tem semelhança com 
os problemas que os times grandes do 
país estão enfrentando. A falta de plane-
jamento administrativo dos dirigentes 
em contabilizar os custos de uma tem-
porada, dívidas, o descaso das Federa-
ções Estaduais de Futebol com os times 
caracterizam o Maranhão. Moto e Sam-
paio, os clubes mais populares do esta-
do se encontram no fundo do poço. 

Dívidas, problemas extracampo, falta 
de identidade dos atletas com o time e 
a torcida, devido a exagerada entrada e 
saída de jogadores, irresponsabilidades 
e desorganização da FMF. 

As poucas pessoas que ainda vão ao 
estádio, a maioria entra sem pagar e ou-
tras causas mais.  Estes fatores somados 
resultaram na falta de público e de credi-
bilidade do campeonato maranhense. 

As despesas de folha salarial, viagens, 
alimentação e hospedagem do Rubro 
-negro superam mensalmente os 100 
mil reais. Em dez meses na temporada 
passada, o Papão esteve com cofres va-
zios. Em 2009, a diretoria foi renovada e 
há uma tentativa de salvação financeira 
para o rubro-negro através de uma par-
ceria com um grupo uruguaio.

No Sampaio não é diferente. Segundo 
dados da própria diretoria do clube, a 
Bolívia Querida colocou 106.148 mil pes-
soas no estádio Nhozinho Santos, em 29 
jogos, com uma média de 3.600 torce-
dores por jogo, arrecadando R$ 695.969 
de renda bruta. Após os descontos de 
5% da Federação Maranhense, 2,5% da 
ACLEM, Associação dos Cronistas Espor-
tivos do Maranhão, e uma taxa de 10% 
pelo aluguel do campo, a renda líquida 
ficou quase pela metade, R$ 397.459,26 
mil. Após acertar pendências com o 
INSS, apenas R$ 175.054 foram para os 
cofres do clube.

A situação dos dois rivais maranhen-
ses é tão complicada que, somando os 
déficits, a média supera os 500 mil reais. 

A crise aguda vivida 
pelos grandes 

times brasileiros 
chega, assim, ao 

Maranhão, onde deve 
assumir maiores 

proporções devido 
à desorganização da 

FMF e, principalmente, 
ao amadorismo 
das pessoas que 

administram os clubes 
de futebol.



Anderson Corrêa 
Izabella Lima
Nathália Isabella 
______________________

Inovação, inclusão e responsabilidade social constituem a tríade 
que norteia as novas ações voltadas para as políticas públicas 
que colaboram para o crescimento da Universidade Federal do 
Maranhão. Essa nova perspectiva de transformação, aliada ao 
fomento, à produção e à difusão do conhecimento científico e 
tecnológico, reflete a preocupação da atual administração em 
melhorar os indicadores de desenvolvimento da Universidade.

Além da constante qualificação do corpo docente e 
técnico e da ampliação das políticas de extensão, ações 
como a reorganização do espaço físico da UFMA, a partir da 
modernização, reforma, ampliação e construção de ambientes 
potencializam o crescimento da Instituição. Essas mudanças 
na infra-estrutura, indubitavelmente, proporcionarão melhores 
condições de aprendizagem e de trabalho aos estudantes, 
professores e técnicos administrativos. 

Para o reitor Natalino Salgado, este momento é desafiador, 
haja vista a necessidade de reverter um quadro indigno por em 

Construindo uma nova UFMA
Reitor acredita que a participação da comunidade acadêmica é fundamental para o crescimento da Instituição

que a UFMA esteve estagnada por muito tempo. De acordo com 
Salgado, é imprescindível a participação de toda a comunidade 
acadêmica nesse trabalho de mudança para que a Universidade 
obtenha bons resultados frente aos demais centros de ensino 
superior do país. “Nós estamos nos esforçando ao máximo para 
elevar o nome da UFMA entre as principais Instituições de Ensino 
Superior do Nordeste. Segundo avaliação do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), estamos em décimo 
lugar, entre as 14 instituições analisadas, ainda abaixo da média 
nacional”, afirmou. 

Em busca de uma UFMA mais participativa no contexto do 
cenário do ensino superior, comprometida com a sociedade 
maranhense em oferecer uma educação de qualidade, a atual 
gestão administrativa elaborou um plano de obras que subsidie 
uma maior produtividade na academia. “Não há local mais 
propício para edificar o conhecimento do que o Campus. Para 
isso, a Universidade tem que oferecer àqueles que o constroem 
ferramentas satisfatórias para suprir toda e qualquer necessidade 
e para ultrapassar os meandros que por ventura apareçam no 
caminho da busca incessante pela sabedoria”, ratificou Natalino 
Salgado.

Maquete eletrônica do Prédio Paulo Freire
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Construindo uma nova UFMA
Reitor acredita que a participação da comunidade acadêmica é fundamental para o crescimento da Instituição

Obras

O entusiasmo do reitor traduz-se na 
preocupação com o bem-estar de toda a 
comunidade acadêmica. Nesse sentido, a 
administração da UFMA está executando 
diversas obras na pretensão de reestruturar 
física e funcionalmente a Universidade. 
Dentre elas está a expansão das rede 
lógica e redes sem fio (wireless) em todo 
Campus, já implantadas na Biblioteca 
Central e no Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas. Em breve, o sistema wireless 
também estará disponível no Centro 
de Ciências Sociais. “Além dessa nova 
tecnologia instalada em alguns pontos 
da UFMA, firmamos recentemente um 
convênio com a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) para implantar 
um moderno sistema de informação que 
deve garantir um caráter mais atual e uma 
melhor otimização dentro das atividades 
realizadas na Universidade”, ressaltou o 
assessor de Tecnologia da Educação e 
Informação, José de Ribamar Braga. 

Novos espaços de debate serão formados 
a partir da construção de novas e modernas 
edificações. A TV Universitária, por exemplo, 
propiciará ao corpo discente a oportunidade 
de vivenciar um ambiente semelhante 
àquele do mercado de trabalho e aplicar o 
conhecimento adquirido em sala de aula. 
Também está sendo construído o Centro 
Pedagógico Paulo Freire e um prédio que 
sediará os programas de pós-graduação 
da UFMA, projetos que contemplam uma 
arquitetura humanizada, funcional e de 
qualidade, viabilizando melhorias no que 
diz respeito à produção de conhecimento 
na Universidade. A recuperação do Núcleo 
de Esportes, com a construção de pistas de 
atletismo e mais um ginásio, potencializará 
ações do Departamento de Educação Física 
e beneficiará, assim como tantas outras 

foram registrados, até o primeiro trimestre 
de 2009, um total de 235 transplantes de 
rim e 267 de córnea.

A assessora de comunicação da 
UFMA, Giselle Marques, afirma que  “A 
ASCOM é prova irrefutável das melhorias 
observadas na Instituição. Em pouco 
tempo conseguimos ampliar tanto o 
suporte tecnológico, quanto o número de 
estagiários da assessoria. Em dois anos, nós 
vamos perceber uma nova Universidade 
que viabiliza projetos importantes no 
campo da pesquisa e da extensão”. O 
quadro atual leva à conclusão de que a 
UFMA, em curto espaço de tempo, tem 
experimentado significativas mudanças 
em sua morfologia e seu funcionamento. 
Os desafios apresentados na busca pelo 
crescimento merecem uma profunda 
reflexão, a fim de se pensar pautas 
para iniciar discussões sobre possíveis 
estratégias que permitam reverter o déficit 
da Universidade com a própria sociedade. 

obras, inúmeros setores da Instituição.
A reforma da Casa dos Estudantes Universitários do Maranhão 

(CEUMA) foi outra obra priorizada pela gestão superior, 
contribuindo com a realização do sonho de dezenas de jovens 
que chegam à capital e não possuem condições de se manter, 
após a aprovação no vestibular. “A reforma chegou em boa hora. 
Com ela melhoramos as condições de moradia e ampliamos as 
vagas na casa”, afirmou Jardson Oliveira, um dos coordenadores 
da CEUMA.

O cuidado não se restringe a estes estudantes, visto que foram 
construídas rampas para facilitar o acesso de cadeirantes e colocados 
pisos com indicações táteis para orientar os deficientes visuais em 
alguns espaços de grande fluxo de pessoas da Universidade, como 
a Biblioteca Central e o Restaurante Universitário.

A Universidade também está comprometida com a sociedade 
maranhense e a beneficia por meio de projetos de extensão, como 
os realizados pelo Departamento de Qualidade de Vida, e pelos 
serviços oferecidos pelo Hospital Universitário Presidente Dutra. 
Uma das conquistas do HU foi a superação na meta nacional de 
transplantes. Segundo dados do Ministério da Saúde, na Central 
de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO) do HU 

 “Não há local mais 
propício para edificar o 
conhecimento do que 
o Campus. Para isso, a 
Universidade tem que 
oferecer àqueles que o 
constroem ferramentas 

satisfatórias para 
suprir toda e qualquer 

necessidade e para 
ultrapassar os meandros 

que, por ventura, apareçam 
no caminho da busca 

incessante pela sabedoria”.

Natalino Salgado
REITOR DA UFMA
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Igreja dos Remédios - Largo dos Amores

Rua Portugal
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Olhares de uma cidade apaixonante
Fotos e texto: Nathália Isabella



A beleza única e singular da nossa cidade possibilita àqueles que a contemplam 
um olhar especial. Em cada beco, rua ou escadaria; de cada porta, janela ou 

mirante infinitas imagens são formadas com o pôr do sol. Fonte de inspiração 
de vários poetas, São Luís acolhe com suas histórias, lendas e mistérios todos 

que por aqui passam e deixa saudades. E, desta forma, faço meus os versos do 
poeta: “Ah! tudo em São Luís vira poesia na saudade que vem, terna saudade, 

que nos maltrata e nos alivia!”*

*versos de Clóvis Ramos
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Beco Catarina Mina

Rua do Giz



Canal.com Por que a escolha pela profissão de 
jornalista?
Nathalia Ramos Ser comunicador é reinventar 
as atividades todos os dias. Nunca me imaginei 
em trabalhos operacionais, adoro trabalhar com 
idéias, dinamicidade, criatividade e fugir do lugar 
comum. Graças a Deus até hoje, o jornalismo tem me 
proporcionado tudo isso. 

Canal.com Compartilhe com os leitores sua visão 
sobre o novo perfil do comunicólogo:
Nathalia Ramos O jornalismo possui muitas vertentes 
e isso é algo que poucas profissões possibilitam. Na 
Fapema, por exemplo, trabalhamos com impresso, 
rádio, tv, on-line e assessoria. É o retrato de um mercado 
que emerge com solidez. Por outro lado, isso implica 
um novo perfil profissional - o multi. É como dizem, 
jornalista tem que ter "timing", sincronismo, senso de 
oportunidade. A profissão exige de nós reciclagem 
constante e saber transitar com desenvoltura nos 
diferentes segmentos da atividade. Aconselho, além 
de dedicação aos estudos, trabalhar a sua capacidade 
de adaptação às mais diferentes situações.

Canal.com Conte sua experiência profissional:
Nathalia Ramos Até hoje, por coincidência, todas 
minhas experiências profissionais me levaram a 
trabalhar com assessoria. Trabalhei na Assessoria 

NathaliaRamos

Versatilidade no jornalismo de 
revista no Maranhão

Amanda Dutra

de Comunicação do Sesi/Senai, Senac e Justiça 
Federal. Atualmente integro a equipe do Núcleo de 
Difusão Científica da Fapema, sou editora da Revista 
Inovação, uma publicação da instituição que divulga 
as novidades da Ciência, Tecnologia e Informação do 
Maranhão, e sou editora-chefe da Revista VIP SL, de 
variedades.

Canal.com Fale sobre o seu trabalho com revistas:
Nathalia Ramos Sempre me identifiquei com 
a mídia impressa, mas a rotina super acelerada 
das redações dos diários nunca combinou muito 
comigo. Talvez por isso tenha "migrado" para o 
mercado de revistas. Além de trabalhar com mais 
liberdade editorial, matéria de revista pode ter 
os mais diversos desdobramentos. É interessante 
desenvolver um assunto, aparentemente simples, 
perceber o quanto ele rende e de repente vê-lo 
tornar-se uma grande reportagem. É necessário 
também trabalhar com inovação e criatividade o 
tempo todo, afinal a revista tem que ser agradável e 
atraente a quem a lê. Costumo dizer que cada edição 
que fechamos é mais um "filho" que colocamos no 
mundo. É realmente como uma gestação - desde a 
elaboração das pautas até a finalização dos arquivos 
às vésperas de enviá-los à gráfica é um processo que 
requer atenção minuciosa, perfeccionismo com cada 
detalhe, muita paciência e disposição. 

No meio acadêmico, a revista ainda não alcançou o prestigio 
do Jornal impresso. No entanto, algumas universidades 
começam a mudar essa realidade e oferecem aos alunos 

formação especifica como é o caso da cadeira de “Jornalismo de Revista 
(semanal)” que compõe a grade curricular do Curso de Jornalismo da 
UFMA.
Na sociedade em geral, porém as revistas estão em alta. De acordo com 
o portal observatório da imprensa, as revistas representam atualmente a 
maior variedade editorial de que dispomos. São milhares de títulos para 
todos os públicos e gostos. A revista está inserida no mercado atual; um 
mercado que busca a segmentação de público e publicitária. Fala para 
as diversas tribos e se tornou um bom negócio para as empresas, para o 
mercado, para o público e, claro, para os jornalistas. 
E é para aproximar o grande público desse novo panorama que 
conversamos com a jornalista e editora de revista, Nathalia Cristina 
Ramos Araujo e Silva. Em entrevista a Revista Canal.com, ela nos 
conta sua formação acadêmica, suas conquistas profissionais e suas 
aspirações futuras. 
Quem convive com Nathalia Ramos não fica alheio a sua simpatia, 
elegância e competência. Apesar da pouca idade (23 anos) ela já 
comanda importantes revistas maranhenses. É editora da Revista 
Inovação e da Revista VIP SL. A bacharel em Comunicação Social pela 
UFMA, afirma que “se encontrou” no área de ‘Jornalismo de Revista’ 
e que para dar conta de tantas responsabilidades, é importante se 
reinventar a cada dia. 
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Canal.com Por que a escolha pela profissão de 
jornalista?
Nathalia Ramos Ser comunicador é reinventar 
as atividades todos os dias. Nunca me imaginei 
em trabalhos operacionais, adoro trabalhar com 
idéias, dinamicidade, criatividade e fugir do lugar 
comum. Graças a Deus até hoje, o jornalismo tem me 
proporcionado tudo isso. 

Canal.com Compartilhe com os leitores sua visão 
sobre o novo perfil do comunicólogo:
Nathalia Ramos O jornalismo possui muitas vertentes 
e isso é algo que poucas profissões possibilitam. Na 
Fapema, por exemplo, trabalhamos com impresso, 
rádio, tv, on-line e assessoria. É o retrato de um mercado 
que emerge com solidez. Por outro lado, isso implica 
um novo perfil profissional - o multi. É como dizem, 
jornalista tem que ter "timing", sincronismo, senso de 
oportunidade. A profissão exige de nós reciclagem 
constante e saber transitar com desenvoltura nos 
diferentes segmentos da atividade. Aconselho, além 
de dedicação aos estudos, trabalhar a sua capacidade 
de adaptação às mais diferentes situações.

Canal.com Conte sua experiência profissional:
Nathalia Ramos Até hoje, por coincidência, todas 
minhas experiências profissionais me levaram a 
trabalhar com assessoria. Trabalhei na Assessoria 

NathaliaRamos

Versatilidade no jornalismo de 
revista no Maranhão

Amanda Dutra

de Comunicação do Sesi/Senai, Senac e Justiça 
Federal. Atualmente integro a equipe do Núcleo de 
Difusão Científica da Fapema, sou editora da Revista 
Inovação, uma publicação da instituição que divulga 
as novidades da Ciência, Tecnologia e Informação do 
Maranhão, e sou editora-chefe da Revista VIP SL, de 
variedades.

Canal.com Fale sobre o seu trabalho com revistas:
Nathalia Ramos Sempre me identifiquei com 
a mídia impressa, mas a rotina super acelerada 
das redações dos diários nunca combinou muito 
comigo. Talvez por isso tenha "migrado" para o 
mercado de revistas. Além de trabalhar com mais 
liberdade editorial, matéria de revista pode ter 
os mais diversos desdobramentos. É interessante 
desenvolver um assunto, aparentemente simples, 
perceber o quanto ele rende e de repente vê-lo 
tornar-se uma grande reportagem. É necessário 
também trabalhar com inovação e criatividade o 
tempo todo, afinal a revista tem que ser agradável e 
atraente a quem a lê. Costumo dizer que cada edição 
que fechamos é mais um "filho" que colocamos no 
mundo. É realmente como uma gestação - desde a 
elaboração das pautas até a finalização dos arquivos 
às vésperas de enviá-los à gráfica é um processo que 
requer atenção minuciosa, perfeccionismo com cada 
detalhe, muita paciência e disposição. 

No meio acadêmico, a revista ainda não alcançou o prestigio 
do Jornal impresso. No entanto, algumas universidades 
começam a mudar essa realidade e oferecem aos alunos 

formação especifica como é o caso da cadeira de “Jornalismo de Revista 
(semanal)” que compõe a grade curricular do Curso de Jornalismo da 
UFMA.
Na sociedade em geral, porém as revistas estão em alta. De acordo com 
o portal observatório da imprensa, as revistas representam atualmente a 
maior variedade editorial de que dispomos. São milhares de títulos para 
todos os públicos e gostos. A revista está inserida no mercado atual; um 
mercado que busca a segmentação de público e publicitária. Fala para 
as diversas tribos e se tornou um bom negócio para as empresas, para o 
mercado, para o público e, claro, para os jornalistas. 
E é para aproximar o grande público desse novo panorama que 
conversamos com a jornalista e editora de revista, Nathalia Cristina 
Ramos Araujo e Silva. Em entrevista a Revista Canal.com, ela nos 
conta sua formação acadêmica, suas conquistas profissionais e suas 
aspirações futuras. 
Quem convive com Nathalia Ramos não fica alheio a sua simpatia, 
elegância e competência. Apesar da pouca idade (23 anos) ela já 
comanda importantes revistas maranhenses. É editora da Revista 
Inovação e da Revista VIP SL. A bacharel em Comunicação Social pela 
UFMA, afirma que “se encontrou” no área de ‘Jornalismo de Revista’ 
e que para dar conta de tantas responsabilidades, é importante se 
reinventar a cada dia. 
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