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Sofrem de doença rara 

02. 

POPULAR 

A nepalesa Devi Budhathouki, de 38 anos, e três de seus filhos - Manjura, Mandira e Niraj - sofrem de uma doença chamada hipertricose 
lanuginosa congênita, cujo sintoma é o excesso de pelos. 
Depois de sofrerem com o problema durante toda a vida, a família passou por um tratamento a laser para diminuir os sintomas da condição, 
também conhecida como "síndrome do lobisomem". O tratamento está sendo feito no Hospital Dhulikhel, nas proximidades de Katmandu, 
capital do Nepal. 

Fechado Crime 

0> Instituto Royal encerrou suas atividades em São Roque (SP). A informação 
foi divulgada em comunicado enviado nessa quarta-feira (6) pela assessoria 
de imprensa do laboratório. "Em assembléia geral extraordinária realizada 
entre seus associados, o Instituto Royal, por meio de seu Conselho Diretor, 
vem a público informar a decisão de interromper definitivamente as ativida- 
des de pesquisa em animais, realizadas em seu laboratório de São Roque", 
diz a nota. O laboratório foi invadido por um grupo de ativistas na madrugada 
do dia 18 de outubro. Do local, foram levados todos os cachorros da raça 
beagle e alguns coelhos que eram usados em testes. Os ativistas acusam a 
empresa de maus-tratos aos animais, o que o Instituto Royal nega. 
A ação dos ativistas suscitou debates sobre o uso de animais em todo o pais. 
No comunicado à imprensa, o laboratório relaciona o encerramento das 
atividades às "elevadas e irreparáveis perdas" que sofreu com a ação dos 
ativistas, o que significou "a perda de quase todo o plantei de animais e de 
aproximadamente uma década de pesquisas". A empresa também atribui a 
decisão à crise na segurança, que coloca "em risco permanente a integridade 
física e moral de seus colaboradores". 

Reconhece? 

CRU 

Um homem com vírus da AIDS forçou sua namorada a ter relação íntima 
com ele sem uso de preservativos, e tudo depois de derramar gasolina 
sobre ela. Glen Davis ainda disse à mulher não identificada a seguinte 
frase; "Você vai morrer de uma forma ou outra", antes da agressão. O 
homem acusou a namorada de tê-lo traído e ameaçou colocar fogo no 
filho dela. Davis, de 48 anos, morador de Winter Haven, Flórida (EUA), foi 
preso no sábado depois do suposto ataque. Ele foi acusado de crime de 
transmissão do HIV, e diversas outras alegações. O homem trancou todas 
as portas da casa e jogou o combustível na namorada. A mulher pediu 
para usar preservativo antes da relação, mas foi impedida, já que o rapaz 
usou uma tesoura em seu pescoço durante o ato. 

A atriz mexicana Maria Antonieta de Ias Nieves, a Chiquinha do seriado Chaves, desembar- 
cou em São Paulo na quarta-feira (6) para cumprir sua agenda de compromissos profissio- 
nais e impressionou pelo rosto inteiro plastificado. Mais gordinha e com as maçãs do rosto 
inchadas, a atriz acenou para os fotógrafos acompanhada do marido e de uma assessora. 
Maria Antonieta ficou famosa aos 18 anos, quando começou a interpretar Chiquinha no 
seriado infantil. Até hoje ela se apresenta como a personagem. No Brasil, ela participará do 
programa Domingo Legal, do SBT, e também apresentará seu próprio espetáculo, Fijate, fija- 
te, fijate!, em São Paulo, Rio e Porto Alegre. Em entrevista recente à QUEM, ela falou sobre 
sua relação conturbada com Roberto Goméz Bolanos, que interpreta o Chaves na série. "Eu 
gosto muito dele, ainda que muitos não acreditem. Infelizmente, as nossas idéias são muito 
diferentes. Ele é um homem muito influente em todo o mundo." 

COLUNA DO SANCHES 

CAXIAS - PASSADO NOBRE, PRESENTE 
POBRE 

A foto mostra a casa de esquina onde mo- 
rou o poeta Antônio Gonçalves Dias. Ficava 
na Rua Benedito Leite, vista à esquerda, na 
foto (esquina com a Travessa 28 de Julho, no 
centro de Caxias). Essa rua anteriormente se 
chamava Rua do Cisco e, bem antes, chama- 
ra-se Rua Formosa e, bem antes mais, Rua 
Direita. 

A foto foi tirada pelo saudoso fotógrafo 
Sinésio Santos, por mim contratado para do- 
cumentar o que restara da residência onde 
desde os seis anos de idade (1829) o menino 
Gonçalves Dias morava com o pai, o portu- 
guês João Manuel, e a madrasta Adelaide Ra- 
mos de Almeida, com quem casara. (Também 
adquiri, antes de mudar-me de Caxias, parte 
do acervo do "Foto Sinésio Santos", inclusive 
algumas colorizadas a mão). 

A casa era um sobrado, mas, como (não) 
se vê, o pavimento superior já fora demolido. 
Além da parte residencial, de frente para a 
Rua Benedito Leite, a esquina abrigava o co- 
mércio de João Manuel, onde um Gonçalves 
Dias meninoíe auxiliava o pai, atendia clien- 
tes com prontidão e revelava-se inteligente, 
atento, confiável, Causava admiração em to- 
dos que o conheciam. O livro "A Vida de Gon- 
çalves Dias" (constante do acervo do IHGC) 
conta diversos aspectos da infância daquele 
que viria a ser o autor do poema, fora o Hino 
Nacional, mais conhecido do país - a "Can- 

Edmilson Sanches 

ção do Exílio". 
Na década de 1970 os proprietários da 

casa ainda tentaram sensibilizar o prefeito 
para adquirir o imóvel, preservá-lo e dele, 
quem sabe,, fazer uso adequado para o tu- 
rismo histórico e cultural. Como não houve 
interesse, essa casa só existe como foto. 
Demoliram-na e em seu lugar foi construída 
uma .residência de feições modernas. Nem a 
placa discreta que antes havia na parede, do- 
cumentando que ali morara Gonçalves Dias, 
nem isso existe mais. 

A Caxias que grandes nomes tornaram 
grande e de respeito parece existir apenas na 
memória e nos livros ~ muuuuuitos livros — 
de História. 

Talvez porque hoje lhe faltem nomes gran- 
des e de respeito... 

Caxias... — um passado de tanta riqueza, 
que o presente não sabe cuidar e o futuro... 
Há futuro? 

Tem gente que é tão pobre que só tem di- 
nheiro... (E. SANCHES) 

CONTATOS: esanches@jupiter.com.br • Facebook • Caixa Postal 61 - 65900-970 - Imperatriz - MA 

- DE O EXEMPLO 
Durante a sessão de ontem, quarta- 
-feira (06), o vereador Hamilton Miran- 
da criticou os vereadores que saíram 
durante a sessão para acompanhar 
o trabalho da Caema pelos bairros 
da cidade. O acompanhamento faz 
parte dos trabalhos que os integran- 
tes da CPI da Caema devem desem- 
penhar. Entre os vereadores que se 
ausentaram e foram criticados estão: 
Rildo Amaral, Fidélis Uchoa, Carlos 
Hermes, Aurélio e Eudes. Talvez os 
vereadores pudessem, sim, ter espe- 
rado até o fim da sessão para depois 
saírem, mas o que falar então daque- 
les vereadores que sequer tem algum 
compromisso importante e faltam às 
sessões por faltar, ou só para atender 
alguém em seus gabinetes? Detalhes: 
muitos dos que criticaram e aponta- 
ram como erro a atitude dos colegas 
já se ausentaram das sessões diver- 
sas vezes. Apontar o dedo e criticar 
alguém é fácil, quero ver servir de 
exemplo para os demais. 

- CONTRADIÇÃO 
Recentemente, o vereador Carlos Her- 
mes votou contra o projeto que autori- 
za o Poder Executivo a fazer um em- 
préstimo de R$ 50 milhões para obras 
de infraestrutura na cidade, sobretudo 
no Parque Alvorada II, com benefícios 
como camada asfáltica, meio-fio, sar- 
jeta, entre outros. Mesmo com seu 
voto e de seus colegas de oposição 
sendo contrário ao empréstimo, ele foi 
aprovado pela maioria dos vereado- 
res da Casa. Como não podia nadar 
contra a corrente. Carlos Hermes teve 
a idéia de fazer uma indicação na 
Câmara solicitando ao prefeito e ao 
secretário de Infraestrutura, Roberto 
Alencar, a pavimentação asfáltica da 
rua Piauí em toda a sua extensão. E 
adivinhem em que bairro? No Parque 
Alvorada II. Entenda o raciocínio, caro 
leitor: é que com o empréstimo auto- 
rizado, o asfaltamento daquela rua já 
era uma conseqüência. Daí, o verea- 
dor (esperto) faz a indicação, a rua é 
asfaltada e depois ele chega no bairro 
dizendo que a obra só foi realizada por 
causa da sua indicação. Entenderam? 

- SERÁ QUE EXAGERARAM? 
Uma matéria sobre as contravenções 
que são cometidas durante a folia que 
muitos jovens fazem nos fins de sema- 
na em volta das lagoas da Beira-Rio 
tem provocado discussões nas redes 
sociais. A matéria explica que o Mi- 
nistério Público recebeu denúncias 
de que no point estaria acontecendo 
crimes como: agressão ambiental, 
poluição sonora, venda de bebidas al- 
coólicas a menores de idade; e coisas 
mais graves, como venda de drogas 
ilícitas e até a prática de atos sexuais 
ao ar livre. Na matéria, o MP solicita 
que a Defesa Civil municipal apure se 
todos esses atos infracionais estão re- 
almente acontecendo no local. Ao ser 
publicada nas redes sociais, a matéria 
causou espanto e até revolta por parte 
de pessoas que se dizem freqüentado- 
res do local. Muitos internautas disse- 
ram que nunca observaram ninguém 
praticando sexo nas imediações da 
Beira-Rio, e que a imagem que mostra 
um casal deitado sobre o capô de um 
carro e foi usada para ilustrar a maté- 
ria não seria na Beira-Rio, mas em um 
evento que acontece na cidade de Cal- 
das Novas. Outro internauta comentou 
que não tem como ter venda de en- 
torpecentes, pois a Beira-Rio, sobre- 
tudo na região das lagoas, está muito 
bem policiada. Sobre as denúncias de 
som muito alto e de agressão ao meio 
ambiente, nenhum internauta comen- 
tou, mas esses são fatos que podem 
ser observados e comprovados por 
qualquer pessoa que passe pelo local 
depois das 22 horas, nos finais de se- 
mana. Agora se é verdade ou não que 
realmente acontece sexo explicito e 
venda drogas, cabe ao Ministério Pú- 
blico e a Defesa Civil investigar. 
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►É UM EX-DETENTO 

PM prende homem com arma e drogas 

Antônio Pinheiro 

Policiais do Destacamento da Polícia 
Militar de Governador Edison Lobão 
fizeram, na tarde de ontem (06), a pri- 

são de Ricardo Alves dos Santos Galvâo. Ele 
estava pilotando uma moto Dafra, de cor pre- 
ta e placa de N0 8803-lmperatriz-MA, com 
documentação irregular. A policia já tinha 
informação de que o mesmo estava residin- 
do há quatro meses na cidade e que estaria 
vendendo drogas. 

Os policiais foram até a casa de Ricardo, 
onde encontraram uma espingarda calibre 28 
e cinco cartuchos, além de uma grande quan- 
tidade de maconha prensada, várias pedras 

de crack e trouxas de maconha embrulhadas 
para venda. A maconha prensada pesou 100 
gramas. Ricardo disse que a droga era para 
uso pessoal e que não vendia a mesma, ape- 
nas fazia a entrega para mulheres no posto 
de gasolina. 

A prisão de Ricardo Alves foi feita pelos 
PMs - sargento Dutra, cabo Oliveira e os sol- 
dados Campos e Jorge. O Destacamento de 
Governador Edison Lobão é comandado pelo 
sargento Oliveira. O mesmo disse que Ricar- 
do já tinha sido preso na cidade de Amarante, 
onde ficou nove meses preso. O acusado foi 
apresentado na Delegacia do 4o Distrito Poli- 
cial, sendo autuado em flagrante por tráfico de 
drogas e porte ilegal de arma de fogo. 

Meio Ambiente 

combate poluição visual 

Operação retirou mais de 75 faixas fincadas ao solo na margem da BR-010, no perímetro urbano de Imperatriz 

Operação realizada na manhã dessa 
quarta-feira (6) pelos agentes ambientais da 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 
e Meio Ambiente (Sepluma) resultou na retira- 
da de, pelo menos, 75 faixas que estavam fin- 
cadas irregularmente nas margens da BR-010 
(Belém-Brasília), na área urbana do município 
de Imperatriz. 

Em entrevista, o secretário José Cleto Vas- 
concelos (Planejamento e Meio Ambiente) in- 
formou à reportagem que durante a operação 
de combate à poluição visual foram utilizados 
dois veículos e quatro agentes ambientais. "É 
um trabalho intenso, sem data e horário, cujo 
objetivo é fazer cumprir a legislação', disse. 

O Código de Posturas do Município de Im- 
peratriz (lei n0 850/97) disciplina no artigo 61 
que "não será permitida a colocação de anún- 
cios ou cartazes quando pela sua natureza 
provoquem aglomerações prejudicais ao trân- 
sito público e prejudiquem os aspectos paisa- 
gísticos da cidade, seus panoramas naturais, 
monumentos típicos, históricos e tradicionais". 

A lei também disciplina que a autoridade 
retirará, sem prévio aviso, mensagens publi- 
citárias expostas em vias públicas, principal- 
mente as que pelo seu número ou má distri- 
buição prejudiquem o aspecto das fachadas. 
Os infratores, observa o artigo 65, do Código 
de Posturas, prevê a apreensão e retirada dos 
anúncios pela Prefeitura Municipal, além do 
pagamento de multa. 

O secretário Cleto Vasconcelos observa 
que a poluição visual contraria o bem-estar 
da população, invadem os espaços públicos, 
banalizam o ambiente, além de distraírem os 
condutores de veículos que diariamente trafe- 
gam pela BR-010, em Imperatriz. 

Estudos comprovam que a poluição visu- 
al causa graves males à saúde, pois agride a 
sensibilidade humana, influencia a mente, afe- 
tando, ainda, mais psicologicamente do que 
fisicamente. "Esse tipo de poluição transgride 
regras básicas de segurança e aniquilam fei- 
ções do aspecto urbanístico das margens da 
BR-010", finaliza. (Da Ascom) 

Depois de Edison Lobão, "Arte e Cidadania 

nas Escolas" vai a Bela Vista |T0) 

Idealizado pelo poeta/cantador Zeca To- 
cantins. o projeto "Arte e Cidadania nas Es- 
colas" vem sendo mantido pela Fundação 
Cultural de Imperatriz (FCI) em parceria com 
a Vara da Infância e da Juventude e Comis- 
sariado de Menores. 

O projeto, como o próprio nome sugere, 
consiste em levar a arte, a ética e a cidada- 
nia às escolas públicas municipais e estadu- 
ais. Desenvolvido há cerca de três anos, o 
projeto tem em sua coordenação Zeca To- 
cantins. que também é coordenador de cul- 
tura da FCI. 

A Fundação Cultural de Imperatriz tem a 
responsabilidade de levar até as escolas mú- 
sicos, cantores, escritores, poetas e artistas 
plásticos, como Tom Neves, que promove 
nas escolas oficinas de pintura que têm re- 
velado bons artistas desta área. 

Por sua vez, a Academia Imperatrizense 
de Letras (AIL) também tem participado ati- 
vamente do projeto, levando alguns de seus 
membros, os quais, em meio a festa dos 
estudantes, sorteia seus livros que são auto- 
grafados entre os alunos premiados. 

Um dos pontos mais importantes do pro- 
jeto é desenvolvido pela Vara da Infância e 
da Juventude, quando o juiz titular Delvan 
Tavares realiza palestras explicativas sobre 

ética e cidadania. 
Para o juiz Delvan Tavares, levar a crian- 

ças e adolescentes noção de cidadania é 
de extrema importânda na formação moral, 
intelectual e profissional delas. "A criança, 
quando recebe noções de cidadania, é afas- 
tada das drogas e dos maus caminhos", afir- 
ma o magistrado. 

O presidente da Fundação Cultural de 
Imperatriz, Antônio Mariano de Lucena Fi- 
lho, destaca que o "Arte e Cidadania nas 
Escolas" tem sido de relevante importância 
para os alunos da rede pública. "Ele tem sido 
abraçado pelo prefeito Sebastião Madeira, 
que tem nos apoiado", diz Lucena. 

Para Zeca Tocantins, o que mais lhe cha- 
ma atenção é o interesse de alunos e profes- 
sores que recebem o projeto. "Temos reve- 
lado muitos cantores, compositores, poetas, 
pintores... Enfim, crianças e adolescentes 
que participam conosco ativamente das ati- 
vidades culturais". 

"O projeto já saiu do município de Im- 
peratriz. Estivemos em Governador Edison 
Lobão e, nesta sexta-feira (8), estaremos, a 
partir das ISh, como toda nossa caravana, 
na Escola Estadual Bela Vista, no povoado 
Bela Vista, a convite de sua diretoria", conclui 
Zeca Tocantins. (Domingos Cezar/ASCOM) 

Ricardo estava pilotando uma moto no momento em que foi preso com as drogas 

Revitalização da Beira-Rio: muro de arrimo a 

vai conter erosão na orla do Rio Tocantins 

A revitalização da Avenida Beira-Rio, re- 
tomada pela gestão municipal em agosto, 
devolverá à área o merecido status de cartão 
postal de Imperatriz. Na primeira fase da obra, 
a construção dos muros de arrimo evitará a 
erosão da orla da avenida, que também será 
calçada de bloquetes e reforçada com guarda- 
-corpo em toda sua extensão na vista para o 
rio Tocantins. 

Outra novidade será a iluminação com fia- 
ção subterrânea e as calçadas ao redor das 
lagoas, agora construídas com bloquetes re- 
tangulares. formando figuras geométricas. "As 
lagoas também serão revitalizadas e ganharão 
ciclovias. O projeto abrange também a recupe- 
ração da camada asfáltica, meio-fios, sarjeta, 
quiosques, quadras esportivas e bancos na 
orla do rio", ressalta o secretário municipal de 
Infraestrutura (SINFRA), Roberto Alencar. 

A obra, orçada em R$ 3,5 milhões, é fruto de 
emenda parlamentar do prefeito Sebastião Ma- 
deira quando ainda era deputado federal. "Aqui 
é um bom exemplo da demora na tramitação 
das verbas públicas, pois essa verba foi soli- 
citada ao orçamento da União ainda em 2008, 
meu último ano como deputado", observou o 

A obra está orçada em R$ 3,5 milhões 

prefeito em uma de suas vistorias ao canteiro 
de obras do local, na semana passada. 

Bairro - Outro beneficio anunciado pelo 
prefeito Madeira é o bloqueteamento das 
ruas do bairro Beira-Rio. região que sofre ano 
após ano com o alagamento provocado pelas 
cheias do rio Tocantins. "Essa obra será reali- 
zada em parceria com o Governo do Estado", 
observa Madeira. 

Aumenta o número de ligações novas à rede 

de energia elétrica em todo Maranhão 

A Companhia orienta que é Importante a padronização prévia da Instalação antes que a equipe faça a ligação 

No período de janeiro a outubro deste ano 
foram atendidas mais de 82 mil ligações novas 
em todo Maranhão. Este fato está atrelado ao 
surgimento de imóveis residenciais, comer- 
ciais, industriais e rurais em todo o estado. 
Para fazer a solicitação do pedido de ligação, 
basta se dirigir a agência de atendimento da 
CEMAR mais próxima, com RG e o CPF, que 
não deve ter contas vencidas no nome do res- 
ponsável. 

A Companhia orienta que é importante a 
padronização prévia da instalação antes que 
a equipe da CEMAR faça a ligação. O clien- 
te precisa ter instalado no imóvel os seguin- 
tes componentes: caixa de medição, disjuntor, 
sistema de aterramento, eletrodutos (anticha- 
mas), condutores, dentre outros acessórios 
que são indispensáveis para o fornecimento 
de energia, que são chamados de "padrão de 
ligação nova". O proprietário tem a opção de 
financiar o padrão com a CEMAR (com o valor 
cobrado na conta de luz) ou pode adquirir o 
material por conta própria. 

O executivo de Rede da CEMAR, Pedro 
Jorge, explica que o padrão de ligação nova 
da Companhia existe para garantir segurança 
e qualidade no fornecimento da energia elé- 

trica. "Às vezes, só falta um pequeno detalhe 
pra completar a ligação: pode ser um disjuntor; 
às vezes um pontalete de ferro que aumenta 
a altura e protege essa fiação externa contra 
carros que passam próximos ao local. Enfim, 
geralmente são coisas básicas, mas que fa- 
zem bastante diferença para qualidade no 
atendimento". 

Caso o solicitante possua uma renda men- 
sal de até meio salário mínimo por pessoa, a 
Companhia poderá, ainda, cadastrá-lo com o 
benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica 
como baixa renda. Basta que apresente o car- 
tão de beneficio social (Bolsa Escola, Bolsa 
Família, vale gás, Pró-Jovem) ou outro docu- 
mento que tenha Número de Inscrição Social 
(NIS). 

A Companhia utiliza o prazo de até três 
dias úteis para a realização de uma vistoria na 
unidade consumidora solicitante para confe- 
rir se a padronização está correta. Prejuízos 
maiores e até acidentes elétricos podem ser 
evitados com medidas simples, por isso a CE- 
MAR recomenda que tanto a instalação elétri- 
ca interna da unidade consumidora quanto o 
padrão externo devem ser feitos por eletricis- 
tas capacitados profissionalmente. 
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Audiência pubUca discutira o câncer de próstata 

A audiência pública acontece na Câmara Municipal de Imperatriz 

Hyana Reis 

Com o objetivo de discutir assuntos rela- 
cionados à campanha "Novembro Azul" 
e ampliar a conscientização a cerca da 

incidência do câncer de próstata na região, 
será realizada hoje (07) uma audiência pública 
na Câmara Municipal de Imperatriz. Uma ini- 
ciativa da Comissão de Saúde e Assistência 
Social da Casa de Leis. 

A presidente da Comissão de Saúde, a 
vereadora Terezinha Soares, afirma que con- 
vocou a audiência pública pela necessidade 
de se discutir o tema com a comunidade e 
pessoas ligadas à área de saúde, para que 
possam ser propostas ações para combater a 
incidência de câncer de próstata, a exemplo 
da audiência realizada em prol da campanha 
"Outubro Rosa", no mês passado. 

Foi convidado a participar da reunião o 
prefeito Sebastião Madeira: a secretária mu- 
nicipal de Saúde, Conceição Madeira; o pro- 
motor de justiça Doutor Rênio; a presidente 
da Associação de portadores de Câncer 
(Ampare), Graça Cortez; além de especia- 
listas da área da saúde de Imperatriz. Tere- 
zinha Soares também confirmou a presença 

de um urologista na sessão. 
A campanha- De acordo com dados do Mi- 

nistério da Saúde, são registrados mais de 50 
mil casos por ano, com o número de mortes 
ultrapassando os 12 mil registros. Por esta ra- 
zão, foi criado na Austrália o Novembro Azul, 
em 2003, e o dia 17 de novembro passou a 
ser o Dia Mundial de Combate ao Câncer de 
Próstata. De acordo com o Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), no Brasil, esse tipo de câncer é 
o segundo mais comum entre os homens (atrás 
apenas do câncer de pele não-melanoma). 

Mesmo o câncer de próstata sendo o se- 
gundo que mata mais homens no Brasil, 44% 
deles nunca foram a um urologista e mais da 
metade sequer já fez um exame de próstata. 
Esse foi o resultado alarmante de uma pes- 
quisa realizada pela Sociedade Brasileira de 
Urologia. 

Por isso, as ações deste ano do Novembro 
Azul visam incentivar a população masculina 
a procurar atendimento médico preventivo. E 
isso é possível se os homens que têm 40 anos 
ou mais reservarem um dia em sua agenda 
para a realização do exame anual. Ele é es- 
sencial para o diagnóstico precoce da doença, 
fator decisivo para o sucesso do tratamento. 

m 

Deputado Léo Cunha 

Deputado Léo Cunha homenageia SEBRAE 

pela realização da Feira do Empreendedor 

Com o objetivo de prestar homenagem 
ao SEBRAE, no Maranhão, pela iniciativa de 
realizar, pela primeira vez, a Feira do Empre- 
endedor na cidade de Imperatriz, o deputado 
Léo Cunha (PSC) solicitou que a Assembléia 
Legislativa envie uma moção de aplausos e 
congratulações à diretoria do órgão no esta- 
do. O requerimento foi protocolado e deverá 
ser votado pelos deputados na sessão desta 
quinta-feira (07). 

Para o deputado, a realização da feira será 
uma grata oportunidade para que os empre- 
sários possam ter acesso a informações im- 
portantes para alavancar ainda mais a econo- 
mia local e de toda a Região Tocantina. "Será 
muito importante para nossa cidade e região, 
pois é uma oportunidade para a abertura de 
novos negócios, e de orientação e apoio para 
a ampliação e inovação nas empresas", disse. 

A feira acontece desde ontem (06) e vai até 
o próximo sábado (09) no Centro de Conven- 
ções, onde tem a expectativa de envolver um 
público de 15 mil pessoas. O evento está na 
sua 7a edição e desde que foi lançado nunca 
havia sido realizado fora de São Luís, mas, 
motivados pela movimentação de outros even- 
tos que já vem ocorrendo em Imperatriz, os or- 
ganizadores resolveram mudar o local da feira 
neste ano. 

"Nossa cidade tem sido palco de vários 
eventos importantes, e por isso tem sido des- 
taque dentro e fora do estado. E a feira do em- 
preendedor é um acontecimento importante 
que vem abrilhantar ainda mais o nosso calen- 
dário", enfatiza Léo Cunha. 

E foi justamente para registrar esse reco- 
nhecimento que o deputado elaborou o reque- 
rimento, que será enviado à senhora Simone 
Lucilia Andrade Macieira, diretora superin- 
tendente do órgão no estado, e também ao 
gerente da unidade regional do SEBRAE em 
Imperatriz, Danilo Borges. 

"Não poderia deixar de destacar esse 
evento, como também de agradecer aos orga- 
nizadores por essa iniciativa que, com certeza, 
atrairá um grande público, a exemplo de vários 

eventos que já acontecem em Imperatriz", res- 
salta. 

Programação 
A programação de feira inclui a realização 

de várias palestras e oficinas voltadas para vá- 
rios tipos de empreendimentos, com enfoque, 
principalmente, na sustentabilidade, inovação 
e inclusão social. 

Entre as oficinas oferecidas estão: oficina 
no campo, culinária, fabricação de iogurtes, 
harmonização de queijos e vinhos, sobreme- 
sas finas. Já as palestras incluem: oportunida- 
des de negócios no sul do Maranhão, cadastro 
positivo de clientes, internet e redes sociais, 
acessibilidade e inclusão social como oportu- 
nidade de negócios, entre outros. 

Toda a programação foi elaborada para 
alcançar diversos públicos, como o produtor 
rural, o microempreendedor, os pequenos e 
microempresários e aquelas pessoas que têm 
um negócio que ainda não está formalizado, 
ou seja, o potencial empresário. 

Nesta quinta-feira, um dos palestrantes 
é o comentarista econômico Paulo Henrique 
Amorim e, na sexta-feira, o cirurgião plástico 
Dr. Robert Rey (O doutor Hollywood), na área 
da beleza. 

Lançada hoje 2a etapa da campanha 

de vacinação contra febre aftosa 

A expetativa é que sejam Imunizadas mais de 7,5 milhões de cabeças de bovinos e buballnos em todo o estado 

Hyana Reis 

A 2a etapa da campanha de vacinação 
contra a febre aftosa em Imperatriz e região 
é lançada oficialmente nesta quinta-feira (07) 
no Parque de Exposições Lourenço Vieira 
da Silva, a partir das 9h da manhã. A ação é 
uma parceria do Sindicato Rural de Impera- 
triz (Sinrural) com a Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SA- 
GRIMA). 

No lançamento estarão presentes os cria- 
dores afiliados ao Sinrural, autoridades muni- 
cipais e demais representantes de entidades 
rurais da região, assim como o secretário da 
Sagrima, Cláudio Azevedo. 

O objetivo do evento é sensibilizar os cria- 
dores de gado da região para a importância 
da vacinação como mecanismo de manuten- 
ção da classificação sanitária de zona livre da 
doença no estado, conquistado no inicio do 
mês de setembro deste ano, de acordo com 
os responsáveis pela campanha. 

A expetativa é que, com esta campanha, 
sejam imunizadas mais de 7,5 milhões de 
cabeças de bovinos e bubalinos em todo o 
Maranhão, segundo levantamento da AGED. 
A meta deve ser alcançada até o dia 30 de 
novembro de 2013, quando será encerrado 
o período oficial de vacinação determinado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). 
A vacina é obrigatória a todos os criadores 

de gado do estado, mesmo que o Maranhão 
tenha sido classificado como zona livre de af- 
tosa, segundo o secretário Cláudio Azevedo. 
"A obrigatoriedade da vacinação permanece, 
assim como em praticamente todos os esta- 
dos brasileiros que conquistaram a zona livre, 
porém, brevemente, esperamos receber a 
certificação internacional de zona livre, o que, 
apesar de não nos eximir do dever de imuni- 
zar o rebanho, nos permitirá exportar nosso 
gado para os principais mercados comprado- 
res de carne do mundo", ressalta. 

Maranhão, zona livre de aftosa- Em se- 
tembro deste ano, a governadora Roseana 
Sarney e o ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Antônio Andrade, as- 
sinaram a Instrução Normativa que certifica 
nacionalmente o Maranhão como Zona Livre 
de Febre Aftosa com Vacinação. 

Juntamente com o Maranhão, foram cer- 
tificados nacionalmente como zonas livres de 
febre aftosa com vacinação os estados do 
Pará, Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Paraíba e Alagoas. A Assembléia 
Geral da Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), que decidirá se os estados re- 
ceberão ou não a certificação internacional 
de zona livre da doença, está marcada para 
acontecer em maio de 2014. 

Rotary Club promove 

Jantar do Bem em Imperatriz 

O Jantar dançante ocorre neste sábado (9) 

Welbert Queiroz 

Com o objetivo de arrecadar fundos em 
benefício de causas sociais, o Rotary Club 
de Imperatriz promove o Jantar do Bem. A 
organização garante para este ano a come- 
moração agitada no Colonial Eventos, com 
um jantar dançante a partir das 22h deste 
sábado (9). 

"Estamos promovendo o Jantar do Bem. 
Este será um jantar dançante em prol de cau- 
sas sociais. O evento será realizado no Co- 
lonial Eventos, a partir das 22h. Estarão reu- 
nidos participando dessa programação cerca 
de 400 pessoas, entre empresários e pessoas 
físicas", explica Mara La-Rocque, coordena- 
dora do evento. 

Segundo a organização do Jantar do Bem, 
a renda arrecadada será destinada a projetos 
filantrópicos do município. Conforme explicou 
a organizadora, essa é uma campanha que 

ocorre todo o ano na cidade com o objetivo 
de incentivar a boa ação para a comunidade. 

"O objetivo é se reunir e se divertir para fa- 
zer o bem. Esse evento faz parte de uma ação 
social, o Natal Rotary, que financia projetos 
sociais em beneficio da comunidade. Em edi- 
ções anteriores, por exemplo, o Rotary já en- 
tregou banheiros e bebedouro a uma creche, 
como também computadores ao Lar Madale- 
na de Canossa", garante Mara La-Rocque. 

Rotary Club 
É um clube de serviço presente em todo o 

mundo. O Rotary é um movimento de estimulo 
à ação profissional e comunitária, ética e res- 
ponsável. Reúne pessoas e famílias com cer- 
tas afinidades e que compartilham momentos 
de companheirismo e de trabalho comunitá- 
rio. O Rotary abriga mais de um milhão de in- 
divíduos em quase duzentos países e regiões 
administrativas. 
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►SEMINÁRIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
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Geral 

Empreendedores da RNiào aprendem a vender para o govenu 

A 

O evento aconteceu no Palácio do Comércio e Indústria de Imperatriz 

Como parte da programação paralela da 
Feira do Empreendedor, o Sebrae Ma- 
ranhão realizou na manhã e na tarde 

dessa quarta-feira (06) o Seminário de Com- 
pras Governamentais para um público forma- 
do por autoridades, secretários estaduais e 
municipais, empresários e imprensa local. O 
objetivo do evento foi mostrar às microempre- 
sas (MPE), empresas de pequeno porte (EPP) 
e microempreendedores individuais (MEI) um 
novo nicho de mercado: as licitações públicas. 

Participaram da solenidade de abertura do 
evento, que aconteceu no Palácio do Comér- 
cio e Indústria de Imperatriz. Cláudio Azevedo, 
presidente do Conselho Deliberativo do Se- 
brae Maranhão e secretário de Estado de Agri- 
cultura, Pecuária e Abastecimento (Sagrima); 
o prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira: o 
prefeito de Estreito. Cícero Morais; os secre- 
tários estaduais Maurício Macedo (Desenvol- 
vimento, Indústria e Comércio) e Jura Filho 
(Turismo); os diretores executivos do Sebrae 
Maranhão, José Morais (Técnico) e Raimundo 
Nonato Corrêa (Administração e Finanças). 

"O acesso às compras públicas é um mer- 
cado extremamente promissor que estimula 
a economia do município, fazendo o dinheiro 
circular e, assim, gerar mais renda e mais qua- 
lidade de vida para as pessoas. É um círculo 
virtuoso, onde todos ganham e a vida de todos 
melhora. É isso que buscamos fazer aqui em 
Imperatriz: estimulamos os pequenos negó- 
cios a crescer por meio de políticas públicas; 
incentivamos o pequeno produtor a produzir e 
compramos a sua produção; damos lugar aos 
pequenos nas licitações da prefeitura, além de 
outras ações. Estimular e dar o aparato para 
que as micro e pequenas empresas apare- 
çam, cresçam e prosperem é tarefa nossa, 
mas a qualificação deve ser almejada pelo 
empresário ou microempreendedor individual 
para que se mantenha no mercado", destacou 
em sua fala o prefeito de Imperatriz, Sebastião 
Madeira. 

Para Cláudio Azevedo, presidente do Con- 
selho Deliberativo do Sebrae Maranhão, que 
acumula o cargo de secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Se- 
minário de Compras Governamentais veio ao 
encontro de empresários de pequenos negó- 
cios que, muitas vezes, não participam de li- 
citações pelo medo advindo da falta de infor- 
mação. 

"É importante destacar que a Lei Geral é 
uma política pública que apoia os pequenos, 
concedendo benefícios diferenciados que 
fortalecem o segmento das microempresas e 
empresas de pequeno porte, fazendo com que 
estes aproveitem as oportunidades do merca- 
do e possam competir no mesmo nivel que as 
médias e grandes empresas. Para tanto, além 
de informação é necessário capacitação. Se 
as MPE forem organizadas na gestão e tive- 
rem um bom produto ou um bom serviço, terão 
vez e força também nos processos de com- 
pras públicas", ratifica. 

Lançada programação para o 

'Dia Nacional da Juventude' em Imperatriz 

Welbert Queiroz 

Cerca de 2000 jovens são esperados 
para participarem do Dia Nacional da Juven- 
tude em Imperatriz, que será celebrado este 
ano na Paróquia Cristo Salvador. O evento 
trás o tema "Juventude e Missão: Jovem. Le- 
vante-se, Seja Fermento". 

"Este é um evento que reúne não somen- 
te aqueles que são membros dos diversos 
grupos de jovens da Pastoral da Juventude, 
mas reúne os jovens em geral. Todos são 
convidados a participar de uma noite bastan- 
te diversificada, pois será uma noite de viver 
a espiritualidade cristã, onde os jovens cele- 
brarão a eucaristia e depois partilharão, de 
uma forma cultural, uma vida de forma que 
agrade ao Senhor, trazendo assim a vida de 
Jesus para a vida do jovem", comenta o bis- 
po da Diocese de Imperatriz, Dom Gilberto 
Pastana. 

O evento começa às 21h. com a cele- 
bração da santa missa. Em seguida, será 
realizada uma vigília para, assim, os jovens 
seguirem a madrugada com apresentações 
musicais, teatrais e de dança. "Estamos 
promovendo esse evento em comemoração 
ao Dia Nacional da Juventude (DNJ). É um 
evento realizado em todo o Brasil. Esse ano, 
temos como tema 'Juventude e Missão: Jo- 
vem, Levante-se, Seja Fermento". Todo ano é 
lançado o tema com 3 meses de antecedên- 
cia para que o jovem possa discutir e refletir 
sobre ele em seu grupo de base", garante 
Hilderson Alves, coordenador diocesano da 

Pastoral da Juventude (PJ). 
O evento, que perdurará toda a madru- 

gada, tem o encerramento às 06h do dia 17 
com uma caminhada pelas ruas de Impera- 
triz até a Igreja Nossa Senhora de Fátima. "A 
caminhada reflete uma missão, póis é uma 
caminhada reflexiva e também anunciadora 
e também solidária. Essa caminhada faz com 
que os jovens voltem para os seus grupos, 
animados, pela graça de Deus a continuarem 
sua missão", espera o bispo. 

O coordenador diocesano da Pastoral da 
Juventude diz que a expectativa é de que 
mais de 1.500 jovens estejam reunidos para 
refletirem juntos nos dois dias de celebração. 
"Esse ano vamos comemorar neste mês, 
nos dias 16 e 17. Geralmente, comemora- 
mos no último domingo de outubro, mas. por 
causa do ENEM, alteramos para essa data. 
O evento é aberto para todos, mas tem um 
foco específico, que é a juventude. Estamos 
esperando em torno de 1.500 a 2.000 jovens 
aqui na Paróquia de Cristo Salvador, quere- 
mos reunir os jovens de toda a diocese neste 
evento", disse Hilderson Alves. 

Dom Gilberto Pastana convida a juventu- 
de a participar do evento. "Convidamos, por- 
tanto, toda a juventude, não apenas os mem- 
bros da PJ, mas também todos os jovens 
membros da igreja a experimentar também 
esse momento de vigília e viverem essa noite 
de reflexão, partilha e também de cultura e 
tomada de consciência, para confraternizar- 
mos e vivermos esse compromisso com o 
Senhor", finalizou. 

Comissão Pró-idosos e Deficientes comemora saldo positivo de suas ações 

Com menos de um mês de funcionamen- 
to. a Comissão Pró-idosos e Deficientes, da 
OAB- Subseção Imperatriz, comemora o sal- 
do positivo de suas ações. Nestas primeiras 
semanas, o grupo realizou palestras sobre o 
Estatuto do Idoso e a Lei da Acessibilidade dos 
Deficientes para alunos dos 8° e 9° anos das 
escolas Governador Archer, SESI e Santos 
Dumont. Além disso, o número de atendimen- 
tos realizados chegou a 4 pessoas por dia e 15 

por semana. 
"Dentre os casos mais freqüentes que 

registramos nos últimos dias, é interessan- 
te destacar a falta de respeito com os idosos 
no INSS; maus-tratos familiares aos idosos e 
denúncias contra alguns colegas que não re- 
passam corretamente o dinheiro aos idosos", 
declarou a presidente da Comissão Pró-idosos 
e Deficientes da OAB- Subseção Imperatriz, 
Márcia Cavalcante. 

Preocupada com esta realidade, a Comis- 
são possui alguns projetos em andamento que 
pretendem ampliar o atendimento aos idosos 
e deficientes que procuram a OAB- Subseção 
Imperatriz. É o caso da criação da Delegacia 
do Idoso, que ficará responsável por preservar 
os direitos dos idosos e apurar crimes contra 
a classe. 

Outro projeto é discutir junto à prefeitura e 
outros órgãos o cumprimento da Lei da Acessi- 

bilidade para as pessoas deficientes. Também, 
o grupo está organizando este mês duas con- 
ferências para reunir órgãos, entidades repre- 
sentativas das duas classes e a sociedade. 

Serviço - Para solicitar os serviços da Co- 
missão Pró-idosos e Portadores de Necessi- 
dades Especiais, os interessados devem se di- 
rigir até a sede da OAB- Subseção Imperatriz, 
durante a semana, em horário comercial. 

QUI 
  

Saravá, Edson Gomes! 

"Não sou da Umbanda, nem do Candomblé, me considero espiritualista." 

Janaina Amorím 

Edson Júnior Gomes sempre teve uma vida difícil. O pe- 
núltimo dos seis irmãos teve que começar a trabalhar ainda na 
infância para ajudar nas despesas da família. "Aos sete anos de 
idade, todos nós tínhamos que vender salgado para ajudar no 
sustento de casa", lembra. Ele foi criado freqüentando a igreja 
e, aos 16 anos. chegou a ser missionário. Porém, uma coisa o 
incomodava: desde cedo começou a ter visões e ouvir vozes. 

A mais marcante aconteceu quando Júnior tinha 14 anos. 
"Tive uma premunição e escrevi que iria morrer", conta. No dia 
seguinte, ele brincava na praia quando começou a se afogar. 
Na tentativa de salvá-lo, o irmão acabou morrendo afogado. 
"Sempre carreguei essa culpa. Comecei a beber, a conhecer 
drogas e outras coisas mais. Depois disso, tentei voltar para 
igreja, mas não deu certo", diz. 

Em uma das festas de amigos, mais um acontecimento 
enigmático. "Uma vez. estava em uma casa de amigos e nós 
já tínhamos bebido muito, fumado maconha e eu apaguei lite- 
ralmente. Escutava as pessoas passando e falando, e eu não 
conseguia mover um dedo sequer. Comecei a pensar que tinha 
morrido", conta. 

"Senti que estivesse em um lugar muito escuro, como se 
fosse uma caverna, muito úmido. Não tinha controle sobre o 
que estava acontecendo. Sentia como se houvesse milhares de 
pessoas e sentia suas dores dentro de mim. Uma coisa muito 
agonizante. Senti uma mão puxando pela mão, me dizendo que 
não era minha hora. Então acordei", descreve. 

Depois desse dia, segundo ele. começou a ter dons medi- 
únicos. "No outro dia, estava jogando baralho e pedi para uma 
amiga puxar uma parta e comecei a falar. Tudo que eu falei 

aconteceu". O interesse por assuntos espirituais começou a ser 
aflorado. 

Edson começou a fazer o curso de filosofia e estudar as- 
suntos ligados à espiritualidade. "Estudei espiritismo de Kardec, 
mas não conseguia ficar dentro do centro espírita Kardecista 
porque sempre achei muito parado. Acho muito interessante a 
doutrina, mas tinha algo que faltava para mim", defende. 

Foi para Brasília, onde visitou o primeiro terreiro de umban- 
da. "Visitei o primeiro terreiro, chamado Tenda de Oxalá. O di- 
nheiro que eles arrecadam na Umbanda é usado para manter 
uma instituição que cuida de idosos", afirma. Freqüentou tam- 
bém o Candomblé. "Fiquei cinco anos no Candomblé. Quando 
fui fazer a obrigação maior do Candomblé para ser Pai de San- 
to. eu tive um sonho com meu Orixá, que é Xangô - representa 
a justiça divina, o rochedo e o raio - pedindo para que não fizes- 
se. Então preferi ficar na Umbanda". 

Entre as experiências nos terreiros, Edson Gomes conse- 
guiu identificar a mão que tinha visto quando desmaiou na casa 
do amigo. "Uma das primeiras entidades com que conversei 
foi Exú e ele me ajudou muito a entender o que estava aconte- 
cendo comigo. Descobri que era dele a mão que me puxou da 
caverna", acrescenta. 

Hoje, ele não freqüenta nenhuma igreja. Para Júnior, a idéia 
de que tudo é mercadoria acabou penetrando nas religiões e 
isso o afastou. "Hoje, não estou com nenhum terreiro, mas não 
largo meus orixás, faço minhas obrigações. Posso dizer que 
estou enquadrado dentro de um sincretismo religioso, acredito 
muito na Bíblia. Me considero uma pessoa espiritualista". 

As religiões afrodescendentes surgiram no Brasil na época 
da colonização. Muitos historiadores defendem, inclusive, que 
a umbanda é a religião brasileira mais antiga. O preconceito em 

tomo delas surgiu da imposição do catolicismo. "Para justificar 
a escravidão, a igreja dizia até que o negro não tinha alma", 
acrescenta Edson. 

Os escravos eram proibidos de exercer seus costumes reli- 
giosos. "Tudo que eles faziam era considerado coisas do inimi- 
go". Para poder praticar sua fé, os negros adoravam aos seus 
deuses por meio de santos católicos. Daí surgiu a umbanda e 
as demais. "Com a abolição da escravatura, que os negros 
começaram a produzir dinheiro, a pagar dizimo, 'passaram a 
ter alma'", complementa Júnior. "Começaram" a ter alma, mas, 
como herança histórica, até hoje são orientados a exercer a fé 
alheia. 
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Programação do mês 

08/11 - Palestra 
Público; Idosos 
Horário; 8h 
Local: Auditório da Secretaria de Saúde 

14/11 - Panfletaqom (Dia do Diabetes 
Local; Em frente à Atenção Básica 
(Antiga Secretaria de Saúde) 
Horário: 8h 

22 e 23/11 - Palestra 
Local: Honda Motoca 
Horário: 8h 

29/11 - Palestra 
Público; Taxistas e mototaxistas 
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DROGARIA DROCASOL (RUA LUIS DOMINCUES. 1565-CENTRO) 
DROGARIA JUÜNE (RUA BOM JESUS, 765-SANTA RITA) 

DROGARIA BIFARMA (RUA RUI BARBOSA, 775-A V.REDENÇAO II) 
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Tatuagem de Namoro 

Como prova de amor, minha amiga tatuou o nome de seu namorado Caio no braço, mas 4 
meses depois o relacionamento terminou e veio me pedir conselho: 

— O que eu faço agora? 

— Completa a frase uai, "Caio, mas depois levanto". 
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CAÇA-PALAms 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Anita afirma a Julia e Serguei que ama Ben e não ficaria 
com seu irmão. Martin faz sucesso no teste para o musical de Meg e 
Giovana. Sofia e Flaviana preparam a apresentação do novo visual de 
Zelândia no festival de quitutes. Sofia coloca em prática seu plano para 
afastar Meg da família e insinua para Vera que a menina é irresponsável 
com sua gravidez. Caetano pede que Abelardo vigie Bernardete. Pauli- 
no questiona Vítor sobre seus sentimentos por Clara. Martin se insinua 
para Meg, que gosta de provocar Ben. Zelândia surpreende a todos 
com o novo visual, e Luciana sente ciúmes de Ornar. Antônio se irrita 
com Fulano, e Pedro desconfia de que o menino agrediu o cachorro. 
Vera cobra de Meg que vá à consulta médica fazer o pré-natal. Abelardo 
vê que Bernardete sente saudades de Caetano e pensa em desfazer o 
mal-entendido entre eles. Zelândia confronta Maura com sua nova apa- 
rência. Pedro divide com Frédéric suas suspeitas contra Antônio. Vera 
vê Caetano no festival de quitutes. Abelardo conta para Bernardete que 
Caetano não tem outra família. Antônio pede ajuda a Anita para encon- 
trar seu pai biológico e diz que a busca deve ser um segredo. 

Joía Rara 
Globo, 18h15 - Pérola diz a Amélia que às vezes seus sonhos se tomam 
realidade. Arlindinho encontra Mundo ferido. Manfred diz a Benito que 

deve haver um traidor entre eles. Rubens avisa o estado de saúde Mun- 
do é grave e nâo sabe se ele vai resistir. Pérola chora e diz aos pais que 
seu tio precisa dela. Franz telefona para o Brasil e fica sabendo sobre o 
acidente com Mundo. Amélia diz a Sonan que eles precisam voltar para 
o Brasil. Manfred informa à família Hauser que Franz está voltando dos 
Himalaias. Franz. Amélia e Pérola visitam Mundo no hospital. 

Além do Horizonte 
Globo, 19h30 - William hesita em acompanhar Lili na procura pelos de- 
saparecidos. Rafa encontra Líder Jorge, que fala sobre o grupo em bus- 
ca da felicidade a que Paulinha pertence. Edu exige que Nilson o leve 
até a mata á noite, e o menino se aconselha com Vó Tita. William pede 
para Guto localizar o endereço de onde sua tia mandou as mensagens 
para Marion. José arruma o bar para o show de Selma. Nilson leva seu 
passageiro até os limites da mata e o espera no barco. Edu encontra 
Kleberem um depósito secreto. Ana Rita discute com Fátima. Keila per- 
cebe os olhares de Matias para Celina. José descarta o autógrafo de 
Selma. Keila dança com um homem no bar e deixa Kleber enciumado. 
Lili decide seguir William e pede emprestado o carro de Priscila. Marce- 
lo reclama da noiva para Álvaro, e ele o convida para sair. O motoboy 
segue Rafa até a praia e depois de volta à livraria. O vendedor da livraria 
entrega a Rafa o endereço de um local. Guto descobre o endereço de 

onde Tereza enviou as mensagens para Marion e entrega para William. 
Lili segue William. William se decepciona ao encontrar o endereço dado 
por Guto. Rafa chega ao local para a reunião e vê Líder Jorge. 

Amor à Vida 
Globo. 21h00 - César começa a acreditar na história de Edith. Félix 
pega mais um empréstimo no banco e superfatura uma compra do 
hospital. Márcia reconhece Efigênio e decide contar para Bruno. Ninho 
ameaça Paloma para que ela nâo tente separá-lo de Paulinha. Michel 
pede que Patrícia conte por que ela o abandonou. Natasha revela que 
é irmã de Nicole. Ninho compra roupas novas para Paulinha e a leva 
ao cabeleireiro para mudar seu visual. Thales contraria Leila e manda 
Natasha se mudar para a casa de Nicole. Neide nâo deixa Rafael vi- 
sitar Linda. Daniel reclama do sobrepeso de Perséfone. Carlito entra 
pela janela do quarto de Marijeyne e acaba ficando preso do lado de 
fora. Félix reata com Anjinho. NiKo afirma que Eron pode levar Amarilys 
para casa. Michel e Patrícia passeiam como amigos pelas ruas de Sâo 
Paulo. Paulinha chega em casa com seu novo visual, e Bruno se sur- 
preende. Elias acompanha Gina até sua casa, e Herbert vai ao encontro 
da moça. Bruno conta para César que encontrou o dono do bar onde 
Paloma teve Paulinha e afirma que ele pode confirmar que foi Félix 
quem tirou a bebê da irmã. 

'P Áries 21-03/19-04 
Você mostra grande originalidade e versatilidade em 
seu trabalho, pois a Lua entra no circuito e se asso- 
cia a Vênus e Plutâo. Aspectos subestimados pelas 
pessoas sâo bem trabalhados por você. que sabe 
agrega valor a eles! 

tí Touro 20-04/20-05 
Seu lado intelectual e reflexivo é aguçado pela con- 
junção da Lua, que entra em sua nona casa, com 
Vênus e Plutâo. Você se sente motivada pelos es- 
tudos e se empenha na busca por resultados. O dia 
favorece as realizações! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Ao entrar em sua oitava casa. a Lua se associa a Vê- 
nus e Plutâo. despertando seu desejo por renovação 
e sua agilidade. Perceba que as respostas que você 
busca estão dentro de si mesma. Receba o que o 
mundo lhe oferece! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Os laços afetivos ganham destaque, pois a Lua se 
associa a Vênus e Plutâo em sua sétima casa. Nu- 
tra-se da força e da paz que as relações pessoais 
lhe oferecem, pois isso lhe fortalecerá para encarar 
os desafios cotidianos! 

Si Leão 23-07 / 22-08 
Sua criatividade e cooperação nos trabalhos em 
equipe ganham força com a conjunção Lua-Vênus- 
-Plutâo em sua sexta casa. O futuro das parcerias 
podem criar bases, portanto ajude colegas e mergu- 
lhe de cabeça nos desafios! 

TR? Virgem 23-08/22-09 
Os prazeres e alegrias em grupo são ressaltados 
pela entrada da Lua em sua quinta casa. Permita-se 
curtir a vida social, namorar e explorar a sexualida- 
de. Transborde essa animação e prazer para outras 
áreas de sua vida! 

Libra 23-09/22-10 
Ao entrar em sua quarta casa, a Lua ressalta a vida 
no lar. A conjunção com Vênus e Plutâo fortalece os 
vínculos familiares e lhe estimula a otimizar rotinas 
de modo criativo. Seja sábia ao lidar com os desafios 
de convívio! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Sua habilidade em lidar com as pessoas lhe coloca 
em evidência nos meios do qual que faz parte. Pro- 
jete sua imagem em todas as áreas da vida, apro- 
veitando este seu momento de popularidade. Saiba 
tirar proveito dele! 

y Sagitário 22-11 / 21-12 
Sua vida financeira fica instável com a entrada da 
Lua em sua área material. Você tem sido mais dinâ- 
mica com as finanças e isso lhe deixará mais livre 
para gastar seu dinheiro. Mas seja responsável, zele 
pelo equilíbrio! 

VS Capricórnio 22-12 /19-01 
Uma maior intensidade emocional é trazida pela en- 
trada da Lua em seu signo e pela associação com 
Vênus e Plutâo. Você demonstra paixão por seus 
objetivos, mas procure controlar essa intensidade 
em certos ambientes! 

W Aquário 20-01/18-02 
Doses de ansiedade podem tomar conta de você, 
neste dia em que a Lua entra em sua área de crise, 
trazendo à lona inquietações. Busque atividades re- 
laxantes, como estar em contato com a natureza ou 
escutar músicas! 

K Peixes 19-02/20-03 
Sua presença se destaca na vida social, pois a 
Lua se associa a Vênus e Plutâo em sua área de 
amizades hoje. Mas não se deixe enganar pelas 
aparências, sobretudo com quem não conhece. 
Se abra somente com pessoas de confiança! 
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"Na hora que a gente se mexe, a cadeira cai no buraco. Quando chove, a sala fica toda molhada. A gente tem que se 
afastar para frente, se desviando dos buracos. Fica todo mundo amontoado. Tem que fazer um grupo para se desviar 
dos buracos no chão e das goteiras ", descreveu um estudante que não quis se identificar. 

a Bronca# 

A voz da comunidade 

Buracos por toda parte: alunos reclamam 

da falta de estrutura em escola municipal 

Janaina Amorim 

O registro fotográfico feito pelos próprios 
alunos mostram os buracos no chão 
e telhado da sala de aula. Em dias de 

chuva, as goteiras obrigam os estudantes a se 
amontoarem para não se molhar. Quando há 
sol, o reflexo da luz no rosto atrapalha a visua- 
lização do quadro. Essas são as condições de 
uma das maiores instituições de ensino muni- 
cipal no bairro Vila Nova: a escola Machado 
de Assis. 

"Na hora que a gente se mexe, a cadeira 
cai no buraco. Quando chove, a sala fica toda 
molhada. A gente tem que se afastar para fren- 
te, se desviando dos buracos. Fica todo mundo 
amontoado. Tem que fazer um grupo para se 
desviar dos buracos no chão e das goteiras", 
descreveu um aluno que não quis se identifi- 
car. "É ruim assistir aula com o sol batendo no 
rosto", acrescenta. 

De acordo com ele, são seis salas na es- 
cola e, na maioria, há buracos espalhados 
pelo piso. Parte dos ventiladores e lâmpa- 
das não funciona. O estudante conta ainda 
que não há porta no banheiro masculino e 
em um deles falta até o vaso sanitário. "Não 
tem papel higiênico, não funciona a descarga. 
Em um dos banheiros não tem vaso. É só um 
cano", detalha. 

A quadra do colégio é freqüentada por usu- 
ários de drogas. Por isso, muitos têm abando- 
nado as aulas de educação física. "A quadra é 
usada por maconheiros (SIC). Já encontraram 
até camisinha lá. Teve uma mãe que disse que 
não ia deixar o filho fazer educação física por 
causa dessas coisas", afirma. 

Outro problema é em relação à sala de in- 
formática, que até existe, porém não é utiliza- 
da. A justificativa dada pela direção do colégio, 
conforme o estudante, é por não ter internet. 
Mas não é só isso que falta na instituição de 
ensino: segundo o Portal da Transparência, o 
Município recebeu entre os meses de julho e 
agosto R$ 2.596.272,00 para a merenda esco- 
lar, no entanto, nem sempre há lanche no Ma- 
chado de Assis. "Quando falta, eles não dizem 
para gente o porquê", completa. 

A realidade não é exclusiva de Imperatriz. 
Um estudo desenvolvido pela Unesco revela 
que o Brasil investe pouco nas séries iniciais 
do Ensino Fundamental. Conforme o trabalho, 
no pais são investidos 1.159 dólares por alu- 
no/ano, enquanto no Chile esse valor chega a 
2.120 dólares. 

A pesquisa aponta também para questões 
de infraestrutura nas instituições de ensino: na 
zona urbana quase 30% das salas de aula são 
deterioradas. No Brasil, mais de 10% dos alu- 
nos estudam em escolas que não dispõem de 

água potável. Diante da situação, o que os es- 
tudantes do Machado de Assis querem é muito 
pouco: condições mínimas de aprendizagem. 
"Queríamos que eles arrumassem a sala e o 
telhado", solicita. 

A diretora da escola. Ana Mélia Santana, 
reconheceu a falta de estrutura e alegou que o 
prédio é alugado e o dono se nega a fazer uma 

reforma. "A escola Machado de Assis funciona 
em um prédio alugado. O dono entende que 
quem deve reformar é a Prefeitura. Já a Prefei- 
tura não pode reformar porque o prédio não é 
dela. Não é uma estrutura boa, mas podemos 
fazer nada. Está sendo construída uma escola 
muito boa. onde vamos passar a funcionar. Em 
janeiro é a inauguração", informou. 

Buracos espalhados no piso da escola 
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Alunos dizem que a situação tem prejudicado o aprendizado Quando chove, estudantes ficam amontoados para se desviarem das goteiras 
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Empresa é condenada a indenizar por fechamento de faculdade 

A Veredas Empreendimentos Educacionais foi condenada a 
pagar um total de R$ 27.900 de indenização por danos morais 
a três ex-alunos da Faculdade Veredas, de Conselheiro Lafaie- 
te. O estabelecimento de ensino, de sua propriedade, encerrou 
suas atividades, com a conseqüente transferência dos alunos 
para outra instituição. A decisão é da 15a Câmara Cível do Tri- 
bunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). 

A.A.C., A.P.C.J. e C.D.M. narraram nos autos que já ha- 
viam cursado três períodos do curso de Comunicação Social 
na Faculdade Veredas quando, no início do segundo semestre 
de 2006, foram informados do encerramento das atividades da 
instituição. Os alunos foram transferidos para o mesmo curso, 
na Unipac; porém, ali a ênfase do curso de Comunicação Social 
era em jornalismo. 

Sentindo-se prejudicados pelo fechamento da instituição, e 
afirmando que o jornalismo não era a ênfase do curso de Co- 
municação Social que cursavam na Veredas, eles entraram na 
Justiça contra a empresa, pedindo indenização por danos mo- 
rais e ressarcimento dos danos materiais - valores pagos pelos 
períodos cursados e gastos com transporte até a faculdade. 

Em Primeira Instância, a empresa foi condenada a pagar R$ 
9.300 a cada um dos ex-alunos pelos danos morais sofridos. 
Condenou-a, ainda, a indenizá-los pelos danos materiais. 

Inconformada com a decisão, a empresa recorreu, alegando 

que encerrou suas atividades garantindo a transferência de seus 
alunos para outra instituição de ensino, a Unipac, por meio de 
parceria firmada com esse estabelecimento. Afirmou ainda que os 
autores da ação não perderam os valores investidos nos semes- 
tres cursados, pois poderiam aproveitar as matérias na Unipac. 

A instituição sustentou também que não poderia ser respon- 
sabilizada pelo fim dos serviços prestados, pois só encerrou 
suas atividades por motivo de força maior. E sustentou que os 
danos morais eram indevidos, pelo fato de os alunos terem po- 
dido dar continuidade ao curso que freqüentavam. 

No que se refere aos danos materiais, a instituição acres- 
centou que não havia comprovação de que os três ex-alunos 
estavam em dia com o pagamento da faculdade, por isso ar- 
gumentou que, caso a condenação se mantivesse, deveria ser 
apurado, em fase posterior, o real valor a ser ressarcido aos 
autores. E pediu que, se condenada, o valor da indenização 
fosse reduzido. 

Curso cancelado 
Os três alunos também recorreram da decisão, pedindo o 

aumento do valor da indenização por danos morais e pleite- 
ando também que os sócios da empresa fossem incluídos no 
polo passivo da ação. O pedido visava a responsabilizá-los 
de forma solidária, subsidiária ou sucessiva pelo pagamento 

das indenizações. 
O desembargador relator, Antônio Bispo, ao analisar o pedi- 

do sobre a inclusão dos sócios na ação, observou que os alu- 
nos não trouxeram prova de que a empresa ré estivesse se 
desfazendo de seu patrimônio para beneficiar seus sócios. Por 
isso não acatou o pedido, sendo seguido pelos desembargado- 
res Paulo Mendes Alvares e Maurílio Gabriel. 

Na avaliação do relator, ficou demonstrado que as matérias 
cursadas na Veredas seriam aproveitadas na Unipac. Nos au- 
tos havia também comprovantes de pagamento de transporte 
escolar, por parte dos alunos, correspondente a todos os perí- 
odos cursados. "Se algumas das matérias cursadas foram re- 
aproveitadas, o custo do transporte e o próprio custo do curso 
não pode ser ressarcido pela apelante/ré aos apelados/autores, 
sob pena de enriquecimento sem causa destes", ressaltou o de- 
sembargador. Assim, definiu que os danos materiais deveriam 
ser decotados da condenação. 

Quanto aos danos morais, o relator ressaltou que os três 
alunos não poderiam responder pela péssima administração da 
empresa. "De fato, ter o curso cancelado, e ainda, freqüentar 
faculdade cuja ênfase não é a escolhida inicialmente pelos ape- 
lados/autores. gera sim o dever de indenizar". Julgando o valor 
fixado em Primeira Instância adequado, manteve a sentença 
neste ponto. 
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►DISTRITO INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ 

Segunda etapa da construção começa até fevereiro 

As obras de construção da 2* etapa do 
Distrito Industrial de Imperatriz devem 
ser iniciadas a partir de fevereiro do 

próximo ano. A previsão foi anunciada pelo 
secretário de Estado do Desenvolvimento, In- 
dústria e Comércio. Maurício Macedo, a em- 
presários, durante apresentação do projeto, 
ocorrida na manhã dessa quarta-feira (6), na 
sede da Associação Comercial e Industrial de 
Imperatriz (ACII). O secretário também parti- 
cipa da abertura da Feira do Empreendedor, 
representando a governadora Roseana Sar- 
ney. 

Participaram da reunião, o presidente da 
ACII, Euclides Viêra; o prefeito de Imperatriz. 
Sebastião Madeira; o presidente da CDL de 
Imperatriz, Francisco Brasil; o secretário Ad- 
junto de Desenvolvimento Econômico, David 
Braga Fernandes, além de empresários do 
município. 

Com uma área de 70 hectares, divida 
em 50 lotes, a segunda fase do Distrito nas- 
ce com um novo conceito, o de Condomínio 
Empresarial. Neste contexto, o espaço passa 
a contar com lotes mais definidos e distribu- 
ídos, dentro de um zoneamento urbano para 
atender a demanda não só de indústria, mas 
de diversos setores empresariais, como co- 
mércio e serviços. 

Vários fatores diferem o Dl do Condomí- 
nio Empresarial. Entre as quais, a criação de 
um centro administrativo, serviços de vigilân- 

cia, espaço para instituições ligadas ao setor 
empresarial, a administração em forma de 
condomínio, que será gerida pelo governo em 
conjunto com os empresário, e o principal: o 
licenciamento ambiental prévio. 

"Estamos aqui, apresentando aos empre- 
sários a segunda fase do distrito, que passa a 
ter uma nova modelagem. Então, nós vamos 
prover ao empresário uma área com infraes- 
trutura adequada, preços subsidiados, ga- 
rantindo assim as condições para estimular 
a implantação dos empreendimentos em Im- 
peratriz", disse o secretário Maurício Macedo. 

O prefeito de Imperatriz, Sebastião Madei- 
ra, elogiou o projeto. "Acho que esta é uma 
noticia boa para Imperatriz", disse o prefeito, 
ao reafirmar a parceria com o Governo do Es- 
tado, visando atrair mais empreendimentos 
para o município. Como exemplo, citou a pos- 
sibilidade da implantação de uma fábrica de 
calçados em Imperatriz. 

O presidente a ACII, Euclides Viêra, afir- 
mou que a entidade foi uma das percussoras 
na reivindicação de um distrito industrial no 
município. "Ficamos bastante satisfeitos em 
ver que esse projeto está progredindo e se 
ampliando. A idéia de criação de um condo- 
mínio empresarial para gerir esse espaço é 
bastante sensata e torcemos para que dê cer- 
to. A ACII é parceira da Sedinc nesse projeto. 
Estamos prontos para colaborar no que for 
necessário", disse Euclides Viêra. 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

50* BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 
(l-r BC/1919) 

•batalhAo capitAo-mor .viomz barreto" 

NOTA PARA DIVULGAÇÃO 
(RETIFICAÇÃO) 

LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRPNR 21 
LASG (160103) 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESIGNADA E AUTORIZADA PELO SR 

COMANDANTE DO 50° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (50° BIS), 

INFORMA AOS INTERESSADOS QUE HAVERÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DEPREÇOS NR21/2013, NO DIA 13 

DE NOVEMBRO DE 2013. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E 

LIMPEZA AS 08:00 HORAS. O EDITAL ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE 

WWW.ÇQMPRASNET.GOV.BR - CONSULTA - AVISO DE LICITAÇÃO - INFORMAR 

O NÚMERO DA LICITAÇÃO (212013)- PREGÃO ELETRÔNICO - E UASG (160103), 

PARA MAIORES INFORMAÇÕES POR MEIO DO TELEFONE (99) 3523 1331, NO 

SETOR DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS DO BATALHÃO. 

IMPERATRIZ, 25 DE OUTUBRO DE 2013. 
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Seduc promove formação 

continuada em educacão sexual 

Com a finalidade de capacitar professores 
e a comunidade escolar no trato de temáticas 
transversais, como sexualidade, gravidez na 
adolescência e direitos humanos, teve início 
nessa quarta-feira (6). no auditório do Hotel 
Holiday Inn, a "Formação Continuada em Edu- 
cação Sexual para Professores e Técnicos da 
Rede Pública Estadual de Ensino". 

A capacitação é uma iniciativa da Secre- 
taria de Estado da Educação (Seduc), por in- 
termédio das secretarias adjuntas de Ensino 
(SAE), Projetos Especiais (SAPE) e Regionais 
de Educação (SARE). 

Além de São Luís, o evento, que ocorre até 
a sexta-feira (8), é realizado, simultaneamen- 
te, nas cidades-polos de Bacabal, Barra do 
Corda. Caxias, Imperatriz, Itapecuru e Santa 
Inês. atingindo um público de 322 professores 
e técnicos das 19 Unidades Regionais de Edu- 
cação (UREs), abrangendo os 217 municípios 
maranhenses. 

A formação tem como objetivo promover 
discussões sobre a sexualidade no currículo 
escolar, na perspectiva de construção de no- 
vos olhares sobre a diversidade sexual, bem 
como de sensibilização para a importância de 
sua transversalização nas disciplinas curricu- 
lares e na proposta pedagógica das unidades 
de ensino. 

Rosyene Cutrim, da Superintendência 
de Modalidades e Diversidade Educacional 
(SUPEMDE/Seduc), explica que a formação 
busca ainda a desconstrução de preconcei- 
tos arraigados e a construção de um discur- 
so mais plural e incfusivo em sala de aula. 
"A temática da sexualidade é carregada de 
tabus e preconceitos historicamente arraiga- 
dos, e que durante a formação precisam ser 
sensibilizados e desconstruidos. O papel da 
formação é. sobretudo, trabalhar as temáticas 
relacionadas ao campo da sexualidade numa 
perspectiva de direitos humanos, que devem 
ser protegidos e promovidos pelo educador", 
ressaltou. 

No mesmo sentido, a técnica da Super- 

Rosiene Cutrim fala sobre a importância da discussão de temas 

visão de Currículos, Nilza Bayma, destaca a 
importância de trazer esses temas à sala de 
aula. "A sexualidade faz parte de toda a nossa 
vida. de modo que a escola não pode se furtar 
da promoção, orientação e discussão dessa 
temática", afirmou. 

Ela explica que após esta formação inicial, 
os professores e técnicos capacitados atua- 
rão como multiplicadores em suas escolas. 
"Cada participante da capacitação recebeu 
materiais que permitem e incentivam a mul- 
tiplicação dos temas abordados em sala de 
aula e com os demais profissionais de sua es- 
cola, contribuindo para o debate constante e 
embasado", informou. 

Para a professora de Língua Portuguesa 
da rede estadual, Priscila Silva, é grande a 
expectativa de aprendizado durante a capa- 
citação. "A sexualidade e sua discussão em 
sala de aula ainda é considerado um grande 
tabu. É importante ter espaços de discussão 
e aprendizado como esse. que nos tragam 
segurança e propriedade. Espero sair deste 
encontro mais preparada ao diálogo com os 
estudantes", revelou. 

Ao final do evento, os participantes de 
cada polo deverão formular um projeto ou ofi- 
cina pedagógica, para utilização em sala de 
aula, que deverá transmitir na prática os co- 
nhecimentos e discussões realizadas durante 
a capacitação. 

Roseana tem encontro com Ideli Salvatti e prefeitos 

e inaugura Complexo Parnaíba nesta quinta (7) 

A governadora Roseana Sarney tem na 
agenda desta quinta-feira (7) dois compromis- 
sos que devem marcar época no Maranhão. 
Primeiro, participa o Encontro com Prefeitos 
e Prefeitas do Maranhão, ao lado da ministra- 
-chefe da Secretaria de Relações Institucio- 
nais, Ideli Salvatti; dos ministros do Turismo. 
Gastão Vieira; e de Minas e Energia, Edison 
Lobão, entre outras autoridades, às 9h, no Es- 
paço Renascença. Depois, prestigia a inaugu- 
ração do Complexo Parnaiba, às 14h, no mu- 
nicípio de Santo Antônio dos Lopes (a 300 Km 
de São Luis). 

No Encontro com Prefeitos e Prefeitas do 
Maranhão, técnicos de 17 Ministérios e órgãos 
federais, entre os quais a Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa), Controladoria-Geral da 
União (CGU), Caixa Econômica, Serviço Bra- 
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre- 
sas (Sebrae) e Banco do Brasil estarão à dis- 
posição para esclarecer dúvidas dos gestores. 

"A ministra vem ao Maranhão coordenar 
esse importante trabalho da Presidência da 
República, que é o de levar informações aos 
gestores municipais sobre as mais diversas 
áreas. Esses esclarecimentos vão garantir 
mais parcerias e recursos aos municípios, 
além de oferecer resoluções para questões 
que estão emperrando convênios com o Go- 
verno Federal", declarou Roseana Sarney so- 
bre o primeiro evento do dia. 

A expectativa é que prefeitos, vices e se- 
cretários municipais participem do Encon- 
tro. "Esta será uma oportunidade importante 
para que os gestores possam buscar dados 
detalhados de interesse de suas regiões es- 
pecíficas com os principais ministérios. Tenho 
certeza de que o resultado dessa parceria 
entre o governo federal e os municípios será 

fundamental para qualificar a gestão pública e 
aumentar o repasse de verba federal às cida- 
des", afirma Ideli. 

O objetivo é intensificar as orientações 
aos gestores sobre os programas, as ações 
e as linhas de financiamento disponíveis para 
os municípios. Além disso, prefeitos, vice-pre- 
feitos, secretários e assessores participam de 
palestras e recebem atendimento individual de 
técnicos de ministérios nas Salas de Atendi- 
mento. 

Segundo a ministra Ideli Salvatti. o En- 
contro tem o objetivo de dar continuidade às 
informações repassadas sobre as principais 
políticas públicas do Governo Federal, que fo- 
ram apresentadas no Encontro Nacional com 
Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado em ja- 
neiro, com a presença da presidenta da Repú- 
blica. Dilma Rousseff, e de todos os ministros 
de Estado. 

Os encontros estão sendo realizados em 
todos os estados do pais. O primeiro foi em 
Sergipé, seguido por Mato Grosso do Sul, 
Espírito Santo, Mato Grosso, Rio de Janeiro. 
Piaui, Rio Grande do Norte. Pará, Paraná, Ce- 
ará. Tocantins. São Paulo, Minas Gerais, San- 
ta Catarina. Acre. Rondônia. Goiás. Paraíba, 
Alagoas. Amazonas. Roraima, Amapá e Rio 
Grande do Sul. Nesta sexta-feira (8), por cau- 
sa do grande número de municípios, ocorrerá 
uma nova edição em São Paulo. 

Na programação do Encontro no Mara- 
nhão. estão previstas palestras sobre políticas 
para a Saúde e a Educação. Os prefeitos e 
suas equipes ainda terão acesso aos Espaços 
de Atendimento, onde os técnicos dos princi- 
pais ministérios do governo federal darão in- 
formações personalizadas para esclarecer as 
dúvidas de cada município. 

(99) 3525-7215 / 3154-3237 / 9757-0544 

www. centra/alarme, com. br / centralalarme@hotmail. com 

Rua Rio Grande do Norte. 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhào 
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Dilma envia ao Congresso projeto que cría cotas raciais em concursos públicos 

mmaa 

Projeto Debate 

A presidenta Dilma Rousseff enviou ao Congresso projeto de lei, em ca- 
ráter de urgência constitucional, que destina 20% das vagas em concursos 
públicos federais para negros. Ela disse que o projeto é um convite para que 
os Poderes Legislativo e Judiciário além dos estados e municípios também 
façam normas nesse sentido. "A sociedade brasileira tem que arcar com as 
conseqüências do longo período escravocrata", disse a presidenta. 

Medida 

Segundo Dilma, o regime de urgência do projeto garan- 
te que o debate sobre o tema seja amplo e intenso, mas, 
também, célere. "Nós queremos, com essa medida, iniciar 
a mudança na composição racial dos servidores da ad- 
ministração pública federal, tornando-a representativa da 
composição da população brasileira". A urgência constitu- 
cional estabelece prazo de 45 dias para votação do projeto 
na Câmara e o mesmo período para o Senado, caso con- 
trário tranca a pauta da Casa e proíbe a votação de outra 
matéria. 

A medida foi assinada durante a abertura da 3a Conferência Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial. Na ocasião, a presidenta anunciou que co- 
munidades quilombolas terão prioridade no recebimento de profissionais do 
Programa Mais Médicos. "Nós estamos colocando comunidades quilombolas, 
junto com os distritos indígenas, como locais privilegiados e prioritários para 
receberem médicos do Mais Médicos", anunciou a presidenta. No evento, Dil- 
ma informou também que o Ministério da Saúde terá uma instância específica 
para coordenar as questões voltadas para a população negra. Maria Júlia No- 
gueira, representando o Conselho Nacional da Promoção da Igualdade Racial, 
ressaltou no evento que 51% da população brasileira se declaram negra ou 
parda. "É um grande desafio consolidar a democracia combatendo as desi- 
gualdades sociais e raciais", disse. 

Estudos 

Segundo Maria Júlia, estudos indicam que o jovem ne- 
gro corre quatro vezes mais risco de ser assassinado do 
que o branco. "O genocídio da juventude negra no Brasil é 
outro grande problema que precisa ser combatido", cobrou. 
Em seu discurso, a presidenta Dilma disse que o governo 
federal dará respaldo ao Plano Juventude Viva, atuando na 
articulação com ministérios, governos estaduais e Judiciá- 
rio "no sentido de assegurar que haja de fato um foco nessa 
questão". 

Conferência 

A 3a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial reúne, até quinta-feira (7), 1.400 representantes de todos os estados e do 
Distrito Federal, entre convidados, membros do Poder Público e da sociedade civil, para debater as políticas de enfrentamento ao racismo e de 
promoção da igualdade. No evento, a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros, lançou ainda um guia 
para implementação do Estatuto da Igualdade Racial para que os órgãos, estados e municípios saibam como aplicar a norma. 

Defensoria Pública firma compromisso para participação de modelos negras no Fashion Rio 

PUBLICA 

Discriminação 

o 

De acordo com a defensora pública Larissa Davidovich, organizações 
ligadas à luta pela igualdade racial denunciaram a discriminação no evento 
de moda. "O que a gente ouviu por parte dessas entidades associativas foi 
que as modelos afrodescendentes estavam sendo excluídas. Haveria uma 
diminuição muito grande na participação dessas modelos negras nesses 
eventos, principalmente organizados pela empresa Luminosidade", disse. 
Larissa lembra que, até o ano passado, um Termo de Ajustamento de Con- 
duta (TAC), firmado em São Paulo, estabelecia a participação de pelo menos 
10% de modelos negras no São Paulo Fashion Week, organizado pela mes- 
ma empresa do Fashion Rio. 

Fiscalização 

Compromisso 
As grifes que participam do Fashion Rio, que começou no 

Pier Mauá, na capital fluminense, serão recomendadas a in- 
cluir no mínimo 10% de modelos negras nos desfiles. O com- 
promisso foi firmado entre a Defensoria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro (DPE-RJ) e a empresa Luminosidade Marketing 
& Produções, responsável pela organização do evento. 

Além do compromisso e do TAC, a empresa Luminosidade se compro- 
meteu a pedir que as grifes informem o número de modelos que trabalharam 
no evento, com os nomes e a declaração de raça e cor de cada uma. Apesar 
de não haver penalidade para o descumprimento do compromisso, a de- 
fensoria vai fiscalizar os desfiles para verificar a participação das modelos 
negras no evento que vai até domingo (10). 

Regra 

Cota 
Após mais de duas horas de reunião, na DPE-RJ, ficou 

acertado que a organizadora do evento recomendará às grifes 
participantes que mantenham a cota de, no mínimo, 10% de 
modelos negras nos desfiles. Larissa informou que foi firmado 
um termo de compromisso, devido à falta de tempo hábil para 
a assinatura de um TAC antes do evento. A defensora pública 
disse ainda que um TAC será firmado este ano, após a nego- 
ciação dos termos. Ela ressaltou, no entanto, que é preciso 
avançar mais na participação de modelos negras nos eventos 
de moda. "Isso não basta, esse TAC ainda é muito pouco, é 
tímido, é uma participação quase insignificante, consideramos 
esse percentual de 10% ainda muito baixo, diante da represen- 
tatividade da população negra na sociedade, principalmente no 
Brasil", declarou. 

O diretor do grupo Palco dos Mil Sonhos, Leônidas Lopes, informou que 
a regra também era adotada no Rio de Janeiro, mas nenhuma modelo negra 
ligada á entidade, que tem em seu catálogo mais de 400 modelos negras, 
sendo pelo menos 40 com registro profissional, foi chamada para a seleção 
deste ano. 

Preconceito 
A modelo Bianca Lima, de 27 anos, vencedora do concurso estadual de 

Beleza Negra, disse ser comum dispensarem as modelos negras, com a 
justificativa de que "não se enquadram no perfil". "Eu não tenho perfil para o 
Fashion Week porque tem que ter, no mínimo, 1 metro e 74 centímetros de 
altura. Elas são selecionadas com uma semana de antecedência. As grifes 
chamam as agências e as agências selecionam algumas modelos. Essas 
modelos vão fazer a prova de roupa, teste de maquiagem, e ai sim aguar- 
dam para serem chamadas. Na maioria das seleções, as negras são preteri- 
das. Grande parte das grifes não chama as negras. Mas eu acredito que com 
o TAC possa mudar isso", ressaltou. 

Sisufec abre inscrições para vagas remanescentes 

Vagas Inscrições 

Entre a próxima quinta-feira (7) e o sábado (9) estarão abertas as 
inscrições para vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unifica- 
da da Educação Profissional (Sisutec). As vagas a serem preenchidas 
estão ociosas em função do cancelamento de matrículas. Para con- 
correr, o candidato precisa ter concluído o ensino médio. No caso das 
vagas remanescentes não é exigida participação no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). A inscrição é gratuita e pode ser feita apenas 
pela internet. 

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Os selecio- 
nados terão dois dias úteis para comparecer à instituição de ensino e 
confirmar a matrícula. De acordo com o Ministério da Educação, cabe 
à instituição que oferece a vaga estruturar um plano de recuperação 
de conteúdos e atividades, a ser apresentado ao candidato no mo- 
mento da matrícula. O Sisutec é o sistema informatizado, gerenciado 
pelo Ministério da Educação, no qual instituições públicas e privadas 
de ensino superior e de educação profissional e tecnológica oferecem 
vagas gratuitas em cursos técnicos para candidatos participantes do 
Enem. 
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Saúde e X 

Bem-Estar 

NUMERO DE HIPERTENSOS 
PERMANECE ESTÁVEL NO 
PAÍS, INDICA PESQUISA DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

A hipertensão arterial atinge 
atualmente 24,3% da população 
brasileira. A informação é parte da 
pesquisa Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico 
(Vigitel 2012), divulgada pelo Mi- 
nistério da Saúde. Para a pesquisa, 
foram entrevistadas 45 mil pessoas 
acima de 18 anos nas 26 capitais e 
no Distrito Federal. 

De acordo com o Ministério da 
Saúde, o índice de hipertensos per- 
maneceu estável nos últimos sete 
anos da pesquisa. A Vigitel 2012 
aponta que, quanto maior a esco- 
laridade, menor a taxa de hiperten- 
sos. Entre os que têm até oito anos 
de educação formal, 37,8% sofrem 
de hipertensão. Já com relação 
àqueles com 12 anos ou mais de 
ensino, 14,2% são hipertensos. 

A doença é mais comum entre 
as mulheres (26,9%) que entre os 
homens (21,3%). A incidência da 
hipertensão cresce á medida que 
aumenta a idade. Na faixa etária 
de 18 a 24 anos, apenas 3,8% tem 
hipertensão. Entre os que têm mais 
de 65 anos, 59,2% se declaram hi- 
pertensos. 

"Em relação aos dados da hi- 
pertensão arterial, há uma estabili- 
dade nos últimos sete anos. Embo- 
ra apareça uma diferença de 22,5% 
para 24,6% entre 2006 e 2012, do 
ponto de vista estatístico, não há 
diferença", disse Deborah Malta, 
diretora de Análise de Situação em 
Saúde, do Ministério da Saúde. 

Apesar de não ter havido gran- 
de alteração na incidência da do- 
ença. dados do Sistema Único de 
Saúde (SUS) indicam que o nú- 
mero de pessoas que precisaram 
ser internadas na rede pública em 
decorrência de complicações de hi- 
pertensão caiu 25% em dois anos. 
Em 2010, o SUS registrou 155 mil 
internações, enquanto em 2012 fo- 
ram 115 mil. 

O crescimento do acesso a 
medicamentos gratuitos para hi- 
pertensão por meio do Programa 
Farmácia Popular é apontado pelo 
ministro da Saúde, Alexandre Pa- 
dilha, como fator decisivo para a 
redução nas internações. Ele cita 
ainda a adoção de hábitos alimen- 
tares saudáveis, com redução do 
consumo de sal e a prática de exer- 
cícios físicos. 

"O acesso ao medicamento 
cresceu sete vezes em dois anos. 
Sabemos que. no tocante à interna- 
ção, o acesso ao cuidado médico 
e ao medicamento é decisivo para 
reduzir a internação. E os hábitos 
saudáveis, como expandir a ativi- 
dade física, tem um papel muito im- 
portante, fundamental na preven- 
ção", disse. 

Os dados da pesquisa por ca- 
pital apontam que o Rio de Janei- 
ro (29,7%) concentra a maior taxa 
de hipertensos. De acordo com o 
ministro Padilha, a razão pode ser 
a alta concentração de população 
idosa. Boa Vista (16,6%) é a capital 
com menos hipertensos, o que é 
motivado também por característi- 
ca etária da população, que é mais 
jovem. 

' O Ministério da Saúde firmou 
com a Associação Brasileira da In- 
dústria de Alimentos (Abia) o quar- 
to acordo para redução do teor de 
sódio nos alimentos industrializa- 
dos. A ação está entre as medidas 
para a prevenção da hipertensão. 
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"FÁCIL FAZER EM CASA" 

í 
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RmaMa cwtesta ntsicâa rie Rtmário 

Principais nomes dos dois últimos títulos 
mundiais do Brasil no futebol, Romário 
e Ronaldo se entenderam muito bem 

dentro de campo, mas parecem divergirem 
cada vez mais fora das quatro linhas. Na noite 
da última terça-feira (5), em Londres, partici- 
pando de evento sobre os preparativos para 
a Copa de 2014, o Fenômeno, que faz parte 
do comitê que prepara o pais para receber a 
competição no ano que vem. rebateu as cons- 
tantes críticas feitas pelo Baixinho em relação 
à realização do Mundial no Brasil, e até ironi- 
zou a "oposição" do ex-camisa 11. 

?Estou lutando por uma coisa que estamos 
construindo. É muito fácil alguém ser oposi- 
ção. tentar destruir, sentado na sua casa, sem 
acreditar no projeto, sem acreditar em nada, e 
só tentar destruir os outros", afirmou Ronaldo, 
quando questionado sobre o porquê de existi- 
rem opiniões tão divergentes dentro do Brasil 
sobre a importância de sediar o evento do ano 
que vem. 

Desde que o pais foi anunciado como sede 

da Copa do Mundo de 2014, Romário, atual 
deputado federal, foi um dos maiores críticos 
e sempre se mostrou contrário á realização 
do evento. Disparou, em inúmeras oportuni- 
dades. contra a Confederação Brasileira de 
Futebol e principalmente ao presidente, José 
Maria Marin, e vice-presidente, Marco Polo 
Del Nero, da entidade, chamando-os, inclusi- 
ve, de "câncer do futebol brasileiro". 

Ronaldo, por sua. vez, seguiu caminho 
oposto. Uniu-se á CBF e passou a atuar 
como integrante fundamental, do Comitê 
Organizador Local, ocupando uma cadeira 
no Conselho Administrativo. "Eu nunca tive 
a pretensão de que todos pensassem igual 
a mim. ou que todos acreditassem em tudo 
que eu acredito. Quando recebi o convite 
para entrar no comitê, acreditei que seria 
uma grande oportunidade de crescimento 
para o Brasil, que o pais receberia muitos in- 
vestimentos. Por isso, acreditei e fiz isso pelo 
meu pais", explicou Ronaldo, muitas vezes 
acusado de ter se "vendido" à organização 
do Mundial no Brasil. 

"Eu não estou fazendo isso por mim. Eu 
sou um voluntário para a Copa do Mundo e 
não ganho um centavo da Fifa, nem do Co- 
mitê (Organizador Local)", avisou, antes de 
novamente defender a organização da com- 
petição no Brasil. "Acho que todos os fatos 
estão demonstrando que a Copa do Mundo é 
uma coisa maravilhosa para o nosso país e 
com grandes beneficios, sejam eles pelos in- 
vestimentos que já foram feitos, ou por alguns 
outros que vão ser entregues após a Copa", 
acrescentou. 

Por fim. o ex-atacante voltou a declarar 
que compreende o clima de agitação no Brasil 
e que apoia as manifestações pacíficas, tão 
presente na Copa das Confederações, duran- 
te a disputa do Mundial de 2014. "Sou a favor 
de qualquer tipo de protesto, sem violência. O 
brasileiro está cansando do descaso que teve 
durante muitos anos e está querendo respos- 
tas dos governos. A minha parte estou fazen- 
do, construindo um Brasil melhor, mesmo que 
seja através do esporte", encerrou. 
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Sem currículo forte, Hernane vira protagonista 

para levar o Fia à final após sete anos 

► FWt 
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Hernane é o protagonista dõFlamengo em 2013 

O maior artilheiro do Flamengo nos úl- 
timos 14 anos está longe de ser uma re- 
velação da Gávea e muito menos ostenta 
um currículo de astro do futebol. Hernane, 
porém, mostrou ter estrela de protagonista 
ao vestir a camisa do primeiro clube grande 
na carreira e. nesta quarta-feira, às 21h50. 
diante do Goiás, no Maracanã, poderá levar 
o Rubro-Negro de volta a uma final de tor- 
neio nacional após sete anos. 

O bom posicionamento e a competên- 
cia, aliados à sorte, dão suporte para que 
o camisa 9 tenha deixado de ser um des- 
conhecido e tenha virado xodó da torcida. 
Condição, até então, sequer imaginada pelo 
atacante, autor de 31 gols em 2013. 

Um ano depois de o Fia vencer a Copa 
do Brasil, em 2006, o jogador começava a 
perambular pelo interior de São Paulo e do 
Paraná em busca de uma chance. 

Oportunidade que até chegou a ser dada 
pelo São Paulo, quando Hernane tinha 20 
anos. O Tricolor paulista, porém, não teve a 
mesma perseverança do Fia e ignorou Her- 
nane. liberando-o no fim do contrato. 

Distante de estar na lista dos maiores 
salários do atual elenco e sem a rodagem 
de Carlos Eduardo e Elias, que têm pas- 
sagens pela Europa e convocações para a 
Seleção, Hernane usou o faro de artilhei- 
ro para desbancar os figurões do grupo e 
também se isolar na artilharia da Copa do 
Brasil. 

É bem verdade que os seis gols, isola- 
dos, talvez, não sejam tão relevantes ao 
longo da campanha, mas a simples presen- 
ça do camisa 9 em campo já causa preocu- 
pação aos rivais. Afinal, Hernane já deixou 
o simples rótulo de artilheiro do Mogi para 
ser o Brocador do Fia. 
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VENHA MORAR NO QUE E SEU! 
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RUAS PAVIMENTADAS. MEIO FIO 
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PLAHIAO DE VENDAS HO LOCAI IODOS OS DIAS. 


