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Vilã da novela das seis vira 
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Grande Rio 
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HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL 

"Socortinho está nojento, fedendo e caindo 

aos pedaços", dizem mães de crianças 

Passados três meses das denúncias feitas pelo Correio de Imperatriz das péssimas condições do Hospital Municipal de Imperatriz, a reportagem voltou ao local e encon- 
trou a situação ainda pior. Mau cheiro, sujeira e péssimo atendimento são apenas algumas das reclamações dos usuários do Socorrinho. Além da péssima gestão do hospital, 

a direção feriu preceitos de transparência administrativa e gestão pública ao se recusar a passar informações à nossa reportagem. Isabeia Alencar, que é diretora adminis- 
trativa do hospital - filha do secretário adjunto de Saúde de Imperatriz Arnaldo Alencar - disse que não daria informações ao Correio de Imperatriz, por se tratar de um jornal 

"sem repercussão" e que o parentesco dela com o secretário adjunto não era do interesse do jornal. E seria do interesse do Ministério Público? 

> PÁG. 03 

CONVÊNIOS 

Governo Roseana 

beneficia prefeitos 

aliados com 11 mi 

Dia 12 de novembro passado foi um 
dia mágico, de sorriso aberto na secretaria 
de estado das cidades e desenvolvimento 
urbano, a Secid. O secretário Filadelfo 
Mendes Neto, o Filuca, distribuiu 11 mil- 
hões de reais em convênios e aditivos para 
11 prefeituras amigas, construírem 1.046 
casas que devem ser entregues até o dia 30 
de junho deste ano, às portas das eleições 
de outubro. 

> PÁG. 03 

PF investiga Grupo 

Sarney por receber 

propina no Pará 

Relatório da Polícia Federal, produzi- 
do durante a Operação Castelo de Areia, 
afirma que a empreiteira Camargo Corrêa 
acertou o pagamento de propina de pelo 
menos RS 2,9 milhões ao PT e ao PMDB 
referente à obra da eclusa de Tucuruí, no 
Pará, citando como supostos beneficiários 
integrantes do grupo político do presidente 
do Senado, José Sarney (PMDB-AP), que 
controla o Ministério de Minas e Energia. 
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Terminal de Integração está 

abandonado 
> PÁG. 03 

Carnaval de Imperatriz traz 

marchinhas e jardineira 
> PÁG. 10 

CPF passa a ser tirado 

também pela internet 

> PÁG. 14 

"Revolução de Janeiro" 

completa 15 anos 

> PÁG. 11 

EDMILSON SANCHES MIK SOCIAL ARMANDO MILHOMEM JUREDO 

Um sonho sem sono Cumprimento de mão Sem lei / Sem ordem História da História 
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Nossa Opinião ► 

Sublegenda 

Só existem duas opções para o PT maranhense nas 
eleições estaduais: ou vai de Flavio Dino ou de Roseana. 
A exigência vem do PMDB nacional que não admite que 
os dois partidos lancem candidaturas separadas em um 
mesmo estado. Pelo que se vê o PT não é mais levado a 
sério no Maranhão. Até o folclórico Chiquinho Escórcio já 
repreendeu o partido publicamente. 

Marqueteiro 

A sócia do publicitário Duda Mendonça negou que ele vá 
fazer a campanha de Roseana Sarney: "Nosso cliente aí 
no Maranhão é o prefeito João Castelo. Fomos procurados 
pelo grupo ligado ao prefeito e estamos certos que faremos 
a campanha de Jackson Lago", disse ela ao blog de John 
Cutrim. 

Sumiço 

O deputado federal Flavio Dino (PCdoB) não compareceu 
à última visita do presidente Lula ao Maranhão. Escalda- 
do, certamente não queria aparecer em fotos ao lado de 
Roseana e Sarney. O comunista luta para desvincular sua 
imagem dos Sarney e vai ter problemas se for realmente 
candidato a governador em coligação com o PT. 

Desapropriação 

Moradores e empresários da Pedro Neiva de Santana ain- 
da não sabem de nada sobre o processo de indenização 
de suas propriedades com a duplicação da avenida. Dizem 
que as máquinas estão entrando em suas áreas sem avisar 
nada. 

Tiroteio 

"Eu não sou parente do Madeira e se fosse questão de 
parentesco, a secretária de saúde é quem é parente dele". 
A frase é da diretora administrativa do hospital infantil de 
Imperatriz - que é filha do secretário adjunto de Saúde de 
Imperatriz Arnaldo Alencar - quando questionada se não 
seria nepotismo pai e filha serem nomeados na prefeitura. 

Mau sinal 

Pra entender como está a situação na prefeitura de Imper- 
atriz: antes, todos os secretários falavam firmes em defesa 
do prefeito e da gestão que iria mudar Imperatriz. Agora, 
quando "têm tempo" pára entrevistas, defendem a própria 
pele. Poucos são os que ainda defendem Madeira aberta- 
mente. 

Humilhação 

A primeira dama e secretária de Saúde de Imperatriz 
Conceição Madeira levou de volta à secretaria Dr. Charles 
Miranda Barros, que havia pedido exoneração quando o 
secretário era Dr. Mamede. Quem volta a um cargo público 
numa situação dessas, vem com força total e plena autono- 
mia. É a pá de cal que faltava ao humilhado Dr. Mamede. 

Nova geração 

Tomou posse ontem o novo diretório municipal do Partido 
dos Trabalhadores de Imperatriz. O novo presidente é o 
jovem professor André Santos, num sinal claro de que o 
partido busca a renovação de seus quadros na cidade. O 
vice presidente é o também professor Manoel Conceição 
Filho. A eleição da chapa única mostra que o grupo do 
ex-prefeito Jomar Fernandes ainda mantém o controle do 
partido na cidade. 

Livres 

Os ex-governadores Jackson Lago e José Reinaldo Tava- 
res obtiveram importante vitória no TRE maranhense quin- 
ta-feira passada. O tribunal extinguiu o processo que pedia 
a inelegibilidade dos dois. O relator entendeu que se o pe- 
dido fosse atendido, eles perderiam os direitos políticos de 
2006 a 2009. Portanto, o objeto da causa não mais existe. 

EDITORIAL 

Os pequenos ditadores 

Duas de nossas principais 
matérias da edição desta 
semana mostram como 
alguns integrantes do 
Governo Madeira tratam 

a imprensa. Ou melhor, como tratam 
o Correio de Imperatriz. A diretora 
administrativa do hospital municipal 
infantil de Imperatriz Isabela Alencar 
(filha do secretário adjunto de Saúde 
Arnaldo Alencar) disse à nossa re- 
portagem que não nos daria entre- 
vistas e proibiu o acesso do jornal às 
dependências de um prédio público. 
Além dela, o secretário municipal de 
Educação Zeziel Ribeiro também 
costuma destratar nossa reporta- 
gem. Estranhamente, ele nunca 
sabe de nada e jamais teve posição 
definida quando foi procurado pelo 
Correio de Imperatriz. Todas as 
vezes ele disse que teríamos que 
procurar a assessoria a jurídica da 
prefeitura. Se não sabe o que dizer, 
o que faz no cargo? Se não quer 
prestar contas de sua gestão, não 
tem condições de permanecer como 
gestor público. 

Há ainda um terceiro caso, talvez 
mais grave: o Correio de Imperatriz 
requereu formalmente - em docu- 
mento encaminhado ao secretário 
de Administração da prefeitura de 
Imperatriz Iramar Cândido Lima - in- 
formações que por lei são públicas. 
Mas não nos foram repassadas. As 
informações são: (1) A quantidade 
de funcionários nomeados e concur- 

sados da prefeitura; (2) a quantidade 
de veículos alugados pela prefeitura 
com as respectivas placas e nomes 
dos proprietários; e (3) a quantidade 
e a localização dos prédios alugados 
pela prefeitura. 

O documento foi enviado ao 
secretário no dia 14 de janeiro de 
2010. Fomos à secretaria e fizemos 
diversos contatos telefônicos com o 
secretário, mas sempre havia uma 
desculpa para que o documento não 
nos fosse entregue. Pra se ter uma 
idéia, o secretário de Administração 
Iramar Cândido Lima disse, por 
telefone, que não saberia informar 
quantos veículos e quantos imóveis 
são alugados pela prefeitura. No 
último contato, na sexta-feira (22 de 
janeiro de 2010), oito dias depois da 
solicitação, o secretário disse que 
não tinha repassado os documentos 
porque no ofício não havia endereço 
para remetê-los. Ora, senhor secre- 
tário: pelo menos respeita a nossa 
inteligência. O Correio de Imperatriz 
tem sede fixa e no seu expediente 
consta nosso endereço, telefone e 
email. Ademais, nós jamais pedimos 
que o ofício fosse enviado por 
correio. Pedimos, inclusive, que 
fosse marcada uma data para que 
fôssemos até a secretaria receber 
os documentos. Depois disso, o 
secretário sequer atendeu mais 
nossos telefonemas. 

É difícil imaginar que o prefeito 
Sebastião Madeira tenha determi- 

nado esse tipo de comportamento 
a seus subordinados. O prefeito é 
acostumado à vida pública e sabe 
que todo gestor tem obrigação de 
prestar contas do que faz e assumir 
a responsabilidade por eventuais 
erros ou desvios de conduta. 

Em editorial neste mesmo 
espaço, tivemos a ousadia de nos 
posicionar publicamente sobre 
alguns subordinados ao prefeito. 
Talvez isso tenha sido o suficiente 
para revelar os pequenos ditadores 
que habitam dentro de algumas 
dessas pessoas. Esses não são 
acostumados à democracia. Tratam 
o bem público como coisa privada. 

Será que o Correio de Imperatriz 
vai ter que solicitar via Ministério 
Público as informações que foram 
negadas pela prefeitura de Imper- 
atriz, bem como pedir autorização 
judicial para entrar no prédio do 
hospital municipal infantil? É assim 
que as relações entre poder público 
e imprensa tem que se dar em nossa 
cidade? 

O Correio de Imperatriz reafirma 
que não vai ficar calado vendo a 
banda passar. Continuamos de- 
terminados a fomentar o debate 
sobre as administrações públicas 
em qualquer esfera, seja municipal, 
estadual ou federal. Estamos certos 
de que dessa maneira cumprimos 
nosso papel democrático de infor- 
mar a sociedade, revelando o que 
alguns teimam em tentar encobrir.» 

c r u z a d a s 

"Não há nenhum fato novo na política ou na minha vida pessoal que me obrigue a desistir de manter 
o meu nome à disposição do partido, das oposições e da sociedade em geral como candidato a 

governador do Maranhão", de Jackson Lago, ao confirmar que espera reunir novamente as oposições em 
tomo de seu nome este ano. 

ICARTA DO LEITOR 
MANDE SUA CARTA PARA: JORNALISMO@CORREIODEIMPERATRIZ.COM.BR 

Sr Editor, 

O Estádio Manoel Pereira de Sousa, o Panelão, tem o melhor gramado do Maranhão e após vistoria dos orgãos competen- 
tes está à disposição do JV. Não adianta essa birra da governadora biônica querer por capricho, a realização da partida no 
Frei Epifânio. Porto Fanco é uma cidade acolhedora e dispõe do serviço SAMU 192, alem de infraestrutura adequada para 
a realização do jogo alem de uma torcida que certamente ficará do lado do JV LIDERAL. O resto é balela! 
Vaner Marinho (no site) 

Sr. Editor, 

Não entendi as colocações do excelentíssimo secretário de cultura de porto franco: 
1 - será que o SAMU 192 é o único critério para a realização de uma partida oficial de futebol? (aliás, o SAMU 192 de 
Porto Franco não deveria estar instalado em Porto Franco, e sim, em Estreito. O desvio de localização foi obra e graça do 
Dr. Deoclides e do ex-govemador (deposto) Jackson Lago. 
2 - e quanto à "governadora biônica"...???? Roseana é a governadora do Maranhão, queiram ou não os jackistas. 
Afinal de contas, Dr. Vâner, a indicação do local do jogo é decisão da CPF, e não do Governo do Estado. Mas, preocupe- 
se, não: mais uma vez Porto Franco vai comer a "rapa da panela" do povo de Imperatriz. E vai ser no Panelão. A paneli- 
nha tem mais é que tirar proveito disso. 
Carlos Alberto (no site) 

Sr. Editor, 

O que falei e que o estreitense travestido de iraperatrizense não entendeu é o seguinte: 
a) Que o serviço Samu 192 certamente não é o único critério mas é de fundamental importância além dos outros critérios 
já atestados pelos orgão competentes: Corpo de Bombeiros, Policia Militar e Vigilância Sanitária 
b) Que a direção do JV Liderai oficializou à CBF, o Estádio Manoel Pereira de Sousa como segundo opção para a realiza- 
ção do jogo, uma vez que o Estádio Frei Epifanio D'Abadia encontra-se era obras. 
c) Que a nossa administração, de bom grado, cedeu as instalações do Estádio Manoel Pereira de Sousa., que mesmo de 
pequeno porte, mas é, segundo todos os orgãos de imprensa, o melhor gramado do Maranhão para a realização do jogo JV 
LIDERAL X A A PONTE PRETA, após solicitação por oficio do Sr. Walter(presidente do JV) 
d) Sabemos que é uma decisão da CBF quando se trata do resto do Brasil. Aqui no Maranhão, quem manda é a Oligarquia. 
- Entenda Sr. Carlos Alberto: O serviço SAMU 192 está em Porto Franco devido a uma luta grandiosa do Prefeito Deocli- 
des Macedo e porque a cidade de Porto Franco é POLO DE SAÚDE de 8 municípios abragendo uma população de 103 
mil habitantes e presta um atendimento de primeira qualidade. 
A população de Porto Franco está de barriga cheia e com boa saúde graças à grande qualidade de vida que a cidade ofere- 
ce. Venha conhecer. 
Vaner Marinho (no site) 



CORREIO DE IMPERATRIZ 
IMPERATRIZ, 23 A 29 DE JANEIRO DE 2010 

Principal 03 

I  

TRANSPORTE DESCASO 

Terminal de Integração está 

abandonado e paradas de 

ônibus estão sem sinalização e 

abrigo 

Mães de crianças denunciam 

estrutura do Socorrinho: 

"Nojento, fedendo e caindo aos 

pedaços" 

Paradas sem abrigo ou depredadas 

Bagunça. Essa é a palavra mais utili- 
zada pelos usuários de transporte coleti- 
vo para definir o Terminal de Integração 
e as paradas de ônibus de Imperatriz. O 
Correio de Imperatriz apurou denúncias 
de falta de estrutura no terminal da pra- 
ça Tiradentes e de falta de sinalização e 
abrigo das paradas de ônibus por toda a 
cidade. 

A impressão que se tem ao entrar no 
terminal de Integração é que o local está 
abandonado. As paredes estão sujas, o 
bebedouro foi retirado há mais de ura 
mês e não foi colocado de volta. Há um 
vazamento no cano que abastece o be- 
bedouro, que, além de desperdiçar água, 
deixa com sede as pessoas que aguardam 
os ônibus no calor excessivo de Impera- 
triz. 

"Parte das lâmpadas não acende e o 
bebedouro foi levado há mais de trinta 
dias; ou toma água em casa, ou fica com 
sede", diz Messias dos Santos, vendedor 
de sorvete que trabalha no local. Funcio- 
nários de uma empresa de ônibus confir- 
mam que muitas lâmpadas do terminal 
estão queimadas. Das 24 lâmpadas, onze 
estariam sem funcionar, denunciaram os 
trabalhadores. 

As demais paradas de ônibus em Im- 
peratriz também estão em situação críti- 
ca. Na Avenida Bernardo Sayão, próxi- 
mo à BR 010, uma parada de ônibus está 
aos pedaços, com parte da estrutura no 
chão. "Pego ônibus todo dia, está hor- 

rível, é sol, é chuva, é muito quente, tem 
que melhorar", desabafa a dona de casa 
Guanaci Barbosa, explicando ter que es- 
perar mais de uma hora pelo ônibus. 

Por toda a extensão da avenida Ber- 
nardo Sayão as pessoas não sabem exata- 
mente onde esperar pelos coletivos. Não 
há sinalização de paradas e as pessoas 
esperam geralmente embaixo das árvores 
que beiram as calçadas. Uma senhora que 
não quis se identificar, quando questiona- 
da se estaria esperando o ônibus no lugar 
errado, disse que sempre esperou ônibus 
no local, "pois aqui tem sombra". 

Em outros pontos da cidade há no 
máximo uma placa que indica a parada 
de ônibus. Não há cobertura e nem ban- 
cos como está visível no cruzamento da 
Avenida Bernardo Sayão com a rua Ma- 
ranhão. "As paradas estão bagunçadas, 
sem estrutura", diz Rosa Celis, do povo- 
ado Lagoa Verde. 

Motoristas de ônibus dizem que outro 
problema recorrente é o estacionamento 
de automóveis nos locais de embarque e 
desembarque dos passageiros, principal- 
mente naquelas paradas onde só há uma 
plaquinha. Assim, os motoristas de cole- 
tivos estacionam no meio da rua, conges- 
tionando o trânsito e podendo ocasionar 
acidentes. 

A Secretaria Municipal de Trânsito - 
Setran informou que este ano tem projeto 
de sinalização para todas as paradas de 
ônibus de Imperatriz. • 

POLITICAGEM 

Isabcla e o Prefeito Madeira 

Passados três meses das denúncias 
feitas pelo Correio de Imperatriz das 
péssimas condições do Hospital Munici- 
pal de Imperatriz, a reportagem voltou ao 
local e encontrou a situação ainda pior. 
Mau cheiro, sujeira e péssimo atendimen- 
to são apenas algumas das reclamações 
dos usuários do Socorrinho. Além da pés- 
sima gestão do hospital, a direção feriu 
preceitos de transparência administrativa 
e gestão pública ao se recusar a passar 
informações à nossa reportagem. Isabela 
Alencar, que é diretora administrativa do 
hospital - filha do secretário adjunto de 
Saúde de Imperatriz Arnaldo Alencar - 
disse que não daria informações ao Cor- 
reio de Imperatriz, por se tratar de um jor- 
nal "sem repercussão" e que o parentesco 
dela com o secretário adjunto não era do 
interesse do jornal. E seria do interesse 
do Ministério Público? 

Além dos problemas que não se re- 
solvem nunca, agora os usuários recla- 
mam da demora no atendimento e da 
forma como os funcionários atendem os 
pacientes que chegam ao hospital. "O 
atendimento está devagar, já tem quase 
uma hora que estou aqui esperando. E as 
crianças que estão passando muito mal 
não tem prioridade, pois o menino estava 
vomitando ali, e a atendente apenas falou 
pra mãe do menino aguardar a médica 
chamar", denunciou a mãe Maria Oneide 
Vasconcellos. Além disso, ela afirma que 
a recepção não possui água e que o venti- 

lador não estava funcionando. 
Sobre a estrutura de funcionamento 

do prédio, a realidade é a mesma de três 
meses atrás. O mau cheiro, a falta de 
higienização e os equipamentos enfer- 
rujados ainda estão presentes no hospital. 
"A estrutura do prédio é péssima. O pré- 
dio todo está com vazamento. As camas 
são nojentas e enferrujadas, falta água 
direto, o forro dos quartos está caindo, 
o piso está arrancando, e os banheiros 
fedem, são sujos e alguns não têm lâm- 
pada", revoltou-se a mãe Anália Góis 
Silveira. 

CENSURADOS 
O Correio de Imperatriz não pode 

fazer entrevistas com os pacientes e fun- 
cionários dentro do hospital municipal 
por ordem expressa da diretora do hos- 
pital Isabela Alencar - filha do secretário 
adjunto de Saúde de Imperatriz Arnaldo 
Alencar. Todas as entrevistas foram feitas 
- como da primeira vez -, do lado de fora 
do prédio, quando os pacientes entravam 
ou saíam do hospital. Não foi permitida 
à reportagem do Correio de Imperatriz 
que fossem feitos registros fotográficos 
das instalações do Socorrinho. 

"Eu não vou dar entrevista ao jornal 
Correio de Imperatriz, pois não vou cor- 
rer o risco de ser ridicularizada em um 
jornal impresso de pouca repercussão. 
Agora eu só dou entrevista na Mirante 
e na Difusora". Essa foi a resposta que 
a diretora do Hospital Municipal Infan- 
til Isabela Alencar deu à reportagem do 
Correio de Imperatriz na última terça- 
feira. 

NEPOTISMO 
A referida diretora do Hospital Mu- 

nicipal de Imperatriz Isabela Alencar 
é filha do atual subsecretário de Saúde 
Arnaldo Alencar. Questionada sobre seu 
parentesco com o subsecretário, a dire- 
tora disse: "Não é do seu interesse. Eu 
não sou parente do Madeira, e se fosse 
questão de parentesco, a secretária de 
saúde é quem é parente dele". Mas o 
que a diretora finge desconhecer é que 
todo assunto de interesse público é de 
interesse do jornal, mesmo que ele não 
receba recursos dos cofres munici- 
pais. • 

Governo Roseana distribui 11 

milhões em convênios entre 

prefeituras amigas 

Dia 12 de novembro passado foi um 
dia mágico, de sorriso aberto na secretaria 
de estado das cidades e desenvolvimento 
urbano, a Secid. O secretário Filadelfo 
Mendes Neto, o Filuca, distribuiu 11 
milhões de reais em convênios e aditivos 
para 11 prefeituras amigas, construírem 
1.046 casas que devem ser entregues até 
o dia 30 de junho deste ano, às portas das 
eleições de outubro. 

O mais curioso é que algumas pre- 
feituras, ao que parece, são mais amigas 
do que outras e receberam mais, mesmo 
como no caso de Bacabal e Codó, em 
que o número de casas previstos foram 

iguais. 
Enquanto o prefeito de Bacabal, 

Raimundo Lisboa, que é presidente da 
Famem e apoiava o ex-governador Jack- 
son Lago, recebeu R$ 2.646.900,00; o de 
Codó, José Rolim Filho,'aliado anterior 
da governadora Roseana Samey, recebeu 
apenas R$ 1.323.450,00 para construir as 
mesmas 200 casas. 

Pior ficou para a ex-deputada e pre- 
feita de Lago da Pedra, Maura Jorge, que 
recebeu o mesmo valor de Rolim Filho, 
mas para construir 34 casas a mais, ou 
seja, 234. 

Na melhor das hipóteses, as casas de 

Bacabal são maiores do que as de Codó, 
que por sua vez, são amplamente mel- 
hores que as de Lago da Pedra. 

Em uma continha simples, dividindo 
o valor do convênio pelo número de ca- 
sas, cada casa em Bacabal vai custar em 
média 13 mil reais, enquanto em Codó 
sairá por 6 mil reais, e em Lago da Pedra, 
fica por 5 mil reais. 

Com menos casas para construir, o 
prefeito de Grajaú, Mercial Arruda, não 
pode reclamar. Assinou convênio de R$ 
780.836,00 para construir 59 casas, o que 
pela simples matemática, terá o mesmo 
padrão de Bacabal de casas a 13 mil reais, 
lembrando ainda, que no seu caso, foi um 
termo aditivo. 

As resenhas publicadas no Diário Ofi- 
cial do mês de dezembro não especificam 
outros tipos de obras que possam justifi- 
car as diferenças de valores para a con- 

strução das casas. 
Veja abaixo os valores dos convênios 

e dos termos aditivos que cada prefeitura 
amiga recebeu e quantas casas estão pre- 
vistas: 

TERMOS ADITIVOS 
Grajaú - R$ 780.836,00 - 59 casas 
Cajari - R$ 661.725,00 - 50 casas 
Lago da Pedra - R$ 1.323.450,00 - 234 casas 
Santa Helena - RS 564.084,00 - 43 casas 

CONVÊNIOS 
Itapecuru - R$ 661.725,00 - 50 casas 
Lago do Junco - R$ 661.725,00 - 50 casas 
Magalhães de Almeida - R$ 661.725,00 - 50 casas 
Bacabal - RS 2.646.900,00 - 200 casas 
Codó - RS 1.323.450,00 - 200 casas 
São Luís Gonzaga - R$ 622.022,00 - 50 casas 
Rosário - RS 926.415,00 - 70 casas 

Publicado originalmente no Blog do 
Garrone • 
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GAROTA DA CAPA 

Paola Oliveira é rainha da 

bateria da Grande Rio 

À frente da bateria do Mestre Odilon 
Costa, que comanda 264 ritmistas, a 
atriz Paola Oliveira agitou os foliões, 
ocupando o posto de rainha de bateria 
que já foi de Deborah Secco, Suzana 
Vieira e Grazi Massafera. A estreia da 
atriz como rainha de bateria foi um 
sucesso. 

Em 2008, ela desfilou pela Portela 
e pela Grande Rio, dando mostras do 

que podia fazer. Pois bem, a tricolor do 
município de Duque de Caxias acreditou 
e convocou Paola para ser sua rainha de 
bateria, substituindo Grazi Massafera. 
Ela também já demosntrou que está à 
altura do posto quando participou da 
apresentação do enredo de sua escola e 
deixou todo mundo boquiaberto com sua 
performance. Agora, é esperar o desfile. 
Samba no pé? Ela tem, sim, senhor! • 

POLÍTICO CORRUPTO 

Aquele político velho de guerra estava 
sendo julgado por corrupção. Enquanto 
transcorria o julgamento ele aguardava 
em sua casa nervosamente. De repente, 

O PREFEITO 

Um sujeito voava num balão. De repente 
ele percebeu que estava perdido.Abai- 
xou o balão e perguntou pra um cara que 
passava por ali: 
- Meu amigo, eu tenho um encontro com 
um amigo às duas da tarde, estou meia 
hora atrasado e não sei onde estou. Será 
que você pode me ajudar? 
- Claro - respondeu o cara-, você está a 
uns 30 metros do chão, entre os 40 e 42 
de latitude norte e 58 e 60 de longitude 
oeste. 

toca o telefone e o advogado encarre- 
gado da sua defesa, diz, sem esconder a 
euforia: 
- Doutor, finalmente a justiça foi feita! 
- Então, vamos apelar! - emenda o safa- 
do. 

- Você é engenheiro- perguntou o do ba- 
lão. 
- Sou, como você descobriu? 
- Porque você me deu uma informação 
tecnicamente perfeita, mas eu não tenho 
a menor idéia do que fazer com essa in- 
formação e continuo perdido. 
- Ahhhh!E você é prefeito, certo? 
- Como você sabe? 
- É fácil! Você não sabe onde está, nem 
pra onde vai. Fez uma promessa que não 
tem a menor idéia de como vai cumprir, 
mas já arrumou alguém em quem botar 
a culpa! 

CORREIO DE IMPERATRIZ 
IMPERATRIZ, 23 A 29 DE JANEIRO DE 2010 

•\ 

\ 
V: 

Ifi 

Paola Oliveira agita os foliões da Grande Rio em 2010 

RONALDINHO NA SELEÇÃO 
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: jornal O Povo de Fortaleza 
: (opovo.uol.com.br) 

COISAS ]>A POLÍTICA 
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Ano novo e novas eleições Por Daniel Macedo 

M 

ais uma vez o povo vai 
escolher seus represen- 
tantes pelos próximos 
quatro anos. Mas o que 
são quatro anos? De- 

pende. Quatro anos se apenas servir para 
estatísticas e contagem de tempo na his- 
tória beira à risibilidade. Os quatro anos 
que separam uma copa do mundo de fu- 
tebol da outra também passam muito rá- 
pido. Tratando-se de vida humana é um 
tempinho considerável. Porém, quatro 
anos de péssima representação política 
é um desastre social e um atraso incal- 
culável. Quatro anos de representativi- 
dade morta é o enterro para uma cidade, 
uma região, um Estado, para um País. 
Por isso, quatro anos, significa pouco 
para a história, mas muito para o povo 
que vai contá-la. Com isso, é importante 
escolhermos bem quem chamaremos de 
Presidente, Govemador(a), Senador c, 
principalmente, Deputados. 

A escolha de bons Deputados para 
um mandato de quatro anos determina 
se nossa região vai receber várias obras 
ou não, se vai ser bem assistida, ou mes- 
mo se vai receber a importância que me- 
rece. I^ote, a administração das nossas 
cidades começa não pelo prefeito, mas 
quando escolhemos nossos vereadores. 

Bons vereadores na verdade significa 
bairros mais assistidos e cidade valori- 
zada. O contrário, maus vereadores, é só 
desgraça social. Assim também é com o 
Estado. 

Não podemos imputar nossas angús- 
tias e sofrimentos tocantinos apenas aos 
vários chefes do executivo estadual que 
pelo Palácio dos Leões já passaram, mas 
também aos deputados desta região que 
já cumpriram e cumprem mandato ele- 
tivo. Precisamos de Políticos fortes, de 
políticos com projeto para o futuro, de 
políticos que não temem ficar ao lado 
do povo quando uma decisão governa- 
mental não assiste a este. Precisamos 
daqueles que seu dever esteja com a sua 
região c com o Estado e não com a má- 
quina que lhe serve. Quero Deputados 
Estaduais qualificados de acordo com 
as exigências e necessidades de Impe- 
ratriz. Desta forma sim, esta cidade vai 
melhorar. Não seremos ouvidos enquan- 
to nossos deputados não reclamarem 
por nós. Quero sim uma representação 
digna do nosso voto. 

Quero isso porque desejo uma cida- 
de tão linda e rica como os grandes cen- 
tros deste país. É difícil olharmos nos- 
sos vizinhos, a baixada maranhense, por 
exemplo, com mais représentatividade 

e mais atividade governamen- 
tal que a nossa. E claro 
que sabemos a razão do 
fato, a baixada, apesar 
de muito mais pobre, 
tem atividade muito 
superior à nossa na As- 
sembléia Legislativa. 

Então, proponho 
o seguinte, vamos re- 
novar, vamos fazer o 
maior número de depu- 
tados estaduais que esta 
região já viu, mas re- 
novando. Dar um bas- 
ta a esta política de que 
se deu certo foi o deputado que fez e se 
deu errado a culpa é do governo estadu- 
al. Cadê as atividades de iniciativa dos 
nossos representantes donos de assentos 
na Assembléia Legislativa? Vamos vo- 
tar nas propostas, nos compromissos de 
cada candidato. Não precisamos do ma- 
rasmo daqueles que aparecem somente 
quando o Estado vai inaugurar isso ou 
aquilo, precisamos de políticos envolvi- 
dos com as questões sociais, que veja a 
dificuldade do prefeito e independente 
de posicionamento ofereça ajuda. Afi- 
nal, o auxílio é para o povo e não para a 
administração de fulano ou ciclano. Um 

m 

mandato é uma benção e uma oportu- 
nidade de fazer o bem a muitos. Vamos 
rechaçar aqueles que tiveram sua opor- 
tunidade e nada ou muito pouco fizeram, 
vamos renovar, trazendo esperança para 
Imperatriz, para a região tocantina, para 
o Estado do Maranhão. Vamos dar man- 
dato para quem, na verdade não quer 
apenas ser Deputado, mas quem almeja 
ser Governador. Assim, com certeza es- 
taremos construindo o político do futu- 
ro, o nosso futuro, a cidade e o Estado 
que queremos ter e viver. • 

Daniel Macedo é advogado 

CHAME O CORREIO DE IMPERATRIZ: (99) 3525 5929 - jornalismo@correiodeimperatriz.com.br 
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EDUCAÇÃO 

Steei marca greve para fevereiro: 

"Zeziel é um fantoche sem 

competência", diz dirigente sindical 

"Tudo pode acontecer, in- 
clusive greve por tempo indeter- 
minado". O alerta é da diretora 
de Imprensa e Comunicação do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Estabelecimento de Ensino de 
Imperatriz - Steei Selma Bar- 
ros Costa. Ele se refere ao não 
cumprimento pela prefeitura de 
Imperatriz do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários - PCCS, dos 
professores da rede pública mu- 
nicipal. 

A lei municipal 1227/ 2007 
se refere ao Plano de cargos, 
carreiras e salários, assegura ao 
educador a mudança de nível dos 
professores, ao vale alimentação, 
o terço de férias, redução da carga 
horária dos servidores da educa- 
ção com mais de vinte anos de 
magistério, entre outros coisas. 
Para a representante do Steei o 
problema inda não foi resolvido 
por falta de interesse do governo 
municipal. 

Segundo Selma, o cumpri- 
mento dessa lei é muito impor- 
tante para os professores. "Nós 
construímos um plano ao longo 
de dez anos de luta, de resistência, 
suor e lágrimas e hoje esse Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários 
não está sendo respeitado pela 
prefeitura municipal" denunciou. 

A dirigente sindical discorda 
da justificativa da promotoria 
municipal que teria afirmado que 
algumas instituições nas quais os 
professores fizeram cursos não 
são reconhecidas pelo MEC, por 
isso os pedidos de mudança de 
nível estão sendo indeferidos. 
"E ele que não querer cumprir 
o Plano, simplesmente isso. Até 
porque os servidores, todos eles 
que vão fazer um curso, eles 
entram no site (do MEC); eles 
não vão entrar em um curso que 
é ilegal, porque sabe que é um 
prejuízo muito grande". Para o 
sindicato, um exemplo de como 
está a situação, é que até uma 
instituição de ensino superior de 
Imperatriz que tem convênio com 
a prefeitura, está tendo o certifi- 
cado recusado. 

PROTESTO 
Os professores que trabalham 

tanto na rede municipal como na 
estadual de ensino procuraram o 
Sindicato para denunciar que seus 
certificados foram aceitos pelo 
governo do estado e indeferidos 
pela procuradoria municipal. Um 
exemplo é a professora Izuleide 
Gomes Fialho, que já mudou de 
nível no estado e ainda luta pela 
mudança de nível também no 
município. 

"O prefeito mesmo que de- 
veria resolver esse problema, 
mas o próprio prefeito a gente vê 
que ele não tem vontade política 
de cumprir o Plano", ressalta Sel- 
ma. "Nós temos direito garantido 
e esses direitos nós não vamos 
deixar de graça, só porque não foi 
ele que fez essa Lei". 

Para a diretora, está mais do 
que na hora do prefeito negociar 
com os trabalhadores da educa- 
ção, pois só teve um encontro 

em mais de um 
ano de gestão. "O 
governo tem que 
fazer uma políti- 
ca voltada para 
a satisfação dos 
trabalhadores" 
disse. 

"Não é bom 
alimentar o ódio 
dos trabalhadores, 
e nós sabemos o 
seguinte: quando 
um trabalhador 
está satisfeito, 
dizem que conta a umas três ou 
quatro pessoas e quando ele está 
insatisfeito ele conta pra mais de 
vinte pessoas", ameaça Selma. 

LUTAS 
Não é de hoje que o Steei 

protesta pelo cumprimento da 
lei 1227/2007. Em novembro de 
2009 os professores municipais 
foram às ruas de Imperatriz e 
paralisaram as atividades por 24 
horas como alerta. Mas a situação 
ainda continua da mesma forma. 

Ambas as partes envolvidas, 
prefeitura municipal e Steei irão 
se encontrar no mês de fevereiro 
em uma mesa de negociação 
prévia para tentarem resolver o 
problema. Selma informa que 
serão dois representantes do 
sindicato e seis do governo mu- 
nicipal. "Mas independente da 
mesa de negociação nós podemos 
fazer o movimento" disse. 

Os professores estão mais 
confiantes com a audiência na 
Justiça que ocorre no dia 16 de 
março desse ano, onde o sindicato 
solicitou uma Ação Declaratória. 
"É onde o juiz vai entrar no site 
e vai questionar o procurador do 
município e a prefeitura a dizer 
que a universidade é falsa", ex- 
plica diretora de imprensa. 

Selma informa que o sindicato 
primeiro tenta uma conversa com 
o poder público antes de qualquer 
mobilização, envia para todos os 
órgãos competentes da mobiliza- 
ção, inclusive para a Secretaria de 
educação. 

FANTOCHE 
Mais uma vez o secretário de 

Educação de Imperatriz Zeziel 
Ribeiro esquivou-se de se posi- 
cionar sobre um problema de sua 
pasta. Ele disse à reportagem do 
Correio de Imperatriz: "eu não 
vou falar sobre isso, procure a 
procuradoria". Em outra ocasião, 
Zeziel Ribeiro disse a mesma 
coisa à nossa reportagem, quando 
fizemos matéria sobre o prédio 
da biblioteca pública municipal. 
Ele simplesmente lava as mãos e 
remete o assunto à área jurídica 
da prefeitura. Ser gestor público 
assim é bastante fácil. "Ele é uma 
pessoa que não tem autonomia, 
parece que a faixa (de secretário) 
não é dele; ele está ali como um 
fantoche, ele não tem competên- 
cia para a faixa" disse Selma. 

DENÚNCIA 
Um outro problema exposto 

pelo Steei é sobre o rateio do 

. 

Secretário de Educação de Imperatriz Zeziel Ribeiro 

dinheiro do Fundo de Manuten- 
ção e Desenvolvimento da Edu- 
cação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - Fun- 
deb. Selma informa que se o din- 
heiro fosse dividido como manda 
a Lei (as sobras de recursos tem 
que ser rateadas entre os profes- 
sores), cada profissional deveria 
receber mais de dois mil reais. 
"Já tem dois rateios na Justiça e 
esse aqui já encaminhamos para 
a Secretaria de Educação e para o 
prefeito, porque se ele não fizer, 
nós vamos de novo colocar na 
Justiça". 

O sindicato irá se reunir com 
os professores na primeira quin- 
zena de fevereiro. "Se o poder 
público não fizer aquilo que os 
trabalhadores públicos estão es- 
perando, então vamos empurrar 
para a rua", diz Selma, ao repe- 
tir que em fevereiro tudo pode 
acontecer. 

Até o fechamento na matéria 
a equipe de reportagem do jornal 
Correio de Imperatriz esteve na 
procuradoria municipal por duas 
vezes, mas não conseguiu falar 
com o procurador municipal de 
Imperatriz. • 

Pedido de 

anulação do 

seletivo de 

contratação 

para 

professores do 

município 

O Sindicato dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Ensi- 
no de Imperatriz - Steei solicitou 
ao Ministério Público no último 
dia treze de janeiro, a anulação 
do seletivo para contratação de 
professores para a rede munici- 
pal de ensino. 
A Diretora de Imprensa e Comu- 
nicação do Steei Selma Barros 
afirma que o seletivo é ilegal, 
pois através de um Termo de 
Ajuste de Conduta, a prefeitura 
estava proibida de realizar um 
seletivo para contratação de 
professores. 
"O concurso é que dá direito 
para as pessoas. A pessoa que 
entra no município de Imperatriz 
como contratado ele sai com o 
que? Com nada, ele não tem di- 
reito a FGTS, a décimo terceiro 
salário, não tem direito a nada", 
denunciou. 

► Aqui Juredo 
3urivemacedo@superig,coni.br 

HISTORIA DA HISTORIA 

Em outro jornal (Estado do Maranhão), fiz reparos a co- 
mentários locais sobre o esquecimento a que vem sendo 
relegado o dia 18 de março de 1965, data das mais marcantes 
na História desta cidade. Sobre o assunto, no mesmo dia 
recebi do escritor e historiador Edmílson Sanches rica e 
extensa matéria que foca o evento histórico, englobando 
testemunhos do próprio Sanches e dos escritores Livaldo 
Fregona e Ulisses Braga. A falta de espaço obriga-me a 
trazer para esta coluna apenas tópicos da matéria assinada 
por Edmílson Sanches Vejamos um pouco de cada opinião; 

(1) "Por que os beneficiados diretos desse "dia do Povo" 
esqueceram do Povo nos demais dias? De que têm ver- 
gonha? Que promessas não cumpriram, que máscaras des- 
vestiram, em que rostos amigos cuspiram e que novos rostos 
lamberam, que velhas práticas ressuscitaram, em que novos- 
velhos braços se acomodaram, que contratos de esperança 
romperam, que atos de fé mancharam? 

O que fizeram com o dia que o Povo fez?" (Edmilson 
Sanches) 

(2) O povo não duvidou 
"Às 14 horas do dia 18 de janeiro, a Praça Brasil recebeu 

milhares de pessoas, de todos os níveis, funções e profis- 
sões. Jamais se viu tanta gente reunida em imperatriz. (...) 
O povo não duvidou: era pra valer; seria naquele momento 
ou nunca mais. (...) Faixas e bandeiras inicitavam os partici- 
pantes ao que desse e viesse e grande foi a tensão quando 
mais de 10 mil pessoas cercaram a Prefeitura com faixas e 
gritos de ordem. (...) Eram centenas de faixas de todos os 
sindicatos e entidades. Soldados, políticos, representantes 
da Academia Imperatrizense de Letras, do Gruli, da Assarti, 
industriais e comerciantes, advogados, chefes de comuni- 
dades, carroceiros, polícia civil e militar, gente de paletó e 
gravata, ribeirinhos de sandálias de dedo recém-chegados 
do trabalho... Não havia um segmento que ali não estivesse 
representado." (Livaldo Fregona), em seu livro 18 Anos de 
Imperatriz - O que vi, li e ouvi). 

(3) Um espetáculo de civismo 
"(...) a revolta, tal a força com que explodiu e sua vigorosa 

dimensão, foi um espetáculo de civismo extraordinário, que 
há de honrar para sempre o povo e a cidade de Imperatriz. 
Sem exagero, parecia um filme épico ou bíblico da época dos 
egípcios ou dos hebreus. Um verdadeiro manancial humano 
de cerca de vinte mil pessoas foi se concentrando na praça 
Brasil, dali descendo em direção ao Palácio Branco, sede 
da Prefeitura Municipal, como um rio humano onde havia de 
tudo: velhos, jovens, crianças, homens, mulheres, pretos, 
amarelos e brancos, ricos e pobres, quase todo mundo de 
cara pintada e carregando cartazes, faixas e bandeiras de 
todas as cores! Havia também bicicletas, motocicletas e, 
atrás ou na frente, automóveis, caminhonetes, caminhões 
e até alguns cavalos e carroças. Era o povo acionado pela 
sua consciência e seu sentimento de Cidadania!" (Ulisses de 
Azevedo Braga, em seu livro Carta Urgente -- Da "Revolta 
Cidadã" à Utopia Brasil). 

Ausente de Imperatriz naquele 18 de janeiro, este coluni- 
sta participava de encontro de um dos conselhos adminis- 
trativos do ainda existente Banco do Estado do Maranhão. 
Roseana Sarney e José Reinaldo Tavares eram os gover- 
nantes do Maranhão. Ainda me lembro da major ajudante- 
de- ordem da governadora entrando na sala e dizendo algo 
no ouvido de Roseana, que imediatamente levantou-se e foi 
até à sala contígua. De volta à reunião (Dorian Menezes es- 
tava também ali) ela brincou: - Essa Imperatriz do Jurivê está 
me dando um trabalho danado. Vou precisar resolver isso 
imediatamente. Finda a reunião com a diretoria do Banco, 
batendo papo informal Roseana me apanhou de surpresa: 
- Lembra aí nomes de pessoas que você acha capacitadas 
para governar Imperatriz e tira-la dessa crise política . Citei 
três ou quatro nomes que naquele momento me saltaram à 
memória, entre eles o de lldon Marques." O Fernando (Sar- 
ney) também já me falou desse moço; hoje ele não está 
em Imperatriz, parece que está em Santa Catarina. Estou 
tentando falar com ele, disse-me ela. 

Daquilo que aconteceu dali em diante, todos já sabem, 
lldon foi nomeado, tomou gosto pela política partidária, foi 
substituído na interventoria por Dorian Menezes de quem 
mais tarde recebeu de volta o governo municipal. . 

Já que estou no assunto, repito aqui uma outra afirmativa 
ouvida de Roseana Sarpey naquele dia, presentes á sala 
várias pessoas. Não sei se hoje ela pensa a mesma coisa, 
mas naquele 18 de de 1965 foram dela as palavras: "O mal 
de Imperatriz é que ali a gente não vê liderança nova. São 
sempre os mesmos nomes". 
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Por Duda Ribeiro E-mail: dudahribeiro@hotmail.com 
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Comportamento 

♦ O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA 
MUDAR O MUNDO? 

Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o 
mundo se não consegue mudar a si mesmo... 

Cuide da Saúde do Planeta. Não desperdice 
água, não jogue lixo no lugar errado, não maltrate 
os animais ou desmate as árvores. Por mais que 
você não queira, se nascemos no mesmo 
planeta, compartilhamos com ele os mesmos 
efeitos e conseqüências de sua exploração... 
Seja responsável: não culpe os outros pelos seus 
problemas, não seja oportunista, não seja vin- 
gativo. Quem tem um pouquinho de bom senso 
percebe que podemos viver em harmonia, res- 
peitando direitos e deveres... 

Acredite em um mundo melhor. Coragem, Hon- 
estidade, Sinceridade, Fé, Esperança são vir- 
tudes gratuitas que dependem de seu esforço e 
comprometimento com sua Honra e Caráter. Não 
espere recompensas por estas virtudes, tenha-as 
por consciência de seu papel neste processo... 

Tenha Humildade, faça o Bem, trabalhe. Não 
tenha medo de errar, com humildade se aprende, 
fazer o bem atrairá o bem para você mesmo e tra- 
balhando valorizarás o suor de teu esforço para 
alcançar seus objetivos ... 
Busque a Verdade, a Perfeição, uma posição re- 
alista frente aos obstáculos, uma atitude positiva 
diante da vida... 
Defenda, participe, integre-se à luta pacífica pela 
Justiça, Paz e Amor. Um mundo justo é pacífico. 

Etiqueta Social e 

Boas Maneiras 

♦ CUMPRIMENTO DE MÃO 

Deve-se tomar a iniciativa de cumprimentar 
alguém que se conhece há pouquíssimo tempo? 

Cumprimentar é um ato atemporal: não impor- 
tante se você conhece a pessoa há 15 minutos 
ou há 15 anos. Se você foi a primeira a avistá-la, 
cumprimente sem receio de parecer intrometida. 

Quanto a dar a mão, essa é uma iniciativa que 
deve partir dos homens. Aguarde e, sendo o caso, 
retribua. 

Hoje a festa e dupla para vanessa 
May ar a, "niver" e êxito no vestibular 
2010, na foto ao lado da competente 

Professora Assonilde. 

A graciosa Sacha Almeida comemora 
na segunda feira seu aniversário, 

com muita alegria junto a familiares 
e amigos. Parabéns "Bonequinha". 

. , 

Luysangela Gonçalves (VIP Ludovi- 
cense), circulando aqui na terrinha 

para rever amigos, a bela Enfermeira 
residiu aqui por 2 anos. 

iSi 

vida 
Joaquim e Rosângela Mariano 

casal sempre de bem com a 
e presente nos acontecimentos 

sociais da nossa cidade. 

Regineide Balesteros chega amanhã em 
nossa Imperosa onde ficará uma tempora- 
da em visita aos queridos pais, familiares e 
amigos, na foto com o esposo Márcio que 
fica no Rio de Janeiro onde o casal reside. 

"Leva tempo para alguém ser bem sucedido porque o êxito não é mais do que a recom- 
pensa natural pelo tempo gasto em fazer algo direito." (Joseph Ross). 

"Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo de plantamos" 
(Provérbio chinês). 

f 
"Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida; estendes a mão contra a ira dos 
meus inimigos; a tua destra me salva."Salmos, 138:7. 

IJJiUJ.kl.-IJ..kl.L» 

"A administração é uma questão de habilidades, e não depende da técnica ou experiência. 
Mas é preciso antes de tudo saber o que se quer." Sócrates. 
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5 MERCADO & CLASSIFICADOS ANUNCIOU,VENDEU! 

O empreendedorismo de baixa renda 

Por Henrique Flory 

No campo dos estudos sobre 
empreendedorismo, uma 
definição é considerada 
um dos mais importantes 
divisores: é o conceito do 

empreendedorismo por necessidade ver- 
sus o empreendedorismo por oportunida- 
des. De modo geral, "por necessidade" é 
aquele empreendedor que não tinha outra 
escolha, ou seja, estava desempregado 
e sem alternativas, e assim iniciou seu 
empreendimento; por outro lado, o "por 
oportunidade" tinha outras escolhas, por 
exemplo, tinha um bom emprego, e lan- 
çou-se no mundo do empreendedorismo 
por escolha própria. 

Esta definição é extremamente impor- 
tante pa^a que possamos conhecer melhor 
o tipo de empreendedores de cada país 
e região, e assim o GEM (Global Entre- 
preneurship Monitor) a utiliza de forma 
intensa. Por exemplo, um país com gran- 
de quantidade de empreendedores por 
necessidade tende a ter empresas que du- 
ram menos, fecham as portas com mais 
freqüência; países com maior quantida- 
de de empreendedores por oportunidade 
apresentam empresas mais duradouras, 
mais voltadas à inovação tecnológica. 
Portanto, o GEM tenta medir se e como 
países estão conseguindo transformar 
empreendedores por necessidade em em- 
preendedores por oportunidade, e este é 
um trabalho sério e importantíssimo. 

Existe uma outra forma de se concei- 
tuar e medir o empreendedorismo, po- 
rém, que pode ser muito mais útil ao se 
compreender e criar políticas públicas em 

países como o Brasil. É a definição que 
proponho entre empreendedorismo de 
baixa renda versus empreendedorismo de 
alta renda. Ao contrário da primeira, que 
exige uma autodefiniçào do entrevistado 
(você se considera empreendedor por ne- 
cessidade ou oportunidade?), o empreen- 
dedor de baixa renda pode ser encontrado 
por condições (medições) extrínsecas, 
como o capital disponível, o tipo de em- 
presa a ser iniciado, etc. Um alto executi- 
vo, que quando demitido abre seu próprio 
negócio porque não encontra recolocação 
a altura, pode ser considerado um empre- 
endedor por necessidade, mas não será 
jamais um empreendedor de baixa ren- 
da; apenas o seu conhecimento, acesso 
ao crédito e experiência já o classificam 
como empreendedor de alta renda. 

Não se trata aqui de repetir o concei- 
to de micro-empresa e empresa peque- 
na, média e grande. O momento em que 
se define e encontra um empreendedor 
de baixa renda é, muitas vezes, anterior 
ao da criação do negócio. Podemos di- 
zer que o empreendedor de baixa renda, 
quando bem sucedido, é o criador de uma 
micro-empresa. Antes disso, porém, ele 
passará por vários outros estágios, como 
o do negócio informal ou o do negócio 
cooperado, por exemplo. 

O empreendedor de baixa renda mui- 
tas vezes é também um empreendedor por 
necessidade, mas em importantes casos 
esta relação não se verifica. Podemos ver, 
por exemplo, as dezenas de empreendedo- 
res de baixa renda que operam carrinhos 
de venda de refrigerantes, isotônicos e 

similares no Parque do Ibirapuera 
em São Paulo. Muitas vezes não 
são microempresários, nem têm fir- 
ma aberta, mas operam há anos (às 
vezes décadas) em seus negócios, e 
se você lhes oferecer um emprego, 
irão recusar prontamente. São, cer- 
tamente, empreendedores de baixa 
renda, mas agora por oportunidade. 
São pessoas que, mesmo sem for- 
mação, sem acesso a crédito, sem 
quase nada, em verdade, vislumbra- 
ram uma oportunidade e trabalham 
duro para explorar (no bom sentido) 
esta oportunidade, criando famílias 
e educando filhos, mostrando na 
prática a viabilidade do empreender. 

Pergunte a estes empreendedores como 
as políticas públicas os apoiaram nestes 
anos todos e você terá uma resposta dura. 
"As políticas públicas sempre foram um 
estorvo para nós", eles dirão, citando as 
várias vezes em que tentaram tirar-lhes o 
direito de operar no Parque, ou criaram 
esta ou aquela dificuldade. Eles se orga- 
nizaram em uma cooperativa, e o motivo 
principal não foi aproveitar uma oportu- 
nidade legal ou realizar compras em con- 
junto e assim conseguir melhores preços. 
O motivo principal foi lutarem contra as 
investidas das "políticas públicas". 

Apenas conseguindo entender e en- 
contrar quem é este tipo de brasileiro e 
brasileira, exemplificados no caso acima, 
é que poderemos desenhar políticas pú- 
blicas que superem o simples assistencia- 
lismo e incentivem o mérito e o esforço 
pessoal, em um nível nunca antes alcan- 

çado pelas estratégias convencionais no 
Brasil. 

Pequenas mudanças conceituais po- 
dem nos ajudar grandemente quando pre- 
cisamos montar políticas públicas foca- 
das no público correto e efetivas em suas 
realizações. A mudança na definição e as 
formas de se encontrar e estimular o em- 
preendedor de baixa renda pode trazer, a 
São Paulo e ao Brasil, uma nova forma 
de se montar e gerenciar políticas públi- 
cas de apoio ao empreendedor de baixa 
renda, agora livre da pecha de "coitado" 
e "necessitado"; e trazer a estes empre- 
endedores as condições para crescerem e 
se consolidarem. Muito diferente de fazer 
com que se unam somente para lutar con- 
tra as injustiças do Estado, do Governo e 
das políticas públicas equivocadas. 

Henrique Flory é consultor em empre- 
endedorismo e autor do livro "Transfor- 
mando necessidades em oportunidades". 

PARA ANUNCIAR, BASTA LIGAR PARA 

NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL. 

NO MESMO DIA UM DE NOSSOS 

CORRETORES VAI ATÉ VOCÊ. 
99 3525 5929 

João MAR\A 
<Sc 

K—7 

Ofiio/ntiX U4 

Rua Virgílio Franco, n0 1930 - Estreito - MA - Fone: (99) 3523-1200 

e-mail: joao-maria2@hotmaiLcom - www.casajoaoemaria.com.br 
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Temos as soluções que você precisa 

para alavancar de vez suas vendas. 

ARON 

DESIGN 
Comunicação & Marketing 

Identidade Visual • Outdoor 
Cartão de Visita Busdoor^p-. 

Adesivo . . ||| Sites de Internet 
Agenda 1 Produção de Comerciais 
Banner TV/Rádio/Jornal 

Jornal Assessoria de Comunicação 
Revista ^màisessoria de Marketing - 

(99) 8835-0534 aron .com.br 

Entre em contato com a gente: 

I IMPERATIVA 
c o mu n i o a ç ã, o 

Agência de Publicidade 

Aqui sua marca vai longe 

Rua Tupinambá, 338 - Mercadinhp - Imperatriz - MA 

m 

m 
m. 

.a 

hê 

SOMENTE A ALTO NÍVEL PODE CRIAR O CINEMA DOS SEUS SONHOS 

E PROPORCIONAR MUITA ALEGRIA E EMOÇÃO PARA TODA SUA FAMÍLIA E AMIGOS. 

ASSISTA A COPA DE 2010, SEUS FILMES E TODA A PROGRAMAÇÃO 

DA TV COM ARTE, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO. 

Farmácia Inovação em Serviços Farmacêuticos 

^3? & ÍSR 
w 

k 

Sua saúde em ótimas mãos. 

3523-3285 

<.N- 

■- 

n 

m 

A LOJA ALTO NP/EL, PROJETA E DESENVOLVE AMBIENTES ACONCHEGANTES PARA AUDITÓRIOS, SALAS DE 

REUNIÃO, ESCRITÓRIOS ESUA RESIDÊNCIA NOSSO NEGÓCIO É PROJETAR DIVERSÃO PARA TODA FAMÍLIA 

E AMIGOS, TUDO ISSO COM BELEZA E ARTE ENTRE EM CONTATO HOJE MESMO COM UM DE NOSSOS 

CONSULTORES E TENHA O ONEMA DOS SEUS SONHOS QUE CAIBA NO SEU BOLSO. NÃO ACREDITA? 

VENHA CONFERIR E CONHEÇA NOSSO PORTFOUO COM FOTOS. PARCELAMOS EM ATÉ 12X 
a 

| Rua Coriolano Milhomem, 1819 - Centro - Imperatriz/MA 

K sd: rs ir, X  x  ■ x . •  

AV. DORGIVAL P. DE SOUSA, 153 
" 1 1 jí ■ ■ 

[ENTRE CORIOLANO MILHOMEM E SOUSA LIMA] LU J A 

(99) 3525-0091 ARTE EM CINEMA 
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Rua Simplicio Moreira, 1793-F 

entre (Luiz Domingues e Benedito Leite) - Imperatriz - MA 
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EQUIPAMENTTOS AGRÍCOLAS 

Tratores, Peças e Implementos Agrícolas 

sac.unipecas@gmail.com 

RodfcBR 010. n0 467 - Sala 01 

^itroncam^nto 

Fone: 

Imperatriz - MA 

VAL M ET 

gn 
MARCHESAN 

/ Fax: 3528-4709 

Neto Ar-Condicionado 
xk i_j nr o í=i~rivcD 

Serviços e Peças Nacionais e Importados 

yl&ÒCr 

(99) 9977-3745 

wíemsm Rua João Lisboa, 239 - Centro 

Fone: (99) 3523-3385 / 3525-8230 - Imperatriz - MA 

§1 

il 

Kl 

KENNEDY 

TURISMO 

T/iM t^PÍSmK^ 
LINHAS AÉREAS 

mbjermSè "val r i o 

CUC SIfTE 

AmericanAirlines 

rJ(íto intpttrln o t/ejUno. Q(ós eeserotmtoj um Ititjtir paru ooeè 

R. Luís Domingues, 578 - centro 
CEP: 65901.430 - Imperatriz - Maranhão 

Reservas: (99) 3525-7221 / 3525-7305 / 3525-7250 

instituto de Oftalmologia 

de Imperatriz 

Clínica, Cirurgia e Lentes de Contato 

Prescrição de Óculos 
Cirurgias 
Catarata 
Giaucoma 
Estrabismo 
Pterismo 
Calázio 
Aval. das Doenças da 
Retina 
Exames Complementares 

Oftalmologista ' 
CRM 5072 | 

á 

Fone: (99) 3524-7483 - Cel.: (99)8132-0060 
Rua Simplício Moreira, n0 1490 - Centro 

Imperatriz - Maranhão 

dR 

di Petrus 

^eáde 4977 

www.dipetrus.com.br 

Av. Colares Moreira, 144 - Renascença II Rua Ceará, 576 - Centro 

Monumental Shopping, Lj 22 Timbíra Shopping, Lj 16 

São Luis/MA • CEP: 65075-441 Imperatriz - MA • CEP: 65901-610 

Tel/Fax: (98) 3235-5358 

boutiquedipetrus@gmail.com 

Tel/Fax: (99) 3524-7074 

dipetrusitz@hotmail.com 

'pdUfy Itafaí e um fnõàft&io. /ê(t& Ifawt. 

h 
v 

padRA0 

. ^noiPJG 

I I I 

shopp|NG 

(99) 3524-0230 

taça0 

allrpe" . de RraÇ3 -'-íS 

. re5tauran 

^ sorveteria 

•o 

3075-6550 

e-mail; padraoshoppinjSholmail.com 

v< « 

e uma vedada de produ.osl 
PADRAO 

  SHOPPING 
ASHI0N 

ADQUIRA JA 

»SUA« L0JA> 

\ 

9 . .9.. « ^ Ifl 

OBRA ACELERADA 
m il 

VISITE NOS 
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FONES; (99) 

3072-2360 

8138-2757 

9135-4627 

Av. Bermardp Sayâo, 1530 
Sala 03 - Quatro Bocas 

Imperatriz-MA 

Venda - Aluguel -Avaliação e Adm. de Imóveis 

1 

de Imóveis 
CRÉCI 2086 - 20° REGIÃO 

Realizando Sonhos 

E N D 
Casa na Rua Castelo Branco - Bacuri, com 
garagem, sala, copa, cozinha, 01 suite, 02 
quartos, área de serviço, despensa, quin- 
tal. toda na cerâmica e forrada no gesso. 
Área: 6,45x25,95. Valor: R$ 100.000,00. 

Casa (recuada 4m) na Rua Rui Barbosa 
- Juçara, cl garagem, sala. copa, cozinha, 
04 quartos, bastante quintal e solta nas 
duas laterais. 
Área: 9x50m. Valor: R$ 200.000,00. 

Casa (recuada lOm) na Rua das Letras 
- Vila Parati, com garagem p/ 04 veículos, 
sala, copa, cozinha, 02 quartos e quintal, 
toda na cerâmica e forrada na laje. 
Área: 5x30m. Valor: RS 45.000,00 

Casa na Rua Beta - Bacuri, com garagem, 
sala. copa, cozinha, 01 suite, 02 quartos, 
quintal encimentado, toda na cerâmica e 
telha plan. 
Área: 5x40m. Valor: R$ 50.000,00. 

Casa (semi-acabada) no Parque das Es- 
trelas, próx. á rodoviária, cl opção p/ gara- 
gem, 02 salas, 02 quartos, copa, cozinha, 
área de serviço, cl opção pl banheiro. 
Área: 10x30m. Valor; RS 25.000,00. 

Casa na Rua Paraiba - Santa Rita. com 
sala, copa, cozinha, 02 quartos, quintal e 
toda solta. 
Área: 6x30m. Valor: RS 45.000,00. 

Casa Averbada (recuada 3m) na Rua do 
Cravo - Conjunto Planalto, com garagem pl 
04 veículos, sala, copa, cozinha, 03 quar- 
tos, quintal, telha plan, solta na lateral cl 01 
corredor, cerca elétrica e portão eletrônico. 
Área; 12x30m. Valor: RS 40.000,00. 

Casa no Conjunto Vitória, com garagem, 
sala, copa, cozinha, 02 quartos e quintal. 
Valor: RS 27.000,00. 

Casa Averbada (recuada 4m) na Rua do 
Sol - Pq. das Palmeiras, cl garagem pl 02 
veículos, sala, copa, cozinha, 02 suites, 01 
quarto, área de serviço, mais 01 cozinha 
de apoio, dependência de empregada e 
quintal, solta nas laterais, forrada na laje e 
toda na cerâmica. 
Área: 10x22m. Valor: RS 130.000,00. 

Casa (recuada 15m) na Rua Piracicaba 
- Pq. Alvorada I. com garagem p/ 10 ve- 
ículos, sala. copa, cozinha. 01 suite com 
closet, 02 quartos, wc social, área de ser- 
viço, wc externo, toda na cerâmica, forrada 
no ipê e quintal grande. 
Área: 12x37. Valor: RS 100.000,00. 

Casa Averbada (recuada 4m) na Rua Le- 
ôncio Pires Dourado, em frente ao Quartel 
da PM - Sâo José do Egito, com garagem 
pl 06 veículos, sala, copa, cozinha com ar- 
mário embutido(Dellano). 03 suites, mais 
01 dependência de empregada com wc, 
toda solta, acabamento de 1', toda forrada 
e toda na cerâmica de 1". 
Área: 18x25. Valor: RS 300.000,00. 

Casa na Rua B - Santa Rita. com sala, 
copa, cozinha, 02 quartos, wc social, quin- 
tal e toda na cerâmica. 
Área: 6x30m. Valor: R$ 45.000,00. 

Casa na Rua do Arame - Vilinha, com ga- 
ragem, sala. copa, cozinha, 03 quartos, 
(juintal, toda na cerâmica e telha plan. 
Área: 6,60x25,70m. Valor: R$ 60.000,00. 

Casa na Rua Bom Jardim - Santa Rita, 
com garagem, sala, copa. cozinha, 01 sui- 
te. 02 quartos, quintal, toda na cerâmica e 
forrado com gesso. 
Área: 5.50x35m. Valor: R$ 70.000,00. 

Casa na Rua Tereza Cristina, entre Av. Ge- 
túlio Vargas e Luis Domingues no Centro, 
com sala. copa, cozinha, 01 escritório, 01 
suite, 03 quartos, quintal, toda na cerâmica 
e forrado com gesso. 
Área: 10,80x23,50. Valor: RS 120.000,00. 

Casa na Rua Raimundo de Morais - Bom 
Sucesso, com garagem, sala, copa. cozi- 
nha, 01 suite, 01 quarto, quintal, toda na 
cerâmica e na telha pian. 
Área: 06x30. Valor: R$ 50.000,00. 

Casa Averbada (recuada 4m) na Rua Sâo 
Pedro - Cristo Rei, com garagem pl 04 ve- 
ículos, toda solta, sala, copa, cozinha, 03 
suites. 01 escritório, dep. de empregado, 
área de serviço, dispensa, quintal gran- 
de, toda na cerâmica e forrada no gesso. 
Área: 10x35m. Valor: R$ 270.000,00. 

Casa Averbada (recém construída) na 
Rua F - Conjunto Vitória, com garagem pl 
03 veículos, sala, copa, cozinha, 02 suites, 
01 quarto, quintal, solta nas laterais com 
01 corredor e telha plan. 
Área: 10x25. Valor: R$ 70.000,00. 

Casa Averbada (recuada 2,30m) na Rua 
do Sol - Pq das Palmeiras, com garagem 
pl 03 veículos, sala. copa, cozinha, 01 su- 
ite, 02 quartos, wc social, quintal grande, 
forrada na laje, piso de taco(madeira), sol- 
ta nas laterais 0,30m de cada lado. 
Área; 10x30m. Valor: R( 110.000,00. 

Casa na Rua 10 - Sâo José, com garagem 
pl 02 veicules, sala, copa, cozinha, 03 
quartos, quintal, wc social, toda na cerâmi- 
ca, forrada no gesso e telha plan. 
Área: 20x30m. Valor; R$ 110.000.00. 

Casa (averbada, recuada 4m) na Rua 11 
- Parque do Buriti, d garagem p/ 03 ve- 
ículos, sala. copa, cozinha, 02 suites, 01 
quarto, área de serviço, quintal encimen- 
tado, toda na cerâmica, forrada no ipê e 
solta na lateral. 
Área: 12x25m. Valor; R$ 130.000.00. 

Casa (pronta para averbar, recuada 4m) 
na Rua 28 de Outubro - Jardim Sâo Luis, 
com garagem p/ 02 veículos, sala, copa, 
cozinha, 01 suite, 02 quartos d armário 
embutido, área de serviço, dependência 
de empregada, avarandado na cozinha, 
toda solta, forrada no ipê, toda na cerâmi- 
ca e quintal. 
Área: 10x36m. Valor R$ 180.000.00. 

Casa (semi-acabada, recuada 7m) na 
Super Quadra, com garagem p/ 04 veí- 
culos, solta nas duas laterais, sala, copa, 
cozinha, despensa, 01 suíte, 02 quartos, 
quintal e na telha plan. 
Área: 10x25m. Valçr: R$ 150.000,00. 

Casa na Rua Fortunato Bandeira - Centro, 
d sala. copa, cozinha, 02 quartos, área de 
serviço e toda na cerâmica. 
Área: 11,75x4,50m. Valor: R$ 40.000,00. 

Casa na Rua Gonçalves Dias - Juçara, 
com garagem para 02 veículos, sala, copa. 
cozinha, 01 suite, 02 quartos. 01 depen- 
dência de empregados, despensa, quintal 
na cerâmica anli derrapante, toda na cerâ- 
mica e forrada no gesso. 
Área: 5,50x37m. Valor: R$ 150.000,00. 

Casa (recuada 4m) na Rua Hermes da 
Fonseca - Juçara, d garagem p/ 02 ve- 
ículos, sala, copa, cozinha, 02 quartos, 
ouintal, toda na cerâmica e forrada no ipê. 
Área; 6.40x24m. Valor: R$ 140.000,00. 

Casa (averbada, recuada) na Rua Bahia - 
Juçara, com garagem, sala, copa, cozinha, 
01 suite, 02 quartos, quintal, toda na cerâ- 
mica e forrada na madeira. 
Área: 7,50x30m. Valor: RS 140.000,00. 

Casa (recém construída) na Rua Ma- 
ranhão - Nova Imperatriz, com garagem, 
sala, copa, cozinha, 01 quarto. 01 suite, 
toda na cerâmica, forrada no gesso e quin- 
tal. Área: 05x24m. Valor: RS 70.000,00. 

Casa na Rua Brasil - N. Imperatriz, com 
garagem, sala, copa, cozinha, 03 quartos, 
wc social, Ioda na cerâmica e quintal gran- 
de. Área: 6,50x43m. Valor: R$ 90.000,00. 

Casa no Centro, com garagem, sala, copa, 
cozinha, 03 quartos e quintal. 
Área: 5,60x30m. Valor: RS 90.000,00. 

Casa (Titulada, recuada 2m) na Rua Sou- 
sa Lima - Centro, com garagem p/ 02 veí- 
culos, sala, cozinha, 01 suite, 02 quartos, 
toda na cerâmica, forrada no ipê e quintal. 
Área; 6,30x23m, Valor: R$ 150.000,00. 

Casa na Rua Paraiba - Nova Imperatriz, 
com sala, copa. cozinha. 03 quartos, 01 wc 
e bastante quintal. 
Área: 5,30x27. Valor: RS 35.000,00. 

Casa na Rua Duque de Caxias - Bacuri. 
com garagem, 02 quartos, sala, copa e co- 
zinha. Valor: RS 65.000,00. 

Casa na Rua 15 de Novembro, d sala, 
copa, cozinha. 03 quartos, quintal e toda 
na cerâmica. 
Área: 4,20x30m. Valor: RS 100.000,00. 

02 Casas na Rua Santa Tereza, entre Go- 
dofredo Viana e Simplicio Moreira - Centro 
01 Casa - com garagem, sala, copa, cozi- 
nha, 03 quartos a quintal, toda na cerâmica 
e telha plan. 
02 Casa - 01 ponto comercial, sala, copa, 
cozinha, 01 quarto e quintal, toda na cerâ- 
mica e na telha plan. 
Área: 10,50x35. Valor: R$ 230.000,00. 

Casa (recuada 4m) com garagem para 
03 veículos, sala, copa, cozinha, 02 suítes 
sendo 01 com hidromassagem, 01 quarto, 
toda na cerâmica de primeira, forrada de 
gesso. solta nas duas laterais e bastante 
quintal com piscina. 
Área: 10x43m. Valor: R$ 300.000,00. 

Casa (recém construída) na Rua Sergipe, 
próximo à Unisulma - Nova Imperatriz, com 
garagem p/ 02 carros, sala, copa, cozinha, 
01 suite, 02 quartos, toda na cerâmica, for- 
rada no gesso e quintal. 
Área: 06x30m. Valor: RS 160.000,00. 

Casa no Novo Horizonte, próximo ao CE- 
FET, com sala, 02 quartos, 01 suite, co- 
zinha, forro de gesso, piso cerâmico, wc 
social e ótimo acabamento. 
Valor: R$ 32.000,00. 

Casa (recuada 6m, pronto para averbar) 
na Vilinha, com garagem p/ 03 veículos, 
sala, copa, cozinha, 01 suíte, 02 quartos, 
Ioda na cerâmica", toda forrada no gesso, 
solta na lateral, corredor e quintal. 
Área: 7,50x26.20m. Valor: R$ 70.000,00. 

Casa (titulada) na Rua Bom Futuro - Vila 
Lobão, com garagem p/ 08 veículos, sala, 
copa, cozinha, 01 suite, 03 quartos, toda 
na cerâmica e na telha plan. 
Área; 16,80x31 m. Valor: RS 160.000,00 

Casa (recuada 4 metros, pronto para 
averbar) no Parque Buriti, d garagem p/ 
03 veículos, corredores nas 02 laterais, 
sala, copa, cozinha, 01 suite, 02 quartos, 
01 escritório, dependência de empregada, 
área de serviço, toda na cerâmica, toda 
forrada no gesso e quintal. 
Área: 10x30m. Valor; RS 150.000,00 

Condomínio na Rua Floriano Peixoto, 
entre Corioloano Milhomem e Simplicio 
Moreira - Centro, com 05 quilinetes, 
cada d sala, cozinha, quarto e quintal. 
Área: 10x30m Valor: RS 130.000,00. 

Ponto Comerciai na Rua Antônio de Mi- 
randa - Juçara, com 03 apartamentos e 01 
casa com 02 quartos, sala, copa e cozinha. 
Área: 07x27,50m. Valor: RS 600.000,00. 

Ponto Comercial na Rua Piaui, esquina d 
Fortunato Bandeira, próprio p/ farmácia ou 
açougue, etc. 
Área: 10x11m. Valor: RS 120.000,00. 

Ponto Comercial (com residência) no 
Bairro Sâo José, com copa. cozinha, 01 
quarto, wc social e quintal. 
Área: 6x25m. Valor: R$ 35.000,00. 

  Ponto Comercial na Av. JK, com casa, 
com sala, copa, cozinha, 01 quarto e quin- 

Condomlnio na Rua Miguel Baurí - Santa tal (salão comercial com 5.80x10m). 
Rita, com 04 quilinetes, cada um com quar- Área: 5x80x25m. Valor: RS 65.000,00. 
to, cozinha e wc social, todo na cerâmica e 
forrado no gesso. mais 01 casa com sala,   
copa, cozinha, 02 quartos e quintal. Galpão na Rua Senador Millet - Três Po- 
Área: 10x30m. Valor R$ 150.000,00. deres, lodo na alvenaria e telhado d ma- 
  deira de 1* e telha plan. 

Área: 17x40m. Valor: R$ 300,000,00. 
Sobrado (semi-acabado, recuado 8m)   
na Rua Sâo João, entre Pará e Amazonas n n-.-.r.r, , l    , -. . Galpao na Rua Projetada B - Bacuri. Área - Nova Imperatnz, com garagem p/04 ve - 1 . . . j . „.,i,   - ~ j galpão: 12x32m. Area total do terreno: 

1S,60x64m. Valor: RS 400.000,00. 
sala de vidro, 01 sala de estar e mais 01   
sacada. Galpão na Rua Piaui - Juçara. 
Area: 10x30m. Valor: RS 200.000,00. Área: 11.30x29m. Valor: RS 250.000,00. 

Sobrado na Rua Simplicio Moreira - Ba- 
curi, d 01 salão comercial de 5,50x18m. 
d sala, copa, cozinha, 01 suite, 02 quar- 
tos, 01 wc, 01 sacada e toda na cerâmica. 
Área; 5,50x18m. Valor; RS 230.000,00. 

Sobrado (recuado 5m e solto nas late- 
rais) na Rua Coronel Manoel Bandeira - 
Bacuri, com garagem pl 06 veículos, sala, 
copa. cozinha, suite, 02 quartos, 01 saca- 
da, toda na cerâmica e forrada na lage. 
Área: 12x30m, Valor: RS 200.000,00. 

Ponto Comercial com moradia na Rua 
Paraíba - Mercadinho, com sala, copa, co- 
zinha, toda na cerâmica e quintal. 
Área: 4x21,80m. Valor: RS 90.000,00. 

Ponto Comercial com moradia na Rua 
Iracema - Nova Imperatriz, com sala, co- 
zinha, 01 quarto, área de serviço, todo na 
cerâmica e forrado no gesso. 
Área: 4,55x11m. Valor: RS 40.000,00. 

Ponto Comercial com moradia na Rua 
Pará, esq. com a rua Sâo João, com ga- 
ragem, sala, cozinha, 01 quarto, área de 
serviço, toda na cerâmica e solta na lateral 
com 01 corredor. 
Área: 9,30x12m. Valor: RS 55.000,00. 

Ponto Comercial com moradia na Rua 
Rio Grande do Norte - Juçara, com 01 sa- 
lão comercial de esquina, garagem, sala, 
copa, cozinha, 03 quartos. 02 wc social, 
toda na cerâmica e forrada no gesso. 
Área: 6,93x18. Valor: R$ 130.000,00. 

Ponto Comercial com moradia na Rua 
G - Conjunto Vitória, com garagem, sala, 
copa, cozinha. 03 quartos, quintal, toda na 
cerâmica e toda forrada. 
Área; 10x25m. Valor: 35.000,00. 

Sobrado na Rua Dom Pedro I - Bairro 
União. 
1o - Garagem pl 02 veículos, sala d 02 
ambientes, copa, cozinha, banheiro social 
e quintal. 
2" - Sacada, 01 suite, 02 quartos, banheiro 
social, sala de video. 
Área: 5.20x30m. Valor: RS 250.000,00. 

Ponto Comercial com moradia na Rua 
Pernambuco - Juçara, com garagem pl 02 
veículos, sala, copa, cozinha. 02 suites, 01 
quarto. 01 piscina de 3x4m, área de ser- 
viço, quintal, 01 poço artesiano, toda na 
cerâmica e forrada no gesso (tudo de 1'). 
Area: 6x70x32m. Valor; RS 250.000,00. 

Ponto Comercial (titulado) mais mora- 
dia na Rua Ceará - Nova Imperatriz, com 
garagem, sala com 02 ambientes, copa, 
cozinha, 01 suíte, 02 quartos, 01 wc, des- 
pensa, área de serviço, toda forrada no 
gesso. toda na cerâmica e quintal. 
Valor; RS 240.000.00. 

Ponto Comercial na Rua Maranhão, entre 
Fortunato Bandeira e Av. Bernardo Sayâo 
- Nova Imperatriz, todo forrado no gesso e 
com estrutura alta (4m). 
Valor: RS 200.000,00. 

Lote na Vila Parati. 
Área: 10x30m. Valor: RS 20,000,00. 

Loteamento na BR 010 
Próx. ao Posto Fiscal. 
Área; 10x30m. Valor: RS 7.000,00. 

Area Comerciai na Rua Coronel M. Ban- 
deira, esquina com Benedito Leite. 
Área: 13x23m, Valor: RS 220.000.00. 

V ■ 
Área Comercial na Rua Osvaldo énb - 
Bacuri. 
Área: 14x40m. Valor: RS 100.000,00. 

Área Residência! na Super Quadra. 
Área: 20x25m. Valor; RS 70.000,00. 

Área Comercial na BR-010. 
Área: 70.000m2. Valor: RS 300.000,00. 

Área Comercial na Rua Simplicio Morei- 
ra - Bacuri, com uma casa, garagem, sala, 
copa, cozinha e 02 quartos. 
Área: 1.65301'. Valor: RS 300.000.00. 

Área Comercial na Rua Luis Domingues 
- Entroncamento, com 01 galpão de ofici- 
na, 04 casas, cada uma com: sala, copa. 
cozinha e 02 quartos. 
Área: 28x40m. Valor: R$ 300.000,00, 

Area próximo à entrada do Bom Jesus 
(área própria pl condominio fechado). 
Área: 222,570m'Valor: RS 15,00 por m'. 

Terreno com 02 lotes de 20x30m, na Vila 
Ipiranga, Valor; RS 20.000,00. 

Terreno na Av. Itaipu, esq. com Rua 3 
Maria - Pq. Santa Lúcia, área própria para 
comércio, dentro da feira. 
Área: 35x50. Valor: R$ 300.000,00. 

Terreno ao lado dos 5 Estrelas. 
Área: 20x30m. Valor: RS 30.000,00. 

Terreno sub-esquina com Av. Industrial 
Santa Rita. 
Área: 27x40m. Valor: RS 50.000,00. 

Chácara no Bairro Leandra - Próx. á Ce- 
râmica São Pedro, por trás do Conjunto 
Cartier, com vista panorâmica para a 
ponte do Rio Tocantins. 
Área; 28.000m' Valor; R$ 20.00 por m' 

Loteamento Boca da Mata 
Bela Vista - TO 

Loteamento de chácaras de 
6.000m2 a 11.000m2 à partir 
de R$ 20.000,00. Localizado 
em frente à Praia do Meio, 
com água corrente, fácil aces- 
so e energia elétrica. 

mmm 
Condomínio na Rua Bom Futuro • Juçara, 
com 03 quilinetes, cada com quarto, cozi- 
nha e banheiro. 
Valor: R$ 200,00. 

Casa na Rua Paraiba, esq. com João Lis- 
boa, d sala, copa, cozinha, 01 suite. 
Valor: R$ 500,00. 

Casa na Rua do Sol no Parque das Pal- 
meiras, recuada, garagem p 03 veículos, 
sala, copa, cozinha, 01 suíte, 02 quartos, 
banheiro social, bastante quintal, toda 
forrada na laje e piso de taco (madeira) e 
solta nas laterais. 
Valor: RJ 600,00. 

Casa na Rua Coronel M. Bandeira - Cen- 
tro, com garagem, sala, copa, cozinha, 02 
quartos, quintal, Ioda na cerâmica e forra- 
da no gesso. 
Valor: R$ 500,00. 

Casa no Bacuri, com garagem, sala, copa, 
cozinha, 03 quartos, toda na cerâmica, for- 
rada no gesso e toda solta. 
Valor: R$ 1.000,00. 

Apartamentos no Edifício Granville com 
cobertura, com vagas de garagem pl 02 
veículos, sala, copa, cozinha, 02 suites, 02 
quartos, área de lazer com piscina e dep. 
de empregada. 
Valor: RJ 3.000,00. 

Sobrado na Rua Aquiles Lisboa - Centro 
1o Piso: Com garagem, sala, copa, cozi- 
nha, wc social. 
2° Piso: Sacada, sala. 02 quartos, 01 suite, 
wc social, área de serviço e posto de luz. 
Valor: 1.000.00. 

Qultlnete localizado no Bairro Bacuri, com 
01 quarto, copa, cozinha, wc social, toda 
na cerâmica e área de serviço. 

Chácara na estrada do Bom Jesus, após a Valor: RS 350,00. 
ferrovia 300m', com 05 alqueres, toda lei-   
ta e cercada ao arame, capim mambassa, ponto Comercial na Av. Bernardo Sayâo, 
branquearâo e água corrente. excelente pl loja de conveniência. 
Valor: R$ 150,000,00 Valor: RJ 1,000.00. 

Chácara próximo a Lagoa Verde, à 3km da Ponto Comercial na Rua Paraiba, esq. 
BR 010, com área de 3,5 alqueres, lodo corn -l0^0 Lisboa. 
feito com 05 divisórias, com capim braquia- Valor: RJ 800,00. 
râo, 35 gados, mais 05 animais, água nas-   
W ?te: ^,VZfl;it0d0 documen,ado)" Ponto Comercial nos Três Poderes, com Valor. RJ 120.000,00. referência para clinica ou escritório. 

R$ 

fc U R S0S.0F EREGID OS 
BTECNICOIEM ENFERMAGEM? 
EtECNICOIEÍVI SEGURaNCfltNÓjTRABALHO: 
EÉCN1CP EM RADIOLOGIA: 
BrÉCNIcd-EM ANÁTiSBiCÜNIcfeit^lmTORloa 
EfECNICÒ^EWMEIwAMBIENVbT' " ' 

itCNICOlEM FARMÁClffl 
ETECN ico! EMjí^ÉTriÁ' 
Í5TSB3TÉCNÍCOIEMDE BÜCAl: i 

Rua Piaui, 932 - Centro - Imperatriz - VA 
(99) 3523-2032 / 3523-1450 / 8823-1202 

Filiais Ru» Santa Luaia, tín* • Cantro - AçaitíndU - MA 
(M) 3534-1941 / 8015-4307 

Tv. Carollna, n* 112 - Porto Franco - MA 
(9913571-8527/8415-6315 

Av. Bresli, n' 345 ■ Potoal - Balua ■ MA 
(99)3541-7006 / 8815-8314 

j A». Gatonclo FMclo. 252 - Cantro - B. da Corda - MA 
(99)3643-7032 / 8815-8309 

Melhor Rodízio 

Menor Prego 

R$ 

9," 

1 

r 

T 

Churrascaria 

e 

BR 010 EM FRENTE AO 50 BIS 



CORREIO DE IMPERATRIZ 
IMPERATRIZ, 23 A 29 DE JANEIRO DE 2010 

Brasil 11 

I  

TRÁFICO 

PF investiga uso do Bolsa Família na 

compra de drogas 

A Polícia Federal do Piauí 
está investigando o uso de 
cartões do Bolsa Família para a 
compra de drogas em Teresina, 
Parnaíba e Picos. Em Parnaíba 
foi constatado, por duas vezes, 
que traficantes se apoderaram 
do cartão de um usuário, benefi- 
ciado pelo programa. Em Tere- 
sina foram encontrados cartões 
do programa em bocas de fumo 
nas zonas norte e sul da capi- 
tal. O Ministério do Desenvol- 
vimento Social determinou a 
suspensão de 1.150 cartões do 
Bolsa Família no Piauí (por não 
cumprirem as exigências do 
programa) e 46 cartões foram 
cancelados definitivamente. 

A gerente do Bolsa Família 
no Piauí, Adriana Moura, con- 
firmou que existem investiga- 
ções sobre a compra de drogas 

com o cartão do progra- 
ma. Ela disse que a fis- 
calização sobre irregu- 
laridades no programa 
deve ser feita em cada 
município. 

- O governo não tem 
poder de Justiça, por- 
tanto, recorre a ajustes 
de conduta feitos com 
a ajuda do Ministério 
Público. O cancela- 
mento dos cartões, por 
irregularidade, se dá pela pre- 
feitura, com dados fundamenta- 
dos pela comissão municipal, aí 
se dá o cancelamento. 

Segundo Adriana, as inves- 
tigações da Polícia Federal são 
específicas e, em alguns casos, 
os cartões recolhidos pelos tra- 
ficantes já foram cancelados. 
As investigações ainda estão 

s-r- 

Cartões foram identificados em bocas de fumo 

em curso. A polícia identificou 
cartões do programa em bocas 
de fumo no bairro São Joaquim, 
na zona norte, e Promorar, na 
zona sul de Teresina. 

Os valores pagos pelo pro- 
grama variam de RS 20 a RS 
200. O Piauí recebe RS 41 mil- 
hões em verbas federais para 
atender a 396 mil famílias. • 

CORRUPÇÃO 

Empreiteira pagou propina a aliados de 

Sarney, suspeita PF 

Relatório da Polícia Federal, 
produzido durante a Operação 
Castelo de Areia, afirma que a 
empreiteira Camargo Corrêa 
acertou o pagamento de propina 
de pelo menos RS 2,9 milhões 
ao PT e ao PMDB referente à 
obra da eclusa de Tucuruí, no 
Pará, citando como supostos 
beneficiários integrantes do 
grupo político do presidente do 
Senado, José Sarney (PMDB- 
AP), que controla o Ministério 
de Minas c Energia. 

Os supostos pagamentos 
constam em arquivos digitaliza- 
dos apreendidos com Pietro Bi- 
anchi, diretor da construtora. Os 
registros foram feitos à mão em 
15 de maio de 2008 e depois es- 
caneados. A Folha obteve docu- 
mentos inéditos que constam da 
investigação. 

A Camargo Corrêa informou 
ontem que não irá se manifes- 
tar sobre documentos que es- 
tão sub judice. Desde a semana 
passada, o Superior Tribunal de 
Justiça suspendeu a Operação 
Castelo de Areia após a defesa 
da empresa questionar a legali- 
dade das provas colhidas. 

José Sarney e outros citados 
negam as suspeitas, que dizem 
servir para "criar escândalos". 

No manuscrito apreendido, 
há registro de que foram repas- 
sados aos partidos 3% de uma 
parcela recebida pela empreitei- 
ra para a construção da eclusa, 
de RS 97 milhões. Ao lado, há 
a indicação de que os recursos 
destinados ao PMDB foram re- 
passados a "Astro/Sarney". 

Sarney, segundo a PF, é 
"provavelmente" Fernando 
Sarney, filho do presidente 
do Senado. E "Astro", diz o 
relatório, é Astrogildo Quental, 

m 

diretor financeiro da Eletrobrás 
e ex-secretário estadual do Ma- 
ranhão no governo de Roscana 
Samey. 

Fernando Samey foi o 
padrinho de Quental na Elebro- 
brás, como mostram grampos 
de outra operação, a Faktor (ex- 
Boi Barrica), na qual o filho do 
senador foi indiciado pela PF. 

Quental também foi inves- 
tigado na Operação Faktor. Ele 
era um dos principais interlocu- 
tores de Fernando Samey ao 
telefone em conversas gravadas 
com autorização judicial. A PF 
chegou a dizer que Quental de- 
fendia os interesses do grupo de 
Fernando na Eletrobrás. 

De acordo com o documen- 
to apreendido na Castelo de 
Areia, o repasse até 15 de maio 
de 2008 foi de RS 1,5 milhão, 
restando saldo de RS 1,4 milhão 
a ser pago. Há ainda informação 
sobre liberação naquela data de 
RS 500 mil ao PMDB. 

No manuscrito, o pagamento 
ao PT está ligado ao nome Pau- 
lo. Ao analisar esse documento, 
os peritos da PF disseram não 
tê-lo identificado. Em outro 

registro de pagamentos relacio- 
nados à mesma obra, de dois 
meses antes, ao lado da sigla 
PT está anotado o nome Paulo 
Ferreira, que a PF suspeita ser o 
tesoureiro do partido. 

No fim do documento e num 
tom mais apagado (realçado 
pelos peritos) lê-se "acordo de 
3% dos pagamentos de eclusa". 
Para a PF, "fica claro que há um 
acordo para repasse de dinheiro 
condicionado a pagamentos da 
obra da eclusa". 

Um terceiro documento 
apreendido mostra um valor de 
RS 150 mil relacionado à obra 
HGI, sigla para a usina de Jirau, 
segundo código usado pela 
própria empresa. Mais uma vez 
a inscrição é acompanhada do 
nome "Astro", que, para a PF, é 
Astrogildo Quental. 

Outros documentos apreen- 
didos pela PF citam mais alia- 
dos do grupo de Samey. Um 
manuscrito registra pagamento 
de RS 300 mil (em três parcelas 
de RS 100 mil) ao lado da ins- 
crição "Ex. Min. Sil.". Segundo 
a PF, "ao que tudo indica" trata- 
se do ex-ministro de Minas e 
Energia Silas Rondeau. 

Rondeau deixou o ministério 
em 2007, após ter sido investi- 
gado na Operação Navalha. Ele 
também foi citado na Faktor. 

Há ainda um manuscrito 
citando RS 500 mil a "Lobinho". 
Diz a PF que é o "apelido co- 
mumente relacionado a Edison 
Lobão Filho, filho e suplente 
do senador Edison Lobão, atual 
ministro de Minas e Energia". 
Esse pagamento seria "por den- 
tro", mas há referência a igual 
parcela com a inscrição "PF", 
que os peritos dizem ser abre- 
viação de "por fora". • 

► Edmilson Sanches 

UM SONHO SEM SONO 
(Da revolução com evolução) 

Que tipo de liderança Imperatriz exercerá? 
Sobre que base econômica se erguerá? 
Sob que matriz cultural se abrigará? 
(E. SANCHES) 

'Se um pouco de sonho é perigoso, 
não é menos sonho que há de curá-lo, 
e sim mais sonho, todo o sonho.' 
(PROUST, 1871-19122) 

'Só o impossível é digno de ser sonhado. 
0 possível deixa-se colher no solo fácil de cada dia.' 
(ABGAR RENAULT, 1903-) 

'0 principio moral das revoluçõe s 
é instruir, não destruir' 
(THOMAS PAINE, 1737-1809) 

INTRODUÇÃO 

Quando das comemorações dos 200 anos da Revolução Francesa, completados em 1989, dezenas 
de presidentes, governantes e lideres de paises de todo o planeta foram a Paris, para prestigiar aquela data 
bicentenária. Conta-se que, quando o primeiro-ministro chinês desceu em solo francês, foi um dos mais 
procurados pelos jornalistas, ansiosos pela opinião do mandatário da mais populosa nação do mundo. Na 
primeira oportunidade em que puderam "cercar'' o governante da milenar China, fizeram a óbvia pergunta: 

- Ministro, qual a sua opinião sobre os 200 anos da Revolução Francesa. 
Já saindo, respondeu o premié: 
-Ainda é muito nova para ser comentada. 

Em janeiro de 1995, a cidade de Imperatriz, no Maranhão, cerca de 20 mil marcharam firmes contra 
uma situação de penúria moral e administrativa que assolava o Poder Executivo e, por via de conseqüência, 
todo o município. A institucionalidade pública da época sentiu o abalo provocado pelas ondas sísmicas 
dos passos, das passadas e da passeata que terminou por ocupar, pacífica e civicamente, a Prefeitura 
Municipal e a Câmara de Vereadores. 0 prefeito foi deposto e um golpe dos vereadores, que tentavam a 
substituição, foi sufocado pela força da população em marcha. 

Ainda bem que, ao completar sua primeira quinzena de anos, a "Revolução de Janeiro" (nome pelo 
qual ficou conhecido o movimento popular imperatrizense de 1995) não será "comentada" por um asiático 
e seus milênios de ancestralidade. Sê-lo-á, sim, por nós mesmos daqui deste chão de histórias sagradas 
e sangradas. 

Revoluções têm subprodutos e superprodutos. Os subprodutos são imediatos, estão abaixo da 
revolução e dela dependem. Os superprodutos são mediatos, estão acima da revolução e a aperfeiçoam. 

A troca de um mandatário por outro é um subproduto, é imediato, é conseqüência de uma revolução. 
Já a mudança de mentalidade, a consciência cidadã e a cidadania consciente, a postura vigilante, 
o desenvolvimento do sentimento de pertencença (ownershipj em pessoas e na comunidade são 
superprodutos, que precisam da mediação (portanto, são mediatos) de forças terceiras para existirem e 
se aperfeiçoarem e, assim, nutrir os ideais revolucionários e fazê-los prosperar também - pois, à maneira 
de Chateaubriand, toda revolução que não se efetuou nos costumes e nas idéias fracassa". Fracassa - 
evidentemente, não nos resultados (que são imediatos), mas na permanência (à qua faltou mediação). 

O que se queria em 1995 em Imperatriz não era apenas uma substituição de gestores públicos. O que 
se desejava mesmo, subjacente à ação do movimento, à ocupação civica e pacifica dos prédios públicos e 
a deposição do prefeito, era exercício permanente da cidadania, um aprendizado para a vida toda - lifetong 
teaming. O que se queria em 1995 era menos a destruição da desordem e, mais, mui;o mais, a construção, 
a instrução e instauração de uma nova ordem. 

SEMENTES - De 1995 para cá, o tecido social que se havia cerzido sob o signo do descaso 
administrativo na prefeitura, foi-se descosendo, esgarçando. Mas o fio (condutor) continua existindo e pode/ 
deve voltar ao buraco da agulha, para nova costura comunitária e institucional. Nesse novo cerzimento, 
unem-se os pontos da cidadania, da ética, da transparência, da competência nos Poderes Públicos e 
em tudo o que diga respeito à vida coletiva, ao bem comum, à construção cooperativa da felicidade em 
sociedade. 

Os frutos de uma revolução não podem ser comidos assim inteiramente. Preservem-se as sementes e 
deixe-se-lhes vingar, viçar, formar-se árvore, aprofundarem-se as raizes, estenderem-se os galhos, formar- 
se a copa sob a qual abriguem-se os ideais. 

MUDANÇA - Fazer uma revolução até pode não ser fácil, Mas a evolução, esta, sim, sabe-se ser 
difícil - e nisto o mérito, pois o que é fácil migra para o conveniente, o cômodo, quando não o displicente. 
E comunidades cômodas ou acomodadas não fazem - nem aceitam ~ mudança. Pessoas contentes, 
satisfeitas, não se tomam revolucionárias. Revolução e evolução exigem gente descontente, seres 
insatisfeitos, inquietos, incomodados. Revolução e evolução têm de ter pessoas que percebem o que 
outros não percebem, vêem o que outros não vêem, sentem o que outros não sentem, falem o que outros 
não falam e façam o que outros não fazem. E, sobretudo, pessoas que querem mudanças têm de pagar o 
preço que revolução e evolução cobram. E, também, têm de conformar-se por nem sempre serem elas as 
destinatárias finais do prêmio que sua coragem e senso do dever ajudaram a conquistar. 

Imperatriz espera, senão uma nova revolução, no minimo a evolução. Aperfeiçoamento é um nunca 
acabar. 

LIDERANÇA - Além de sua realidade, Imperatriz tem outras realidades com que se (pre)ocupar. 
As cidades que se movem na sua órbita estão aos poucos escapando da área de atração gravitacional 
imperatrizense. Estão deixando de ser satélites e passando à condição de planetas. Estão ficando 
independentes, ou, no minimo, menos dependentes. 

Imperatriz tem de buscar auto-sustentaçâo na diferenciação, pois todo município pode vir a ter 
armazéns de secos e molhados, faculdades, rede hospitalar... 

Em que podemos ser melhores, maiores? Que tipo de liderança exercerá esta cidade? Sobre que 
base econômica se erguerá? Sob que matriz cultural se abrigará? 

Repito o que tenho falado e escrito: talvez seja hora de rever esse conceito de liderança regional. 
Imperatriz não parece ser uma cidade-lider, mas uma cidade-referência. Tem a maior população, é uma 
sociedade urbana (mais de 95% de seus habitantes vivem na cidade) e detém a maior, melhor e mais 
diversificada infra-estrutura de serviços. Mas isso toma-a mais uma fornecedora de produtos e serviços, 
não necessariamente uma liderança regional. 

LIDERANÇA (2) - Líder não é o que tem coisas; é o que tem causas. Não é o que modifica a realidade; 
é o que faz nascer um sonho. Lider não é o que procura seguidores, mas o que causa inspiração. Não é 
o que é ouvido, mas aquele a quem se pede que fale. Não é aquele que "dá conta do recado", mas o que 
tem um recado a dar. 

Líder não é o que manda, mas o que co-manda (manda com). Lider não é o que pede respeito; é o 
que tem respeito a oferecer. Tampouco é o que impõe temor, mas o que põe amor (amor-conhecimento, 
amor-consciència, amor-compreensão, amor-união, amor-lrabalho, amor-ação, amor-inovação, amor- 
transformaçào).- 

Liderança não é ser autoritário — é ter autoridade. Não é o que tem um cargo administrativo dado, mas 
o que tem uma carga positiva emanada. Ao lider não basta estar entre as pessoas; é preciso permanecer 
na consciência delas. Porque o que se precisa guiar são as mentes, não apenas os corpos. O tropeiro que 
vai à frente da caravana de burros não é um lider. 

Desse modo, onde se reconhece liderança: no pregador que fala, escuta e orienta, ou no dono do 
armazém, que compra, vende e passa troco? 

Assim é Imperatriz: não é uma cidade com voz amplificada; é um armazém de produtos e serviços 
abastecido, Raros vêm aqui pelo que a cidade é; vêm pelo que a cidade tem. Tanto que, da década de 1960 
para trás, quando aqui pouco havia, poucos queriam vir. Tanto que, quando alguns acham que a cidade 
nada mais tem a dar, vão dar com os costados em outras cidades. 

CAUSAS - Nessa linha de raciocínio, pergunta-se: Imperatriz tem pregado algo, tem se levantado e 
persistido na defesa de alguma grande causa, tem agregado para o debate local/regional/estadual/nacional/ 
mundial dos grandes temas que balançam as nações e repercutem nos diversos quadrantes da Terra? Qual 
é a contribuição quantificada e qualificada, sistêmica e sistemática, orgânica e orgénizada, de Imperatriz 
para com as coisas e causas que dizem respeito tanto ao seu próprio locus quanto aos municípios que a 
rodeiam, o Estado que a inclui, o Pais que a acomoda com 5.563 outras cidades e o continente, o mundo 
e o Universo de que é parte territorialmente indescartável, embora politicamente e culturalmente quase 
sem peso? 

Temos motivos para ter orgulho de Imperatriz. Temos de nos esforçar mais para nos orgulharmos de 
nós mesmos. Não bastam as revoluções havidas, as vitórias tidas, as posições conquistadas. A vida é luta 
permanente -é evolução, 

Não basta a união que faz a força. Antes, muito antes, é essencial a força (de vontade) para fazer a 
união (por Imperatriz). 

SONHO - É preciso que as forças sociais, as entidades classistas, as organizações empresariais, as 
associações comunitárias, as instituições culturais, e outras, voltem a se ver. Todos têm de se tocar. 

Se revolução é uma realidade a partir do agir, evolução é um desejo sem descanso, um sonho que 
se tem sem dormir. Um sonho sem sono. Um sonho embalado pela força de vontade, pela capacidade de 
trabalho, pelos ideais de um futuro que jamais será perfeito, mas com certeza poderá ser melhor. Se formos 
melhores. Se nos perguntarmos se já fizemos não o que devíamos fazer, como obrigação legal, mas o que 
podíamos fazer, como atitude pessoal ou grupai, O futuro da cidade depende disso. 

Futuro que é obra em permanente reforma -- para ficar em forma. Que dever ser construído e 
reconstruído todo dia por pessoas que não são os outros - mas NÓS. 

Em lugares que não são outros - mas AQUI. 
Em um tempo que não é mais tarde - mas AGORA, (EDMILSON SANCHES) 
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INGRESSO 

Ufma sedia 

encontro Norte- 

Nordeste de 

estudantes de 

pedagogia 

O Campus da UFMA Imperatriz vai 
sediar entre 1 e 6 de fevereiro, o VIII 
Encontro Norte e Nordeste dos Estu- 
dantes de Pedagogia, ENNOEPe. O en- 
contro reúne acadêmicos e profissionais 
da área para refletir sobre questões que 
envolvem o processo educacional. Este 
ano, o tema vai tratar da "Pedagogia e 
Diversidade: rumos para a transforma- 
ção de uma escola que exclui". 

O evento conta com mini-cursos, 
debates e grupos de mobilização para 
propor ações no Plano de Lutas do Mo- 
vimento Estudantil das Regiões Norte 
e Nordeste. O encontro vai debater a 
formação do educador e sua preparação 
para a diversidade na escola, por meio 
da reflexão sobre o papel das políticas 
públicas e práticas educativas, além de 
discutir as perspectivas e os novos ru- 
mos do movimento estudantil de Peda- 
gogia. Educação Especial, Raça/Etnia, 
Gênero/ Sexualidade, Educação Inclu- 
siva, Diversidade Religiosa, Questões 
Socioeconômicas e Regionalismo fazem 
parte dos debates. 

Na sétima edição do encontro, 
em Belém-PA, a cidade de Imperatriz, 
por meio do Centro Acadêmico de Peda- 
gogia Paulo Freire, da UFMA/Campus 
II, se candidatou a ser sede do evento em 
2010. A cidade foi escolhida por una- 
nimidade. Em todas as edições, essa é a 
primeira vez que uma cidade do interior 
das regiões Norte e Nordeste sediará 
o encontro. Por estar localizada numa 
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região privilegiada, Imperatriz liga as 
regiões com características sócio-cul- 
turais em comum, o que possibilita as- 
sim o acesso aos interessados no evento. 
Delegações da UFMA/São Luís, Bahia, 
Ceará, Pernambuco e Pará já confirma- 
ram presença no ENNOEPe. 

O estudante do 7o período, do 
campus II, e integrante da comissão or- 
ganizadora do encontro, Carlos Hum- 
berto, afirma que o evento será marcante 
para a cidade e a UFMA. "O ENNOEPe 
vai dar destaque à Imperatriz, ao curso 
de Pedagogia e a nossa universidade, 
pois é o primeiro grande evento realiza- 
do na UFMA e na região Tocantina rela- 
cionado ao curso", avalia o acadêmico. 

As palestras e debates acontecerão 
no auditório da Escola Santa Terezinha 
e no Campus II ocorrerão as oficinas e 
os grupos de discussão. O resultado do 
encontro será apresentado em um ato 
público, dia 3 de fevereiro, pelas ruas de 
Imperatriz. Professores da UFT, UEMA- 
Imperatriz, UFMA, Campus de Impera- 
triz e São Luís, e do Instituto Federal do 
Maranhão, antigo CEFET, ministrarão 
palestras durante o encontro. 

São aguardados 700 estudantes no 
8a Encontro Norte e Nordeste dos Estu- 
dantes de Pedagogia. Mais informa- 
ções no blog: www.Sennoepe.blogspot. 
com.» 

Por William Castro -Ascom/UFMA - 
Imperatriz 

TRAGÉDIA 

ONU afirma que será impossível 

contar o número exato de mortos 

no Haiti 

O chefe interino da Missão de Esta- 
bilização da ONU no Haiti (Minustah), 
o guatemalteco Edmond Mulet, acredita 
que "nunca" se saberá o número exato 
de mortos por causa do terremoto que 
assolou o país na semana passada. 

- Nunca vamos saber o número exato. 
Muitas pessoas que estão debaixo dos 
escombros ficarão para sempre, porque 
edifícios inteiros caíram e movimentar 
esses escombros requer maquinaria pe- 
sada que não temos - disse Mulet - (O 
Haiti) nunca vai voltar a ser o que era an- 
tes do terremoto, porque muito da iden- 
tidade nacional se perdeu. A arquitetura 
nacional, o palácio (presidencial), os 
monumentos faziam parte da identidade, 
e muitas destas coisas foram completa- 
mente destruídas - completou. 

O responsável provisório da Minus- 
tah disse que será preciso reconstruir um 
Haiti diferente, novo, mas "as feridas 
não só físicas ou materiais, mas também 
as espirituais e psicológicas, ficarão para 
sempre". Sobre a situação de segurança, 
insistiu em que está sob controle e quali- 
ficou como "totalmente falso" que exista 

Terremoto foi devastador 

uma explosão de insegurança no país 
caribenho. 

- O Haiti era um país com nível de 
insegurança elevado antes do terremoto, 
e posso garantir que o que está aconte- 
cendo agora não é maior do que aconte- 
cia antes - disse. 

Mulet acrescentou que, segundo os 
especialistas, por enquanto, não existe 
risco de epidemias no país, apesar de 
que ainda existem cadáveres sob os es- 
combros. 

O diplomata guatemalteco foi no- 
meado à frente da Minustah após o fa- 
lecimento do tunisiano Hedi Armabi, que 
morreu sob os escombros do edifício da 
ONU em Porto Príncipe que desabou. • 

AMMA conquista o 19 lugar no 

VI Prêmio AMB de Jornalismo 

A Associação dos Magistrados do 
Maranhão foi vencedora do VI Prêmio 
AMB de Jornalismo, categoria Asso- 
ciações Filiadas. A AMMA obteve o Io 

lugar com a reportagem "Magistrados 
vencem desafios em suas 
Comarcas", produzi- 
da pela jornalista 
Jacqueline 
Heluy e di- 
vulgada no 
Informa- 
tivo Dia-a- 
Dia, edição 
de maio de 
2009. Em 2o lu- 
gar ficou a Associação 
Mato-grossense de Magistrados e, em 3o, 
a Associação Alagoana de Magistrados. 
O resultado foi divulgado pela AMB na 
noite desta quarta-feira, (20). 

A matéria "Magistrados se lançam a 
novos desafios" foi produzida a partir de 
duas experiências vitoriosas no Judiciário 
do Maranhão. A primeira revela o êxito 
do trabalho revolucionário realizado 
pelo juiz Douglas Martins no Centro 
de Ressocialização de Pedreiras. No se- 
gundo momento, a reportagem relata a 
experiência de um grupo de juizes que 
se lançou ao desafio de realizar mutirões 
em várias Comarcas do Maranhão, ace- 
lerando a prestação jurisdicional. 

A jornalista acompanhou "in loco" 
o trabalho dos magistrados, destacando 
em um único texto as duas situações, 
tendo como enfoque principal revelar à 

sociedade que apesar das dificuldades, 
os juizes do Maranhão estão realizando 
ações inovadoras em suas Comarcas. 

Disputaram o VI Prêmio AMB de Jor- 
nalismo 261 reportagens, mas apenas 35 

foram classificadas 
para a final nas 

categorias Na- 
cional TV, 
Nacional 
Impresso, 
Nacional 
Rádio, Es- 

pecial Internet, 
Especial Infância 

e Juventude, Regional 
Impresso, Regional TV, Re- 

gional Rádio e Associações Filiadas. Os 
trabalhos foram julgados pelos seguintes 
profissionais da área de comunicação: 
Elen Geraldes, Nelson Penteado, Paulo 
Paniago e Fernando Paulino, todos sem 
qualquer vínculo com a AMB. 

As notas dos jurados foram somadas 
em reunião realizada na tarde desta quar- 
ta, na sede da associação, em Brasília. O 
trabalho com a melhor avaliação entre 
todos os finalistas das categorias Nacio- 
nal e Regional foi eleito o vencedor do 
Grande Prêmio, conforme previsto no 
regulamento. 

A cerimônia de entrega dos prêmios 
acontecerá no próximo dia 28, no Royal 
Tulip Brasília Alvorada, em Brasília. 
Nos próximos dias todas as matérias 
finalistas serão publicadas no Portal 
da AMB. • 

RESGATE 

Imperatriz vai ter carnaval 

de rua com jardineira e 

marchinhas 

Está quase tudo pronto para o Car- 
naval 2010 de Imperatriz, falta apenas 
definir as atrações. O evento inicia 
nos dias 11 e 12 de fevereiro com as 
prévias de carnaval nos bairros. Nos 
dias 13,14, 15 e 16 de fevereiro o car- 
naval começa às 17hs na Praça Mané 
Garrincha. Neste primeiro momento, 
uma Jardineira conduzirá o público até 
a Praça da Cultura. Chegando a praça, 
a Jardineira vai continuar animando a 
população, e vão ocorrer a cada dia, as 
eliminatórias do concurso de machin- 
has. Às 23hs, a Jardineira leva o 
público até a Beira Rio onde ocorre o 
tradicional carnaval baiano. A utiliza- 
ção da Jardineira é uma referência aos 
carnavais antigos, quando esse tipo de 
atração era muito comum. Um ônibus 
adaptado - com as laterais abertas - 
leva a banda que arrasta os foliões ao 
som de marchinhas. 

Segundo o coordenador de cultura 
da Fundação Cultural Zeca Tocan- 
tins, o principal objetivo desse car- 
naval é promover uma festa com um 
jeito mais imperatrizense. "Queremos 
fazer um carnaval com duas caras, 
para que o evento tenha também um 
tempero de Imperatriz. As pessoas vão 
poder se divertir também ao som de 
marchinhas produzidas por pessoas 

da cidade, num estilo de carnaval de 
rua", anima-se. 

A expectativa para o carnaval é a 
diversidade de público. "O carnaval 
sempre dá muita gente, mas o que 
queremos por meio do carnaval de rua 
é promover uma diversidade de pes- 
soas, que as famílias e crianças tam- 
bém possam participar", explica Zeca 
Tocantins. Este ano, o carnaval de 
Imperatriz ocorre em parceria com o 
governo do Estado do Maranhão. 

O concurso de marchinhas promo- 
vido pela Fundação Cultural de Impe- 
ratriz é mais uma novidade para o car- 
naval desse ano. As inscrições para o 
concurso estão abertas desde o começo 
do mês de janeiro, e foram prorrogadas 
até o dia 29. O coordenador de cultura 
da Fundação Cultural Zeca Tocantins 
explica que a prorrogação deve-se a 
falta de verbas para realizar as elimi- 
natórias nas prévias dos bairros. Ele 
também afirma que as inscrições para 
o concurso de marchinhas estão sendo 
bastante procuradas, mas que apenas 
24 machinhas vão concorrer nas elimi- 
natórias. No final, três marchinhas vão 
ser premiadas. Para o primeiro lugar, 
o prêmio é de mil reais, segundo lu- 
gar, setecentos reais e o terceiro lugar, 
quinhentos reais. • > 
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ESPECIAL 

A "Revolução de Janeiro" 
Por Edmilson Sanches 

Odia-a-dia do movi- 
mento que transfor- 
mou a vida político- 
administrativa de 

Imperatriz 
Completaram-se no 18 de 

janeiro de 2010 quinze anos do 
movimento popular imperatri- 
zense que ficou conhecido como 
"Revolução de Janeiro". Poder- 
sc-ia escrever mais sobre os fa- 
tos do dia-a-dia do movimento, 
sobre as repercussões e sobre os 
valores de cidada- 
nia que o susten- 
taram e que, por 
sufocação, não 
subsistiram nos 
anos seguintes. 
Um dia, a Impren- 
sa, os Intelectuais 
c as Instituições 
de Ensino Superi- 
or estudarão mais 
a fundo e farão 
as reflexões mais 
consistentes sobre 
os antecedentes, 
os correlatos e 
os conseqüentes 
desse movimento. 
Um dia, os Po- 
deres Públicos e 
a Comunidade reconhecerão o 
valor cívico-político da "Re- 
volução", tanto em sua época 
quanto agora e, também, nos 
dias que hão de vir. 

O texto segue a ordem 
cronológica dos fatos. 

Janeiro de 1995, dia 6 - Re- 
alizada a primeira reunião com 
vistas à criação do Movimento 
Fagulha, que desejava sensibi- 
lizar as autoridades municipais 
e estaduais para os problemas 
relacionados aos desmandos 
administrativos, à violência e 
à impunidade em Imperatriz. 
Doze pessoas tomam parte do 
encontro, na sede do Sindi- 
cato dos Professores. À frente 
dessa iniciativa, o engenheiro 
agrônomo José Cortez Moreira 
(o Moreirinha), filho do ex-pre- 
feito Simplício Alves Moreira c 
voz intimorata na cobrança da 
resolução do crime de homicí- 
dio — e de encomenda — que vi- 
timou seu irmão Renato Cortez 
Moreira (foto), assassinado a 
tiros em 6 de outubro de 1993. 

Janeiro de 1995, dia 9 - Com 
o grupo ampliado, realiza-se a 
segunda reunião visando à cria- 
ção do Movimento Fagulha c à 
realização de ato público con- 
tra os desmandos administrati- 
vos na cidade. Novo encontro é 
agendado para 12 de janeiro de 
1995 

Janeiro de 1995, dia 12 - 
Na terceira reunião, na sede 
do Centro de Estudos Superi- 
ores de Imperatriz da Univer- 
sidade Estadual do Maranhão 
(Cesi-Uema) (foto), já são 66 
os representantes de entidades e 
segmentos visando criar o Mo- 
vimento Fagulha ou promover 
ato público contra os desman- 
dos administrativos na cidade. 
Fala-se em interditar a rodovia 
Belém-Brasília, o aeroporto de 

Imperatriz, ocupar a Câmara e 
a Prefeitura, conversar com a 
governadora Roseana Saraey e, 
ainda, pedir apoio da Associa- 
ção dos Municípios da Região 
Tocantina. Nova reunião mar- 
cada para o dia seguinte 

Janeiro de 1995, dia 13 - Em 
nova reunião, são analisadas as 
propostas do encontro anterior 
e verificadas que conseqüên- 
cias trariam as manifestações 
propostas, como, por exemplo, 

► Informe AM 
Armando Mil homem 

Movimento provocou uma intervenção estadual no município 

a interdição da rodovia Belém- 
Brasília (foto). Reuniões especí- 
ficas são convocadas para o dia 
seguinte. 

Janeiro de 1995, dia 14 - A 
tarde acontecem reuniões espe- 
cíficas, uma na sede da Fum- 
beart (Federação das Uniões 
de Moradores de Bairros e En- 
tidades Afins da Região Tocan- 
tina), outra na sede do Fórum 
da Sociedade Civil de Imper- 
atriz, visando às estratégias de 
atuação contra os desmandos 
administrativos na cidade. Mar- 
cada uma Assembléia Geral, a 
ser realizada na sede do Rotary 
Club, em 16 de janeiro. 

Janeiro de 1995, dia 16 - 
Depois de muita discussão de 
lideranças insatisfeitas com o 
governo do prefeito Salvador 
Rodrigues de Almeida (foto), 
decide-se, em Assembléia Geral 
no Rotary Club, pela ocupação 
da sede da Prefeitura de Impe- 
ratriz por tempo indeterminado, 
mas sem pressões nem exageros, 
até que seja decretada interven- 
ção estadual no município 

Janeiro de 1995, dia 17 - 
Tudo acertado para o ato público 
do dia 18: a ocupação do prédio 
da Prefeitura de Imperatriz. A 
sede do Rotary Club (logomar- 
ca) se transforma no quartel- 
general do movimento. 

Janeiro de 1995, dia 18 - 
Data-símbolo da Revolução de 
Janeiro - Pela manhã, começa 
a distribuição de panfletos so- 
bre a ocupação da Prefeitura de 
Imperatriz. Às 14h, com a pra- 
ça Brasil tomada de populares, 
inicia a manifestação. Cerca de 
20 mil pessoas participam do 
ato. Às 15h, a passeata chega 
em frente à Prefeitura, onde se 
encontra um pelotão da Polícia 
Militar, orientado a não usar vi- 
olência. Começa a ocupação da 

Prefeitura. Da sacada, o advoga- 
do Ulisses de Azevedo Braga 
(foto), presidente do Fórum da 
Sociedade Civil, lê o documen- 
to "SOS Imperatriz", cuja cópia 
tinha sido enviada à governado- 
ra. A vigília continua à noite. 

Janeiro de 1995, dia 19 - 
Prossegue a vigília no prédio da 
Prefeitura de Imperatriz, ocu- 
pada desde a tarde do dia ante- 
rior. Às 3h (madrugada), surge 
boato de que o presidente da Câ- 

mara Municipal, 
vereador Antônio 
Rodrigues Sal- 
gado Filho, seria 
empossado no 
cargo de prefeito. 
Uma comissão, 
então, se reúne 
c decide ocupar 
também a sede do 
Poder Legislativo 
(foto). A ocupa- 
ção começa por 
volta das 6h da 
manhã e às 6h20 
chega um pelotão 
da Polícia Mili- 
tar, para garantir 
a ordem. Às 6h40, 
é eleita a direção 

da "Câmara Popular". O presi- 
dente eleito é Geraldo Carlos, o 
Carlão, e o vice, Antônio Paulo 
Soares. A sessão dura 41 horas. 
Às 15h, a Câmara Popular recebe 
a visita da Comissão Executiva 
do Fórum da Sociedade Civil, 
de membros do Movimento 
Fagulha e de outras entidades 
participantes da ação popular 
que se tornaria conhecida como 
a "Revolução de Janeiro". 

Janeiro de 1995, dia 20 - 
Prosseguem as vigíüas nos pré- 
dios da Prefeitura (foto) e da Câ- 
mara de Imperatriz, ocupadas, 
respectivamente, nos dias 18 e 
19 pela população imperatri- 
zense. Às 2h (madrugada), os 
"vereadores" da Câmara Popu- 
lar rejeitam a administração do 
prefeito Salvador Rodrigues. 
As 2h35, homenageiam a Polí- 
cia Militar (PM), por meio do 
policial Genivaldo Alves Araú- 
jo. Às 3h45, participantes do 
movimento são homenageados 
pela Rádio Nativa FM, que lhes 
dedica músicas e os chama de 
"vigilantes da paz". Ao aman- 
hecer, vem a notícia de que um 
interventor estadual seria indi- 
cado. Mas só à noite chegou a 
informação de que o empresário 
Ildon Marques de Souza era 
o interventor nomeado pela 
governadora Roseana Sarncy 
e que ele tomaria posse em 21 
de janeiro de 1995. Os líderes 
do movimento são orientados a 
deixar os prédios, mas se negam 
a sair. O vice-governador, José 
Reinaldo Tavares, antecipa, en- 
tão, sua vinda a Imperatriz. Che- 
ga acompanhado do interventor 
nomeado, discursam na Câmara 
e, depois, na Prefeitura. A ses- 
são termina às 22h. A posse 
oficial do interventor nomeado 
só ocorreria em 24 de janeiro 
de 1995. • 

Sem Lei / Sem Ordem 
Um aliado do Prefeito Madeira afirma que o melhor de Imperatriz 
é a cachaça e a falta de ordem; essa mentalidade não pode per- 
durar! 

Tolerância zero 
É necessário que a prefeitura faça uma força tarefa envolvendo as 
secretarias de saúde (vigilância sanitária), Meio-ambiente (código 
de postura ), Infraestrutura (edificações) e Trânsito, para combater 
os desmandos verificados na cidade. Seja em que área for o trans- 
gressor deve ser punido! 

Imprensa . _ 
Nunca é demais lembrar que jornalismo é oposição e critica - muita 
critica, o resto é mercadinho de secos e molhados. Este colunista 
recebeu com tranqüilidade a informação de que é persona non 
grata na prefeitura. Bom sinal! 

Queda 
O ex secretário Mamede caiu porque não quis dar poder ao seu 
chefe de gabinete, Hélio Holanda, primo e protegido do controla- 
dor geral do município, o todo poderoso Cândido Madeira. Agora, a 
nova secretária deSaúde e primeira mandona, Conceição Madeira, 
também não aceitou dar autonomia a seu chefe de gabinete - o 
mesmo Hélio. Será que Cândido vai comprar a briga de seu primo 
protegido e se indispor com a dama de ferro? 

E por falar , 
Em Cândido Madeira, o sonho de consumo do moço e a unificação 
de sua pasta - Controladoria - com a Secretaria de Governo, ob- 
viamente sob seu comando. O primeiro passo para isso é a saida 
de Cadinhos Amorim para disputar as próximas eleições. Preten- 
sioso o moço! 

Charles o retorno 
Ex cunhado de Mamede, o médico Charles Miranda foi peça chave 
num complô que pretendia derrubar o ex Secretário, no jogo do 
xadrez político. Mamede conseguiu uma sobrevida, conseguindo 
com o prefeito, a demissão de seu ex cunhado. Em entrevista con- 
cedida a este colunista e ao editor deste noticioso, o ex chefe do 
PSF, fez criticas à atuação da secretaria de saúde, porém, sempre 
ressaltando o "bom trabalho" da então secretária de ação social. 
Agora, com a ascensão da primeiro mandona, veio a recompen- 
sa, Charles volta ao antigo posto mais forte que nunca. E preciso 
saber se as relações um tanto assim heterodoxas (é funcionário 
e também prestador de serviço ) do médico com o município vão 
continuar! 

Funcionalismo 
Madeira confidenciou a um amigo a dificuldade em honrar a folha de 
pagamento dos servidores do município já nesse mês de janeiro! 

E por falar nisso 
Muitos "OS" serão surpreendidos: com o contracheque do mês, re- 
ceberão a informação de que estão demitidos. Cada secretário terá 
que apresentar sua relação de dispensa! 

Nepotismo 
Continua a farra com o chapéu da viúva. As famílias (Holanda, Miran- 
da. Dantas entre outras) sem nenhuma representatividade política, 
são as mais aquinhoadas com bons cargos na atual gestão! 

Esclarecimento 
O colunista vendo a grande quantidade de lenha no pátio da 
Secretaria de Infraestrutura quis saber para que serveria. Foi ai 
que um "técnico" informou que era para o pizzaiolo Madeira assar 
sua enorme pizza de marmelada que ele serve para a comunidade. 
Está dito, pois! 

Praça de Fátima 
Depois das festas de fim de ano os organizadores deixaram mui- 
tas pedras - cascalho - onde antigamente tinha um canteiro com 
grama. Ocorre que aquilo é um perigo nas mãos de vândalos que 
freqüentam aquele logradouro Público! E por falar em vândalos, 
eles estão aproveitando uma barraca montada pela prefeitura, para 
fazerem sexo ali mesmo. É de graça! 

Boi na moita 
Açougueiros estão denunciando que nunca foi tão grande a venda 
do chamado "boi na moita" na cidade. Não há controle da sanidade 
animal, colocando em risco a saúde dos consumidores! 

Correio de Imperatriz 
Este jornal, solicitou à Secretaria de Administração, informações 
sobre a folha de pessoal, além das locações de imóveis e veículos 
pelo município. É a imprensa fazendo o papel que cabe à Câmara, 
e que esta se recusa a fazer, a de fiscalizar os desmandos - e como 
tem - da gestão Madeira! 

Mudanças 
Madeira, antes de nomear a atual Secretária de Saúde, reuniu os 
vereadores e obteve destes uma trégua para o desempenho da 
primeira mandona, só então decidiu nomear a médica Conceição 
Madeira para o cargo! 

E pra fechar 
Madeira é no mínimo tolerante com as relações nada ortodoxas 
que acontecem em seu governo! 
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VOLTA AS AULAS SEU DIREITO 

Procon encontra diferença de 

mais de 200% em preços de 

material escolar 

Á Fundação Procon-SP encon- 
/% trou diferença de até 233% 
/ % para um mesmo item em 

'A- JLpesquisa de material escolar 
realizada entre os dias 5 e 6 de janeiro. 
Durante a "Operação volta às aulas", 
efetuada entre os dias 11 e 15 de janei- 
ro, foram autuados 23 estabelecimen- 
tos (52%) do total de 44 fiscalizados. 

PESQUISA 
O levantamento envolveu nove es- 

tabelecimentos comercias distribuídos 
pelas cinco regiões de São Paulo. Foram 
pesquisados 182 itens, mas em função 
do desabastecimento, 155 estão sendo 
divulgados. 

As duas maiores diferenças de 
preço encontradas foram: 

1a Diferença: 233,33% 
Produto: Lápis Preto n02 - unid. - 

Ecolápis 9000 Sextavado - Fabcr Cas- 
tell 

Maior preço: RS 1,50 ("Momotaro" 
-Sul) 

Menor preço: RS 0,45 ("Magno's - 
Norte) 

Diferença valor absoluto: RS 1,05 

2a Diferença: 114,29% 
Produto: Lápis Preto n02 - unid. - 

Redondo HB2 - Bic 
Maior preço: RS 0,60 ("Momotaro" 

-Sul) 
Menor preço: RS 0,28 ("Japuíba" - 

Norte) 
Diferença valor absoluto: RS 0,32 

Do total dos itens comparados, o es- 
tabelecimento Japuíba (Região Norte) 
foi o que apresentou a maior quantidade 
de produtos com menor preço (44 produ- 
tos). 

Na comparação de preços, entre 
menor e maior valor, foi constatado que, 
entre os 155 itens: 

a) 94 itens tiveram diferença de preço 
abaixo de 50%; (60,65% do total) 

b) 49 itens tiveram diferença de preço 
entre 50 e 100%; (31,61% do total) 

c) 12 itens tiveram diferença de preço 
de 100% ou mais (7,74% do total) 

Os técnicos do Procon-SP esclarecem 
que esta pesquisa tem como principal 
objetivo fornecer ao consumidor uma 

amostra das diferenças de preços que 
ele pode encontrar no mercado de ma- 
terial escolar, chamando a atenção para 
a necessidade da comparação antes da 
compra. 

Os preços dos produtos podem ter 
variações consideráveis de um esta- 
belecimento para outro, inclusive por 
ocasião de descontos especiais e pro- 
moções. Por isso, o consumidor deve 
fazer uma pesquisa em vários estabe- 
lecimentos, negociar descontos e prazos 
para pagamento. 

OPERAÇÃO VOLTA ÀS AULAS 

A fiscalização foi realizada em bair- 
ros da capital com objetivo coibir ações 
irregulares e desrespeito ao Código de 
Defesa do Consumidor. 

Os fiscais da fundação constataram 
irregularidades em 23 estabelecimen- 
tos do total de 44 fiscalizados, o que 
representa 52% do total visitado. Ao 
todo, foram constatadas 49 irregulari- 
dades, lembrando que o mesmo estabe- 
lecimento pode ter apresentado mais de 
uma situação irregular, o que resulta no 
número de infrações superior ao total de 
estabelecimentos visitados. 

Os principais problemas encon- 
trados foram: ausência de informação 
sobre preço (9); ausência de informa- 
ção sobre a data de fabricação/validade 
(9); ausência de informação quanto ao 
fabricante, importador ou distribuidor e 
ausência de informação em língua por- 
tuguesa (8); data de validade vencida 
(7) e imposição de limite mínimo para 
aceite de cartão de crédito/débito (5). 

Os fornecedores irão responder pro- 
cesso administrativo, assegurada am- 
pla defesa, podendo ao final deste ser 
multados, com base no artigo 57 da Lei 
8.078/90 (Código de Defesa do Consu- 
midor). 

Ministério da Justiça dá dicas 

de consumo e entretenimento 

Brasília - Durante as férias é comum 
o aumento na procura por entreteni- 
mento e lazer, especialmente entre cri- 
anças e jovens. É o período em que os 
cinemas oferecem um grande número 
de produções inéditas. Assistir a um 
filme no cinema constitui-se em 
uma relação de consumo, fique 
atento a adequação do serviço 
prestado. Por isso, o Departa- 
mento de Proteção e Defesa do 
Consumidor (DPDC) do Minis- 
tério da Justiça dá algumas di- 
cas para garantir uma diversão 
tranqüila e de qualidade. 

O preço da sessão deve es- 
tar visível e próximo ao local de 
venda - com os valores conven- 
cionais, promocionais e diferen- 
ciados pelo tipo de tecnologia 
utilizado. Os horários também precisam 
ser afixados em lugar de fácil leitura. 
Importante o consumidor conferir se o 
filme é legendado ou dublado. 

É bom certificar-se do que é per- 
mitido dentro das salas de exibição, como 
o consumo de alimentos. A classificação 
indicativa deve ser observada como meio 
de proteção à criança e o adolescente. 

A segurança é imprescindível antes, 

durante e após a sessão. Portanto, o con- 
sumidor deve ser informado acerca do 
cumprimento das normas de segurança 
pelas salas de exibição e quais procedi- 
mentos devem ser adotados em caso de 
emergência. 

Caso aconteça alguma eventualidade, 
como mudança de horário ou interrup- 
ção da exibição, ao consumidor deve ser 
dada a opção de ressarcimento dos va- 
lores pagos ou recebimento de ingresso 
para outra sessão, conforme o interesse 
do consumidor. Em caso de desrespeito 
aos seus direitos, o consumidor poderá 
recorrer aos órgãos de proteção e defesa 
do consumidor. 

FACILIDADE 

População poderá tirar CPF 

pela internet 

Nas próximas semanas, a população 
poderá pedir o CPF (Cadastro de Pessoa 
Física) pela página da Receita Federal na 
internet, informou nesta quinta-feira (21) 
o secretário da Re- 
ceita, Otacílio Car- 
taxo. Segundo ele, o 
serviço deve estar di- 
sponível até o final de 
fevereiro. 

De acordo com 
o secretário, a mu- 
dança conclui as re- 
formas que a Receita 
está realizando há mais de um ano 
para modernizar o atendimento ao con- 
tribuinte. 

- No portal do contribuinte, o cidadão 
já pode tirar certidão negativa, imprimir 
o DARF [Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais], fazer o pagamento 
e consultar a malha fina. O fechamento 
dessa reforma é exatamente o CPF on- 
line, que sai até o fim de fevereiro. 

O CPF é 
necessário para que 
o contribuinte feche 
qualquer contrato 
bancário, contraiaem- 
préstimos e abra ope- 
rações de crediário. O 
documento também é 
obrigatório na renova- 
ção de passaportes, na 

participação em concursos públicos e na 
retirada de prêmios de loterias. 

Atualmente, o CPF só pode ser ob- 
tido pelos Correios ou nas agências do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal. A emissão custa RS 5,50. 

^ PLANTÃO DE DÚVIDAS 

O   

Gostaria de saber qual é a melhor 
forma de me livrar de dívidas. Ne- 
gociar com o banco, fazer um novo 
empréstimo ou me desfazer de al- 
gum bem? 
Negociar com o banco é sempre uma 
boa idéia, porque pode-se conseguir 
ótimos descontos. Quem tem bens 
sempre pode vendê-los para pagar a 
dívida, o que também é interessante, 
já que corta o mal pela raiz - ou seja, 
deixa-se de pagar os juros. No caso 
do carro, a pessoa ainda corta as des- 
pesas com combustível, impostos, es- 
tacionamento. Se a posse do carro é 
inevitável porque a pessoa precisa dele 
para trabalhar, por exemplo, também é 
possível conseguir um financiamento 

dando o carro em garantia. Qualquer 
financiamento em que se ofereça uma 
garantia real, como o próprio bem, aca- 
ba saindo bem mais em conta do que 
empréstimos garantidos por avalistas. 
Outra forma de trocar uma dívida cara 
por uma mais barata é recorrer ao 
penhor da Caixa Econômica Federal. 
Para obter esta linha de crédito, basta 
ter algum tipo de jóia, como um anel ou 
uma correntinha. Quem está devendo 
no cartão de crédito, financeiras, ou no 
cheque especial também pode trocar a 
dívida por uma mais barata recorrendo 
ao empréstimo pessoal ou ao crédito 
consignado (este último, apenas no 
caso das pessoas que trabalham com 
carteira assinada). 

Fiz um acordo com o credor e vou 
parcelar a minha dívida em seis ve- 
zes. Meu nome já vai sair da lista 
negra? 
O credor normalmente só pede a reti- 
rada do nome quando a dívida estiver 
integralmente quitada. Vale lembrar 
também que se você voltar a ficar 
inadimplente, seu nome volta para o 
cadastro por mais cinco anos. 

Tenho uma conta num banco e to- 
dos os meses me cobram várias 
tarifas. Mas só uso a conta para re- 
ceber o salário. Eles podem cobrar 
tudo isso? 
Os bancos não podem cobrar tarifas 
sobre contas-salário, mas estas con- 

tas têm de estar identificadas como 
tais e serem usadas apenas para re- 
ceber o salário e retirar tudo de uma 
vez. É necessário verificar se esse é 
seu caso. 

Estou com a conta negativa e o 
banco não pára de depositar tarifas, 
o que só aumenta meu débito no 
cheque especial. Eles podem fazer 
isso? 
Segundo Resolução do Banco Cen- 
tral 2303/96, os bancos não podem 
debitar tarifas de contas com menos 
de R$ 20 de saldo. Note que isso não 
significa que o cliente não deva es- 
tas tarifas. Elas estão apenas sendo 
adiadas. 
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Especial 15 

IDENTIDADE 

Assessor da Fundação Cultural 

contesta matéria sobre biblioteca 

Ao CORREIO DE IMPERA- 
TRIZ 

a/atenção 
SÍLVIO MACEDO, Diretor 

Geral 
RF: Matéria, de capa: "Tom- 

bamento de prédio" etc. 
Senhor Diretor, 
A matéria a que se referem os co- 

mentários a seguir foi veiculada por 
esse jornal, em sua edição correspon- 
dente a 25 a 31 de dezembro, p.p. 

Teve chamada de primeira pá- 
gina, com destaque por imagem cen- 
tral, com o título, sic, 

"Tombamento de prédio da 
biblioteca causa atrito dentro do 
Governo Madeira". 

Ali o leitor é remetido à pag.03, 
onde se realça outro título "chamati- 
vo", sic, "Patrimônio / Assessoria de 
Madeira não se entende sobre tom- 
bamento de prédio público". 

Cabe aqui recordar que, quando 
fui pessoalmente procurado pela 
repórter/estagiária Nayane Cristina - 
por indicação também pessoal dessa 
Direção - aceitei o convite para con- 
versa aberta, como é e meu feitio 
social e profissional, por entender 
que o jornal pretendia esclarecer a 
população, em razão de notícia que 
teria sido originalmente veiculada 
pelo site Praça da Cultura, pela qual 
remanesceram dúvidas sobre o que 
teria promovido o movimento cul- 
tural denominado OCUPARTE, do 
qual inescondivelmente tomei parte 
no inicio de 2008, logo após o IV 
FÓRUM CULTURAL DE IM- 
PERATRIZ, de cujo planejamento 
e execução também participei. O 
evento foi de iniciativa da sociedade 
civil, em especial pela ASSARTI, 
Academia Imperatrizense de Letras 
e, parcialmente, a própria Fundação 
Cultural de Imperatriz, quando da 
gestão municipal anterior. 

Com o objetivo de atender a tal 
esperado propósito - esclarecer so- 
bre fatos, e não sobre suposições e 
insinuações - é que concedi LÓNGA 
entrevista, em minha residência; que 
logo em seguida seria complemen- 
tada com envio e EXTENSAS IN- 
FORMAÇÕES por documentos até 
oficiais, via Internet, quais sejam: 

1. cópia do PPA-2010/2013 do 
Município, no que tange à Fundação 
Cultural de Imperatriz 

2. idem, do Plano Diretor das 
ações da Fundação, com o título 
"EXPRESSÕES CULTURAIS" 

3.... o próprio teor da mensagem 
que encaminhava tais documentos, 

1. que os explicava de modo até 
didático 

2. e fazia referência a informações 
antes passadas - à mesma repórter, 
via Internet - pela colega de trabalho 
artista LILIA DINIZ, que permanece 
em Brasília cuidando de encaminha- 
mentos culturais junto ao MinC, no 
interesse do município, em nome da 
Fundação e do Prefeito Madeira, que 
lá esteve pessoalmente dando aval 
direto a tais entendimentos 

4. bem como, como se não bas- 
tassem, reafirmando disposição e 
disponibilidade - pessoal e funcio- 
nal - para informações outras que se 
fizessem necessárias. 

Ressalto, igualmente, que tudo se 
deu de boa fé e amigavelmente, no 
mínimo por dois motivos: 

* para melhor esclarece à popula- 
ção e, em especial, aos leitores desse 

CORREIO DE IMPERATRIZ 
* e porque nada havia a es- 

conder, pelo contrário, em se tratando 
de "coisa pública" e "assunto de na- 
tureza cultural", "coisas" que devem 
ser inseridas no processo de cresci- 
mento cívico dos munícipes todos, 
sem distinção de qualquer ordem. 

Ora, senhor Diretor, ante tal far- 
tura de dados, bem como pela gran- 
deza mesma do assunto em pauta - 
CULTURA - o "tombamento de um 
imóvel", não obstante histórico para 
a cidade, é apenas detalhe operacio- 
nal, de mais outro detalhe, "DOCU- 
MENTAÇÃO E MEMÓRIA", por 
sua vez apenas uma das áreas de ação 
programática do município, a cargo 
da Fundação, por definição funcio- 
nal-legal. 

Neste contexto de seriedade e de 
compromisso social - deste entre- 
vistado, como simples cidadão par- 
ticipante, bem como na qualidade de 
assessor de planejamento da Funda- 
ção (posições que se somam e não 
conflitam, sem prejuízo da liberdade 
democrática de expressão - neste 
contexto, o "tamanho" e a "forma" 
com que a questão foi tratada por 
esse jornal foram, infelizmente, no 
mínimo e respectivamente, soaram 
como algo pífio e tendencioso. 

Ficou ali bem expresso que quem 
redigiu os textos NÃO CUIDOU DE 
ESCLARECER, mas, ao contrário, 
TEVE A INTENÇÃO DE ATINGIR 
O GOVERNO MADEIRA. 

Ora, meus prezados da redação, 
neste campo CULTURAL - e no 
caso particularíssimo "do prédio da 
ex-biblioteca" - em absoluto não há 
nem se pode, portanto, falar em, sic, 
"atrito dentro do Governo"; nem que, 
sic, "assessoria de Madeira não se en- 
tende". Dizer tanto é nada menos que 
pretender fomentar discórdia; pos- 
tura essa que se faz, de início, tanto 
falaciosa como falida, pois não será 
por aí que eventualmente poderão 
ocorrer diferenças de entendimento, 
algo muito diverso que "desentendi- 
mento" e/ou "atrito". 

Vale, neste sentido, invocar até 
mesmo o advogado Daniel Macedo, 
colaborador desse CORREIO - ex- 
Procurador Geral do Município, à 
época do Movimento OCUPARTE. 
Ele poderá, por exemplo, recordar 
sua postura e declarações - diga-se de 
passagem, reconhecidamente profis- 
sionais e equilibradas - quando, não 
obstante se manifestasse solidário às 
intenções sociais e culturais do movi- 
mento, enquanto Procurador teria de 
mover ação de reintegração de posse; 
caso contrário, poderia ele mesmo ser 
acionado pelos colegas do Ministério 
Público - em cuja sala estávamos, 
a pedido da organização do próprio 
OCUPARTE, tentando acordo pos- 
sível. Divergências respeitosas, se 
viu e assim se deveriam ver. 

Por outro lado, a decisão judicial 
então resultante - da qual igualmente 
forneci a esse jornal TODA A IN- 
FORAMAÇÃO existente - que deve 
pautar qualquer esperada ação sobre 
o imóvel em questão, sobre ela a ma- 
téria em foco QUASE NADA DIS- 
CORREU. 

Vale também registrar que, quan- 
to à ação "ocupar com arte espaços 
públicos abandonados ou subutiliza- 
dos" - uma das recomendações do já 
referido IV FÓRUM..., sobre o qual 
esse jornal também NADA REFE- 

RIU NEM COMENTOU - tanto o 
então prefeito ILDON, como o já 
eleito prefeito MADEIRA, visitaram 
a "ocupação" da antes abandoada ex- 
biblioteca, e ali reconheceram publi- 
camente (TUDO FOI GRAVADO) o 
mérito cultural do que então se pro- 
movia. 

Também NADA FICOU EXPLI- 
CADO que, ainda quanto ao imóvel, 
diferenças de interpretações e ações 
(como a que este próprio entrevis- 
tado se referiu, quando citou o atual 
Secretário da Educação) resultam 
de fatos históricos e remanescentes 
formais-legais ainda por atualizar. 
Dá-se que, antigamente, havia uma 
Secretaria e Educação e CULTURA. 
Quando da criação da Fundação, a 
Secretaria perdeu não só a expressão 
"e Cultura", no seu título, mas tam- 
bém foi definido, por lei, no campo 
funcional da FUNDAÇÃO, a respon- 
sabilidade de cuidar de "documen- 
tação e memória culturais", função 
que inclui obviamente o cuidar de 
estudos e pesquisas patrimoniais cul- 
turais, de museus... e de BIBLIOtE- 
CAS PÚBLICAS (algo diferente de 
bibliotecas ESCOLARES)... 

Não obstante, por lapso ad- 
ministrativo-legal, aquele prédio 
permaneceu formalmente integrando 
o patrimônio material a/c Secretaria 
Municipal de Educação. E sobre 
isto, honestamente - e não querendo 
fomentar "atritos" inexistentes - se 
irá entender que podem resultar en- 
tendimentos e encaminhamentos que 
podem não ser os mesmos; o que é 
diferente de "desentendimento"; 
muito menos de "atrito dentro do 
Governo". 

Ora... 
Senhor Diretor Geral do COR- 

REIO DE IMPERATRIZ, meu preza- 
do SILVIO MACEDO, estas notas, a 
rigor, não dizem tudo QUE DEVER- 
IA SER DITO para, com isenção, es- 
clarecer uma questão ampla - como 
se a deveria cuidar - como a da CUL- 
TURA... "bibliotecas" sendo apenas 
um detalhe, não obstante fundamen- 
tal e relevante. 

Bem pouco dá para dizer sobre os 
planos, propostas, encaminhamentos 
e parcerias governamentais em curso, 
que vêm sendo responsável e profis- 
sionalmente tratadas pelo referido 
GOVERNO MADEIRA, pela Funda- 
ção Cultural de Imperatriz - trabalhos 
que vão bem além dos festejos tradi- 
cionais, mais visíveis. 

Tudo deve(ria) ser conferido, 
repita-se, com isenção e compro- 
misso social responsável - em ter- 
mos de POLÍTICAS PÚBLICAS 
CULTURAIS - e não com posturas 
meramente individuais e/ou político- 
partidários. 

São entendimentos desta natureza 
- e suas posturas correlatas - senhor 
Diretor SILVIO, que auguramos pos- 
sam ser inerentes ao trabalho espera- 
do desse NOVO jornal, que como tal 
se preze, e por tal é que torcemos. 

E é dentro deste mesmo enten- 
dimento que espero sejam estes es- 
clarecimentos devidamente levados 
ao conhecimento de seus leitores. 

De já grato, com atenção pessoal 

JOSÉ GERALDO DA COSTA 
cidadão, servidor público cir- 

cunstancialmente Assessor de Plane- 
jamento da FUNDAÇÃO CUL- 
TURAL DE IMPERATRIZ • 

► Católicos em Ação 
Rodrigo Reis 

De Imperatriz ao Haiti 
A Diocese de Imperatriz está fazendo coleta para ajudar 

o povo do Haiti. Todo o ofertório da missa de domingo, 24 
de janeiro, será destinado a ajudar na recuperação dos que 
sobreviveram ao terrível terremoto e na reconstrução do Haiti. 
O bispo de Imperatriz Dom Gilberto Pastana espera que este 
gesto seja de fraterno testemunho cristão, pois é um momento 
de generosa solidariedade com aqueles que perderam tudo. 

Rebanhão 
Quem está planejando passar o carnaval na Ilha, temos 

uma boa sugestão de carnaval por lá. É o Rebanhão nos dias 
14, 15 e 16 de fevereiro no Castelinho das 8h ás 18h. É o 
maior carnaval católico organizado de São Luís. E a entrada 
é franca. Em Imperatriz, o equivalente ao Rebanhão tem o 
nome de Festival Minha Vida Tem Sentido. Em breve revela- 
remos o tema do evento, o pregador, os ministérios de música 
e as atrações. Aguarde! 

Pais, atenção! 
Na maioria das paróquias já começou as inscrições da 

catequese. Os pais devem procurar os catequistas da sua 
paróquia ou a secretaria paroquial. As categorias existentes 
são: Amiguinhos de Jesus, Iniciação, Batismo, Pré-Eucaristia, 
Eucaristia, Seguidores de Cristo (antiga perseverança), Pré- 
Crisma e Crisma. Para os adultos que ainda não possuem 
os sacramentos existe uma categoria especial de Batismo e 
Eucaristia. 

Formação 
Na Igreja Santo Antônio de Pádua, no bairro Nova Im- 

peratriz, acontece nos dias 30 e 31 de janeiro um encontro 
de Formação para Catequistas. A idéia é preparar as pessoas 
que nunca foram catequistas e renovar a formação dos que 
já estão no trabalho. Quem quiser ser catequista, pode fazer 
sua inscrição após as missas na mesa do dízimo. As missas 
da paróquia são quarta e sexta-feira às 19h e domingo às 8h 
e 17h. 

Ficha Limpa Já! 
Neste mês de janeiro, a Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil - CNBB, defendeu em coletiva de imprensa a ur- 
gente aprovação do projeto Ficha Limpa como um dos camin- 
hos para colocar fim à corrupção na política. O projeto, que 
já recolheu mais 1,5 milhão de assinaturas, impede a can- 
didatura de pessoas condenadas em primeira instância por 
crimes graves. As assinaturas foram entregues ao presidente 
da Câmara Michel Temer no dia 29 de setembro de 2008 e 
ainda não entrou na pauta da Casa. 

O secretário geral da CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa 
exige agilidade na aprovação do Ficha Limpa. "O projeto já 
cumpriu sua parte de educar e mobilizar a população, falta 
agora o Congresso cumprir a sua parte" finaliza. Através do 
trabalho incansável do padre Agenor da paróquia de Santa 
Rita de Cássia, Imperatriz foi um dos municípios que mais re- 
colheu assinaturas para o Projeto Ficha Limpa. 

Envie mensagem ao Papa 
Durante todo o mês de janeiro, todos os fiéis do mundo 

podem enviar mensagens de paz ao Papa Bento XVI através 
do site: http://www.pope2you.net/. O sacerdote italiano Paolo 
Padrini disse que as mensagens serão entregue ao Santo 
Papa, tal como aconteceu com as felicitações natalinas. 

A idéia do projeto também é fazer as pessoas acessar o 
site e conhecer realmente quem é Bento XVI, o que oferece à 
humanidade com seu grande magistério, sua palavra, seu tes- 
temunho e sua presença, caracterizada por uma mensagem 
profundamente rica e positiva. 

Santos do dia 

23 - Santo lldefonso 
24 - São Francisco de Sales 
25 - São Paulo de Tarso 
26 - São Timóteo 
27 - São Ângela Mérici 
28 - Santo Tomás de Aquino 
29 - São Pedro Nolasco 

Reflexão 
"A alegria abre, a tristeza fecha o coração."{São Fran- 

cisco de Sales) 

"A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria" 
(Santo Tomás de Aquino". 

Entre em contato 
rodrigoreis07@hotmail.com 

Acesse: http://dioceseitz.blogspot.com/ 
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A reportagem do Correio de Im- 
peratriz percorreu essa semana as ruas 
do bairro Santa Rita, um dos maiores 
de Imperatriz. E, pra variar, o que se viu 
foi muita sujeira, buracos, esgoto a céu 
aberto. 

Na rua Raimundo Moraes com a Ser- 
gipe (foto 1) você pode ver claramente 

que onde havia um riacho agora existe 
esgoto correndo livremente. O cano da 
foto vem de uma das casas da rua, que 
não tem serviço de esgotamento sani- 
tário. Jadson Fernandes, morador do 
bairro há mais de vinte anos, diz que "ali 
é uma grota que vem da Vila Macedo e 
deságua no riacho Capivara mais à 

frente". Ele diz que o local já foi limpo 
e saudável: "a gente brincava e tomava 
banho aí, mas agora é só esgoto, só serve 
pra trazer doença", relembra. 

Na outra foto (foto 2), podemos ob- 
servar o verdadeiro absurdo que é a rua. 
Por este local a água da chuva desce com 
força e arrasta tudo o que tem pela frente. 

Os próprios moradores são obrigados a 
jogar entulho no local para que a rua não 
corte totalmente no período de chuvas. 
"É fácil arrumar isso aqui, basta uma 
máquina tirar isso (o entulho) e colocar 
umas manilhas. Falta só o interesse da 
prefeitura", denuncia Luis Inácio, mora- 
dor do local. • 
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: 

Um leitor mandou por email essas 
duas fotos, tiradas de dentro de seu car- 
ro. O lixo que se vê nas imagens está 
em frente a um hotel que foi reinaugu- 
rado recentemente na BR 010, quase 
em frente ao terminal rodoviário de 
Imperatriz. O hotel recebe turistas de 

negócios e de lazer, que deparam-se 
com essa imagem ao sair do prédio. E 
enquanto isso a prefeitura paga milhares 
de reais para uma empresa em caráter 
de emergência e não conclui o processo 
de licitação para a contratação da nova 
empresa. • 

Imagem do Dia 
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A foto de hoje mostra a situação em que se encontra o Terminal de Integra- 
ção de Imperatriz. Onde deveria haver um bebedouro público para hidratar a 

população, há um cano vazando e um balde para aparar água e muita sujeira. 
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