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► Nossa Opinião 

Jogou a toalha 
O ex-vereador José Carlos Soares Barros se 
conformou. Tentou sem sucesso voltar à Câ- 
mara Municipal, mas está de volta mesmo é 
ao Governo Roseana Sarney. Acaba de ser 
nomeado para a secretaria de Saúde aqui na 
região Tocantina. Ele é um dos integrantes do 
verdadeiro trem da alegria de nomeações fei- 
tas pelo Governo do Estado essa semana em 
Imperatriz. 

Fim do monopólio 
A rede de supermercados Carrefour teria com- 
prado um terreno na avenida Babaçulândia, 
onde pretende construir um hipermercado. 
Muito bom para a cidade. Abre postos de tra- 
balho e aumenta a concorrência. 

Dois pra lá 
O presidente Lula está costurando o apoio do 
PDT à candidatura de Dilma Roussef. O partido 
diz que a apóia, mas pede que entre as pro- 
postas de campanha esteja a redução da jor- 
nada de trabalho. 

Dois pra cá 
Já aqui no Maranhão, os trabalhistas devem 
mesmo se aliar aos tucanos, com Imperatriz 
indicando o vice. Não dá pra Jackson Lago 
apoiar Dilma tendo Roseana Sarney no pacote. 

Show Cristão 
O Padre Fábio de Melo se apresenta em Im- 
peratriz no dia seis de novembro, uma sexta- 
feira. O padre é uma das maiores estrelas da 
música cristã da atualidade. 

Pólo de Educação 
O Infet (antigo Cefet) pode ganhar novos cur- 
sos superiorres. Estão em estudos as gradu- 
ações em Ciência da Computação e Engenha- 
ria Elétrica, confirmando o potencial de pólo 
educacional da cidade de Imperatriz. 

Pela esquerda 
Oficialmente, Flavio Dino do PCdoB é o 
primeiro candidato a governador nas eleições 
do próximo ano. Foi confirmado na XI Con- 
ferência Estadual do seu partido no final de 
semana passado, em São Luis. Tem o apoio do 
PSB. O PT vai aguardar as eleições internas 
em novembro para se posicionar. 

Destaques 
O músico Gabriel o Pensador (dia 20) e o jor- 
nalista da Globo Caco Barcelos (dia 23) con- 
firmaram presença no Salão do Livro de Im- 
peratriz. Ambos vão dar palestras e autografar 
livros. É uma prova irrefutável do aumento do 
prestígio do salão no cenário nacional. 

EDITORIAL 

ERRATA 

Como todo começo, o do Correio de Imperatriz também 

está tendo seus percalços. Problemas na diagramação 

do jornal impediram que seu projeto gráfico original fosse 

seguido corretamente, bem como fizeram com que a data 

de algumas páginas fosse impressa com erro. Pedimos 
desculpas aos leitores e seguimos adiante, garantindo que 

na próxima edição, dia 17 de outubro de 2009 (sábado) já 
teremos superado esses problemas. 

Pedindo licença 

Um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, 

Paulo Francis (1930-1997), disse uma vez que "A 

glória da imprensa foi feita por gente com opiniões 

fortes e inconformistas" (Waaal: O Dicionário da 

Corte de Paulo Francis). Com toda a irreverência 

que lhe fez colecionar mais inimigos que amigos, 
Francis acreditava que o jornalismo deveria inco- 

modar, fazer pensar. 

É esse o espírito do Correio de Imperatriz: 

fazer pensar. Não que sejamos as famosas e citadas 

virgens vestais. Delas só poderíamos herdar a 

obrigação de manter aceso o fogo da cidadania, 

nada mais. O que queremos é abrir novos camin- 

hos, novas teses, novos pontos de vista. 
O Correio de Imperatriz nasce para colaborar 

com o desenvolvimento de nossa cidade, nossa 

região, nosso estado. Quer juntar-se aos outros ma- 

tutinos locais para ajudar a construir e desconstruir. 
Construir uma sociedade baseada na democracia e 

na justiça. Desconstruir falsas verdades, tentando 

levar ao seu público o outro lado da notícia. 

Não acreditamos na imparcialidade como senso 

comum do jornalismo. Temos nosso ponto de vista 

e vamos defendê-lo em todas as nossas edições, 
abrindo espaço para que todos possam também 

aqui expor suas convicções. Essa é a essência do 

bom jornalismo; a pluralidade de opiniões. 

Sabemos o tamanho de nossa responsabili- 

dade. Sabemos o quão importante é ter assinaturas 

tão representativas como a dos jornalistas Jurivê 

Macedo e Edmilson Sanches em nossas páginas. A 

estes serão somados outros nomes. Uns, de jovens 
jornalistas que decidiram abraçar a profissão com a 

seriedade que ela necessita; outros de quem já está 

no caminho há mais tempo, mas que não perdeu 
a esperança. 

E para que as máquinas fiquem bem azeitadas 

e o time ganhe conjunto, iniciaremos essa nova 

história com as primeiras edições ainda semanais. 

Um passo após o outro e se chega onde quer, deixa 

claro Silvio Macedo o diretor-geral do jornal. 

Pelo que está exposto, pedimos licença à velha 

guarda de Imperatriz, aos fundadores, aos vetera- 

nos que dia após dia deram seu suor para construir 
nossa cidade. Pedimos licença para nos juntar aos 

que acreditam que com ética e justiça podemos 
construir um mundo melhor. 

Correio de imperatriz 

Dia MAGEM 

m. 
m ■ 

/ ■ 
■í" 

A imagem do dia deste sábado é do cemitério municipal da Vila Fiquene. Como se vê, 
ele é totalmente vulnerável. Cercado apenas por uma cerca de arame farpado, possibilita 
violação dos túmulos e constante depredação. Será que até o dia de Finados as famílias 
poderão visitar seus mortos num ambiente menos degradante? 
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Ministério Público pede 

anulação de contrato com 

a Limpfort 
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Documento do MP que comprova pedido de liminar 

O contrato de emergên- 
cia que a Prefeitura de Imperatriz 
celebrou, sem licitação, com a 
empresa Limp Fort está sendo 
questionado judicialmente e já há 
manifestação do Ministério Públi- 
co (MP) condenando a ação da 
Prefeitura. Com vigência de seis 
meses, o contrato foi assinado às 
pressas no dia 24 de agosto, um 
dia após o prazo anual de renova- 
ção contratual com a Marquise, a 
antecessora da Limp Fort. 
Iniciado em 2006 e com vigên- 
cia até 2011, o referido contrato 
precisaria ser renovado anual- 
mente, como vinha acontecendo. 
No entanto, repentinamente, às 
vésperas dessa renovação, o pre- 
feito Sebastião Madeira resolveu 
romper o acordo c contratou a 
empresa LIMP FORT para as- 
sumir o trabalho enquanto se 

desenrola um 
processo de 
licitação para 
substituir a 
Marquise. 
Segundo o 
secretário de 
infraestrutura 
Roberto Alen- 
car, alem de 
economizar, 
pois o contrato 
com a Marquise 
era cerca de RS 
200 mil mensais 
mais dispen- 
dioso para os 
cofres públicos, 
o objetivo da 
súbita contrata- 
ção foi também 
evitar o estado 
de calamidade 
que estava pre- 
stes a tomar 
conta da cidade, 

já que a cidade ficaria sem o re- 
colhimento de lixo. 
A situação de emergência alegada 
pela Prefeitura c o principal pilar 
da Ação Civil por Ato dc Impro- 
bidade Administrativa instaurada 
pelo MP para sugerir ao juiz a 
anulação do contrato. Para a pro- 
curadora Márcia Haydéc, que as- 
sina o documento, a situação de 
emergência precisa surgir de fato 
inesperado e não de uma situa- 
ção rotineira, como a renovação 
ou não de um contrato com data 
prevista. 
Sete meses após o início do man- 
dato, a prefeitura agiu como se 
tivesse sido surpreendida pela ne- 
cessidade de renovar o contrato 
com a Marquise. Por isso, a Ação 
Civil ressalta "o descabimento da 
dispensa de licitação, pois se trata 
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de emergência ficta ou fabricada, 
cm que a Administração Pública 
deixou de adotar tempestivamente 
as providências necessárias à real- 
ização de licitação possível". 
O vereador Francisco das Chagas, 
o Chagão tem levado a questão à 

tribuna da Câmara de Vereadores 

e acredita que a contratação emer- 

gcncial da LIMP FORT não era 

necessária e apresenta irregulari- 

dades. Uma das principais sus- 
peitas recai sobre o curto período 

de cinco dias cm que todas as 

decisões foram tomadas para a 

contratação da LIMP FORT, com 
a intensa elaboração, protocolo e 

aprovação de vários documentos, 
que agilizaram o processo dc dis- 

pensa dc licitação. 

De acordo com os documentos 

referentes ao processo de con- 

tratação, aos quais o vereador 
Chagão teve acesso, no dia 19 dc 
agosto, a Secretaria de Infraestru- 
tura (Sinfra) solicitou um parecer 
jurídico sobre a possibilidade dc 
contratar uma empresa para sub- 
stituir a Marquise, sem a realização 
da licitação à sua Assessoria Ju- 
rídica. Eficientemente, o assessor 

jurídico da Sinfra responde no 
mesmo dia, emitindo seu parecer 
favorável. 
Com esse sinal verde, o processo 
dc desenrola ainda mais rápido c 
já no dia seguinte, 20 de agosto, a 
Sinfra enviou uma "Carta Consul- 
ta" a três empresas de engenharia 
ambiental - uma delas a LIMP 
FORT - solicitando propostas de 
preço para o trabalho de limpeza 
urbana na cidade. Não menos 
velozes, as três empresas respon- 
deram com propostas completas 
de preço no dia seguinte, 21. 
E foi neste dia que aconteceu o 
mais impressionante em relação 
aos prazos. Com a chegada das três 
propostas, no mesmo dia a Sinfra 
as avaliou c sugeriu a contratação 
da LIMP FORT, c enviou ao pre- 
feito um documento intitulado 
"Justificativa". Mais rápida ainda, 
a Assessoria Jurídica da Sinfra 
emitiu um outro documento ao 
Prefeito, reforçando o pedido de 
dispensa de licitação, que o Secre- 
tário de Infraestrutura acabara de 
encaminhar. Tudo isso aconteceu 
até às 9h da manhã desse mesmo 
dia, horário marcado no carimbo 
dc "recebido" pelo Gabinete do 
Prefeito. Para completar, o despa- 
cho no083/2009, assinado pelo 
Prefeito no mesmo dia, autoriza a 
contratação da LIMPFORT sem 
a licitação. 
A contratação foi efetivada então 
no dia 24 dc agosto, com a assi- 
natura do contrato. 

Sarney defende 

acúmulo de salários 

Escavações não 

encontram guerrilheiros 

assassinados pela 

ditadura 

Ministro Nelson Jombim participa das buscas 

O presidente do Senado, 
José Sarney (PMDB-AP), defen- 
deu a regulamentação do chama- 
do "salário dúplex" a senadores 
e deputados, que recebem paga- 

imento como parlamentar, além 
[ da aposentadoria de emprega 

anterior. Ele destacou, porem, 
que a soma dos rendimentos 
não deve superar o teto consti- 
tucional de R$ 25,7 mil, pago a 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF). 
Para Sarney, é preciso definir 
como as fontes pagadoras 
repartirão o excedente. "Esta- 
mos só esperando a regulamen- 
tação, porque a decisão já está 

:: Ana Maaia Amorim. 
ba AcEncia Brasil de Fitd 

A busca dos restos mor- 
tais dos guerrilheiros do Araguaia 
sofreu, nesta segunda-feira (05), 
mais uma frustração no segundo 
dia das escavações em Xambioá, 
interior de Tocantins. Os pon- 
tos vasculhados apresentaram 
resíduos da época da guerrilha, 
mas os corpos dos guerrilheiros 
não foram encontrados. Peritos 
trabalham com a possibilidade de 
deterioração dos restos mortais 
ou que uma "operação limpeza" 

tomada. E o teto tem dc 
ser obedecido", disse Sar- 
ney ontem, referindo-se 
à decisão do Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
de que os "salário dúplex" 
pode continuar sendo 
pago. 
Sarney, que recebe como 
ex-governador do Ma- 
ranhão e ex-servidor do 
Tribunal de Justiça, é um 
dos beneficiados por "salário dú- 
plex". O presidente da Câmara, 
Michel Temer (PMDB-SP), tam- 
bém: além de deputado, ganha 
como ex-procurador de São Pau- 
lo. "É corretíssima a decisão do 

do Exército tenha dado fim aos 
corpos. 
A posição geográfica da região 
também não ajuda nas buscas: a 
área é de mata sem nenhum pon- 
to referencial que possa auxiliar 
na memória das testemunhas da 
guerrilha. 
Mesmo com as dificuldades de 
localização, a suspeita de que o 
Exército tenha sumido com os 
restos mortais é apontada como 
uma forte possibilidade, visto que 
cx-guias e cx-soldados ajudam na 
operação, mas os militares mais 

Sobre a agilidade, o secretário 
Roberto Alencar argumentou que 
a atual gestão não é lenta. "Todas 
as formas disponibilizadas pela 
tecnologia c pela informática 
foram utilizadas", garante. 
O vereador Chagão ressalta ainda 
outra irregularidade na documen- 
tação. "Segundo a Lei municipal 
n0 1235/07, o parecer jurídico 
para a contratação de uma em- 

presa deveria ser solicitado à 

Procuradoria Geral do Municí- 
pio (PGM), que é a responsável 

pela emissão dc parecercs em 

quaisquer contratações feitas pela 

municipalidade. Nesse processo, 
a PGM sequer se manifestou, 

tendo o parecer jurídico sido 

emiddo pela própria Sinfra, órgão 

que não possui autonomia para a 
decisão", denuncia ele. 
Para esta reportagem, o procura- 
dor geral do município Gilson 
Ramalho, também não quis se 
manifestar. 
Após a recomendação do MP dc 

anular o contrato com a Limp 

Fort e retomar o contrato com 

a Marquise, o juiz Joaquim Alves 

da Silva, responsável pelo proces- 

so, notificou os réus (prefeitura c 

Limp Fort) a se manifestarem até 

o dia 14 de outubro. Só depois 

desses pronunciamentos c que a 
decisão deve ser anunciada à ci- 
dade de Imperatriz 

1- l—Y 
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Sarney recebe duas aposentadorias 

TCU", disse Temer, defen- 
dendo a regulamentação da 
forma de compensação. "Sou 
(um dos que recebem acima 
do teto) e certamente mais 5 
mil, 10 mil, 15 mil servidores 
em todo o País." 

"graduados" não foram ouvidos. 
A próxima expedição do grupe 
começa dia 18 de outubro c será 
acompanhada pelo Ministério 
Público Federal (MPF). Os pontos 
a serem escavados não foram di- 
vulgados oficialmente. 
A forma como a procura foi con- 
duzida é motivo de crítica dos fa- 
miliares dos mortos na guerrilha, 
visto que a legislação brasileira 
implementou a Comissão dos Fa- 
miliares dc Mortos e Desapareci- 
dos Políticos, mas não a inseriu no 
processo das buscas. 
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Inauguração 
A Federação das Uniões de 

Moradores de Bairros e Enddades 
afins da região Tocantina - 
FUMBEART, inaugurou no dia 
11 de junho de 2009 sua nova 
sede provisória, localizada na 
Rua Fortunato Bandeira, n0 291, 
Centro (próximo ao ginásio 
Fiqueninho) em Imperatriz-MA. 
Para a cerimônia de inauguração 
foram convidados todos os 
presidentes de associações 
para conhecerem a nova sede 
da federação. 

Nova diretoria 
A Diretoria da FUMBEART 

lançou no dia 11 de junho de 
2009 o Edital de Convocação 
para uma Assembléia Geral, 
com o objetivo de eleger uma 
nova Diretoria Executiva 
e o Conselho Fiscal da 
Federação. 
A eleição ocorreu no dia 

primeiro de agosto de 2009, 
onde foi eleito por quatro anos 
de mandato José Pereira da Silva 
como presidente da FUMBEART. 
O atual presidente garante uma 
nova proposta de trabalho, para 
tanto solicita apoio da diretoria e 
de todos os associados. 

Indignação 
Para FUMBEART as ações da 

Prefeitura quanto à desapropriação 
de uma área pública deve ser 
antecipada de uma consultar aos 
moradores das áreas em questão. 
José Pereira, presidente da 
federação, afirma que a cidade de 
Imperatriz é de seus habitantes 
e não só do Prefeito, portanto 
as ações devem ser tomadas em 

Direito 
posse 
terras 
Davi Machado 

de Alencar, 
presidente da 
Associação 
dos Pequenos 
Criadores e 
Produtores 
Rurais da Vila 
Maranhão do 
Sul, solicita as 
autoridades 
do Estado e 
judiciário, o 

direito de posse das terras que os 
produtores da Vila Maranhão do 
Sul, cultivam a mais de 20 anos, 
onde produzem alimentos para 
venda e subsistência. 
O presidente da Associação 

aguarda da governadora do Estado, 
Roseana Sarney, o reconhecimento 
desse direito de posse das terras, 
em benefício de trinta e cinco 

Eleição da FUNABEART 

- r 

Eleição do Conselho de Saúde 

>- 

famílias que vivem em pequenas 
propriedades rurais, localizadas 
em Imperatriz ao lado direito de 
quem está indo para a cidade de 
Divinópolis - MA. 

"A união faz a força" 
A presidente da União de 

Moradores do Bairro Mutirão, 
Maria Aparecida, através do seu 
trabalho, está tentando conquistar 
a confiança dos moradores do 
Mutirão. A mesma passa para os 
moradores que a união de todos os 
é muito importante para grandes 
conquistas do local. 
Maria Aparecida informa aos 

moradores que o bairro faz parte 
do projeto do Governo Federal, e \desenvolvendo um trabalho 
ainda que é importante os mesmo de horticultura, 
acompanharem a execução da 
obra, "..para que no futuro não 
se decepcionem com as obras que 
já estão sendo executadas pela 
prefeitura do município", enfatiza 
a presidente. 

Associação, Nilio Eustáquio, é 
alarmante a situação do bairro "faz 
dó o sofrimento dos moradores 
para conseguir este liquido tão 
precioso para a vida", ressalta. O 
próprio presidente tem corrido 
risco de morte ao atravessar a BR 
010 em busca de água. 
Nilio Eustáquio, espera que as 

autoridades se sensibilizem e 
não demorem para iniciarem a 
construção do poço artesiano. 
0 presidente destaca ainda a 

influência da associação para 
conseguir alguns fins, como a 
obtenção de madeira através 
do IBAMA. Material que será 
destinado para a construção da 
residência do associado João de 
Deus Medeiros de Sousa, portador 
de deficiente física. Ao receber o 
material do IBAMA a comunidade 
fará um mutirão para a construção 
da moradia. 

Solidariedade 
Em parceria com o SEBRAE e 

Banco do Nordeste a Central dos 
Horticultores do Bairro Ouro 
Verde (CENOVERDE), 
está desenvolvendo 
trabalhos importantes com 
a comunidade produtora de 
horticultura. 
Há dois anos a central em 

parceria com o programa do 
Governo Federal "COMPRA 
LOCAL" vem fornecendo 
alimentação para as escolas e 
creches do município. 
Segundo o presidente da 

Central, Pedro Enedina em 
breve comprará uma terra 
para todos os trabalhadores 
produzirem, assim deixarão 
de utilizar os seus quintais 

ou mesmo terrenos alheios para o 
cultivo das hortalícias. 
A produção é vendida todas as 

quartas-feiras e sábados das 7h00 
as 12h00 na praça de Fátima, em 
uma feira livre, "... a comunidade 
do centro de Imperatriz tem nos 
prestigiado comprando os nossos 
produtos no qual nós agradecemos 
a bondade de todos", agradece o 
presidente. 

Esperança 
A direção da Associação Mão 

Amiga dos Produtores de 
Horticulturas do Conjunto Planalto 
1 c II em parceria com SEBRAE, 
Banco do Nordeste e programa 
"COMPRA LOCAL" do 
Governo Federal, estão 

Lider do bairro Mutirão - Aparecida 

Conselheiros de saúde representando 
os usuários - Davi Machado de Alencar 

Promessa de campanha 
eleitoral ou Cobrança de uma 
promessa 
Moradores da Vila Davi II 

compram do prefeito Sebastião 
Madeira a construção de um poço» 
artesiano e a distribuição da rede 
de água em todas as ruas do bairro. 
Uma promessa que o prefeito fez 
durante a campanha eleitoral. 
O prefeito Madeira, já esteve no 

bairro por duas vezes, onde em 
reunião com a comunidade e a 
direção da Associação, reafirmou 
seu interesse em executar a obra. 
Segundo o presidente da 

A presidente da Associação, 
Antônia faz planos para 
melhorar o setor de 
produção no Conjunto 
Planalto I e II, a mesma 
espera que em 2010 a 
produção aumente, e ainda 
que "... o setor público de 
atendimento nos olhe com 
melhor atenção", destaca. 

"O bairro pede socorro" 
O bairro Vila Machado 

se encontra em péssimas 
condições, inclusive 
ausência de transporte 
coletivo. "... um bairro 
tão próximo do centro 
de Imperatriz e tão mal 
assistido" destaca José 
Pereira presidente da 
FUMBEART. 
Pereira aguarda uma atitude 

do poder público 
para a melhoria do 
bairro, e ainda que o 
prefeito não espere 
a próxima campanha 
para "... olhar 
aquele povo com 
carinho e oferecer 
desenvolvimento", 
ressalta o presidente. 

Participação em 
evento 
Nos dias 27 e 28 

de agosto de 2009 
a FUMBEART participou da 
10° Conferência de Saúde do 
município de Imperatriz, realizada 
no auditório da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
N a ocasião foi eleito o Conselheiro 

de Saúde, Davi Machado de Assis, 
um diretor da Federação, que irá 
representar o usuário do SUS 
de Imperatriz. A Direção 
da FUMBEART almeja que 
o atual conselheiro tenha 
exerça uma administração ^ 
tão boa quanto o anterior. 

Cultura em Davinópolis 
Para Diana da Costa, 

presidente da Associação 
Artística Cultura Viva de 
Davinópolis, a associação 
representa a luta pela cultura 
no município. Entre as 
ações da Associação está a 
festa beneficente com Levi 
e Banda, a fim de adquirir 
recursos para dar início à 
construção de sua sede. 
A presidente afirma que a 

associação está pronta para 
firmar parcerias com todos 
os empresários e com o 
poder público municipal, 
no intuito de melhorar 
a qualidade de vida da 
comunidade estudantil e da 
população de Davinópolis. 
Diana da Costa, espera que 

a prefeitura de Davinópolis 

v 

m 

i- 

Cenoverde - Ouro - Pedro Enedina 

delegado da regional de Imperatriz 
e cadastrar todos os garimpeiros 
que estejam precisando do 
beneficio de aposentadoria local. 
No dia 10 de outubro de 2009, a 

parti das 8h00 inicia as inscrições 
para o encaminhamento ao INSS, 
será na Rua Fortunato Bandeira, 
n0 291, Centro, em Imperatriz. 
O Presidente da AGASP Brasil 

" - - - 

Conjunto Planalto II e III - Dona Antonia 

reconheça 
associação. 

ações da 

Parceria 
A direção da FUMBEART 

firmou parceria com a direção da 
AGASP Brasil. As duas entidades 
possuem um grande número de 
pessoas, como os garimpeiros, 
onde a maioria já se encontra com 
idade apropriada para gozarem 
dos benefícios da aposentadoria. 
Nesse sentido a AGASP Brasil 

vai nomear um presidente e um 

n 

Lider da Vila Davi II - Nélio Eustaque 

Os Lideres do grande Cafeteira 

Lider da Vila Ipiranga - Milto 

vai nomear para delegado 
responsávelpelocadastramentode 
categoria garimpeira o Presidente 
dà FUMBEART, José Pereira da 
Silva, também garimpeiro, "... 
esta parceria tem tudo para dar 
certo principalmente quando se 
trata de ser fazer o bem a quem 
precisa", afirma Pereira. 

Lideranças unidas 
No dia 23 de setembro de 2009, 

as lideranças das comunidades 
dos bairros da grande Cafeteira: 
Vila Zenira, Vila Esmeralda, 
Bairro Mutirão, Vila João Castelo, 
Vila Machado, Vila Cafeteira e 
Vila Ipiranga, se reuniram na 
Câmara Municipal de Imperatriz. 
Solicitaram a presença do 
Presidente da FUMBEART, 
José Pereira para apoiar nas 
reivindicações. 
As lideranças chamaram a 

atenção da imprensa local para 
reivindicar pavimentação no 
mínimo nas principais ruas que 
fazem ligação de todos estes 
bairros já citados. Foi solicitada 
ainda a presença dos empresários, 
das empresas de ônibus coletivos 
do município para que façam um 
melhor atendimento aos usuários 
deste transporte. 
Na ocasião, o líder comunitário 

da Vila Ipiranga, Milton Calheiro, 
aconselhou aos empresários 
que orientem seus funcionários 
a tratarem com mais cuidado e 
carinho os idosos. 
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Prefeitura realiza Congresso 

Municipal de Educação 

Durante todo o dia de 

ontem (09) e hoje (10), professores 

da rede municipal de ensino partici- 

pam do Io Congresso Municipal de 
Educação. Reflexões Sobre a Práti- 
ca Educativa em Uma Perspectiva 

Acolhedora é a temática abordada 
durante os dois dias do encontro. 

O evento é uma realização da Pre- 
feitura Municipal de Imperatriz, 

por meio da Secretaria Municipal 

Educação, Esporte e Lazer - SE- 

MED e faz parte do Programa de 

Formação Continuada de Educa- 

dores da Rede Municipal de Ensi- 

no no Sistema Projecta. O Projecta 

é o sistema de ensino adotado pelo 

município por melhor se adequar à 

concepção construtivista adotada 

nas escolas da rede. 
O Congresso acontece no Centro 

de Convenções de Imperatriz e sua 

abertura oficial acontece às 8h da 

manhã. O encontro contará com 

a participação de personalidades 

de renome na área educacional 

com Celso Vasconcellos e Geraldo 

Almeida, que irão trabalhar com 

os participantes assuntos ligados à 

realidade do educador. 
De acordo com o secretário de 

educação, Zesiel Ribeiro, o con- 
gresso tem o objetivo de fomentar 

a discussão sobre temas relevantes 

para a prática educativa, ampliando 

conhecimentos e contribuindo 
para o desenvolvimento profis- 

sional do professor, para que este 
saiba lidar melhor com os desafios 

que norteiam o processo educa- 

tivo. "No início do ano adotamos 
para a rede municipal de ensino o 

Sistema Projecta, que mostrou ser 

o mais adequado com as propos- 

PROGRAMAÇÃO 

Data: 10 de Outubro de 2009 

Local: Centro de Convenções de 

Imperatriz 
Tema; Reflexões Sobre a Prática 

Educativa em Uma Perspectiva 

Acolhedora 

DIA 09 (MANHÃ) 

07h30min às OShOOmin - Recep- 

ção aos participantes/Registro da 

freqüência 

OShOOmin às 08h: 30min - Abertura 

oficial (prefeito, secretários, Pro- 

jecta) 

8h: 30min às 10h - Prof.a Margareth 

Diniz 

10h às 10h15min: intervalo 
10h15min às 11h30min - Perguntas 

à professora Margareth 

11h30min às 12h00min - Apresen- 

tação de alunos da zona rural - Po- 

voado Petrolina (Dança do Coco) 

Considerações antes da pausa para 
o almoço 

(TARDE) 

13h30min às 14h - Registro de 

tas da SEMED. Desde 

sua adesão e implanta- 

ção, os professores da 

rede vêm participando 

do Programa de For- 
mação Continuada. A 

formação se destina 
a realização de ativi- 

dades de aperfeiçoa- 

mento, fornecendo 

recursos pedagógicos 

para a compreensão e 

utilização do material 

didático; além de tra- 
balhar a integração da 

comunidade escolar na busca pela 

melhoria da aprendizagem por 

meio do desenvolvimento de ofi- 
cinas, cursos e palestras tanto para 

educadores e quanto para a família 

dos alunos. E a realização do Con- 

gresso é o ponto máximo do Pro- 

grama de Formação.", explica. 

Conforme lembrou o secretário, 

no segundo dia do evento os par- 

ticipantes também participarão de 

uma confraternização com uma 

programação cultural voltada às 

comemorações alusivas ao Dia 

do Professor, que é comemorado 
oficialmente dia 15 de outubro, 

porém em 2009 foram antecipadas 

pela Secretaria de Educação de 

Imperatriz. 

Sobre a antecipação das comemo- 
rações ao Dia do Professor, o co- 

ordenador de eventos da SEMED, 
Valter Maranhão, explicou que 

a opção de unir os dois eventos, 

surgiu da idéia se deveria deixar o 

dia 15 livre de programação oficial, 

para que os professores o aproveit- 

em da maneira que achem melhor. 

"Acreditamos é seria melhor an- 

Zeziel acredita no sucesso do congresso 

tecipar as comemorações do Dia 

do Professor porque várias es- 

colas costumam realizar passeios 
e outras antecipam as aulas para 

deixar o professor livre para fazer 

uma viagem ou para comemo- 

rações em família. Assim, a SE- 

MED resolveu este ano antecipar 

as comemorações que se iniciarão 

logo após o encerramento oficial 

do Congresso. As comemorações 

terão a participação do grupo Ki- 

zomba com apresentação de dan- 

ças como o cacuriá e maculelê; e 

também a apresentação da dupla 

sertaneja Juliano Reis e Jordão.", 

disse. 

Além dos professores da 
rede municipal, podem participar 
representantes das Instituições de 
Ensino Superior de Imperatriz 
que são parceiras na realização 
do evento, como Universidade 
Estadual do Maranhão — UEMA, 

Universidade Federal do Mara- 
nhão — UFMA, Universidade do 

Sul do Maranhão - Unisulma e 

Faculdade Santa Teresinha - Fest. 

Três mil professores devem par- 

ticipar do evento. 

Freqüência. 

14h às 14h15min: Apresentação de 

crianças com necessidades especi- 
ais - ADAI 

14h15min às 14h45min - Apresen- 

tação da FEST - Tema: Violência 
Sexual Infanto- Juvenil Doméstica 

em Imperatriz 

14h45minàs 15h15min-Apresenta- 

ção dos trabalhos de IES - 1 apre- 

sentação de 25 min. (Sexualidade) 
15h15min às 15h30min - Intervalo 

15h30min às 16h30min: Celso Vas- 

concellos 
16h30min às 17h30min; Geraldo 

Almeida 
17h30min às 18h: Considerações 

para o dia seguinte 
DIA 10 (MANHÃ) 

07h30min às 08h- Recepção/ 

Freqüência 

08h às 08h20min - Apresentação 

cultural (Escola Wady Fiquene) 

08h20min às 09h. - Apresentação 
da UNISULMA - Tema; Avaliação 

da Aprendizagem Escolar do fazer 

mecânico à intencionalidade teóri- 

co-metodológica emancipatória 
09h às 09h15min: Intervalo 

09h15min às 9h30min: Momento cul- 

tural dança sobre cadeiras de Rodas 
9h30min às 11h: Maria Inês de 

Almeida 

(TARDE) 
13h30 min. às 14h; Freqüência 

14h00min às 14h15min - Abertura 

com apresentação de crianças da 

zona urbana - (Jardim Canossa) 

14h15min às 14h45min - Apresen- 

tação da UFMA - Afetividade nas 
Relações Interpessoais Escolares a 

as Reações Agressivas dos Profes- 

sores na Educação Infantil. 

14h45mim às 15h15mim - Apresen- 

tação da UEMA - Educação Infantil: 
educar e cuidar na visão da família e 

do educador de Imperatriz 

15h15min às 15h30min; Intervalo 

15h30min às 17h: João Beauclair 

(NOITE) 

Programação Cultural - Antecipação 

das Comemorações ao Dia do Pro- 
fessor 

Kizomba e Juliano Reis e Jordão 

jur»vemacedo#supeng.com.br 

Jamais Acreditou 
Quando, na campanha eleitoral passada, a então vice- 
prefeita Teresa Simões rompeu com lldon Marques, 
alardeou-se que o casal Claumir e Teresa Simões pas- 
sava a apoiar Jackson Lago. Foi quando se disse que 
a então candidata Roseana teria dito que se recusava 
acreditar nisso. Hoje Teresa tem uma diretoria regional 
no governo Roseana Sarney. 

Vaidade Feminina 
Deu na telinha televisiva que determinado laboratório 
estrangeiro criou a fórmula e já prepara um creme 
protetor da pele feito com baba de caracol, veneno de 
cascavel e pasta de caviar. Pode-se apostar que a vai- 
dade feminina vai adorar a novidade. Tudo é possível. 
Já vi uma velha sertaneja que usava restos de barata 
esmigalhada "para curar" furúnculos. 

Já É Gostar! 
É notório que o carioca e o baiano fazem carnaval 
até para comemorar campeonato de cuspe à distân- 
cia, mas esse auê todo para comemorar evento de 
acontecimento provável ainda distante sete anos, aí 
já gostar de farra! Verdade que o governo federal e 
o estadual até gostam disso. Carnaval entre uma bala 
perdida e um assalto faz bem ao carioca. 

Buscando Espaço 
O jovem advogado Daniel Endrigo Macedo, ex-pro- 
curador do município de Imperatriz, também resolveu 
candidatar-se a deputado estadual. Está filiado ao 
PMN e agora se articula com lideranças políticas que 
formam no bloco de apoio ao governo Roseana. Ele 
não amarrará sua candidatura à de nenhum candidato 
a federal. Correrá em raia livre. 

Até Que Não 
A uma familiar vinda do Piauí pergunto como ela se 
sente no clima muito quente local. "Lembre-se que 
eu estou vindo de Teresina.Lá nós estamos na tempo- 
rada B-R-O- Bró, ou os meses terminados em "bro", 
setembro a dezembro, sensação térmica de mais de 
40 graus."\\ Um amigo já me disse que alma saída de 
Teresina pede cobertor quando chega no inferno. 

Uma Casa Nova 
É como você chegar a uma casa nova e grande 
cuja planta você desconhece. Você chega até á porta, 
convidam-no para entrar. Transposta a soleira da porta 
principal, vê-se o visitante num labirinto de corredores, 
salas, mais portas, mais quartos, ele perdido no 
emaranhado de cômodos, janelas, entradas e saídas. 
Da casa, você conhece unicamente o dono, que lá não 
está. Nasce ai a sua dúvida : estou eu no lugar certo ? 
Serei bem recebido? Darei conta das tarefas caseiras 
que a mim forem confiadas? Fica a interrogação. 

Chego a este jornal, convidado, sem saber até quando 
ficar ou se apenas de passagem. Já vivi outras situa- 
ções assim, boas, reconfortantes às vezes, doloridas, 
frustrantes outras vezes, mas sempre encaradas com 
responsabilidade. Sem alimentar fantasias, desejo 
ser, se é que vou ficar, um colaborador atento e, 
como sempre, ético. Se bem conheço a sua gênese, 
posso afirmar que a proposta deste jornal é a de ser 
um órgão de imprensa não acorrentado a grupos 
ideológicos, de qualquer natureza, nem submetido 
a caprichos estranhos à missão de, com a força de 
que vier a dispor, prestar bons séricos à comunidade 
que o vê nascer. Sua trajetória haverá de comprovar a 
seriedade que o norteia desde esta primeira hora. 

( O colunista recebe comentários e sugestões. E- 
mail acima). 
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Abertas as inscrições para o BBB 10 

□ 
NOTICIAS 

O Química entre Tais Araújo e José Mayer 

Após os comentários 
de que Tais Araújo não tinha 
química com o seu par românti- 
co José Mayer, durantes as ce- 
nas da novela "Viver a vida", a 
atriz se manifestou e negou que 
falte química entre ela e José 
Mayer e declara "A gente tem 
muita química". Dou-me muito 
bem com o Zé. É uma delícia 
trabalhar com ele. Temos muita 
química. De sentir até em casa, 
disse a atriz, segundo o jornal 
Agora. 

Tais Araújo e José Mayer 

O Ivete Sangalo fala sobre o seu filho 

S a n g a I o 

fala sobre o nas- 
cimento do filho: 

Nasci para ser mãe 

Pela primeira vez. 
desde o nascimento 

de Marcelo, saiu na 

imprensa uma de- 
claração de Ivete 

Sangalo sobre os 

primeiros dias como 
mãe. De acordo com 

a revista Contigo, a cantora confidenciou a amigos que está feliz, mas 

ansiosa com a chegada do primeiro filho. Nasci para ser mãe, foi a 
maior felicidade da minha vida. Nem dormi nessa primeira noite, de 

tão ansiosa, disse Ivete Sangalo a amigos, segundo a publicação, que 

ainda revela que a baiana comparou o nascimento do bebê a uma mi- 

careta. A revista também conta que Marcelo mamou pela primeira vez 

logo após vir ao mundo. Se ele puxar ao pai (Daniel Cady), vai ser gu- 

loso. Já nasceu morrendo de fome disse Iracema Cady, avó do paizão, 
à Contigo. Ivete chorou muito, estava emocionada demais. Daniel tam- 
bém estava bem nervoso, completou. 

Ivete ao sai do hospital com seu 
filho Marcelo nos braços 

Record: mais uma novela mexicana 

A Record encomen- 

dou uma sinopse a autora 

de telenovelas Margareth 

Boury. O folhetim está pre- 

visto para suceder a "Bela, 

a feia", hoje no ar, e, mais 

uma vez, será adaptada de 

uma história original mexi- 

cana, dando continuidade à 

parceria da emissora com a 

Televisa. 

Entre quatro possibilidades, 
Margareth escolheu "Un 

gancho al corazón". A novela 

gira em tomo da história de 

Valentina Lopez, mais conhecida como La Monita. Ela é boxeadora 
com chances de se tornar campeã mundial e namora o treinador. 

Danna Garcia 

Para aqueles que querem participar da décima temporada do 
Big Brother Brasil (BBB). 
as inscrições estarão ab- 
ertas até o dia 31 de outu- 
bro. As inscrições podem 
ser feitas pela internet no 
site do BBB: http://bbb.glo- 
bo.com/ , e também pelos 
correios. 
Veja só como é fácil: 
Pelo web: 
1 - preencha o question- 
ário on-line 
2 - crie seu video 
3 - envie pela web 
Pelos correios : 
1 - faça o download do regulamento e do questionário em pdf, que 
estão no site do BBB 
2 - assine o regulamento e preencha todas as perguntas do question- 
ário 
3 - crie seu video 
4 - envie o regulamento, questionário e o video pelo correio 

O Ex-participantes de "No Limite", índia e 
Marcelo, estão ficando 

índia e Marcelo, ex- 
participantes de "No Lim- 
ite", estão tendo um "algo 
a mais" desde que o reality 
show chegou ao fim. 
A baiana admitiu ao site 
EGO, que deu um beijo no 
amigo colorido em um dia 
de portal, quando já faziam 
parte do júri. "Estávamos 
só eu, Marcelo e o Rafào. 
Ele me puxou e me deu um 
beijo", contou. 
O entrosamento da dupla 
é tão grande que índia vai 
hospedar o gaúcho em sua 
casa, em Copacabana, a 
partir desta quarta-feira. 
7, enquanto ele estiver 
trabalhando no Rio. "Minha 

casa está sempre aberta aos amigos. Ele tem alguns trabalhos para 
fazer aqui, mas vou aproveitar para levá-lo ao Cristo Redentor", entre- 
gou.missos e tem respeito por ela. Mas eu sei que ele sente a mesma 
coisa por mim. O futuro a Deus pertence", disse. 

NOVELAS Vfi*' 

ídia e Marcelo ainda no programa 

GLOBO - VIVER A VIDA 

Sábado, 10/10/2009 
Encontro Inusitado 
Soraia e Flavinho percebem que Garcia está 
interessado em Dorinha. Jorge se integra ao 
grupo que (esteja o aniversário de Raquel 
e bebe um pouco a mais. Paixão leva Jorge 
para casa, o coloca na cama e fica admirando 
o rapaz. Tereza e as (ilhas se mudam para o 
novo apartamento. Marcos avisa à Helena que 
Tereza e as filhas já deixaram a casa. Malu di- 
vulga más noticias no telejomal sobre a crise. 
Ricardo comunica a Edite que só dará alta para 
Sandrinha no dia seguinte. Helena oferece 
hospedagem ã mãe no hotel de Marcos, mas 
Edite prefere ir para a pensão de Tomie. Hel- 
ena entra na casa que era de Tereza e quando 
observa os detalhes de cada cômodo é sur- 
preendida pela ex-mulher de Marcos. Helena 
fica constrangida e se desculpa com Tereza ao 
dizer que estava na casa a pedido de Marcos. 
Tereza finge não se importar e diz a Helena 
que foi buscar as jóias que escondia dentro 
do sofá e com um canivete retalha o estofado 
e retira os objetos. Edite tenta conversar com 
Sandrinha, que finge estar dormindo para não 
falar com a mãe. Marcos liga para Helena e 
fica irritado ao saber que Tereza está na casa 
com ela. Tereza dá os números da combina- 
ção dq cofre para Helena, transferindo a posse 
total da casa para a mulher de seu ex-marido. 
Jorge e o pai veem Luciana no calçadão e 
Leandro incentiva o filho a falar com a ex- 
namorada, mas Renata e Raquel chegam an- 
tes, fazendo com que Jorge desista da idéia. 
Ingrid fotografa uma senhora e se surpreende 
quando ela conta que as fotos são para seu 
amante. Sandrinha mente que vai pagar uma 
promessa e vai ao encontro de Benè na favela, 
mas ele a despreza, dizendo que a familia da 

namorada quer prejudicá-lo 

CARAS E BOCAS 

Sábado, 10/10/2009 
Espeto quer revelar a verdade 
Sargento Lucas suspeita que alguém muito 
próximo colocou o quadro falso no ateliê de 
Gabriel. Ivonete demonstra um ciúme exces- 
sivo por Adenor e Fabiano fica ainda mais 
desconfiado. Bianca diz a Felipe que vai fazer 
Denis confessar que é culpado. Decepciona- 
do com as atitudes do pai. Espeto desabafa 
com Xico. Judith despreza o marido e pede 
que Galeno providencie seu divórcio. Pelópi- 
das confessa que falsificou os certificados 
das obras. Bianca conta para a avó que fingiu 
ter desistido de contar sobre Xico para de- 
spistar Denis. Ivonete e Adenor mentem para 
justificar o atraso e Fabiano aceita contrari- 
ado. Zoraide deixa Lais e Caco sem jantar, 
mas a jovem faz um sanduíche com ovo para 
os dois. Nicholas conta que se reconciliou 
com Milena enquanto Jacques comenta que 
Piedade rompeu com ele. Espeto diz a Felipe 
que precisa falar com Bianca e marca um 
lugar para encontrá-la. Piedade conta para 
Dafne que Denis irá viajar e deixará Espeto 
com ela. Frederico se submete ao teste de 
paternidade e Mercedes pede à sua amiga 
para alterar o resultado. Benjamin pergunta 
a Hannah se ela ainda aceitaria se casar 
com ele. Taliana diz a Esther que irá seguir 
sua tradição. Cássio começa a trabalhar 
na butique e recebe um presente de André. 
Galeno vai visitar Pelópidas e lhe comunica 
que Judith quer o divórcio. Sargento Lucas 
avisa que irá investigar Fabiano e observa 
enquanto ele se disfarça. Espeto encontra 
Bianca e se oferece para ajudá-la a revelar 
a verdade. 

CAMA DE GATO 

Sábado, 10/10/2009 
Gustavo acorda na casa de um pescador 
João e sua esposa Maria cuidam de Gustavo 
em sua casa. Alcino lenta explicar o que 
aconteceu para Rose, mas eia lhe dá um 
prazo para se entregar á polida. Tais pede 
a Rose que esqueça Gustavo para não atra- 
palhar mais sua vida. Férdinando se enfurece 
com os comentários de Adalgisa. Verônica 
acredita que será escolhida por Alcino para 
ser a presidente da Aromas. Mari conta a Al- 
cino que ele tem um filho, mas que não sabe 
onde ele está nem quem é a mãe. Alcino vai 
á casa de Rose e pede que ela não o de- 
nuncie por enquanto. Suzana fica intrigada 
ao saber que Alcino está na casa de Rose. 
Alcino oferece o emprego de Rose e Tais de 
volta, Verônica se incomoda com a idéia de 
Davi levar seus pais para morarem com ela. 
Suzana e Patrícia elogiam Alcino para Rose. 
Sólon tira Tais para dançar e Bené fica com 
ciúmes. Rose pensa em Gustavo ao dançar 
com Fiasco e vai embora nervosa. Maria 
teme pela saúde de Gustavo. Alcino assume 
a presidência da empresa e Verônica fica 
irritada. Funcionários cumprimenta Alcino. 
que em seguida promove Davi e Nuno, deix- 
ando Verônica e Severo ainda mais irritados. 
Verônica conta a Roberto seu plano para 
Alcino lhe entregar sua parte na empresa. 
Gustavo reage e deixa João e sua familia fel- 
izes. Juliela e Férdinando acreditam na bon- 
dade de Verônica. Gustavo fica atônito ao ler 
a noticia de sua morte em um jornal. 

MALHAÇÃO 

Segunda-feira, 12/10/2009 
Juliana é presa! 
Marina diz a Domingas que tem certeza de 
que Caio é o culpado por ter provocado o 
incêndio, e se nega a revelar para policia 
que encontrou o colar do rapaz na diretoria. 
Suzana está ansiosa pelos resultados dos 
exames que fez depois de ter perdido o bebê 
e divide sua preocupação com Aurélia. que 
retomou à livraria de Guilherme. Kátia è con- 
vidada para fazer um teste para um filme de 
Paulo Mattos, um famoso diretor. Bogumil se 
dedica a escrever, e Bruno e Marcelo ficam 
curiosos para descobrir os lemas dos próxi- 
mos textos. Juliana consegue abonar as 
faltas dos integrantes da Quadribanda para 
evitar que eles sejam reprovados, com a 
condição de que eles deem aulas de música 
fora do horário do colégio. Veridiana magoa 
Norma Jean ao contar que se envolveu com 
Alex. Mauro acompanha Kátia no teste do 
filme e fica tranqüilo quando Paulo Mattos 
chama um ator pouco atraente para con- 
tracenar com ela. Montanhas reclama com 
Filó por ela ler vendido um perfume falsifi- 
cado e fica desconfiada quando a dona do 
quiosque assina um cheque para devolver 
seu dinheiro. Alex confirma para Norma 
Jean que ficou com Veridiana e insinua que 
a ex-namorada também se envolveu com 
Fernandinho, mas ela nega. Paulo Mattos 
aprova Kátia no teste e diz que ela con- 
tracenará com Ricardo Ranieri, um famoso 
e atraente ator. Suzana revela a Aurélia que 
as suspeitas de seu problema de saúde se 
confirmaram. Alex cobra satisfações de Ve- 
ridiana por ela ler contado a Norma Jean que 
os dois ficaram juntos. Ubiracy surpreende 
Juliana ao decretar sua prisão preventiva. 

RECOR - PODER PARALELO 

Segunda, 12/10/200 
Marta confessa a Ligia que está preocu- 
pada com a relação dela com Tony. 
Tony olha para Ligia. Ela diz que não vai dar 
satisfação de quem entra na casa dela. Ba- 
ruel diz a Marta e Hélcio que Tony é um su- 
jeito perigoso. Ligia decide que vai espionar 
os passos de Baruel para o Tony. Ela recebe 
alta. Bruno manda Juraci chamar a imprensa 
e Armando convocar empresários do ramo do 
turismo para uma coletiva. Marta confessa a 
Ligia que está preocupada com a relação dela 
com Tony. Santana diz a Tavares que ele deve 
ir á coletiva. Santana e Tavares são impedidos 
de participar da coletiva. Bruno manda André 
deixar os dois entrarem. Armando avisa a 
Tony que vai haver uma entrevista coletiva no 
hotel com os maiores empresários do setor de 
turismo. Tony afirma a seus aliados que eles 
precisam trocar o video que Bruno vai pas- 
sar na coletiva pelo DVD que revela que ele 
é o Guri. Maura revela a Luisa que há fatos 
que provam que Bruno está ligado a uma or- 
ganização aiminosa. Luisa não crê que o pai 
seja bandido, mas em seguida se dá conta 
de que há indícios de que André faz parte 
da quadrilha, Tucci e Bruna Maria matam as 
saudades. Todos festejam a volta de Pavão. 
Paulo sugere a Tony que eles peçam para 
Wagner trocar o DVD. Tony fala para Paulo 
que ele tem que entrar no hotel junto com um 
jornalista italiano. Ele dá ordem para Paulo 
colocar o DVD para funcionar na hora certa. 
A pedido de Paulo, Mimi entrega um pacote 
com o DVD a Wagner. Bruno obriga Tavares a 
declarar que tudo o que disse não passou de 
um mal-entendido. Bruno o ameaça e afirma 
que tem provas contra ele. Tavares fica apa- 
vorado. Paulo e o jornalista italiano são lib- 
erados para participar da coletiva. Júnior não 
acredita que Bruno é bandido e se vira contra 
Maura, Dulce, Pedro e Luisa. Paulo pede para 
Mimi soltar o DVD na sala de segurança às 
16 horas. Paulo é levado à força para a suite 
de Bruno. Armando avisa a Tony que Bruno 
pegou Paulo. Tony convoca lago e Helena 
para irem com ele ao hotel. Bruno pressiona 
Paulo para saber o que ele está fazendo no 
hotel pouco antes do inicio da entrevista. O 
cenário de Yerma é desmontado. Juraci vai 
até o teatro e diz à Fernanda que eles têm 
muitas coisas para conversar, Ela fica atônita 
ao vê-lo. Tony pede para Tereza ir até o hotel 
ajudá-lo a salvar Paulo. Tony manda Tereza 
entrar no hotel e procurar pelo marido, pois 
se alguém tentar impedi-la, eles podem fazer 

um escândalo. 
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Festejo em honra a Santa Teresa 

□'Ávila anima noites de Imperatriz 

Da Pascom 

O 157° festejo em honra a 
Santa Teresa d'Avila, co-funda- 
dora e padroeira de Imperatriz, 
começou na úldma terça-feira, 
seis de outubro e se estende 
até a próxima quinta feira (15). 
O tema da festividade católica 
este ano é: "Na busca da paz 
e da justiça com Santa Teresa 
D'Avila" com o objetivo de res- 
saltar a preocupação da Santa 
com a caridade fraterna. 

O evento religioso começa 
todos os dias às 19h com a 
novena de Santa Teresa, às 

—' 19h30 começa a santa missa 
celebrada por diferentes padres 
da diocese a cada dia. Logo após 
a missa, a festividade se prolonga 
ao pátio, um local propício para 
a confraternização de família 
e amigos, com música ao Vico, 
leilão, barracas de espetinho, 
chá de burro e outras delícias da 
região. 

O maior festejo da cidade 
de Imperatriz deve contabilizar 
a presença de mais de 100 mil 
pessoas. "Esta festa já tornou-se 
tradicional e popular em nossa 
cidade, não só pelo seu aspecto 
religioso mas pelas manifesta- 

« 

ções sociais e culturais, desta 
cidade e regiões. Por isso, a Festa 
de Santa Teresa, integra e anima 
todo povo de Deus e passa a 
fazer parte do calendário da 
cidade, pois resgata as tradições 
do povo", diz Raimundo Nonato, 
padre da Paróquia de Santa 
Teresa D'Ávila. 

Santa Teresa nasceu em 28 de 
março de 1515 na cidade Ávila 
(Espanha), por isso é também 
chamada como Santa Teresa 
D'AviIa. Mulher inteligente 
e corajosa, durante sua vida 

► Palavra do Pastor 

Amados irmãos e irmãs, 
devotos de Santa Teresa 
d'Ávila. 

Saúdo a todos vós, como 
Paulo o fez à sua amada 
comunidade dos Filipenses. 
"Graça e paz, da parte de 
Deus, nosso Pai, e do Sen- 
hor Jesus Cristo". 
No período de seis a quinze 
de outubro nossa cidade e 
nossa diocese vive um perío- 
do de extraordinária alegria 
e solidariedade. É tempo de 
festa. Festa religiosa. Ensaio 
temporal da festa permanente 
no céu. É tempo de celebrar e 
reviver a vida de nossa santa 
padroeira, SANTA TERESA 
d'ÁVILA. 

Já é uma tradição a 
cada ano, escolhermos uma 
temática para nos ajudar a re- 
fletir a nossa vida tendo como 
exemplo Santa Teresa. Este 
ano, o centésimo qüinquagési- 
mo sétimo, refletiremos "NA 
BUSCA DA JUSTIÇA E PAZ 
COM SANTA TERESA". Toda 
busca, é sempre um desejo, 
um objetivo a alcançar. Sendo 
um objetivo, é necessário re- 
fletir sobre ações, condutas, 
que nos possibilitem a real- 
ização do objetivo. As cel- 
ebrações durante o festejo, 
certamente nos ajudarão a 
melhorar a nossa existência 
cristã. 

A JUSTIÇA e a PAZ, 

D, Gilberto Pastana 

ainda são hoje um anseio 
de todas as civilizações que 
desejam um mundo harmôni- 
co. O saudoso Papa VI, dizia 
que a PAZ é fruto da JUSTIÇA. 
Santa Tereza, em sua época, 
junto com o místico São João 
da Cruz, concretizando as 
reformas com critérios evan- 
gélicos possibilitou em parte, 
esta busca. 

Somos todos convi- 
dados, devotos e devotas de 
Santa Teresa, a fazer parte 
desta festa. É um tempo forte 
de alimentar em nós esta 
"BUSCA DA JUSTIÇA E DA 
PAZ". 

Transmita e convide 
seus vizinhos, amigos, com- 
padres e comadres a também 
participarem desta festa. 

A graça esteja convosco! 
Deus lhes abençoe! 

Dom Gilberto Pastana 
Bispo da Diocese de Imper- 
atriz 

fundou 17 mosteiros. Foi uma 
escritora mística muito fecunda. 
Suas principais obras são: Livro 
da Vida, Caminho de Perfeição, 
Moradas ou Castelo Interior e 
Fundações. 

Mulher inteligente e corajo- 
sa, por fidelidade à palavra dada 
a si mesma, aos outros, à Igreja 
de Deus, Santa Teresa de Ávila, 
foi a primeira mulher a ser de- 
clarada doutora da Igreja. Esta 
proclamaçào foi feita pelo Papa 
Paulo VI, aos 26 de setembro de 
1970. 

Jovens católicos 
realizam festa 
eletrônica 

Neste domingo, 11 de outu- 
bro, acontece a festa: "Cai Fogo: 
Incendeia Senhor". O evento 
acontece no Centro de Conven- 
ções a partir das 20h e conta com 
a presença do DJ Xandào de Per- 
nambuco. Haverá também apre- 
sentações locais com a banda 
Via Christis e grupos teatrais da 
região. A organização do evento 
é por conta do grupo de Oração 
Cordeiro de Deus, pertencente a 
Renovação Carismática Católica. 

O objetivo da festa é evan- 
gelizar os jovens através daquilo 
que eles curtem. "Muitos jovens 
hoje gostam de música eletrôni- 
ca, e como nós católicos temos 
Djs cristãos, decidimos fazer 
essa festa" diz Leandro Rodri- 
gues, um dos organizadores do 
evento. Segundo a organização, 
a festa além do palco de dança, 
terá uma praça de alimentação. 

As cristotecas surgiram 
cm São Paulo e vem ganhando 

força também no nordeste. Os 
evangeiizadores perceberam que 
muitos jovens se perdem devido 
a lugares que freqüentam, e um 
deles é a discoteca,onde a músi- 
ca não religiosa, a prostituição e 
as drogas os levam a uma deses- 
trutu ração humana. Pensando 
nisso, nasceu o grande desafio, 
a Cristoteca, que oferece aos jo- 
vens um espaço de diversão e en- 
contro pessoal com Deus. 

► INFORME AM 

Armando Milhomem 

Praia 
E eu, que sempre acreditei que quem determinava o 
período de veraneio era a mãe natureza (rio baixava, 
temporada de praia, rio subia, fim de praia) vejo agora, 
os prefeiturais determinarem em gabinete, o fim do 
período praiano, tirando assim um das poucas diversões 
ao alcance do povão! 

Autonomia 
O presidente da câmara municipal de Imperatriz, sem- 
pre que pode demonstra sua independência política; não 
foi à filiação do neotucano Pastor Porto, e menos ainda 
ao de Cadinhos Amorim ao PSB, ambos aliados do pre- 
feito: porém foi a festa de filiação de lldon Marques (mais 
que adversário de madeira) causando desconforto ao tu- 
canato local. 
Outro motivo de ciumeira no ninho, dizem, é o fato de 
Hamilton ter como assessores diretos, conhecidos lldis- 
tas 

Hitchcock 
Assim como o cineasta inglês, lldon cria suspense no 
mundo político local; primeiro ameaçou ir para o PR, 
mais foi mesmo é para o DEM; e agora já há até bolsa 
de aposta para saber que cargo ele vai disputar( se é 
que vai)! 
Deputado Estadual/Federal, suplente de Senador ou 
vice-governador; façam suas apostas. 

Secretariado 
O prefeito Madeira está muito bem na foto com a popu- 
lação da cidade; mas esse credito vai exclusivamente 
em função do empenho pessoal do chefe do executivo; a 
equipe, superdimensionada (e belicosa) mais atrapalha 
que ajuda. 
Nos bastidores é uma fofocaiada só,cada um queren- 
do puxar o tapete do outro. Já é hora de mudanças na 
equipe, substituindo quem não tem entregue resulta- 
dos! 

Aspones 1 
A Governadora do Estado, nomeou um sem número de 
aspones e asmenes da região; a maioria sem peso para 
disputar uma eleição de inspetor de quarteirão, o que 
não agrega politicamente nada a provável tentativa de 
reeleição de Roseana. 

Aspones 2 
E por falar em Aspones, (do Estado e do Município ) o 
líder da categoria na cidade,tentou fazer uma reunião 
entre seus pares,porém não encontrou um espaço que 
coubesse tanta gente;É, falta casulo para tantas lagar- 
tas! 

Gozação 
A dúzia e meia de tricolores da cidade ( entre eles, eu ) 
assistiam mais uma derrota do clube de coração, quan- 
do um gozador provocou;com a queda para a segunda 
divisão, o Fluminense vai perder o patrocínio da Unimed, 
mas já tem um novo: é o SUS;nb que um dos parcos 
tricolores retrucou; Tudo bem,o SUS é até melhor que a 
Unimed; se não fosse o Mamede não brigaria tanto por 
ele. 

Leão 
Em carta enviada a esse colunista, o Circo vitorioso 
Leão & Cia, informa de suas tratativas para uma longa 
temporada na cidade. Aguardem pois! 

Pastor Porto 
Tem agora a chance de demonstrar a sua densidade 
política.Até aqui, o moço sempre foi carona.Agora, para 
Madeira, será bom uma vitória de Porto? Não estaria 
sendo criada a partir de uma possível eleição do pastor 
uma sombra para o atual prefeito? 
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Qual é o salário do dono? 

Como solucionar uma dúvida crucial: que fatia do lucro o empresário deve embolsar e quanto será 

reinvestido no negócio 

Por Wagher Roque 

Em 1988, três 
empresários criaram, em 
São Paulo, a Mica Cards, 
especializada cm produzir 
cartões-postais para pub- 
licidade-. Combinaram que 
cada ura teria uma retirada 
de RS 500 mensais. Em 
2002, quando a empresa 
começou a dar lucro, o 
"salário" dos donos subiu 
para RS 2.500 mensais - o 
que representava 1% do 

faturamento da Mica na 
época, de RS 250 mil por 
mês. Em 2006, cada um 
passou a receber RS 3.500 
e, mais recentemente, 
quando Fernando Reis |r. 
ficou sozinho à frente do 
negócio, o valor passou 
para RS 7 mil mensais. A 
empresa fatura hoje RS 
4,5 milhões ao ano e, para 
mantê-la com fôlego, Reis 
Jr. reinveste, religiosa- 
mente, 70% do lucro. 

Eis uma questão primor- 

■-r 

dial para o sucesso do 
empreendimento: quanto 
os sócios vão embolsar 
- tanto de pró-labore (sa- 
lário) como de proporção 
do resultado financeiro - e 
quanto vão recolocar no 
negócio. Para José Ma- 
ria Alcazar, presidente do 
Sindicato das Empresas 
de Contabilidade e As- 
sessorarmbto (Sescon), a 
Mica pode servir de mod- 
elo. "E preciso definir um 
valor de retirada para os 
sócios, mesmo antes de o 
negócio apresentar lucro. 
Esse valor pode aumentar 
à medida que a empresa dá 
retorno." 
Leia Mais 

Quando os donos não de- 
finem claramente os va- 
lores de retirada mensal, 
o fecho é quase sempre o 
mesmo: briga. Que o digam 
os proprietários da Íris 
Massas Rotisserie, de Mogi 
das Cruzes, na Grande 
São Paulo. Õ negócio foi 
fundado em 1994 por seis 
parentes: mãe, dois filhos 
e três noras. Os desen- 
tendimentos não demora- 
ram a começar. Ninguém 

sabia quais as atribuições 
de cada um nem quanto 
poderiam embolsar men- 
salmente. Sem acordo, três 
dos donos saíram da socie- 
dade. Os três que perman- 
eceram foram fazer cursos 
de capacitação, definiram 
funções e quanto ganha- 
riam. Hoje, o pró-labore é 
de RS 2 mil mensais para 
cada um. Foi estabelecido 
um fundo de reserva para 
reinvestimento de parte do 
lucro - os RS 20 mil acumu- 
lados até o momento serão 
destinados à ampliação da 
loja. "Além disso, reparti- 
mos 95% do lucro restante 
e distribuímos os outros 
5% entre os funcionários", 
diz Roger Kayasima, um 
dos atuais donos da íris 
Massas. Com 30 emprega- 
dos, a rotisseria deve fatu- 
rar este ano RS 1,5 milhão, 
40% a mais do que em 
2008. Parte do sucesso, se- 
gundo Kayasima, se deve à 
profissionalização das rela- 
ções entre os sócios. 

A exemplo de Kayasima e 
Reis Jr., você também pode 
ter um negócio próspero 
sem sacrificar a sua conta 
bancária pessoal. 

Emprego na indústria tem 

primeira alta do ano, diz CNI 

Trabalhadores tem mais oferta de emprego 

LORENNA RODRI- 
GUES, da Folha Online, 
em Brasília 

O emprego in- 
dustrial apresentou cresci- 
mento de 0,7% em ago- 
sto em relação a julho, de 
acordo com dados divul- 
gados nesta quarta-feira 
pela CNI (Confcderaçãç 
Nacional da Indústria). É 
a primeira vez desde ou- 

tubro do ano passado que, 
na comparação com o mês 
anterior, o emprego apre- 
senta crescimento. 
Já em relação a agosto do 
ano passado, o emprego 
apresentou queda de 4,5%. 
No acumulado do ano, o 
emprego acumula queda 
de 3,3%, na comparação 
tio mesmo período do ano 

Para o economista da 

CNI, Flávio Castelo Bran- 
co, o crescimento do em- 
prego cm agosto mostra 
que os ajustes feitos na 
indústria no mercado de 
trabalho por conta da cri- 
se terminaram. 
"[O ajuste] acabou sendo 

menor do que se esperava 
um pouco, embora a mag- 
nitude tenha sido expres- 
siva", completou. 
O faturamento da indús-; 

tria cresceu 1% cm agosto 
cm relação a julho. Em 
relação a agosto do ano 
passado, porém, houve 
retração de 3,6%. Entre 
janeiro c agosto, a queda 
é de 7,9% em relação ao 
mesmo período de 2008. 
A utilização da capaci- 

dade instalada alcançou 
80,1% cm agosto, contra 
79,9% no mês anterior. 
Em agosto de 2008, era 
de 82,7%. 
"E um indicativo bem 

nítido da continuidade 
do processo de recupe- 
ração da indústria. Os 
dados ainda são bastante 
negativos quando com- 
paramos com agosto 
do ano passado, mas a 
seqüência de resultados 
favoráveis nos últimos | 
meses já mostram que; 
a indústria, alavancada 
pela demanda domestica, 
segue em recuperação", 
completou Branco. 
Salários 
A massa salarial man- 
teve o mesmo patamar 
cm relação ao mês an- 
terior. Já na comparação 
com agosto de 2008, 
houve queda de 2,5%.; 
No acumulado do ano, a 
queda é de 1,7%. 
As horas trabalhadas 

caíram 0,2% em ago- 
sto em relação a julho e 
9,9% em relação a ago- 
sto de 2008. No acumu- 
lado do ano, a queda é 
de 7,9%. 

Teste de empreendedor 
Faça esse teste e veja se você é uma pessoa empreendedora em potencial 

Abaixo ao lado de cada campo estão afirmações sobre sua personalidade. Você deve dar notas para cada uma de 1 a 
10. Quanto mais você se aproximar da afirmação feita, mais pontos deve receber (10 é a nota máxima!). Importante: é 
necessário dar notas para todas as a firmações. 

( ) Eu gosto de assumir 
responsabilidades. 

() Eu gosto de falar em 
público e procuro sempre 
desenvolver minhas habili- 
dades de persuasão. 

() Eu me considero uma 
pessoas criativa e sou 
curioso em conhecer coisas 
novas: 

( ) Sou capaz de arriscar 
meu emprego estável, com 
boa remuneração e benéfi- 
cos, para começar algo novo. 

( ) Tenho ambição de gan- 
har dinheiro e ficar rico. 

( ) gosto de lidar com núme- 
ros e aplicações financeiras. 

( ) Costumo planejar minhas 
ações e conferir posterior- 

mente os resultados com o 
que foi planejado. 

() Eu gosto de questões 
relacionadas com marketing 
e finanças. 

( )Não tenho dificuldade em 
me associar com pessoas 
próximas que têm talentos . 
complementares aos meus. 

( ) Estou disposto a abrir 

mão de finais de semana, 
rotina de trabalho e bens pes- 
soais, para começar um novo 
negócio. 

Calcule. Resultado ( ) 
8 a 10- Você tem todos os 
pré-requisitos de um em- 
preendedor. Parabéns. 
5 a 7 - Você tem algo de em- 
preendedor, mas ainda está 
inseguro. 
0 a 4 - Você não tem o perfil 
de empreendedor. Reflita. 

I 

10 dicas para ser 
um empreendedor 

Nunca como hoje, as 
empresas precisaram 
de verdadeiros "em- 
preendedores". Cada 
funcionário deve ter a 
atitude e comportamen- 
tos de "dono do negó- 
cio" e as empresas de 
sucesso são aquelas que 
tem em seus quadros 
verdadeiros "empreend- 
edores". 

Até mesmo as univer- 
sidades vêm discutindo 
como formar empreend- 
edores em todas as 
áreas do conhecimento. 
Isso se deve ao fato de 
que mesmo como pes- 
quisador, professor, ci- 
entista, se a pessoa não 
tiver espírito empreend- 
edor dificilmente vencerá 
nos dias de hoje. 

Com as empresas enxu- 
gando seus quadros, ter- 
ceirizando seus serviços, 
o profissional moderno 
deve ter igualmente 
uma perspectiva de ser 
auto-empregado e por- 
tanto ser a cada dia mais 
empreendedor de suas 
próprias capacidades. 

Uma das coisas que mais 
me perguntam nos pro- 
gramas de televisão ou 
durante cursos e ativi- 
dades de consultoria é 
quais as reais caracterís- 
ticas de um empreend- 
edor e como formar ou 
transformar alguém em 
empreendedor. 

Quais as principais 
características de um 
"empreendedor"? Aqui 
vão elas: 

1. Boas idéias são co- 
muns a muitas pessoas. 
A diferença está naque- 
les que conseguem fazer 
as idéias transformarem- 
se em realidade, isto é, 
implementar as idéias. A 
maioria das pessoas fica 
apenas na "boa idéia" e 
não passa para a ação. O 
empreendedor passa do 
pensamento à ação e faz 

as coisas acontecerem; 
2. Todo empreendedor 

tem uma verdadeira 
paixão por aquilo que 
faz. Paixão faz a difer- 
ença. Entusiasmo e 
Paixão são as principais 
características de um 
empreendedor! 

3. O empreendedor 
é aquele que consegue 
escolher entre várias 
alternativas e não fica 
pensando no que deixou 
para trás. Sabe ter foco 
e fica focado no que 
quer; 

4. O empreendedor 
tem profundo conheci- 
mento daquilo que quer 
e daquilo que faz e se 
esforça continuadamente 
para aumentar esse 
conhecimento sob todas 
as formas possíveis; 

5. O empreendedor 
tem uma tenacidade in- 
crível. Ele não desiste! 

6. O empreendedor 
acredita na sua própria 
capacidade. Tem alto 
grau de auto-confiança; 

7. O empreendedor 
não tem fracassos. Ele 
vê os "fracassos" como 
oportunidades de apren- 
dizagem e segue em 
frente; 

8. O empreendedor faz 
uso de sua imaginação. 
Ele imagina-se sempre 
vencedor; 

9. O empreendedor 
tem sempre uma visão 
de vários cenários pela 
frente. Tem, na cabeça, 
várias alternativas para 
vencer; 

10. O empreendedor 
nunca se acha uma "víti- 
ma". Ele não fica parado, 
reclamando das coisas 
e dos acontecimentos. 
Ele age para modificar a 
realidade! 

Pense nisso. Você 
tem estas caracterís- 
ticas? Como é o seu 
pessoal? Você já pensou 
em criar programas para 
desenvolver no seu pes- 
soal o necessário espírito 
empreendedor para en- 
frentar os desafios deste 
final de século? 

Luiz Marins 

Ser um empreendedor é: 

1. Criar oportuni- 
dades e não esperar 
que elas apareçam; 

2. Sonhar grandes 
sonhos e construir 
metas para transfor- 
mar os sonhos em 
realidade: 

3. Abrir o leque da 
inteligência, liber- 
tar a sensibilidade e 
expandir a coragem 
para conquistar o que 
mais ama, admira e 
necessita: 

4. Não ter medo de 
caminhar por lugares 
desconhecidos, mes- 
mo sem bússola. 

5. Aprender a usar 
os fracassos como 

pilares das grandes 
vitórias, usar as per- 
das como plataforma 
dos melhores gan- 
hos, usar a fragilidade 
como nutriente da sa- 
bedoria; 

6. Acreditar na vida e 
nunca desistir dela. 

7. Saber começar 
tudo de novo tantas 
vezes quantas forem 
necessárias. 

8. Carregar consigo 
esta pérola do pen- 
samento; O destino 
não é inevitável, mas 
uma questão de es- 
colha. 

Augusto Cury 
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Funcionários da Caema paralisam 

atividades por tempo indeterminado 

Os funcionários 
da Companhia de Água 
e Esgoto do Maranhão 
(Caema) fazem greve por 
tempo indeterminado desde 
segunda-feira, 5 de outubro. 
O abastecimento de água 
na cidade de Imperatriz está 
funcionando apenas 30% do 
total, na tarde desta terça- 
feira já faltou água em alguns 
bairros. 

A reinvidicação dos 
servidores é a implantação do 
Plano de Cargos e Carreiras 
(PCS). "A gente já espera 
este Plano há mais de 20 anos 
e é só promessa e nunca saiu" 
disse Ivonete Alves, do setor 
administrativo da Caema. Os 
servidores aguardam o resultado 
da negociação, que acontece na 
sede em São Luis, acampados 
durante o horário de serviço 
em frente a Caema na avenida 
Getúlio Vargas. 

A Caema lançou uma 
proposta para o PCS, que foi 
analisada pelos funcionários 
na manhã desta quinta feira. A 
empresa propõe a implantação 
dos PCS em quatro etapas. 
Dentre as benesses está a 
concessão de um adicional de 
RS 100,00 no tíquete-alimen tação 
a todos os empregados e a 
implantação gradual dos salários 
previstos. Contudo a proposta 
foi rejeitada por unanimidade. 
"Todos nós não aceitamos 
porque vai demorar muito, de 

Funcionários acampados em frente à Caema 

três a três meses cada etapa e isso ' 
está cgndicionado a arrecadação 
que é muita incerta", fala 
Francisco Henrique, funcionário 
da Caema. 

O início da greve não contou 
com a adesão total dos servidores 
do setor administrativo, agora, 
após cinco dias de greve, 
houve 100% de adesão dos 
funcionários. "Atualmente só 
estão funcionando 30% dos 
serviços de captação, operação 
e abastecimento de água, 
muitos funcionários estão tão 
indignados que não queriam nem 
manter o mínimo que a lei exige" 
fala Jurandir Oliveira, delegado 
regional dos urbanitários do 
Maranhão. 

A Constituição 
Federal no artigo 9o assegura 
o direito de greve, contudo a 
lei N0 7.783 obriga durante a 

greve a prestação de serviços 
indispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis 
da comunidade, dentre eles o 
abastecimento de água Quando 
no dia 21 de setembro os 
servidores fizeram uma greve de 
24h, a Caema em nota à impressa 
se posicionou apresentando 
proposta para que fossem 
refeitos os ajustes e os devidos 
estabelecimentos das regras, 
procedimentos e condições 
de implementação do PCS, 
admitindo as disponibilidades 
financeiras propostas. A redação 
tentou contato com pçesidente 
da CAEMA, João Reis Moreira 
Lima, através dos telefones 
disponibilizados no site da 
empresa, mas até o fechamento 
dessa edição nenhum dos 
números completava a ligação 
ou ficará desocupado. 

Nova prova do ENEM aumenta 

ansiedade nos estudantes 

O MEC (Ministério da 
Educação) marcou para os 
dias cinco e seis de dezem- 
bro a nova prova do Enem 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio). A prova que deveria 
ocorrer nos dias três e qua- 
tro deste mês foi suspensa 
após o conteúdo das questões 
vazar. O caso está sendo 
apurado pela Polícia Federal. 
Em Imperatriz, 3.445 alunos, 
incluindo os estudantes que já 
terminaram o ensino médio, 
iriam fazer a prova no dia três 
e quatro de outubro segundo 
os dados da Unidade Regional 
de Educação do Maranhão. 

A segunda fase do ves- 
tibular da Universidade Es- 
tadual do Maranhão (UEMA) 
coincidiu com a data do novo 
Enem. A UEMA já tomou 
providências e também mu- 
dou a data de sua prova para o 
dia 20 de dezembro. O MEC 
afirmou nesta quinta-feira que 
a nota do Enem deve ser en- 
tregue até, no máximo, o dia 
5 de fevereiro. Inicialmente, a 
previsão era para que o resul- 
tado fosse divulgado no dia 8 
de janeiro. 

Após uma semana do 
cancelamento da prova Enem 
estudantes enfrentam estresse 
e ansiedade para a realização da 
nova prova. Os motivos são di- 
versos: há outros vestibulares a 
serem realizados e conseqüente- 
mente mais esforço e tempo de 
estudo. "Desanimei, já estava 
todo empolgado para fazer a- 
prova. Aumentou a ansiedade e 
o estresse", desabafa o estudante 
de cursinho, Bruno Nascimento. 

Os professores de cursos 
pré-vestibulares orientam os 
alunos a não desanimar e inten- 
sificar os estudos. "O aluno deve 
pegar a prova, tentar responder 
e verificar o nível de preparação. 
Se houver dificuldades, ainda há 
tempo para fazer algo em função 
disso", orienta 
Orleane San- 
tana, profes- 
sora de Língua 
Portuguesa. 

O 
Inep (Instituto 
Nacional de 
Estudos e Pes- 
quisas Educa- 
cionais Anísio 
Teixeira) in- 

formou ainda que os estudantes 
inscritos serão comunicados 
"oportunamente pelos meios ha- 
bituais da confirmação da nova 
data e do local das provas". O 
MEC anunciou que rompeu o 
contrato com a Connasel, con- 
sórcio que venceu a licitação 
para realizar o Enem. 

Neste ano, a novidade 
do ENEM, consiste na sua uti- 
lização como forma de seleção 
nos processos seletivos das uni- 
versidades públicas federais. A 
proposta do MEC é democra- 
tizar as oportunidades de acesso 
às vagas federais de ensino su- 
perior, possibilitar a mobilidade 
acadêmica e induzir a reestrutu- 
ração dos currículos do ensino 
médio. 

Estudantes esperam ansiosos 

► EDMILSON SANCHES 

DE JORNAL E DE JORNALISMO 

O PRESENTE É MUITO TRANSITÓRIO. É PRECISO 
TOMAR CUIDADO É COM O FUTURO. É LÁ QUE, 
VERDADEIRAMENTE, SEREMOS ANALISADOS,' 
JULGADOS, LEMBRADOS. 

Fazer jornal é fácil. Praticar jornalismo é que são 
elas. Fazer jornal nem sempre significa fazer jornalismo. 
Às vezes é mais fácil sobreviver fazendo jornal do que 
praticando jornalismo. É mais fácil, mais cômodo, mais 
conveniente ser suporte de "releases", boletim de ocorrências, 
mural de matérias pagas. Difícil é a pestana, a pesquisa, o 
confronto, a comparação, a polêmica, o debate, a denúncia, o 
enfrentamento. 

Jornal é material. Jornalismo é matéria (isto é, conteúdo). 
Jornal é papel, tinta e máquina. Jornalismo é 

sensibilidade, inteligência e técnica. 
Jornal é, digamos, negócio. Jornalismo é, digamos, 

"missão". 
Em termos de socioeconomia, jornal é "economia" 

(empreendimento); jornalismo, "social" (coletividade). 
Jornal é de um para muitos; jornalismo é de alguns para 

todos. 
Já chega às três centenas o número de jornais que se 

lançaram em Imperatriz desde 1932. Neste ano saiu "O Alicate", 
título simbólico, talvez querendo lembrar que a notícia de 
qualidade é como bom suco de fruta: tem de espremer, apertar, 
não necessariamente (ou apenas) pessoas, mas os dados, 
separar o que é "bucha", casca, e selecionar o que é fato, o 
que é notícia jornalisticamente aceitável, opinião editoriaimente 
saudável, ilustração tecnicamente pertinente, enfim, conteúdo 
que presta, conteúdo que, questionando e/ou respondendo, seja 
informativo, crítico, auxiliar da formação da consciência coletiva. 

Recebo o convite — mais um de dezenas e dezenas ao 
longo dos anos (também eles dezenas) em Imperatriz. Recebo o 
convite e digo sim. 

Silvio Macedo, sabe-se, não precisa de jornal para 
sobreviver. Nem do jornalismo. Ele é um empreendedor com 
interesses mais, digamos, concretos. Assim, pode-se crer que 
ele esteja pensando em áreas que a Imprensa ainda não cobriu, 
em suprir uma ou outra carência informacional, em levantar 
algumas lebres no imenso matagal convenientemente "plantado" 
no fértil campo jornalístico local e regional. 

Que este jornal do Sílvio torne-se um silvo entre apitos, 
tilintares e outros ruídos da Comunicação Social gerada e 
badalada em Imperatriz. Que ele, jornal, mais que lido, se faça 
ouvido, e que seus conteúdos, se não causarem interesse, 
repercussão e tomada de providências nos contemporâneos, 
possam, ao menos, causar surpresa sadia, orgulho sincero 
naqueles que, no futuro distante, tomarem conhecimento deste 
jornal. 

O presente é muito transitório. É preciso tomar cuidado é 
com o futuro. É lá que, verdadeiramente, seremos analisados, 
julgados, lembrados. É no amanhã que dirão se valeu a pena 
termos existido hoje. 

Estamos chegando junto com este jornal. 
Boas notícias, Imperatriz! 

FAZENDO A CABEÇA - Imperatriz gastou R$ 5 milhões 
737 mil em serviços de cabeleireiros e R$ 4 milhões 335 mil 
em aquisição de livros, jornais e revistas. A cidade sabe o que 
escolher para fazer a cabeça. (Os valores são do "Atlas do 
Mercado Brasileiro 2008"). 

JOVENS - Imperatriz tem cerca de 70 mil jovens de 15 a 
29 anos. O município precisa criar, todo ano, pelo menos 2.300 
novos empregos, a penas para aqueles que chegam à idade de 
trabalhar. 

É NO 38-- Pesquisa feita em parceria do Governo 
Federal com entidades nacionais e internacionais revela- entre 
os municípios brasileiros constantes do estudo. Imperatriz 
está na posição número 38 em homicídios de crianças e 
adolescentes dos 12 aos 18 anos. Essa classificação é 
simbólica até no número: 38, o mesmo do calibre do revólver. 
Em Imperatriz mata-se, em média, mais que em São Paulo, 
capital, que tem 11 milhões de habitantes e está listada na 
5a posição. São Luís está em 148° lugar. Açailândia, em 98°. 
Araguaína em 68°. Se serve de consolo: Marabá, a vizinha 
cidade paraense, está pior que Imperatriz: ocupa a classificação 
numero 18. Já o município de Caxias (MA) está em situação 
menos grave: posição número 198. 

A DATA- Dia 10 de outubro: Chegada de frei Epifânio 
da Badia, procedente de Barra do Corda. Frade capuchinho 
foi o fundador da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Seu 
nome não tem nada a ver com "abadia", como equivocadamente 
grafa-se e pronuncia-se por aqui. Epifânio nasceu em Badia, 
cidade italiana, cujo topônimo foi adicionado ao nome religioso 
do frei futebolista. 

A FRASE - "Se os filhos-da-puta voassem, nunca 
vertamos o sol". (Provérbio argentino) 
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JV Liderai se prepara para a segunda rodada 

do Quadrangular Final da Taça Cidade 

O tricolor do Camaçari é o único time do interior que se mantêm vivo na competição 

JV treina forte para 

Depois do empate em 1 
a 1 contra o lape, no estádio Wal- 
ter Lira, pela primeira rodada do 
Quadrangular Final da Taça Cidade 
de São Luís, o JV Liderai está trein- 
ando forte para a segunda partida 
que será na capital do estado con- 

12/10- Segunda-feira 
16h - Moto x JV Liderai - está- 
dio Nhozinho Santos/São Luís 
18h- lape x Sampaio - estádio 
Nhozinho Santos/São Luís 
18/10 - Domingo 
15h30 -JV Liderai x Sampaio - 
CT Walter Lira/Imperatriz 
17h - Moto x lape - estádio 

quadrangular final 

tra a equipe do 
Moto Clube. 
O jogo será 
realizado às 
16h no está- 
dio Nhozinho 
Santos. 
Visando a con- 
quista de mais 
um título na 
atual tempo- 
rada o atual 
campeão ma- 
ranhense está 
trabalhando 

forte sob o comando do técnico 
Sandow Féxis. Mesmo jogando 
fora de casa e contra uma das mais 
tradicionais equipe de futebol do 
Maranhão o Tricolor do Camaçari 
vai em busca da vitória para cresc- 

Nhozinho Santos/São Luís 
25/10 - Domingo 
16h - lape x JV Liderai - estádio 
Nhozinho Santos/São Luís 
18h - Moto x Sampaio - estádio 
Nhozinho Santos/São Luís 
29/10 - Quinta-feira 
15h30 - JV Liderai x Moto - es- 
tádio Walter Lira/Imperatriz 

er na competição e se fortalecer 
ainda mais, já que os quatro times 
estão apenas com um ponto cada. 
O JV Liderai que após a conquista 
do estadual perdeu alguns de seus 
principais jogadores, como é o 
caso de Romarinho c Valdanes, 
começou sua participação na Taça 
Cidade de São Luís sob desconfi- 
ança. 
Nas nove primeiras rodadas o JV 

conquistou apenas três vitórias, 
perdeu quatro e empatou duas. 
Somente na fase final é que o time 
de Imperatriz começou a reagir e 
acabou sendo a única equipe do 
interior a conquistar vaga no quad- 
rangular final ao lado de três, das 
quatro equipes de São Luís, sendo 
Sampaio Corrêa, Moto Clube e 
lape. 

17h - Sampaio x lape - estádio 
Nhozinho Santos/São Luís 
Io/II - Domingo 
16h - lape x Moto estádio Nhoz- 
inho Santos/São Luís 
18h - Sampaio x JV Liderai 
estádio Nhozinho Santos/São 
Luis 

Marília será o representante 

do Maranhão na Copa São Paulo 

Essa é a segunda veg que a equipe imperatri^ense participa da mais importante competição da categoria do país 

A Federação Mara- 
nhense de Futebol (FMF), já 
encaminhou o comunicado ofi- 
cial a Federação Paulista (FPF), 
confirmado o Marília Futebol 
Clube como representante do 
Maranhão na Copa São Paulo de 
Futebol Júnior do ano que vem. 
A equipe imperatrizense asse- 
gurou vaga na competição após a 
conquista do Campeonato Mara- 
nhense de Futebol Sub-18/2009 
ao vencer o lape no estádio 
Nhozinho Santos, em São Luís. 
O azulão tem vários títulos nas 

MUNDO DO ESPORTE 

POR ONDE ANDA? 

mé. 

& ÂMP 

Volante Chaves 

Nascido em 27 de fever- 
eiro de 1986, na cidade de Bal- 
sas, sul do Maranhão, o volante 
Clennyson Silva do Nascimento, 
o "Xaves" como é chamado, não 

categorias de base dentro do Ma- 
ranhão e em competições fora do 
Estado e essa será a segunda vez 
que representa o Maranhão na 
copinha. No ano passado, mes- 
mo caindo em um grupo forte 
(Grupo F), que contava com 
fortes candidatos ao titulo, como 
era o caso de Atlético (MG) e 
Barueri, o Marília F.C conseguiu 

HITÓRIA DA COPA 

SÃO PAULO 

Criada em 1969 
como parte das comemora- 
ções do aniversário da ci- 
dade de São Paulo, motivo 
pelo qual a final sempre é 
disputada no dia 25 de ja- 
neiro (e começará dia 5 do 
mesmo mês), a competição 
tem como objetivo destacar 
jovens craques de todo o 
Brasil. Temos como atual 
campeão, o Cruzeiro, e o 
Corinthians como o clube 
com mais títulos da com- 
petição, com exatos 6 títulos. 

teve chance no futebol profis- 
sional do Maranhão e por conta 
disso iniciou sua carreira nas cat- 
egorias de base do Paraná Clube, 
sendo promovido em 2007 e 
contratado pelo Atlético-MG, 
no mesmo ano. Ficou lá por cer- 
ca de um ano, até que em 2008 
foi contratado pelo Ipatinga. Em 

chegar até a segunda fase do 
campeonato, atraindo a atenção 
da imprensa e empresários do 
mundo esportivo. 
Para novamente fazer bonito 
na edição/2009 da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior, o Marí- 
lia já começou os treino no CT 
Pereirão, sob o comando do téc- 
nico Evandro Guimarães. 

Seguido por Fluminense (5), 
Internacional (4) e Atlético- 
MG (3), são os maiores 
campeões. 
A competição como já dito, é 
uma excelente oportunidade 
para os clubes observarem e 
descobrirem futuros craques 
do futebol brasileiro. E tam- 
bém é menina dos olhos dos 
empresários, sugadores e 
exploradores das nossas 
divisões inferiores, infeliz- 
mente. Bom, voltando ao as- 
sunto, os clubes só poderão 
contar com atletas nascidos 
nos anos de 1989, 90, 91 e 
92. 

2009 jogou o Paulistão pelo Itu- 
ano e, na metade do ano, foi con- 
tratado para reforçar a equipe do 
Avaí Futebol Clube, na primeira 

divisão do Campeonato Brasil- 
eiro. 

Títulos; Campeão Paranaense 
-2006 

► Espaço Gospel 

:: Será possível sermos amigos de Deus? 

Ao ser convidada pra compartilhar com todos os 
leitores desse jornal, um espaço especial para a comuni- 
dade evangélica, sinto-me honrada com tal oportunidade. E 
para abrir com chave de ouro gostaria de abordar um tema 
que é de grande relevância para todos nós; a importância 
de sermos verdadeiros AMIGOS DE DEUS. 

Na medida em que buscamos entender essa rela- 
ção, parece algo distante, por se tratar de um Ser Divino e 
nós meros mortais que somos. Porém a própria palavra de 
Deus, a Bíblia, mostra o quanto é possível esta relação. 

Mostrar que é possível ser amigo de Deus, pode 
ser tomados como exemplos algumas personagens bíbli- 
cas, mas em especial Abraão. Para tanto, precisamos ex- 
trair lições, tanto de suas virtudes quanto de suas falhas. 
Na verdade, quem de nós não gostaríamos de receber o 
título singular atribuído a Abraão; amigo de Deus?. 

Para isso, precisamos analisar alguns pontos pe- 
culiares da vida deste grande homem de Deus e seguir o 
seu exemplo. Nesta edição especial de lançamento, anal- 
isaremos a respeito da amizade entre Deus e o homem 
na Bíblia, ilustrada no exemplo do patriarca, pai da fé. Ver- 
emos que este, além de virtudes, teve também suas falhas, 
as quais, também nos servem de ensino. 

A amizade de Deus com Abraão pode ser inferida, 
a principio, a partir de Gn. 18.17, no relato da destruição de 
Sodoma e Gomorra. O Senhor deixa claro que não ocultará 
seus desígnios ao patriarca da fé em virtude dos projetos 
que tinha em sua vida. Mesmo sendo um exemplo de fé 
para os crentes de todos os tempos, Abraão, todavia, não 
era perfeito. Certa feita, diante da ameaça de seca e fome, 
Abraão "desceu, para o Egito" (Gn. 12.10). Por alguns mo- 
mentos, deixou de acreditar que Deus lhe pudesse prover 
os suprimentos necessários para viver na terra prometida. 
Quando se deixou levar pelas circunstâncias, teve de se 
ocultar por detrás de sua esposa (Gn. 12.12), recomenda- 
do, inclusive, que ela mentisse se achasse necessário, a 
fim de protegê-lo (v. 13). O medo de Abraão (e o de todos 
nós) é o de que venhamos a perder o controle das situa- 
ções futuras (Gn. 12.13). É irônico perceber que o velho 
patriarca acabou sendo corrigido pelo rei pagão a quem 
tanto temia (Gn. 20.17). Por outro lado, Abraão também se 
mostrou, em várias circunstâncias, atitudes de generosi- 
dade - quando seu sobrinho Ló encontrava-se em perigo 
(Gn. 14.24); firmeza - nas promessas que o Senhor lhe 
havia feito (At. 7.2; Gn. 12.1,2), desprendimento - quan- 
do encontrou Melquisedeque, o sacerdote do Deus altís- 
simo (Gn. 14.18,19), integridade - quando lhe ofereceram 
riquezas indevidas (Gn. 14.22,23); e submissão - quando 
o Senhor requereu seu filho em sacrifício (Gn. 22.1-3). 

Surge então a pergunta; o que fazer para sermos 
amigos de DEUS? 

Quando lemos a narrativa bíblica a respeito de 
Abraão vemos que, apesar de suas falhas, esse foi um 
homem que desfrutou de um relacionamento aproximado 
com Deus. As conversas de Abraão com Deus, como aque- 
la que antecipou a destruição de Sodoma e Gomorra (Gn. 
18.24-26), mostram o nível de intimidade do patriarca com 
o Senhor. A amizade de Abraão com Deus. ainda nos tem- 
pos antigos, e as declarações de Jesus a respeito da am- 
izade com os seus discípulos (Jo. 15.14,45) nos servem de 
estimulo para buscar um relacionamento mais próximo do 
Senhor. A base para a verdadeira amizade, tanto com Deus 
como com o próximo, sempre será o amor. Não existem 
regras fixas para a amizade com Deus, exceto o amor in- 
condicional (Jo.13.34; 14.15,21; 15.12,17; I Jo. 3.11,23; 
4.21). Jesus é a prova maior da amizade genuína que, com 
altruísmo, vai às ultimas conseqüências, entregando sua 
própria vida (Jo. 10.13-15). Pode alguém amar a Deus as- 
sim numa época marcada pela troca de favores em que as 
pessoas se relacionam querendo obter algo em troca? 

A principal exigência de Deus. para que alguém 
venha a se tomar seu amigo, é que recebamos a mediação 
de Jesus, nosso Salvador (Um. 2.5; Jo. 14.6; I Co. 1.1-9). 
Sem Ele, o ser humano continuará, para todo o sempre, 
inimigo de Deus. por causa de sua condição de pecado (Ef. 
2.15; Tg. 4.4). Com Cristo/podemos desfrutar de plena paz 
e comunhão com o Senhor, e do mesmo modo que Abraão, 
também podemos ser chamados de amigos de Deus. Em 
relação a Deus, a verdadeira amizade é concretizada por 
meio da submissão e obediência (Jo. 14.21,24). 

Por Deurilene Mesquita 

"Já não vos chamo servos, porque o servo não 
sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos AMIGOS, 
pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai" 
Jo 15,15) 

Esse espaço estará disponível para divulgar o evento de sua 
Igreja ou comunidade cristã. Entre em contato conosco: deurilene@ 
hotmail.com ou (99) 8812-6407/ 8139-1305 
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CASO IVANILDO JÚNIOR 

Pagodeiro Claudinho será julgado nesta terça-feira no 

Fórum de Imperatriz 

Está confirmado para a próx- 
ima terça-feira (13), o julgamento 
do pagodeiro Claudiomar Fer- 
reira dos Santos, o "Claudinho". 
Ele acusado, juntamente com 
os policiais militares Antônio 
Abreu e Smailly Araújo, de en- 
volvimento no seqüestro, morte 
e ocultação do cadáver do jovem 
Ivanildo Barbosa Paiva Júnior, de 
19 anos de idade. 

O crime aconteceu no dia 
13 de setembro do ano pas- 
sado quando o estudante foi se- 
qüestrado na Avenida Getúlio 
Vargas com Rua Maranhão, no 
centro da cidade e levado para a 
estrada do Arroz, zona rural de 
Imperatriz, onde foi torturado, 
morto e enterrado em uma cova 
rasa. 

Durante o Tribunal do Juri 
o pagodeiro Claudinho será de- 
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fendido pelas advogadas Adal- 
gisa Borges Luz Silva e Helena 
Amorim. Caso seja condenado, 
poderá pegar de 12 a 30 anos de 
prisão em regime fechado, sendo 
transferido para a Penitenciária 
de Pedrinha, em São Luís. 

SEGURANAÇA; Por conta 
da gravidade da acusação que 

pesa sobre Claudiomar Ferreira 
dos Santos, o 3o Batalhão da Polí- 
cia Militar, vai reforçar a seguran- 
ça no Fórum de Justiça Ministro 
Henrique Lá Rocque Almeida, 
com o Grupo de Operações Es- 
peciais (GOE) e Força Tática 
(FT), sob o comando do capital/ 
PM Janilson. 

PM e Vara da Infância desenvolvem 

trabalho em conjunto nos bairros da cidade 

O 3o Batalhão da Polícia Mili- 
tar e a Vara da Infância e da Ju- 
ventude vem desenvolvendo um 
amplo trabalho em conjunto por 
meio da "Operação Imperatriz 
em Paz". A ação visa fiscalizar os 
bares existentes nos bairros da 
periferia e do centro da cidade, 
no sentido de coibir a permanên- 
cia de menores que porventura 
estejam consumindo bebida al- 
coólica. 

A determinação do juiz Del- 
van Tavares Oliveira, titular da 
Vara da Infância e da Juventude, 
é que os estabelecimentos flagra- 
dos vendendo bebida que con- 
tem álcool sejam fechados pelos 
comissários de menores com 
apoio da Policia Militar. 

Desde quando foram iniciadas 
essas atividades reduziu em sua 
maioria a freqüência de crianças 
e adolescentes nos bares e simi- 
lares, principalmente do setor 
periférico de Imperatriz onde 
era grande a movimentação de 

menores em ambiente . 
que comercializa be- 
bida alcoólica. 

A "Operação Im- 
peratriz em Paz", vai 
completar seis meses e 
foi implantada poucos 
dias depois em que o 
tenente-coronel Al- 
dimar Zanonni Porto, 
assumiu o comando 
do 3o BPM. O projeto 
de implantação contou 
com a colaboração de 
todos os oficiais e pra- 
ças lotados no quartel 
local. 

Essa é a segunda maior op- 
eração já realizada na região To- 
cantina, perdendo apenas para a 
"Operação Tigre", comandada 
nos anos 90 pelo coronel/PM 
José Ruy Salomão Rocha, só ela 
que conta com um perfil difer- 
enciado. A Operação Tigre, por 
exemplo, foi o mais famoso tra- 
balho de extermínio de bandidos 

Médico legisla Jorge Fernando Rodrigue 

já realizado no Brasil. 
Já a Operação Imperatriz em 

Paz, segundo o tenente-coronel 
Zanonni Porto, tem como finali- 
dade de combater a violência. 
"O nosso objetivo é apreender 
armas e tirar bandidos de circula- 
ção. Mas, sem utilizar a violência 
por não se pode combater a vio- 
lência sendo violento", afirmou 
o oficial. 

Barack Obama conquista Prêmio Nobel 

da Paz 2009 

OSLO - O presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, 
é o ganhador do Prêmio Nobel 
da Paz 2009, anunciou nesta 
sexta-feira o Instituto Nobel da 
Noruega, por seus "esforços 
extraordinários por reforçar a 
diplomacia internacional e a 
cooperação entre os povos". 

O Instituto Nobel quis tam- 
bém reconhecer especialmente 
sua visão de um mundo sem 
armas nucleares. 

O presidente dos Estados 
Unidos criou um "ambiente 
novo para a política internacio- 
nal. Graças a seus esforços, a 
diplomacia multilateral recuperou 
sua posição central e devolveu às 

Nações Unidas e outras institu- 
ições internacionais seu papel 
protagonista", assinalou o Insti- 
tuto em Oslo. 

"A visão de um mundo sem 
armas nucleares estimulou o 
desarmamento e as negociações 
para o controle de armamento. 
Graças à iniciativa de Obama, 
Estados Unidos estão desempen- 
hando um papel mais construtivo 
para fazer frente aos desafios da 
mudança climática que enfrenta o 
mundo", acrescentou o Instituto. 

Trata-se da primeira vez que 
recebe o Nobel da Paz um presi- 
dente dos Estados Unidos em 
exercício, depois que em 2002 
Ihç fora outQrgado ao já ex- 

presidente Jimmy Carter, por seu 
trabalho mediador. 

Em 2007, seu compatriota, 
ex-çandidato à Casa Branca e ex- 
vice-presidente Al Gore, também 
democrata, o recebeu por seu tra- 
balho na luta contra a mudança 
climática. 

O Nobel da Paz está dotado 
com dez milhões de coroas sue- 
cas (980 mil euros ou US$1,4 
milhão) e, como os outros, será 
entregue no dia 10 de dezembro, 
aniversário da morte de seu fun- 
dador, Alfred Nobel. 

Recorde 
Neste ano, houve um número 

recorde de 205 indicados para o 
Nobel da Paz. Entre os outros 

AGENTES CARITAS 

AMEAÇADOS DE 

MORTE 

Sob o comando do Ministério 
do Meio Ambiente, a Operação 
Arco de Fogo, deflagrada para 
coibir desmatamentos e a extra- 
ção ilegal de madeira, entre out- 
ros crimes ambientais, represen- 
tantes de diversos ministérios, do 
IBAMA e da Polícia Federal, es- 
tiveram em agosto no município 
de Buriticupu/MA. Na ocasião, 
o Fórum de Políticas Públicas 
daquele município denunciou as 
ações criminosas de madeireiros, 
incluindo os senhores Antônio 
Marcos de Oliveira, vulgo Primo, 
prefeito municipal, e seu sócio 
José Mansueto de Oliveira, presi- 
dente da Câmara Municipal de 
vereadores. 

Com a retirada da operação 
e de todo o seu aparato de segu- 
rança, funcionários do IBAMA 
evadiram-se da cidade, permit- 
indo assim a retirada do lacre das 
madeireiras e seu retorno ao fun- 
cionamento normal, continuando 
o trágico quadro de crimes contra 
o meio ambiente, seja pela extra- 
ção ilegal de madeira, poluição, 
geração de resíduos e proliferação 
de doenças, entre outros. 

O envolvimento de autori- 
dades com criminosos, ou o come- 
timento de delitos pelas próprias, 
contribui para um quadro de de- 
scrédito nas instituições, por parte 
da população, que busca fazer 
justiça com as próprias mãos, au- 
mentando os alarmantes índices 
de violência — só após a passagem 
da operação Arco de Fogo, qua- 
tro jovens foram assassinados em 
Buriticupu. «■ 

Lideranças do Fórum de 
Políticas Públicas de Buriticupu/ 
MA, integrado por representantes 
da Cáritas Diocesana de Viana e 

Rede de Educação Cidadã, entre 
outras, têm sofrido ameaças de 
morte. Naíza Gomes de Sousa 
Abreu, agente da Cáritas Dioc- 
esana de Viana e membro do 
Fórum de Políticas Públicas de 
Buriticupu, após receber diversos 
recados, resolveu, forçada, deixar 
família, trabalho, seu cotidiano, 
saindo da cidade. 

Diante do quadro trágico, ver- 
gonhoso e insustentável, fruto de 
um conjunto de fatores, entre os 
quais a ausência do poder público 
e de políticas públicas, a Cáritas 
Brasileira Regional Maranhão vem 
a público denunciar estes mais re- 
centes acontecimentos e cobrar 
providências por parte das auto- 
ridades competentes - poderes 
executivo, legislativo e judiciário 
-, nas esferas federal e estadual. A 
garantia de vida destes cidadãos e 
cidadãs por parte das autoridades 
é mais que urgente. 

Faz-se necessária uma inter- 
venção em Buriticupu - para além 
de uma bissexta operação. Diante 
do imperativo ético revelado pela 
Igreja Católica ao afirmar que "a 
paz é fruto da justiça" - tema de 
sua Campanha da Fraternidade 
em 2009 —, a Cáritas Brasileira 
Regional Maranhão denuncia a 
ausência do Estado brasileiro as- 
segurador da ordem pública e ga- 
rantidor do direito fundamental à 
vida no município de Buriticupu/ 
MA e exige apuração e punição 
imediata para os agentes públicos 
que encobrem, incentivam e/ou 
praticam crimes contra o meio 
ambiente e a vida de quem lá re- 
side. 

Coordenação Colegiada 
Cáritas Brasileira Regional 

Maranhão 
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nomes cogitados para o prêmio 
estavam o dissidente chinês Hu 
Jia, a ex-refém e ativista colom- 
biana Ingrid Betancourt e a 
negociadora colombiana Piedad 
Cordoba. 

No ano passado, o prêmio 
Nobel da Paz foi entregue ao ex- 
presidente da Finlândia Martti 
Ahrisaari, que estev envolvido 
em várias negociações de confli- 
tos como o de Kosovo e Iraque. 

Em 2007, o prêmio foi para 
ex-vice-presidente americano e 
ativista Al Gore, juntamente com 

o Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas. 

Já em 2006 o escolhido foi 
o bengalês Muhammad Yunus, 
pioneiro na implementação do 
microcrédito para pessoas em 
extrema pobreza (2006). 

O vencedor do Nobel da 
Paz - escolhido por um comitê 
formado por cinco membros 
- ganha uma medalha de ouro, 
um diploma e um prêmio em 
dinheiro. 

Com informações da BBC e Efe 
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KAKA ESPERA BOA 

PARTICIPAÇÃO NA 

COPA 

Campeão do mundo em 2002, jogador não teve o mesmo sucesso quatro anos depois, 
quando era titular do time comandado por Parreira 

Principal jogador da seleção 
brasileira para a disputa da Copa 
de 2010, na África do Sul, o meia 
Kaká tem dois exemplos do que 
pode ou não ser feito para que 
o grupo atinja o sucesso no ano 
que vem. Campeão do mundo em 
2002, como reserva, e derrotado 
em 2006, como titular e esper- 
ança de boas atuações, o jogador 
do Real Madrid afirmou que o 

time canarinho precisa ter uma 
boa preparação para almejar o 
hexacampeonato. 

- O Brasil precisa ter uma óti- 
ma preparação. Todas as vezes em 
que a seleção se preparou bem, 
ela teve bons resultados. Pode 
ganhar ou não, mas tem bons re- 
sultados e não acontece como em 
2006. Acredito que a preparação 
para 2010 seja diferente de 2006 

para que se possa 
ter tranqüilidade 
para treinar e es- 
tar preparado para 
manter as boas at- 
uações na Copa do Mundo - afir- 
mou o meia. 

Kaká ainda não sabe se vai 
participar da partida do próximo 
domingo, contra a Bolívia, em 
La Paz. Para o jogador, a decisão 
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Kaká espera 'ótimapreparação'para seleção ter bom resultado na África 

de Dunga será a melhor possível 
para o grupo. 

- Ninguém falou nada. Não 
conversamos sobre quem vai jog- 
ar e estou aqui para ajudar. Não 

sei a programação ou a idéia para 
os dois jogos, mas estou aqui. A 
minha vontade é jogar sempre. 
Mas se tiver que ajudar de outra 
forma, estou à disposição. Ciar 

Andrade vê o Fia a caminho 

do G-4 : 'Devagar e com 

calma chegaremos lá' 

Técnico reclama da arbitragem, mas acha o empate com o Vitória justo 

O Flamengo manteve a in- 
vencibilidade de sete jogos, a 
sexta colocação (42 pontos) e 
viu a distância para o G-4 ficar 
em alcançáveis cinco pontos. 
A manutenção quase inalterada 
da situação no Campeonato 
Brasileiro após o empate por 3 
a 3 com o Vitória (assista aos 
gols no vídeo ao lado) animou 
o técnico Andrade. Ainda mais 
pelas circunstâncias do jogo. 

Em poucas vezes nos últimos 
anos houve revolta tão grande 
contra a arbitragem. Não por 
causa de um erro específico, 
mas pela maneira como o per- 
nambucano Nelson Nogueira 
Dias conduziu a partida. 

- Ele inverteu diversas faltas, 
marcou algumas inexistentes 
para o Vitória na frente da área 
e ainda considerou normal o co- 
tovelo no rosto do Everton. Não 
sou de reclamar de arbitragem, 
mas esse juiz foi caseiro - disse 
Andrade. 

Reclamação à parte, o treina- 
dor acredita que o ponto con- 
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quistado no Barradão manteve 
o Flamengo na rota correta 
para chegar ao G-4. O próximo 
adversário será o São Paulo, 
sábado, no Maracanã. 

- Devagar e com calma 
chegaremos lá. Pela ousadia 
merecíamos os três pontos 
contra o Vitória, mas o resultado 
foi justo - afirmou comandante 
rubro-negro. 

Desfalques 
Léo Moura e Aí rton receberam 

o terceiro cartão amarelo e des- 
falcam o time na partida contra o 
São Paulo. Everton Silva e Toró 
devem ser os substitutos. Mas 
há chance de Andrade colocar 
Juan e recuar Willians para a 
função executada por Aírton. 
Servindo à seleção brasileira, 
Adriano continua fora. 
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ULTIMAS NOTICIAS 

Deoclides Macedo 

permanece no 

PDT 

O prefeito de Porto Franco, 
Deoclides Macedo, resolveu 
permanecer no PDT mesmo 
após uma série de convites de 
outros partidos. Pesou na de- 
cisão, a sua coerência política e 
o seu compromisso com as lutas 
populares e democráticas trava- 
das nas últimas eleições, tanto a 
nível estadual, quanto na região 
sul do Maranhão. 

Uma candidatura de Deo- 
clides Macedo, seja para cargo 
majoritário, deputado federal 
ou mesmo deputado estadual, 
é dada como certa por vários 
analistas e lideranças políticas 
de peso, assim como sua indis- 
cutível influência nas eleições 
de 2010. Daí o intenso assédio 
que o prefeito de Porto Franco 
recebeu no período legal per- 
mitido para desfiliação e filia- 
ção partidária. 

"Fiquei muito honrado pe- 
los convites que me foram 
feitos pelo PSDB, PSB e pelo 
PC do B, mas possuo um com- 
promisso político-ideológico 
com o PDT que me impediu de 
deixar o partido. Sou conhecido 
e reconhecido, sobretudo pela 
população da região sul do Ma- 
ranhão, pela minha coerência 
política. O importante é que as 
oposições possam está unidas, 
seja no primeiro, seja no segun- 
do turno das eleições de 2010. 
Trabalharei nesse sentido e es- 
tarei à disposição para partici- 
par efetivamente do processo 
eleitoral das próximas eleições 
", reafirmou Macedo. 

TRAJETÓRIA - Deoclides 
Macedo consolidou a sua lider- 
ança após uma trajetória política 
hoje consolidada, não somente 
na região sul, mas em todo o 
estado do Maranhão. Prefeito 
por duas vezes, presidente da 
FAMEM, deputado estadual, 
candidato a vice-govemador 

em 2002, na chapa encabeçada 
pelo governador Jackson Lago, 
Deoclides foi reeleito em 2008 
com a maior votação proporcio- 
nal do estado e uma das maiores 
do Brasil, atingido os impres- 
sionantes 90,5% dos votos váli- 
dos, razão pela qual Deoclides 
Macedo é uma dos prefeitos 
mais bem avaliados do Ma- 
ranhão, ganhando em 2008 o 
prêmio Prefeito Empreendedor, 
outorgado pelo Sebrae para 
destacar os gestores municipais 
que desenvolvem ações na ge- 
ração de trabalho e renda. 

O reconhecimento e pre- 
miaçào do prefeito Deoclides 
Macedo pelo Sebrae está rela- 
cionados com a implantação do 
Distrito Agroindustrial de Porto 
Franco, que culminou com a 
instalação da primeira indús- 
tria de processamento de soja 
do estado, a Algar Agro, além 
de uma cadeia produtiva da 
agroindústria e da agricultura 
familiar. Iniciativa que destaca 
uma gestão empreendedora de 
prosperidade para o povo do 
município e da região. Além de 
um trabalho de forte impacto na 
saúde, educação, assistência so- 
cial e infra-estrutura. 

"Continuarei como gestor 
público dando minha con- 
tribuição para a melhoria dos 
indicadores sociais e econômi- 
cos do nosso estado, e exercen- 
do a militância política como 
instrumento para a construção 
de uma sociedade mais justa e 
economicamente sustentável", 
assegura Deoclides Macedo. 


