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Desejo 

f á íf \r " wk- A máxima de Dadá Maravilha, três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro, vale 

á 1 ■ ' Para s'tuaÇâ0 em ei116 comb'ne um 9ramado'a bolai as traves e as chutei" 
• f ■ V T raS" Nã0 ex'ste 9o'íe'0" '::e'0 é nâ0 fazer 901' av'sou 0 fo|clórico jogador, há quasé 

Jb* .,1 • - \ meio século. Ele ainda tem razão. Não foi exatamente um gol de placa que permitiu 
| ^ \ ' a ^urma be garotos de uma escolinha de futebol, em Ceilândia, sonhar com a pos- 

sibilidade de serem gandulas na abertura da Copa das Confederações. Lá estarão 
Brasil e Japão, em 15 de junho, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. 
Todos ainda se recordam do lance que deu a vitória ao time deles, o Olímpia Cei- 

lândia Norte, sobre o Federal, de Samambaia, por 1 x 0. O cruzamento chegou na grande área, o zagueiro Carlosed desviou para o gol e um 
dos adversários marcou contra a própria rede. Assim, em uma noite de agosto de 2012, os vencedores se qualificaram para um sonho. No 
papel de melhor time masculino candango na última edição da Copa Coca-Cola, torneio organizado com jovens atletas do Brasil inteiro, os 
rapazes ganharam o direito de disputar uma vaga de gandula na competição da Fifa. 

mm 

POPULAR 

Decepção 

Para a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 
(Abdib), o crescimento da economia em 2012 "não condiz com o po- 
tencial do Brasil no atual momento e com as necessidades e anseios 
dos brasileiros". Entre os fatores que influenciaram para que o Produto 
Interno Bruto (PIB) registrasse uma expansão de apenas 0,9% no 
ano, conforme número divulgado hoje (1o) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a associação destaca o baixo nível 
de investimento. "A falta de reação dos investimentos como fator de 
contribuição para o crescimento econômico é preocupante", ressalta a 
nota assinada pelo presidente de Abdib, Paulo Godoy. Para estimular 
a economia e garantir um crescimento maior nos próximos anos, a 
Abidib defende a desoneração dos investimentos. "Torna-se crucial 
estimular a economia por essa vertente, com uma política permanente 
de desoneração do investimento", enfatiza Godoy. 

Harlem shake 

O lesb entrou na onda do novo hit da internet, o Harlem shake. A dan- 
ça, homônima da musica do DJ Baauer (EUA) é o meme do momento 
e já têm algumas versões brasileiras, como a do grupo de teatro Os 
melhores do mundo. Uma parte das imagens foi registrada na noite 
desta sexta-feira (10/3). A idéia partiu dos alunos de Comunicação 
Social, tendo na estudante de publicidade, Marina Miranda, a principal 
idealizadora. O professor de produção audiovisual da faculdade, Fábio 
Lopes - "Fábio Professor" -, foi o responsável por filmar e coordenar o 
vídeo. "A intenção é fazer disso o Harlem shake oficial do lesb. Fare- 
mos mais takes durante a semana", disse ele. Pessoas fantasiadas de 
cone, banana de pijama, motociclista, algumas balançando guarda- 
-chuvas e cadeiras, entre outras figuras peculiares, pularam todas 
juntas quando ouviram as palavras duta harlem shake. "A idéia era 
ser bem livre mesmo. Com cada um vestido do jeito quisesse, para 
interagir", explica ela. 

Preocupação 

O ministério das Relações Exteriores russo expressou, neste sába- 
do, sua preocupação em relação à versão americana da morte nos 
Estados Unidos de um menino adotado na Rússia. "Moscou exami- 
nou com preocupação as informações que dizem que. segundo a 
versão oficial anunciada em 1o de março de 2013, o falecimento de 
Maxime Kuzmin foi causado pela ruptura de uma artéria no abdô- 
men", afirma o ministério em um comunicado divulgado neste sába- 
do. Na nota, o ministério diz, ainda, que os resultados da necrópsia 
são incompletos e exige das autoridades americanas que propor- 
cionem à Rússia todos os documentos necessários para esclarecer 
a morte do menino, incluindo a certidão de óbito. O menino de três 
anos morreu devido a um traumatismo no abdômen, segundo a 
necrópsia. A análise realizada por quatro especialistas mostra que, 
além disso, o menino sofria de transtornos mentais, que podem tê- 
-lo levado a cometer lesões contra ele mesmo. 

Circo 

Vida de artista circense tem palhaçada, marmelada, picadeiro, lona... 
E estrada. Afinados com essa tradição mambembe, o Circo Artetude 
começa a segunda edição de sua caravana levando arte e cidadania 
a lugares remotos deste país de proporções continentais. Repetindo 
o roteiro do ano passado, eles voltam a Cabo de Santo Agostinho, em 
Pernambuco, Sobral, no Ceará, à capital paraibana, João Pessoa, e a 
Barreiras, na Bahia, para um giro de 28 dias. "Quem trabalha com arte 
de rua já traça esse caminho, de construir uma trajetória que permi- 
ta chegar em lugares onde não há espaço físico para espetáculos", 
revela Ankomárcio Saúde, o palhaço Chaubraubrau. No ano passado, 
eles formataram a idéia e escolheram as mesmas cidades para onde 
decidiram voltar em 2013. 

COLUNA DO SANCHES 

"É DESUMANA A SITUAÇÃO DA ESCOLA", 
DIZ PROFESSORA 
A professora Uiliene Araújo Santa Rosa [foto], 
que em 2012 protagonizou um dos mais co- 
nhecidos casos de denúncia contra situação de 
escola municipal de Imperatriz, faz novo relato 
acerca de outro estabelecimento de ensino da 
rede pública local. Eis o que a professora colo- 
cou em sua página em rede social; 

"É desumana a situação da Escola Núcleo Santa 
Cruz, na Vila Lobão... Salas superlotadas, sem 
ventilador, instalações elétricas expostas, o 
bebedouro fora dos padrões de higiene e com 
um agravante; a construção de um muro, com 
janelas que se assemelham a grades, rente ao 
corredor que da acesso as salas de aula. É uma 
escola municipalizada. De quem é a respon- 
sabilidade? Da própria escola? Da Igreja? Ou 
da prefeitura? Só esclarecendo que conversei 
com a diretora e ela disse que eu teria que me 
adaptar. E mais: durante o dia funciona o ensino 
fundamental, ou seja, as crianças estão vivendo 
nessas condições insalubres e não apenas 
meus alunos da Educação de Jovens e Adultos." 
(Uiliene Araújo Santa Rosa) 

SIMPÜCIO MOREIRA 
Hoje, 2 de março, em 1897, 
nascia Simplício Alves 
Moreira, ex-prefeito de 
Imperatriz. Foi político e 
comerciante. Extrativista da 
castanha do Pará. Suplen- 
te de juiz da Comarca de 
Imperatriz de 1935 a 1936 
e de 1965 a 1966. Promo- ; 
tor público Interino (1941), 

agente especial do IPASE (Instituto de Previdên- 
cia e Assistência dos Servidores do Estado) em 
Imperatriz em 1963 e 1964. Prefeito de Impera- 
triz, de 1o de maio de 1948 a 30 de janeiro de 
1951 e de 23 de junho de 1953 a 31 de janeiro 
de 1956. Vereador, de 1o de janeiro de 1928 
a 9 de outubro de 1930, quando as câmaras 
municipais foram fechadas pelo Governo Provi- 
sório do Maranhão. Foi o primeiro prefeito eleito 

- 1952 

depois da ditadura do Estado Novo. No mandato 
seguinte, elegeu-se vice de Urbano Rocha e as- 
sumiu o cargo, em virtude da morte do titular por 
assassinato. Em seu primeiro governo, construiu 
o Grupo Escolar Governador Archer, a primeira 
escola da rede oficial de ensino de Imperatriz. 
Construiu outras escolas, na zona rural. Rece- 
beu na cidade e em sua casa, para um banque- 
te, o governador Sebastião Archer da Silva e 
comitiva, em 9 de dezembro de 1950. Concluiu o 
prédio da Prefeitura Municipal (hoje chamada de 
"Prefeitura Velha"), obra iniciada no governo de 
Urbano Rocha, atualmente sede da Academia 
Imperatrizense de Letras. Casou primeiro com 
Raimunda Matos Sampaio, com quem teve uma 
filha, e depois com Ottvia Pereira Cortez, com 
quem teve mais 15 filhos. Com a mulher Olívia, 
deu continuidade à tradição dos festejos do Bom 
Jesus, protegendo a Capela após o falecimento 
do segundo casal que a zelava, Celina e Antônio 
Borboleta. Foi promotor interino, suplente de 
juiz e detentor de patente. Chegou a Imperatriz 
com dois anos de idade, trazido pelos pais. Na 
cidade cresceu e se destacou no comércio, nas 
décadas de 1940 e 1950. Era dono da Casa Mo- 
reira. Comprou e trouxe para Imperatriz uma das 
primeiras máquinas de beneficiar arroz. Nasceu 
em Grajaú (MA). Morreu em Belém (PA), em 20 
de junho de 1967. 

"PCC INVADE O NORDESTE" 
Foi essa a notícia classificada como "exclusi- 
va" que o "Jornal do SBT-Manhâ" deu em sua 
edição de quinta-feira. 28/02/2013. Segundo o 
telejomal do Sistema Brasileiro de Televisão, o 
grupo criminoso do Sudeste do país PCC (Pri- 
meiro Comando da Capital) está se enraizando 
também em cidades do Nordeste e já comete 
crimes violentos. 
As autoridades de Segurança Pública já devem 
estar sabendo disso e têm de agir preventiva e 
repressivamente para proteger vidas e patrimô- 
nio dos nordestinos. 

ISSO É QUE É DÍVIDA... 
A dívida do Governo Brasileiro superou os dois 
trilhões de reais em 2012. No final deste ano 

Edmilson Sanches 

chegou a exatos R$ 2 trilhões e 7 bilhões. Só de 
juros, o governo federal pagou em 2012 a fabu- 
losa soma de R$ 207 bilhões e 984 milhões. 
Adivinhe de onde saiu todo esse dinheiro e 
quem. no final das contas, vai pagar essa dívida 
toda... 

CALÇADÂO 
Sobre o texto "Calçadâo e Iluminação", publi- 
cado aqui dia 28/02/2013, recebo a seguinte 
mensagem de Carla Dias. fisioterapeuta de 
Imperatriz: 
"Tá uma vergonha, coisa mais feia do mundo, 
andar pelo Calçadâo, cheio de gente vendendo 
de tudo e expondo suas mercadorias no chão, 
no meio do nosso Calçadâo. enfeando um dos 
cartões postais da nossa cidade. Nada contra 
essa gente que tem que vender suas coisas, 
mas dá pra fazer, ou melhor, reformar o Carne- ] 
lódromo e levá-los pra lá, e todos os consumi- 
dores vão até lá. tenho certeza. Sabe uma boa 
idéia: fazer um 'shopping-camelódromo. Isto 
com certeza ia resolver esse problema, embe- 
lezaria nossa cidade e todos nós consumidores 
iremos até lá. MAS AQUI O PREFEITO E NADA 
DÁ NO MESMO. AFF!" (maiúsculas da autora 
da mensagem). (Carla Dias, fisioterapeuta, 
Imperatriz) 
Acerca do mesmo item, escreve Cleudmar 
Freitas Gomes, funcionária de empresa pública 
estadual; "O prefeito não cumpre com as suas 
obrigações e o povo ainda o reelege!!! Como 
pode haver melhorias!!!" 

AGRADECIMENTOS 
Sobre palestra que, a convite, fiz na 2o Amostra 
Artística Educacional, na Universidade Fede- 
ral do Maranhão (texto "Encontro na univer- 
sidade federal", publicado neste espaço em 
28/02/2013), recebo a seguinte mensagem: 
"Edmilson Sanches; Gostaria de agradecer pela 
presença ilustre. Se existisse 1/3 de pessoas 
com seu caráter aqui no Maranhão, com certeza 
seria bem melhor. Muito obrigada por compar- 
tilhar conosco dessa tamanha sabedoria. Meus 
sinceros agradecimentos." (Rubenilcia Gomes, 
curso de Pedagogia, UFMA, Imperatriz) 

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

- ESCURO 
Como se não bastasse o acúmulo de 
água em trechos da recém-inaugurada 
rodovia Predo Neiva de Santana, respon- 
sável por ligar os municípios de Imperatriz 
e João Lisboa, outro problema que inco- 
moda e representa risco à vida e seguran- 
ça dos usuários da via é a escuridão. Pas- 
sando pela entrada da Vila Lobão, ainda 
é possível seguir sob as luzes de alguns 
postes até próximo à entrada do Parque 
Amazonas, a Avenida Liberdade. A par- 
tir daí, começa a escuridão, que fica pior 
ainda mais após a sede de uma empresa 
de comunicação da cidade. Não fosse o 
letreiro de um motel ali perto, a gente po- 
deria até dizer: "é escuro de meter o dedo 
no olho", como 'vovó' já dizia. Para com- 
pletar, nesse mesmo trecho, que segue 
até uma parte alta da estrada - endere- 
ço de uma casa noturna - as lâmpadas 
foram retiradas. Segundo quem vai e vem 
diariamente entre as duas cidades, afirma 
que até João Lisboa são vários pontos de 
escuridão. Perigo de acidentes e risco 
para quem escolhe o local para a práti- 
ca de caminhada em busca de um corpo 
saudável. Assalto e até estupros podem 
acontecer naquela área. 

- LAMA 
Na edição de sexta-feira (01), a página 09 
deste diário apresentou a situação enfren- 
tada por professores, funcionários, alunos 
e pais de alunos da Escola Municipal Frei 
Tadeu, na rua 7. Parque Avenida. O pro- 
blema é antigo e piorou após um serviço 
paliativo de infraestrutura, realizado no 
ano passado. Exatamente na entrada 
do estabelecimento de ensino, ficou uma 
baixa na rua, o que permite o acúmulo 
de água da chuva e da água que vem 
de ruas próximas, que têm um nível mais 
alto. Então. Um vereador da cidade infor- 
mou, via Facebook, que esteve lá meses 
antes e ficou admirado ao saber que o 
transtorno ainda continua. Segundo o le- 
gislador, vai cobrar providências do poder 
público municipal, e ainda adiantou; "Vou 
propor à comissão de educação uma visi- 
ta nas escolas do município, em especial 
às conveniadas, pra verificar as situações 
mais criticas... blza? já tenho uma lista de 
escolas denunciadas...situação caótica". 
Esperamos que a proposta que o verea- 
dor fará à tal comissão seja aceita e os 
'fiscais do povo' visitem a suposta 'lista de 
escolas denunciadas', como diz o verea- 
dor. 

- NO ESTÁDIO 
O placar eletrônico do 'Frei' serve de en- 
feite, e um enfeite sem graça, sem lustro, 
sem utilidade alguma, nem mesmo mar- 
car os gols e substituições de jogadores 
durante as partidas realizadas no Frei 
Epifânio. É assim desde muito tempo. Há 
quem diga que funcionou apenas no dia 
da inauguração da nova estrutura, no jogo 
especial entre o time uruguaio Penãrol e 
um combinado Imperatriz/JV Liderai, que 
formou o Imperial. O time da casa venceu 
por 2 x 1. O ano foi 2010, no mês de abril, 
dia em que Imperatriz recebeu a visita do 
ex-jogador Marcelinho Carioca. Ficou na 
história, mas o placar eletrônico ficou es- 
quecido. Dizem que o problema só pode 
ser resolvido por um técnico da empresa 
que efetuou a venda do equipamento. 
Sabe onde fica esse rapaz? No ano pas- 
sado, durante o Campeonato Maranhen- 
se, a fala era de que o técnico viria do Rio 
Grande do Sul, mas até hoje nunca che- 
gou. No último jogo mesmo, não estava 
funcionando. Por falar em não funcionar, 
o elevador que deveria dar assistência às 
pessoas com deficiência física, idosos, 
enfim, quem necessita de acesso facilita- 
do às arquibancadas, desabou quando o 
professor Guru tentou utilizá-lo. O equipa- 
mento veio ao chão em questão de se- 
gundos. A queda provocou danos físicos 
no professor Guru, que está internado do 
Socorrão, com fraturas nos pés. 

- DESABAFO 
Um cidadão procurou emissoras de TV 
de Imperatriz na semana passada para 
cobrar da Justiça a prisão do assassino 
do pai, caso que aconteceu em maio de 
2012 na Avenida Industrial. Segundo ele, 
o assassino está solto e o filho da vítima 
sabe o paradeiro. 
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►COM PRESENÇA DE FAMOSOS 

Evento de moda atrai centenas de pessoas 

Hyana Reis 

Imperatriz recebeu, na noite desta sexta-fei- 
ra (1o), um dos maiores eventos de moda já 
realizados na Região Tocantina: o primeiro 

Paraíba Fashion. O acontecimento reuniu fa- 
mosos como, Paulo Zulu, Suyane Moreira e 
Solange Frazão; além de marcas internacio- 
nais como Nike e Adidas. 

O evento foi promovido como parte da pro- 
gramação de lançamento da nova loja do Ar- 
mazém Paraíba, na Praça de Fátima, prevista 
para ser inaugurada no dia 6 de março (quarta- 
-feira). O evento foi aberto ao público e, para 
participar, bastava trocar uma lata de leite em 
pó em qualquer uma das lojas Paraíba por um 
ingresso. Todo leite arrecadado será doado à 
Casa da Criança, Pró-ldosos de Imperatriz e a 
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais 
(APAE). 

Cerca de 400 pessoas compareceram ao 
desfile, já considerado um sucesso por La- 
cerda, gerente geral do Paraíba. "Este foi um 

grande e belo evento, pois trouxemos o que há 
de melhor e mais bonito do mundo da moda 
para Imperatriz". E a intenção é que se repi- 
ta nos próximos anos. Segundo o gerente de 
marketing, Paulo Rubens, "apesar de marcar 
a inauguração da nova loja, queremos que se 
torne parte do calendário da cidade". 

Todas as marcas e roupas que foram exibi- 
das na passarela do Paraíba Fashion estarão 
disponíveis ao público na nova loja, segundo 
Dílson Araújo, gerente do Paraíba da Praça 
de Fátima. "Isto aqui foi apenas uma pequena 
mostra de tudo que terá na nova loja, pois te- 
remos tudo isso e muito mais na loja que será 
um divisor de águas da moda em Imperatriz". 

O desfile foi considerado grandioso e inédi- 
to na história de Imperatriz pelo prefeito Sebas- 
tião Madeira, que acredita que a cidade mos- 
trou que tem capacidade para receber eventos 
como este. "Esse evento mostra que a cida- 
de começa a atrair mega eventos e, também, 
mostra a capacidade de Imperatriz em atrair. 
Tenho que parabenizar o Paraíba e também 

Imperatriz por sediar tão bem este evento". 
Quem também ficou admirada com o porte 

da cidade e do evento foi a top internacional 
Nathalya Oliveira, que já chegou a desfilar em 
eventos como São Paulo Fashion Week. Ela 
garante que Imperatriz se equiparou a gran- 
des centros da moda na noite desta sexta. 
"Eu achei que seria um simples evento, mas 
quando cheguei e vi toda a estrutura, posso 
afirmar que dá para comparar com qualquer 
outro grande evento da moda. Imperatriz mer- 
ceia um evento como este, que chama muito a 
atenção lá fora". 

A modelo imperatrizense Viviane Olivei- 
ra, que também desfilou no Paraíba Fashion, 
afirma que eventos como este enriquecem o 
mundo da moda na cidade. "Imperatriz é muito 
carente de eventos como este e eu estou hon- 
rada de ter participado, pois deu para conhecer 
outros modelos e trocar experiências". 

A noite foi encerrada com a apresentação 
da cantora Nick Valentine, de São Paulo, que 
pela primeira vez participou de um desfile e vi- 

sitava Imperatriz. "Foi uma experiência nova e 
diferente, pois eu nunca tinha participado de 
um desfile e também não conhecia a cidade". 
Fora o calor excessivo, ela comenta que "Im- 
peratriz é muito legal, se me chamar amanhã 
eu volto". 

PASSEIO CICLÍSTICO 
Também como parte da programação de 

inauguração da nova loja do Paraíba, foi reali- 
zado na tarde de ontem (02), o Passeio Ciclis- 
tico. Os participantes se reuniram em frente à 
loja da Praça de Fátima às 15h30 e passearam 
pelo centro da cidade. O evento também con- 
tou com a presença da modelo, apresentadora 
e personal trainer Solange Frazão, ministrando 
aula de spinning e um show de Bike Trial co- 
mandada pela equipe da Houston B20. 

Os primeiros mil inscritos ganharam um kit 
personalizado e concorreram ao sorteio de dez 
bikes da Houston. O participante mais idoso e 
o com a bicicleta mais enfeitada também foram 
premiados. 

PAR/ PAI 

O evento reuniu mais de 400 pessoas Paulo Zulu exibe sua boa forma durante o desfile A atriz Suyane Moreira também foi uma das estrelas do evento Solange Frazão abrilhantou o final do desfile 

Veículo capota na BR-010 e motorista é 

autuado por dois crimes 

Detentas são autuadas por 

incendiar cela no A0 Distrito 

Antônio Pinheiro 

Na madrugada de sábado, um grave aci- 
dente na BR-010 envolvendo um veículo Pálio 
da OI capotou na pista central, nas proximi- 
dades do Aeroporto de Imperatriz. No veículo 
estavam quatro pessoas, o motorista perdeu 
o controle e derrubou um poste de ferro, em 
seguida, caiu no abismo. A Polícia Rodoviária 
Federal encontrou as pessoas ainda no local. 

O motorista do veículo, Renan Costa Sil- 
va, aparentando estar embriagado, se negou 
a fazer o teste do bafômetro. O mesmo foi 
conduzido ao Plantão Central da Delegacia 
Regional de Segurança, onde foi autuado em 
flagrante pelo delegado Jeferson Serra por 
embriaguês ao volante. 

Contra Jeferson Serra, que é morador da 
rua 12, O 55, casa 2, Cidade Olímpica, em 

Antônio Pinheiro 

O motorista aparentava estar embriagado 

São Luís- Ma. houve dois procedimentos ad- 
ministrativo; multa de R$ 1.915, mais R$ 2 mil 
pelo crime de embriaguês ao volante. Jefer- 
son encontra-se preso em uma cela da Dele- 
gacia Regional de Segurança. 

Grupo de Pesquisa do curso de 

Jornalismo lança site 

Na noite de sexta-feira (1o). detentas do 4o 

Distrito Policial atearam fogo nos colchões da 
cela onde elas estavam. O incêndio foi con- 
trolado, inicialmente, pelo vigilante até a che- 
gada do Corpo de Bombeiros que apagou o 
fogo. Na cela, havia sete presas que, em sua 
maioria, respondem pelo crime de tráfico de 
drogas. Todas foram transferidas'na manhã de 
sábado para a Delegacia Regional. 

O delegado regional Assis Ramos ouviu 
todas as detentas para saber os motivos que 
teriam levado as mesmas a atearem fogo nos 
colchões e para identificar as culpadas. As 
presas falaram que não recebiam lanche há 
dois dias e estavam impedidas de receber bo- 
lachas das visitas. 

As detentas Deise Madalena Leite dos 
Santos, 27 anos, e Lidinalva Felipe Neres, fo- 
ram autuadas pelo crime de tentativa de incên- 
dio. Assis Ramos informou que todas as sete 
iriam retornaram para o 4o Distrito Policial. 

. 

As mulheres foram transferidas para a Delegacia Regional 

Ligado ao curso de Comunicação Social- 
-Jornalismo da Universidade Federai do Ma- 
ranhão, campus Imperatriz, o Grupo de Pes- 
quisa de Mídia Jornalística (G. Mídia) lança 
site para divulgação de trabalhos frutos de 
pesquisas de alunos e professores. Criado 
em 2010, o G. Mídia tem 14 professores pes- 
quisadores, com os estudos voltados para 
análise teórico-prática da mídia jornalística 
e das práticas comunicacionais. 

Para o professor e membro do grupo, 
Lucas Santiago, o site é mais uma fonte de 
divulgação para o que é produzido no curso 
de Jornalismo e na cidade. "Nós sabemos 
que muita pesquisa de relevância é feita em 
Imperatriz e o site é uma forma de divulgá- 
-las". 

É uma porta de acesso das pessoas 
para o que fazemos e da gente para outros 
pesquisadores". Acrescentando ainda que 
o site é uma forma das produções não fica- 
rem na gaveta de casa ou na estante dos 
autores, pois para ele, pesquisa boa só tem 
utilidade quando publicada. 

O grupo trabalha com seis linhas de 
pesquisa (mídia jornalismo e memória, mí- 

dia discurso e identidade, mídia imagem e 
contemporaneidade, mídia cultura e práticas 
de sociabilidade, mídia jornalismo e recep- 
ção, comunicação midia e filosofia e mídia 
e novas tecnologias) e cada professor, jun- 
tamente com seus respectivos grupos de 
alunos, realizam pesquisas dentro de cada 
uma destas linhas. 

A aluna e pesquisadora do G. Mídia, 
Joyce Theotonia, acredita que a iniciativa do 
grupo de criar o site vai contribuir com os 
alunos, sendo mais uma fonte de pesquisa. 
"Vai facilitar a vida dos estudantes, ficando 
mais fácil para encontrarmos artigos, teses 
e outras informações que precisamos para 
incorporar as nossas pesquisas", afirma. 

No campo teórico, o G. Midia é um grupo 
que realiza sessões de estudos para leitu- 
ra de textos específicos e elabora trabalhos 
acadêmicos (artigos, seminários, livros e de- 
mais publicações), divulgando as pesquisas 
do grupo, além de realizar ainda eventos de 
natureza cientifica como, por exemplo, se- 
minários, mesas redondas e outros, tendo 
sempre a mídia jornalística como objeto de 
pesquisa. (Carla Kassis/lmperatriz Notícias) 

Resíduos recicláveis valem ingressos 

para jogos do Imperatriz 

Já pensou em pagar a entrada para as 
partidas do seu time com latinhas e garrafas 
pet? Essa idéia foi adotada pela direção do 
imperatriz, mais conhecido como Cavalo de 
Aço, em parceria firmada com o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente (Commam), na 
quinta-feira, dia 28. 

A troca já começa a valer no próximo 
jogo do Imperatriz, que será contra o Mara- 
nhão, na quinta-feira (7), pelo Campeonato 
Maranhense 2013. Cada ingresso eqüivale a 
dois quilos de resíduos recicláveis. "Por en- 
quanto, estamos aceitando apenas latinhas e 
garrafas pet. Depois vai ampliar para outros 
tipos de resíduos", explicá a presidenta do 
Commam Ivanice Almeida. 

Uma determinada quantidade de ingres- 
sos estará disponível para troca alguns dias 
antes da partida, mas a data ainda não foi 
definida. Segundo Ivanice, alguém ficará res- 
ponsável pela pesagem do material. "O ob- 
jetivo é mostrar que os resíduos recicláveis 

valem dinheiro e também evitar prejuízos 
ambientais". 

A equipe da reportagem tentou falar com 
o presidente do Cavalo de Aço, Edivaldo Car- 
doso, para saber a quantidade de ingressos 
que serão disponibilizados para troca. Mas, 
até o fechamento desta reportagem, não ob- 
tivemos sucesso. 

LIXEIRAS 
Ela aproveita para confirmar outra parce- 

ria feita com a Associação Comercial e In- 
dustrial de Imperatriz (ACIl). "O presidente da 
entidade já está mobilizando a classe empre- 
sarial da cidade para doar lixeiras, que serão 
colocadas nas praças e pontos de passeio". 

As parcerias fazem parte do projeto "Ci- 
dade Limpa" e todos os resíduos trocados 
por ingressos de jogos de futebol serão en- 
tregues à Associação dos Catadores de Ma- 
teriais Recicláveis de Imperatriz (Ascamari). 
(Do Minuto/Esaú Moraes). 
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Perfil 

O jovem empresário Filippe Murta 

]''t,p0h[eza e"""eza "í0 sao "'S""""'™ ^ s""ss°- E" "te ""'O em berço de ouro. Quando eu nasci, meu pai era caminhoneiro. Ele teve a trajetória deie de construir sua história e, hoje, e um empresário extremante reconhecido", relata Filippe Murta. construir sua 
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de Filippe 

Carla Dutra 

O segmento de sistema de segurança é 
um mercado que está em evidência 
em Imperatriz. São várias empresas 

que investem na área. Sendo pioneira no seg- 
mento. a empresa que tem 20 anos no comér- 
cio, Murta Imperatriz, começou a trabalhar 
com sistema de comunicação e, atualmente, 
oferece para os clientes sistemas eletrônicos 
de segurança, com diversos serviços: alar- 
me, cerca elétrica, sistema de rastreamento. 
A empresa tem como proprietário Áureo Mar- 
cius Ramalho Murta, de 55 anos de idade, e 
o filho Filippe Augusto Veloso Barbosa Murta, 
28 anos de idade, que é um forte apoiador no 
empreendimento. 

Filippe Murta é um dos mais jovens empre- 
endedores de Imperatriz. O rapaz, além de ser 
o braço direito do pai, em parceria com a es- 
posa montou, há três 
anos, uma empresa 
no mesmo segmento 
e já mostra uma forte 
vocação para o ne- 
gócio. O empresário 
Filippe é natural de 
Montes Claro, Minas 
Gerais. Trabalha há 
4 anos com seu pai 
e, há um ano, está à 
frente dos negócios 
do pai. 

Inovar com tec- 
nologia é uma das 
estratégias utiliza- 
das pela Murta para chegar à frente, diante da 
concorrência, "enquanto a gente observa que 
os outros segmentos, ou até mesmo o nosso, 
estão preocupados em copiar para poder se 
qualificar, nós inovamos para poder ter noto- 
riedade", revela o jovem empresário. Segundo 
Filippe, a empresa está sempre trazendo para 
o cliente sistemas modernos e qualificando 
melhor a equipe de funcionários para ter um 
bom respaldo no mercado. 

"Tecnologia, dinheiro compra, qualificação 
nem sempre o dinheiro compra. Então, pes- 
soas e recurso humano de trabalho, isso é 
o diferencial da Murta", revela o empresário, 
que acrescenta que muitos funcionários che- 
gam á empresa sem nenhuma preparação e 
se tornam profissionais 
capacitados, e o resulta- 
do disso e o crescimen- 

segundo o empresário, há um trabalho árduo 
todos os dias para se garantir como prioridade 
no mercado, "sucesso passado não garante 
sucesso futuro, por isso que trabalhamos mui- 
to, todos os dias, para que a empresa continue 
atuando bem e para que os clientes fiquem sa- 
tisfeitos", revela Filipe. 

Seriedade no negócio é 'pauta do dia da 
empresa', pois para Filippe, um trabalho bem 
feito e respeitando a vontade e desejo do 
cliente é a parte fundamental da Murta. "Nos 
preocupamos com o melhor para nosso clien- 
te, se estão satisfeitos com serviço prestado", 
admite o empresário. É por isso que todos os 
sábados a empresa faz treinamento com os 
funcionários, visando acima de tudo, 'a chave 
principal do empreendimento, o cliente'. 

PAI 
Por ter desde sempre orgulho do trabalho 

do pai, e para dar 
continuidade ao em- 
preendimento que 
leva o nome da famí- 
lia, Filippe formou- 
-se em Engenharia 
Elétrica. "Quando eu 
pensei em fazer En- 
genharia, eu pensei, 
claro, em trabalhar 
na Murta". O jovem 
empresário afirma 
que teve oportuni- 
dade de atuar em 
diversas áreas mas, 
mesmo assim, optou 

Muitas pessoas trabalham 

querendo alcançar o dinhei- 

ro, eu trato o dinheiro como 

ferramenta, ainda não tenho 

o suficiente do que eu quero. 

Então eu digo: Só quero ter 

dinheiro para ser feliz 

to do empreendimento 
que presta serviço para 
grande parte da popu- 
lação da Região Tocan- 
tina. Além disso, muitos 
dos funcionários que já 
saíram da Murta monta- 
ram seu próprio empre- 
endimento. 

De acordo com Fili- 
ppe, a Murta foi pioneira no segmento, e segue 
líder no mercado, mérito que se pretende car- 
regar por muito tempo em Imperatriz. "Surgiu 
outros concorrentes, mas ainda estamos na 
liderança e, claro, respeitando o concorrente 
e levando a amizade com alguns deles". Para 
se manter na liderança, é de suma importân- 
cia se esforçar e fazer um bom trabalho, pois 

por de dedicar à Murta. 
Apesar de querer seguir os passos do pai, 

Filippe, que é o único filho homem e o único a 
optar pelo lado de empresário, se diz diferen- 
te do pai. "Eu tenho muitas diferenças de meu 
pai, às vezes temos opiniões diferenciadas, 
mas é isso que engrandece o nosso trabalho, 
pois a discordância de idéias ajuda a melhorar 
o trabalho". 

"Meu pai e minha mãe me deram todas as 
condições para estudar. Mas, garanto que isso 
não é o fator de sucesso", acredita Filippe. que 
afirma que o sucesso se consegue em função 
de um grande esforço. Ele até dá exemplo de 
um colega de faculdade que era muito pobre, 
entrou na universidade por meio do Prouni 

e era considerado o 
melhor da sala, hoje, 
segundo Felippe, tem 
um salário que é me- 
lhor do que todos os 
outros que estudavam 

,, , , com ele. "Hoje, a pes- 
nem sempre o dinheiro soa consegue sucesso 

Tecnologia, dinheiro 

compra, qualificação 

compra 
independente de onde 
veio. A condição finan- 
ceira não garante o su- 
cesso de uma pessoa", 
diz. 

INÍCIO 
Quando ainda era Murta Divisão de Alar- 

me, Filippe só tinha 13 anos de idade, e apro- 
veitando para aprender um pouco do trabalho 
do pai, não sabia ele que seria a profissão de 
sua vida. Sempre que tinha treinamento com 
os funcionários na empresa, o nosso persona- 

gem sempre participava. "Com 13 anos, eu já 
estava envolvido com o trabalho da empresa, 
conhecendo, não por obrigação do meu pai, 
mas por gostar de tecnologia". O jovem em- 
presário revela que sempre teve o dom para 
atuar na área de tecnologia. 

O jovem rapaz começou a atuar como em- 
presário ainda com 21 anos, mesmo no meio 
de tanto empresários de renome na cidade, 
não foi motivo para desistir, embora alguns 
não acreditassem nele. O importante é que 
Filippe confiava em si. Segundo ele, muitos 
empresários da cidade, hoje, reconhecem o 
seu trabalho. "Eles são totalmente abertos e 
receptivos em se tratando de ser um jovem 
empresário. Isso é muito bom, pois os empre- 
sários estão vendo que os jovens têm serieda- 
de para trabalhar", conta. 

CONJOVE 
Filippe Murta atualmente é presidente do 

Conselho dos Jovens Empresários (CONJO- 
VE) de Imperatriz. Sua jornada nesse grupo 
começou logo no inicio da implantação da 
equipe, em 2010, pois foi convidado para par- 
ticipar do grupo e, aos poucos, foi conhecen- 
do os pilares do grupo, sua fundamentação e 
a forma de implantar o projeto. "Isso me fez 
encantar pelo projeto e isso me fez envolver 
mais e mais. Hoje, posso dizer que o Conjo- 
ve é uma das minhas obrigações e tenho um 
imenso prazer de participar". 

MERCADO 
O mercado de segurança em Imperatriz 

está crescendo muito. "A gente consegue 
trabalhar na área e tem espaço para todos", 
afirma Filippe e, segundo ele, ainda há pes- 
soas que trabalham na área e não têm serie- 
dade para colocar bons produtos no merca- 
do. Além disso, trabalham de qualquer jeito, 
vendem produtos de forma autônoma. "Se o 
cliente for contratar o serviço de segurança, é 
melhor procurar empresa especiali- 
zada", aconselha. Conforme ele, 
o autônomo não dá segurança 
ao cliente como uma empre- 
sa especializada, pois além 
de vender o produto, essas 
empresas dão suporte em 
manutenção e estão aber- 
tas a qualquer falha que 
acontecer na instalação. 

EMPREENDIMENTO 
Além de ajudar o pai, Filippe montou em 

sociedade com sua esposa a empresa Rota 
Rastreamento e ainda é sócio da filial Murta 
Grajaú que foi implantada naquela cidade. A 
Rota Rastreamento já tem três anos e tudo é 
fruto do conhecimento e pesquisa no mercado 
do jovem empreendedor. O empreendimento 
é administrado pela esposa. "Para abrir a em- 
presa, busquei na minha esposa a parceria", 
afirma. 

Como Filippe é Engenheiro Eletricista, ele 
cuida de toda a parte de tecnologia da empre- 
sa e trabalha para crescer o empreendimento. 
"A empresa é nova no mercado e ainda está 
na fase de consolidação no mercado", explica. 
Ele conta que tenta conciliar os trabalhos nas 
três empresas. "Abri uma empresa com minha 
esposa, é justamente para isso, administrar, 
cuidar do financeiro, exatamente para me dar 
liberdade para eu trabalhar na Murta, me dedi- 
cando um pouco à administração, a vendas e 
à técnica", afirma Filippe sobre a importância 
da sociedade com sua esposa. 

BUSCA PELO SUCESSO 
Filippe não se considera um empresário 

de sucesso, mas atribui essa busca pelo cres- 
cimento no negócio, até mesmo no lado pes- 
soal, à cobrança de seu pai e ao nascimen- 
to da sua primeira filha, que nasceu quando 
ele engravidou sua namorada no período de 
faculdade. "Quando eu vi o bebê, eu pensei, 
nossa... eu preciso criar essa menina. Se eu 
me esforçava, passei a esforçar-me o triplo, 
para não deixar nada a desejar para minha fi- 
lha", admite. 

FAMÍLIA 
Todo sucesso, ou até mesmo a busca por 

ele, tem que ter o apoio da família. Para finali- 
zar esse perfil, Filippe revela que o lazer com 

a família é um dos princípios para al- 
cançar um bom trabalho no dia a 

dia. Segundo ele, é costume de 
sua família se reunir aos finais 
de semana, com almoço e, de 
certa forma, uma confraterni- 
zação com os familiares. E 
para extravasar e acabar com 
o estresse, ele vai fazer trilha 
de jipe. "Isso é o que me aju- 

da, depois, a continuar a traba- 
lhar. Pois tem que oscilar entre 

trabalho e diversão", fina- 
liza. 
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Dois monges e uma mulher 

Tasso Assunção* 

Dois monges zens seguiam por um caminho das cercanias 
da vila onde moravam enquanto con-versavam e refletiam sobre 
a qualidade de seus pensamentos, quando, de repente, ouviram 
uma voz feminina que os chamava e lhes pedia ajuda. 

Então, os monges interromperam sua caminhada vespertina 
e se dirigiram ao local em que se en-contrava uma singela, mas 
exuberante jovem que precisava deveras atravessar um rio da- 
quela região campesina, onde não havia nenhuma ponte. 

O monge mais velho não hesitou nem por um instante em 
levantar até seus ombros a formosa donzela para transportá-la a 
seu destino, que era a outra margem do rio, de pouca profundida- 
de, porém de considerável extensão e forte correnteza. 

Uma vez alcançada a outra margem do rio, a prendada moça 
agradeceu ao monge, que regressou ao encontro de seu colega 
de mosteiro, quando retornaram à vereda que haviam deixado e 

retoma-ram a caminhada a um templo próximo. 
Caminharam em silêncio por certo tempo até que, quando já 

quase se aproximavam de seu desti-no, o menos experiente dos 
monges não conseguiu conter sua inquietação quanto ao que 
havia ocorrido anteriormente e questionou a seu mestre: 

- Por que o Senhor concordou em ajudar uma senhorinha a 
atravessar o rio? O Senhor sabe que somos proibidos de qual- 
quer contato com mulheres. 

O conselheiro espiritual e parceiro de meditação do imaturo 
frade zen sorriu serenamente e, com um gesto que expressava 
paz, denotava sabedoria e revelava surpreendente compreensão, 
respon-deu ao atencioso aprendiz da senda espiritual: 

- Sim, tomei-a nos braços e a ajudei a transpor o curso das 
águas. No entanto, há muito a deixei à margem do rio. Você ainda 
continua a carregá-la,., 

Quantas vezes carregamos velhos fardos, antigas recorda- 

ções e inúteis pensamentos, como se não fossem meras reações 
superficiais da memória, enquanto fechamos os olhos à própria 
essência e à imensa riqueza que a vida nos coloca diante dos 
olhos! 

Em geral, passamos toda a vida cultuando lembranças, "cin- 
zas mortas do passado", lamentando fatos acabados, alimentan- 
do mágoas ou, na melhor das hipóteses, planejando um futuro 
incerto, mas raramente desfrutamos a vida que renasce a cada 
momento. 

Em busca de satisfação egoística, muitas vezes pejadas de 
emoções negativas e destrutivas, cativos de sensações e pra- 
zeres fugidios, o homem persegue miragens sem se aperceber 
de que a vida se esvai na roda do tempo e, assim, desperdiça a 
existência, 

*Tasso Assunção é escritor e consultor em produção textual; 
membro fundador da Academia Impera-trizense de Letras -AIL. 

Como ser "eu 

Por Paulo Maurício Mello - Cari 

É sempre um desafio observar a nós mesmos, mais ainda, 
é orientar as pessoas a analisarem a si próprias. Ninguém quer 
olhar pra si, pois é mais confortável olhar a dor. imperfeição, 
sucesso e o fracasso do outro. 

Partindo dessa premissa, hoje somos uma sociedade que 
perdeu muito da própria identidade, pois não olha para si mes- 
ma, para o seu "EU" interior, e alguns nem sabem que ele exis- 
te. Sem a consciência deste "EU" interior, a pessoa molda sua 
personalidade baseada em modelos definidos por novela, cele- 
bridade, moda, entre outros, sejam bons, ou ruins. Referências 
externas são excelentes, desde que analisadas em alinhamento 
com a nossa essência, senão somos o outro, vivendo no nosso 
corpo, e não, nós mesmos. O não entendimento da necessi- 
dade desse alinhamento acaba moldando uma personalidade 
descaracterizada e falsa, uma verdadeira colcha de retalhos de 
comportamentos e crenças, uma ilusão de si mesmo. 

Na minha visão, o grande desafio do ser humano é voltar a 
ser ele mesmo, e estar compatível com a sua essência individu- 
al, pois não existe uma pessoa igual à outra, somos seres úni- 
cos. E ser único faz com que cada um saiba o que precisa para 
ser feliz, então, para atingirmos a chamada felicidade, temos 
que acessar esse EU, e alinhá-lo com a nossa personalidade. 

A sensação de felicidade não existe em termos materiais, é 
uma conjunção de fatores determinados por nossas emoções, 
crenças, valores e forma de pensar, que por sua vez determi- 
nam a nossa visão do mundo, das pessoas que estão nele, e 
da percepção que temos dos fatos da vida cotidiana. Essa per- 
cepção pode ter variáveis de pessoa para pessoa, em relação a 
um mesmo fato. 

Por exemplo, um mesmo atropelamento visto por duas 

pessoas, pode ter interpretações bem distintas. Uma pode 
interpretar que o pedestre estava errado, se ela ou alguém 
conhecido já atropelou alguém. A outra pode interpretar que 
o pedestre estava certo, caso já tenha sido atropelada. É um 
exemplo simples, mas que mostra que tendemos a nos identifi- 
car com imagens de referência, seja de pessoas ou situações. 
Então para sermos nós mesmos, e viver baseado no nosso 
"EU" segue algumas dicas: 

-Autoconhecimento - Descubra o maravilhoso ser imperfei- 
to que você é, pois este é o melhor ponto de partida; 

-Evolução contínua - Use este conhecimento como base do 
seu processo de aprimoramento, e melhore a cada dia; 

-Individualidade - Somos seres incomparáveis, o que é bom 
para o outro, pode não ser pra você; 

-Tempo Certo - Seja disciplinado e persistente, mas lembre- 
-se que cada um tem o seu próprio ritmo de vida; 

-Influências - Não se obrigue a ser o que não é, pessoas 
são possibilidades de aperfeiçoamento, não é você; 

-Aceitação - Tenha seus próprios sonhos, valores e esco- 
lhas, que terá um lugar verdadeiro e acolhedor no mundo; 

-Humildade - Busque ajuda profissional porque sozinhos 
podemos entrar num círculo vicioso. 

Não quero com essas dicas dar receitas mágicas, mas 
ajudar numa reflexão sobre o que é despertar para uma vida 
mais verdadeira e plena. 

Alguns anos atrás, me deparei com a seguinte frase so- 
bre mim mesmo: "Eu sou alguém, mas não sou Eu."Se você 
se identifica com esta frase, siga as dicas acima, e será um 
bom começo para ser você, e como conseqüência transfor- 
mar a sua vida. Se não se identifica, verifique de qualquer 
forma as dicas, pois já podem fazer parte dos seus pensa- 
mentos. Se já fizer, como diz a nova física, para um pensa- 

mento se manifestar para a realidade, é só uma questão de 
tempo. Se não se identifica, nem tem pensado sobre isso, de 
qualquer forma reflita sobre essas dicas, para que preventiva- 
mente não entre nessa crise existencial. 

Ser feliz é uma sensação de paz, pertencimento e ale- 
gria, conseqüência do alinhamento da alma com a personali- 
dade, é quando podemos dizer: "Eu sou EU". 

Sobre Paulo Mello - Cari 
O life coaching do Núcleo Pluri tem 55 anos e busca 

poder ajudar a transformar a sociedade/Trabalhou por 28 
anos no mundo corporativo, sendo 11 anos como executivo 
e 17 anos como empreendedor. Após superar um colapso 
físico emocional, percebeu que deveria abrir uma local que 
pudesse auxiliar pessoas a compreender a vida de forma 
mais ampla e, assim, nasceu o Núcleo Pluri, com a missão 
de transformar a consciência humana, atuando na área de 
saúde, através de terapias convencionais e complementares 
para pessoas e empresas. 

Sobre o Núcleo Pluri 
Idealizado para cuidar do ser humano como um todo (no 

âmbito físico, energético, mental, psíquico, emocional e espi- 
ritual), complementando assim, os tratamentos convencionais 
de saúde, o Núcleo Pluri promove aos seus clientes, por meio 
da ampliação da consciência, e práticas integradas de saúde, 
uma visão mais ampla de como superar as dificuldades para 
obter bem-estar e equilíbrio. Um grupo de terapeutas espe- 
cializados trabalha de forma integrada, baseados numa meto- 
dologia própria e diferenciada, proporcionando ao cliente uma 
nova percepção de si mesmo e do mundo, o que o permite 
corrigir, e até prevenir desequilíbrios, para assim, alcançar 
uma forma mais saudável e feliz de ser e viver. Acesse: www. 
nucleopluri.com.br e www.facebook.com/NucleoPluri 

(lô coiiôdi da (umio^ôe/tuaiidade 

Por Ramsés da Silva Mesquita Maciel* E quanto à origem da inversão sexual ou homossexualida- de tarefas especializadas, através de estágios perigosos de 
de? Novamente a obra "Ação e Reação" elucida tal questão: solidão, em favor do campo social terrestre que se lhes vale da 

A homossexualidade ou homoafetividade é a atração física "quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da 
que uma pessoa sente por outra do mesmo sexo. Pejorativamen- cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, de- vida e no progresso espiritual." (2). São os gênios das ciências e 
te chama-se de gay um homem que gosta de outro homem, e no sorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequi- das artes, os grandes homens da vida política e social, os santos 
caso de uma mulher amar outra, é denominada de lésbica. Na librado, é conduzido pelos agentes da Lei Divina a renascimento das religiões e da caridade, que dedicam uma existência toda 
verdade, tal atração não é apenas de cunho sexual, pois envolve doloroso, em corpo feminino, para que, no extremo desconforto a um ideal, com abnegação e devotamento, muitas vezes sem 
vários sentimentos, como afeto, companheirismo e até mesmo íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companhei- constituir família ou ter algum tipo de relacionamento afetivo ou 
amor. Por outro lado, a questão da causa da homossexualidade ra, filha e mãe, diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à amoroso. 
é ainda uma grande incógnita para a sociedade e para os es- mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidâo Os seres humanos que renascem com a polarização entre a 
pecialistas no assunto. Muitos acreditam que seja um problema e à delinqüência, cria para si mesma terrível alienação mental mente e o corpo, não irão modificar esta situação submetendo-se 
de doença mental; outros que seja a genética a responsável por para além do sepulcro, requisitando, quase sempre, a internação a tratamentos psicológicos ou tomando determinados remédios, 
este fenômeno; e há aqueles que a veem como uma questão em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de eles serão assim por toda a vida, transformando-se, talvez, 
educacional, social ou simplesmente um opção pessoal. A Orga- sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve somente numa outra encarnaçâo, porém podem mudar o seu 
nização Mundial de Saúde (OMS) diz que a homoafetividade não ao homem, perante o Senhor". Os abusos de toda ordem no comportamento, a sua conduta. Aqueles que se dizem "curados" 
é uma doença, sob qualquer aspecto. E a doutrina espírita o que campo sexual como promiscuidade, estupro, pedofilia, traições da sua homossexualidade apenas tiveram uma mudança de 
diz sobre isto? O espiritismo lança uma luz sobre o tema. com conseqüências trágicas, seduções inescrupulosas e outros atitude, mas na verdade ainda continuam com a inversão sexual, 

Primeiramente, deve-se ter uma visão clara a respeito do crimes sexuais são algumas das possíveis causas cármicas para cumprindo somente um papel perante a sociedade. A homosse- 
sexo em si, num panorama espiritual. Ailan Kardec na questão a pessoa encarnar com o psiquismo feminino num corpo mascu- xualidade não é doença, repete-se, é um efeito negativo de uma 
200 de O Livro dos Espíritos pergunta aos Espíritos Superiores: lino, ou com a psique masculina e uma forma feminina. conduta desastrosa na vida passada na área sexual, impelindo, 
"Têm sexos os Espíritos? 'Não como o entendeis, pois que os Outras possíveis causas são os atos preconceituosos e a hoje, o homossexual a ter um comportamento reto, evitando a 
sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, homofobia, como se nota no relato do espírito José Antônio que promiscuidade sexual, entre outras atitudes nefastas, conforme 
mas baseados na concordância dos sentimentos'". Os Embaixa- na sua última encamação foi homoafetivo: "Fora anteriormente citadas acima. 
dores Divinos responderam que os espíritos têm sexo mais não muito preconceituosa, fiz por isso muitos sofrerem e infelizmente Os homossexuais, irmãos dos heterossexuais em Deus-Pai, 
como entendemos, ou seja, externo segundo o corpo físico. O tive de aprender pela dor, sentindo o peso do preconceito para não vão para a zona espiritual inferior pelo simples fato de serem 
sexo nas almas é algo interior ou mental. não o ser mais, aprendendo assim que somos seres humanos, o que são, pois o que determina a desdita ou a felicidade de al- 

O espírito André Luiz, juntamente com o seu mentor, filhos de Deus, criaturas rumo ao progresso. Nesse curso que guém no mundo espiritual são as suas ações e atitudes regradas 
através das mãos psicográficas de Francisco Cândido Xavier, fiz, ouvi muitos relatos, fatos que levaram espíritos a reencarnar ou não nas Leis de Deus. Como exemplo, tem-se o caso do espí- 
no excelente livro "Ação e Reação", desenvolve ou desdobra sendo homossexuais. Um senhor que participava disse-nos que rito José Antônio, já mencionado, que foi homoafetivo e por ter 
mais este tema: "o sexo, na essência, é a soma das qualidades na sua encarnaçâo anterior fora uma mulher e ela e o marido sido promiscuo contraiu AIDS, mas mesmo assim, não foi para 
passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o assassinaram o filho por ele ser homossexual." (1). Agredir ou o umbral, como ele próprio pensou que iria, e isto porque ele 
Espirito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos matar uma pessoa por ela ser homossexual pode gerar o efeito ajudou muitas pessoas, especialmente várias crianças de um or- 
nas linhas evolutivas da mulher, e que o Espírito marcadamen- negativo de renascer na mesma condição da vitima, passando fanato. Como se vê, o amor realmente compensa uma multidão 
te masculino se detenha por longo tempo nas experiências do por igual situação, é a lei de ação e reação. O machismo e o de erros e a cada um é dado segundo as suas obras! 
homem". O espírito na sua escalada evolutiva vai encarnando feminismo exacerbado também podem acarretar o fenômeno da 
como homem ou como mulher centenas, milhares de vezes apri- inversão sexual numa futura existência. (1) Ação e Reação - Espírito André Luiz/ Médium Francisco 
morando as suas "qualidades passivas ou positivas" conforme Até agora, foram reveladas apenas as causas negativas, Cândido Xavier - FEB 
o gênero de sexo em cada encarnaçâo. Reencarnando muitas mas existe uma razão positiva ou nobre para esta inversão entre (2) Morri! E agora? - Espírito Antônio Carlos/ Médium Vera 
vezes seguidas como mulher, por exemplo, o seu psiquismo será o psiquismo e o corpo: "Nessa definição, porém, não incluímos Lúcia Marinzeck de Carvalho - Petit 
acentuadamente feminino, e vice-versa. Por isso que a psicaná- os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas cir- 
lise ao dizer que todos os homens e mulheres, na essência, são cunstâncias, reencarnam em corpos que lhes não correspondem * Presidente do Centro Espírita André Luiz. formado em 
bissexuais, não diz mais que a pura verdade. Todos têm a anima aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles pró- Letras, acadêmico de Direito e Servidor Público Federal. E-mail: 
(qualidade feminina) e o animus (qualidade masculina) porque prios. no intuito de operarem com mais segurança e valor, não só centroespirita_andreluiz@yahoo.com // facebook/centroespiritan- 
tiveram muitas vidas nos dois sexos. o acrisolamento moral de si mesmos, como também a execução dreluiz 
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►R$ 4 MILHÕES 

Fapema investe em projetos inovadores 

Presidente da Fapema, Antônio Luiz Amaral Pereira 

Empresários maranhenses interessa- 
dos em desenvolver projetos inova- 
dores em suas empresas vão receber 

um incentivo do Governo do Estado que, por 
meio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
e ao Desenvolvimento Científico e Tecno- 
lógico do Maranhão (Fapema), vai disponi- 
bilizar recursos no valor de R$ 4 milhões 
para financiamento de iniciativas inovadoras 
criadas em microempresas e empresas de 
pequeno porte - aquelas que têm orçamento 
anual de até R$ 3,6 milhões. 

Os recursos serão disponibilizados por 
meio do Edital Programa de Apoio Financei- 
ro a Projetos de Inovação em Micro-Empre- 
sas e Empresas de Pequeno Porte do Es- 
tado do Maranhão (Tecnova-MA), que deve 
ser lançado até o mês de maio na página 
da Fundação (www.fapema.br). O Tecnova 
pretende preencher uma lacuna no desen- 
volvimento de projetos que tenham como 
diferencial o ineditismo. 

A intenção é impulsionar o crescimento 
de microempresas com foco na inovação 

tecnológica. A Fapema foi uma das institui- 
ções do Brasil selecionada pela Financia- 
dora de Estudos e Projetos (Finep) para de- 
senvolver o projeto do Ministério da Ciência 
e Tecnologia. A proposta, apresentada pela 
Fapema teve a parceria das secretarias de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sec- 
tec) e de Indústria e Comércio (Sedinc); e 
da Federação das Indústrias do Maranhão 
(Fiema). 

A Fapema foi escolhida como executora 
principal do projeto porque apresentou a ca- 
pacidade em captar, selecionar e acompa- 
nhar tecnicamente os projetos de inovação 
tecnológica. A instituição segue atuando em 
nome da Finep no repasse dos recursos. O 
Maranhão obteve o sétimo lugar entre os 15 
das regiões Norte e Nordeste que enviaram 
propostas ao órgão. 

Os R$ 4 milhões vão ser destinados aos 
empresários maranhenses que se enqua- 
drarem no perfil do programa. Os projetos 
aprovados poderão receber recursos de R$ 
120 mil a até R$ 400 mil, sendo a contra- 

Representantes da Amazônia Legal debatem 

Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação 

Representantes dos estados que compõe 
a Amazônia Legal, entre eles, o Maranhão, 
se reúnem, na quarta-feira (6), em São Luís, 
para discutir a proposta do Plano de Ação em 
Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desen- 
volvimento da Amazônia (PCTI/Amazônia). O 
encontro, que será aberto às 9h, no Grand São 
Luís Hotel, será coordenado pelo Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e mar- 
cará o debate das propostas apresentadas ao 
plano pela Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Sectec) e pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Científico do Maranhão (Fapema), em parceria 
com outras instituições de ensino e pesquisa 
maranhenses. 

Academia, governo e classe empresarial 
estão convidados a participar desta 1a Rodada 
de Consulta ao Estado. "O trabalho do CGEE 
vai apresentar uma metodologia prática, ou- 
vindo a opinião de especialistas e apresentan- 
do caminhos de trabalho. O Plano de CT&I é 
de máxima necessidade em nossa região, é 
preciso se desenvolver aliando Tecnologia e 
Inovação às nossas particularidades", destaca 
a secretária de estado de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, Rosane Nassar Meireles 
Guerra. 

A reunião segue o cronograma que foi 
iniciado no Tocantins, passou por Mato Gros- 
so e deve terminar somente no mês de abril, 
no estado do Amazonas. No encontro, serão 
apresentadas de forma detalhada as propos- 
tas maranhenses do Plano de Ação. Além dis- 
so, grupos de trabalho vão discutir questões 
como a infraestrutura física e funcional para 
consolidar o plano; a importância da formação 
e qualificação de pessoal na Região Amazôni- 
ca para assuntos de ciência e tecnologia: e a 
consolidação e ampliação dos polos de inova- 
ção na região. 

A estratégia de debate foi definida no mês 
passado, durante a reunião do Fórum Regio- 
nal Norte do Consecti (Confap), que aconteceu 
em São Luís. Na ocasião, os representantes 
dos estados que são membros da Amazônia 
Legal brasileira (todos da Região Norte, mais 
o Maranhão e Mato Grosso) apresentaram 33 
propostas estratégicas para o cumprimento da 
agenda de curto prazo - em prol da ciência e 
tecnologia - para a Região Amazônica. 

partida obrigatória de 5% no mínimo para o 
desenvolvimento do projeto. De acordo com 
a Finep, o Tecnova surge como alternativa 
para descentralizar as ações do próprio ór- 
gão, na concessão de recursos a micro e pe- 
quenas empresas. Igualmente, isso ajudaria 
os estados a estruturarem e consolidarem 
as ações para garantir no futuro uma rede 
que integre o Sistema Nacional de Inovação. 

Do valor destinado ao Maranhão, a con- 
trapartida da Finep é de R$ 3 milhões e a da 
Fapema, R$ 1 milhão. "No Maranhão, ainda 
não existe essa cultura de inovação muito 
forte. Nosso objetivo é trabalhar para re- 
verter essa realidade e assim poder utilizar 
os recursos da melhor forma possível, com 

projetos em benefício do Estado", explicou a 
coordenadora de inovação e empreendedo- 
rismo da Fapema, Rosely Grisoto. 

Para o presidente da Federação das In- 
dústrias do Estado do Maranhão, Edilson 
Baldez das Neves, entidade parceira do 
Programa Tecnova no Maranhão, apoiar e 
intensificar ações que aportam recursos 
em inovação é estratégico para a indústria 
e para o desenvolvimento das empresas 
maranhenses, principalmente as micro e de 
pequeno porte. "A Fiema incentiva ações e 
projetos inovadores que tenham foco nas 
reais necessidades das indústrias e com 
capacidade de gerar produtos mais compe- 
titivos para o mercado", disse o presidente. 

Propostas e redução do desmatamento 
"Os debates para a elaboração do PCTI/ 

Amazônia não devem deixar de fora as parti- 
cularidades da região, especialmente no que 
diz respeito às formas de conciliar o cresci- 
mento tecnológico com a preservação ambien- 
tal", destaca o diretor presidente da Fapema, 
Antônio Luiz Amaral Pereira. 

Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) mostram que nos últimos anos já houve 
uma queda significativa na área desmatada 
na Amazônia Legal. O último levantamento 
aponta redução de 27% no biênio 2011-2012 
em relação ao período anterior avaliado (2010- 
2011). Dos nove estados que fazem parte da 
Amazônia Legal, o Pará foi o que mais desma- 
iou, com 1.699km2 de área destruída, seguido 
de Mato Grosso e Rondônia. O Maranhão apa- 
rece na 6a colocação, com 267km2 de desma- 
tamento. 

Para que não haja uma associação entre 
crescimento tecnológico e devastação am- 
biental, algumas propostas apresentadas ao 
plano, já direcionam as pesquisas para o cam- 
po do uso sustentável desse ecossistema. Há 
no próprio programa, orientações que preve- 
em o apoio à ampliação da pesquisa e desen- 
volvimento da inovação, voltada para a análise 
da biodiversidade e dos recursos naturais. 

A minuta do PCTI diz que esse subprogra- 
ma "reuniria as demandas referentes ao ma- 
nejo de produtos da biodiversidade, abarcaria 
proposições que dizem respeito ao fortaleci- 
mento das vocações produtivas, ao desenvol- 
vimento de cadeias de processamento de pro- 
dutos locais como também à incorporação de 
novos produtos e processos (como alimentos 
e fármacos) à produção regional". Os estados 
do Amazonas, do Amapá e de Rondônia, já 
apresentaram propostas com esse caráter que 
estão sendo analisadas para plano de curto 
prazo pró-ciência da Amazônia Legal. 

O Maranhão apresentou quatro propostas 
para o PCTI. São elas: o Projeto Infovias, de 
modernização e infraestrutura de comunica- 
ção entre municípios; Projeto Maranhãp Pro- 
fissional, para capacitar técnicos e agregá-los 
à demanda do setor produtivo do estado; além 
do Centro de pesquisa em corrosão e da Im- 
plantação do Polo Tecnológico (Cidade Em- 
presarial). 

Secretaria de Trabalho e Ministério do Trabalho 

vão ampliar oferta de CTPS no Maranhão 

O secretário José Antônio Heluy com o superintendente do trabalho JullSo Amin 

A Secretaria de Estado de Trabalho e Eco- 
nomia Solidária (Setres) e a Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego no Maranhão 
(SRTE-MA) assinaram convênio de coopera- 
ção técnica, nesta sexta-feira (1°), para am- 
pliar e descentralizar a emissão da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) no 
Estado. 

Atualmente, esta emissão é feita pela pró- 
pria superintendência em alguns municípios 
do estado e pelos postos fixos do Viva Cida- 
dão, através de convênio firmado entre a Se- 
tres e o Ministério do Trabalho (MTE). Com o 
novo convênio, será possível ampliar a oferta 
para as cidades que possuem Agência do Sine 
e, ainda, para os postos itinerantes do Viva Ci- 
dadão. 

De acordo com secretário de Trabalho, 
José Antônio Heluy, um dos grandes gargalos 
para o aumento do emprego formal nos muni- 
cípios é a necessidade do trabalhador ter que 
se deslocar até São Luís para conseguir tirar 
a CTPS. 

"Quando o trabalhador consegue dar en- 
trada no documento em sua própria cidade o 
complicador é a demora para que a CTPS seja 
enviada de volta às localidades. E este é um 
problema apontado pelos próprios prefeitos", 
ressalta o secretário. 

O superintendente do Trabalho no Mara- 

nhão, Julião Amin, afirmou que o MTE não 
poupará esforços para atender à grande de- 
manda pela CTPS em todo o Estado. "É um 
compromisso da Superintendência com o tra- 
balhador maranhense, que merece ter respei- 
tado o seu direito de trabalhar formalmente", 
analisa. 

REVITALIZAÇÃO DOS POSTOS DO SINE 
A Agência Central do Sine em São Luís, 

localizada na rua da Paz, já está emitindo Car- 
teiras de Trabalho no modelo digital. A inten- 
ção é levar o mesmo serviço para os 14 postos 
do Sine que funcionam em vários municípios 
maranhenses. 

José Antônio informa que a oferta faz par- 
te do projeto de revitalização das Agências 
do Sine, que traz uma proposta de ampliação 
de serviços, incluindo as salas de aula para 
educação à distância - através de parceria im- 
plementada com o Cetecma - e ainda de uma 
possível parceria com a Secretaria de Segu- 
rança Pública para a emissão de carteiras de 
identidade. 

"É um compromisso do Governo do Esta- 
do promover as políticas públicas de emprego, 
trabalho e renda nos municípios, facilitando a 
vida do cidadão e ofertando cursos regulares 
que capacitem nossos trabalhadores para o 
mercado", destaca o secretário de Trabalho. 

Secid promove Seminário de Mobilização 

para a Conferência das Cidades 

O Governo do Estado, por meio da Se- 
cretaria de Estado das Cidades e Desenvol- 
vimento Urbano (Secid), em parceria com o 
Conselho Nacional das Cidades, realizará o 
Seminário de Mobilização para a 5a Conferên- 
cia Nacional das Cidades, nesta segunda-fei- 
ra (4), das 8h às 18h, no auditório do Palácio 
Henrique de La Rocque (Calhau). Na ocasião, 
a Secid lançará o Manual de Orientação aos 
Municípios sobre a realização das conferên- 
cias locais. 

"Esse Seminário é o lançamento oficial do 
trabalho de articulação com os municípios. 
Também vai garantir a presença das cidades 
maranhenses nos debates e fortalecer a Con- 
ferência Estadual", assegurou o secretário de 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, Hildo Ro- 
cha, que também comanda a pasta de Assun- 
tos Políticos. 

O público-alvo do evento são prefeitos, 
vice-prefeitos, secretários municipais, verea- 

dores, sindicatos, organizações da sociedade 
civil e conselheiros. O objetivo do Seminário 
é discutir iniciativas que irão subsidiar a reali- 
zação das Conferências Municipais, durante o 
ano de 2013. 

Dos eventos nos municípios, sairão as pro- 
postas que serão debatidas na 5a Conferência 
Estadual das Cidades, a ser realizada no perí- 
odo de 22 a 24 de agosto. No encontro, os re- 
presentantes municipais irão definir as deman- 
das do Maranhão que serão apresentadas na 
5a Conferência Nacional das Cidades, que 
acontecerá no mês de novembro, em Brasília. 

A programação da manhã do Seminário de 
Mobilização destaca apresentação da Campa- 
nha de divulgação da 5a Conferência Munici- 
pal das Cidades do Maranhão e uma palestra 
sobre gestão democrática da política urbana. 
No período da tarde, a programação ficará por 
conta da palestra sobre aspectos de organiza- 
ções das conferências. 
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ECONOMIA 

O resultado do Produto Interno Bruto 
(PIB) do quarto trimestre de 2012 mostra 
que o consumo interno continua sendo o pi- 
lar da economia, segundo o economista do 
Instituto de Estudos para o Desenvolvimen- 
to Industrial (ledi), Rogério César de Souza. 
"Isso vem ocorrendo há alguns anos e em 
2012 não foi diferente", disse. Na avaliação 
de Souza, esse cenário não deve se alterar 

muito em 2013 e o consumo deve continuar 
puxando a economia para o alto. 

Souza disse que os investimentos devem 
ser outro pilar da economia do país, pois de- 
pois de três quedas seguidas, o setor apre- 
sentou uma elevação, que mesmo modesta, 
sinaliza uma recuperação. "Os investimen- 
tos devem continuar em elevação podendo 
ser de 4% ou mais", disse. Para o economis- 

diz economista do ledi 

ta, o PIB deve ser de 3% ou mais em 2013, 
Hoje (1o), o Instituto Brasileiro de Geo- 

grafia e Estatística (IBGE) divulgou cresci- 
mento de 0,9% do PIB em 2012 e o ministro 
da Fazenda. Guido Mantega, disse que pre- 
vê um crescimento da economia para 2013 
entre 3% e 4%. A avaliação do ministro foi 
feita com base em um melhor desempenho 
do PIB no último trimestre. 

P 

Uma portaria do Conselho Interministerial 
do Açúcar e do Álcool, publicada nesta sexta- 
-feira (1o) no Diário Oficial da União, formaliza 
a decisão do governo de aumentar para 25% 
a quantidade de etanol que é misturada na 
gasolina, a partir do dia 1o de maio. Para a 
União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Úni- 
ca), a medida traz tranqüilidade para o setor 
sucroenergético nacional, porque permite que 
as empresas planejem sua produção e comer- 
cialização ao longo da próxima safra. 

Segundo a entidade, o aumento do per- 
centual de etanol adicionado à gasolina vai 
possibilitar que a Agência Nacional de Petró- 
leo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de- 
fina os níveis de contratação do combustível 

pelas distribuidoras nas empresas produtoras. 
Assim, ficam garantidos os volumes de esto- 
que de etanol anidro (o tipo que é misturado à 
gasolina) para manter estável a oferta durante 
a entressafra 2013/2014, que ocorre entre de- 
zembro deste ano e março de 2014. 

Para a presidenta executiva da Única, Eli- 
zabeth Farina, sem a decisão formal do go- 
verno, os produtores estavam em situação 
confusa, já que existem diversos tipos de de- 
manda para o etanol a ser produzido na pró- 
xima safra. 

A Única garante que não haverá dificulda- 
de para atender o aumento na mistura, pois 
a expectativa do setor é uma safra maior em 
2013/2014. Na safra 2010/11, o Brasil produziu 

aproximadamente 620 milhões de toneladas 
de cana, matéria-prima utilizada para a produ- 
ção de 37,8 milhões de toneladas de açúcar e 
27,4 bilhões de litros de etanol. 
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Nas primeiras oito horas após abertura do 
prazo para entrega da declaração do Imposto 
de Renda da Pessoa Física de 2013,187,2 mil 
contribuintes enviaram o documento a Receita 
Federal. O prazo de entrega começou às 8h de 
hoje (1o) e vai até as 23h 59min 59s de 30 de 
abril. 

Neste ano, o Fisco espera receber mais de 
26 milhões de declarações, ante 25.244.122 do 
ano passado. O programa gerador está dispo- 
nível na página da Receita Federal desde se- 
gunda-feira (25). Para transmitir a declaração é 
preciso instalar também o Receitanet, disponí- 
vel no mesmo endereço. 

A Receita publicou um passo a passo na 
internet com os procedimentos para a entrega 
da declaração. Está disponível um manual com 
perguntas e respostas sobre o preenchimento 
do documento. O contribuinte conta ainda com 
uma animação sobre a instalação do progra- 
ma. 

Além da internet, a declaração poderá ser 
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encaminhada em disquetes de computador 
nas agências da Caixa Econômica Federal e 
do Banco do Brasil, durante o horário de fun- 
cionamento das agências. A multa mínima para 
a entrega após o prazo é R$ 165,74. 

As regras para a entrega da declaração es- 
tão na Instrução Normativa 1.333, publicada no 
Diário Oficial da União no último dia 19. Entre 
os obrigados a declarar, estão os contribuintes 
que receberam rendimentos tributáveis cuja 
soma foi superior a R$ 24.556,65 em 2012. 
Também está obrigado a declarar o contribuin- 
te que recebeu rendimentos isentos, não tribu- 
táveis ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 40 mil. 

A apresentação da declaração é obrigatória 
para quem obteve, em qualquer mês, ganho de 
capital na alienação de bens ou direitos, sujeito 
à incidência do imposto, realizou operações em 
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas ou obteve receita bruta com a 
atividade rural superiora R$ 122.783,25. Quem 

tinha, até 31 de dezembro de 2012, posse de 
bens ou propriedade, inclusive terra nua. com 
valor superior a R$ 300 mil, também está obri- 
gado a declarar. 

O valor limite para a dedução com instru- 
ção será R$ 3.091,35, informou o supervisor 
nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. 
Por dependente, o contribuinte poderá abater 
R$ 1.974,72. No caso das deduções permitidas 
com a contribuirão previdenciária dos empre- 
gados domésticos, o valor do abatimento pode 
chegar a R$ 985,96. Não há limites para os 
gastos com despesas médicas. 

O contribuinte poderá optar pelo desconto 
simplificado, que é calculado aplicando-se 20% 
sobre os rendimentos tributáveis. Nesse caso, 
não é necessária comprovação e o desconto 
está limitado a R$ 14.542,60. "Se o contribuinte 
tiver deduções, como despesas médicas e gas- 
tos com instrução, que somadas fiquem acima 
desse limite, a sugestão é que se faça a opção 
pela declaração completa", diz Joaquim Adir. 

EDUCAÇÃO 

O ator Ariel Goldenberg, de 32 anos, es- 
pera que o premiado "Colegas", que estreou 
nesta sexta-feira (1o) no cinema, contando as 
aventuras de três jovens com síndrome de 
Down que fogem de uma instituição assis- 
tencial, chama a atenção para a inclusão das 
pessoas com deficiência intelectual na socie- 
dade, a começar pela escola. "Queremos que 
as pessoas olhem para os deficientes com 
outros olhos", diz Ariel, que ficou famoso nas 
redes sociais após a divulgação do sonho de 
receber uma visita do ator norte-americano 
Sean Penn. 

A presença cada vez maior de alunos com 
deficiência intelectual no sistema educacio- 
nal convencional está obrigando as escolas a 
adaptarem seus conceitos pedagógicos. 

Segundo o Censo Escolar, entre 2005 e 
2011, as matrículas de crianças e jovens com 
algum tipo de necessidade especial (intelec- 
tual, visual, motora e auditiva) em escolas re- 
gulares cresceu 112% e chegou a 558 mil. O 
Censo Escolar não diz quantas destas matrí- 
culas são de alunos com síndrome de Down, 
outra deficiência intelectual ou autismo. O 
Censo do IBGE, porém, aponta que, em 2010, 
37% das crianças com deficiência intelectu- 
al na idade escolar obrigatória por lei (5 a 14 
anos) estavam fora da escola, número muito 

superior à média nacional, de 4,2%. 
Outro indicador do aumento da inclusão: 

as matrículas das crianças com deficiência 
em escolas especializadas e as classes ex- 
clusivas nas escolas comuns, caiu 48% de 
2005 para 2011, quando foram registradas 
193 mil matrículas. 

Apesar de a inclusão de crianças e jovens 
com algum tipo de deficiência nas escolas re- 
gulares ter aumentado nos últimos anos, são 
grandes os desafios de preparar os profes- 
sores para mantê-las na sala de aula com os 
demais colegas, e de receber as crianças que 
ainda estão excluídas. 

O modelo de só transmitir o conhecimento 
do currículo básico já não é mais suficiente. 
Segundo a professora Maria Teresa Eglér 
Mantoan, coordenadora do Laboratório de 
Estudos e Pesquisas em Ensino e Diversi- 
dade (Leped) da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), a inclusão aparece 
para mostrar que todas as pessoas são dife- 
rentes. algo que a escola não quer conceber. 
"O senso comum nos faz pensar muito mais 
na identidade do que na diferença, porque é 
muito mais fácil. Mas a diferença se apresen- 
ta. e você tem que lidar," 

Segundo ela, o mais importante para uma 
criança com deficiência não é aprender o mes- 

mo conteúdo que as outras, mas ter a possi- 
bilidade de aprender a colaborar, ter autono- 
mia, governar a si próprio, ter livre expressão 
de idéias e ver o esforço pelo que consegue 
criar ser recompensado e reconhecido. "A es- 
cola é a instituição responsável por introduzir 
a criança na vida pública. E você não pode 
dizer que esse aqui vai ser introduzido na vida 
pública e esse não", diz a educadora. 
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CONSUMO DE FERRO DIMINUI 

RISCO DE TPM, SUGERE 

ESTUDO 

Uma nova pesquisa feita por cientis- 
tas americanos indicou uma relação en- 
tre consumo de ferro e TPM (tensão pré- 
-menstrual). 

Pesquisadores da Universidade de 
Massachusetts e de Harvard investiga- 
ram os hábitos alimentares de 3.000 mu- 
lheres. Aquelas que indicavam ter uma 
dieta rica em ferro eram entre 30% e 40% 
menos propensas a ter TPM do que aque- 
las que consumiam quantidades baixas. 

O trabalho, que será publicado no 
"American Journal of Epidemiology", é um 
dos primeiros a analisar se o consumo de 
minerais na dieta está relacionado ao sur- 
gimento da TPM. 

É preciso ressaltar, porém, que o 
estudo não teve intervenção. Os pesqui- 
sadores só observaram a dieta das par- 
ticipantes, e não intervieram. Atividades 
físicas, peso. fumo e outros fatores foram 
levados em consideração, no entanto. 

As mulheres no estudo preencheram 
questionários sobre seus hábitos alimen- 
tares durante os dez anos. Após esse pe- 
ríodo, 1.057 delas foram diagnosticadas 
com TPM, enquanto 1.968 permanece- 
ram livres do problema. 

Ajustando a ingestão de cálcio e ou- 
tros fatores, os pesquisadores então com- 
pararam a ingestão prévia de minerais 
indicada nos questionários. Eles compa- 
raram as quantidades entre as mulheres 
que não tinham pouco ou nenhum sinto- 
ma menstrual com as identificadas com 
TPM. 

"Nós descobrimos que as mulheres 
que consumiram ferro de verduras e su- 
plementos alimentares, ou seja, de fontes 
não ligadas diretamente à carne, tiveram 
entre 30% a 40% menos risco de desen- 
volver TPM do que aquelas que consumi- 
ram menores quantidades de ferro", disse 
a Elizabeth Bertone-Johnson, uma das 
autoras do estudo. 

Por outro lado, mulheres que consu- 
miam quantidades elevadas de potássio 
tiveram mais chances de ter sintomas da 
TPM, em comparação com as que tinham 
níveis baixos. 

SUPLEMENTAÇÃO COM FERRO 
MELHORA DESEMPENHO ESCOLAR 
NA CHINA 

A suplementação de ferro pode ajudar 
crianças a melhorar o desempenho es- 
colar, revela um estudo feito na China e 
apresentado nesta terça-feira (26) em con- 
ferência que reúne as academias mundiais 
de ciência (IAP) no Rio. 

A deficiência de ferro atinge um terço 
das crianças que vivem em áreas rurais na 
China e afeta a capacidade de concentra- 
ção e de estudo. 

Embora não seja o único fator para o 
déficit, de aprendizagem, talvez seja um 
dos mais fáceis de solucionar, segundo 
Linxiu Zhang, uma das pesquisadoras que 
conduziu o trabalho e que é membro da 
academia chinesa de ciências. 

O estudo envolveu crianças de 60 es- 
colas da província Shaanxi. Em metade 
dos estabelecimentos de ensino, os alu- 
nos receberam 5 mg de ferro por dia. No 
restante das escolas, o suplemento não foi 
oferecido. 

Ao final do período, houve melhora es- 
pecialmente nos testes de matemática das 
crianças que receberam a suplementação 
diária. 

Após a pesquisa de Zhang e seus co- 
legas, que durou quatro anos, o governo 
chinês lançou um novo programa nutricio- 
nal para 680 áreas pobres. 

Outro problema que afeta o aprendi- 
zado são as deficiências visuais. Segun- 
do Zhang, um outro estudo mostrou que 
30 mil crianças entre 10 e 12 anos testa- 
das nas províncias de Gansu e Shaanxi 
tinham problemas visuais, mas apenas 
2% delas usavam óculos. 

"Com resultados baseados em evi- 
dência, conseguimos ser ouvidos pelos 
dirigentes nacionais", disse Zhang, lem- 
brando a importância de os pesquisado- 
res encontrarem caminhos efetivos e eco- 
nomicamente viáveis para a implantação 
de políticas públicas. 

Atualmente, o ensino superior é o 
grande gargalo na educação na China. 
Nos grandes centros urbanos, 70% dos 
estudantes vão para a faculdade, mas 
nas áreas rurais esse índice cai para me- 
nos de 5%. 
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Dorival Júnior prepara o Flamengo 

Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Do- 
rival Júnior prepara o Flamengo para a 
semifinal da Taça Guanabara com os 

pés fincados no chão. O treinador diz que tem 
ciência de que a conquista da vaga para a de- 
cisão não vai representar o sucesso absoluto 
do trabalho e que uma eliminação não será o 
fim do mundo. Dorival vê o Rubro-Negro no 
rumo certo e assegura que o time vai disputar 
o titulo do Carioca. Neste domingo, o adver- 
sário será o Botafogo, no Engenhão, às 16h. 

"Uma conquista não vai fazer com que nós 
paremos por aqui e tampouco a saída, que 
pode acontecer, vai ser o caos. É uma equipe 
em construção, é uma equipe que carece de 
algumas situações, que tem se entregado mui- 
to, fez por merecer a campanha pelo trabalho. 
Vai lutar pelo título do campeonato. O mundo 
não vai acabar após uma conquista ou saída. 
Eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Sei 
que em algum momento você está numa situa- 
ção de plantar para buscar na frente. Acredito 
que você tem que estruturar uma equipe, corri- 
gir, para que mais à frente consiga os resulta- 
dos. É o caminho". 

Na fase classificatória, o Flamengo foi o 
melhor time da competição. De 24 pontos dis- 
putados, conquistou 22. Foram sete vitórias 
e um empatl, num desempenho que parecia 
pouco provável há pouco mais de um mês, 
quando a equipe, ainda sem reforços, não era 
apontada como favorita ao título. 

Dorival acredita que a semifinal e a possí- 
vel final darão maturidade ao grupo, indepen- 
dentemente dos resultados. 

"Essa fase decisiva vai proporcionar o 
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Jefferson tem história boa para 

contar contra o Flamengo 

Dorival afirma que 6 necessário manter os 'pés no chão' 
amadurecimento da equipe. Temos de ter cui- 
dado. Vamos jogar contra três grandes equi- 
pes e qualquer uma está pronta para uma con- 
quista". 

O Rubro-Negro tem a vantagem do empa- 
te na semifinal contra o Botafogo. "Entramos 
num período decisivo. A partir daí. você come- 
ça a alcançar estabilidade, entra na possibili- 
dade de uma disputa de taça, de campeonato. 
Não que tenha sido uma surpresa (o Fia fazer 
a melhor campanha), nós sempre acreditamos 
no trabalho, na dedicação que os jogadores 
foram mostrando desde o primeiro dia de trei- 
nos. Às vezes, os jogadores estão vivendo um 
momento de descrédito. De repente, a equipe 
encaixa, alcança equilíbrio, passamos bem 
por esse momento, mas ainda buscamos uma 
consolidação. Por isso não empolga e não im- 
pressiona. Nós sabemos que serão dois jogos 
decisivos". 

Quando se enfrenta um rival, principal- 
mente um algoz, é bem-vinda a busca por 
boas histórias recentes capazes de servirem 
como exemplo para um confronto atual. No 
entanto, com a camisa do Botafogo, apenas o 
goleiro Jefferson tem alguma para contar en- 
tre os jogadores que estarão em campo para 
enfrentar o Flamengo, pela semifinal da Taça 
Guanabara, no Engenhão. 

O Botafogo não vence o Flamengo desde 
o dia 18 de abril de 2010, quando ficou com o 
título do Campeonato Carioca com a histórica 
cavadinha de Loco Abreu. Daquele time, ape- 
nas Jefferson estará em campo neste domin- 
go, já que Antônio Carlos se machucou. Na 
ocasião, o goleiro defendeu uma cobrança de 
pênalti de Adriano e garantiu a conquista. 

Possíveis titulares no clássico, Lucas, 
Bolívar, Júlio César, Lima, Marcelo Mattos, 
Fellype Gabriel. Gabriel, Andrezinho, Seedorf, 
Lodeiro e Rafael Marques não sabem o que é 
vencer o Flamengo como jogador do Botafo- 
go. Destes, o mais antigo no clube é Marcelo 
Mattos, que chegou no segundo semestre de 
2010. 

"Nenhum clube é igual ao outro. Há uma 
rivalidade grande, e tive chance de defender 
três grandes clubes do Rio. É sempre um 
jogo diferente e precisa ter um algo mais. Não 
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Jefferson tem em seu currículo defesa em pênalti de Adriano 
adianta só ir bem tecnicamente, taticamente e 
fisicamente", disse Júlio César, que defendeu 
o Flamengo e pode ser titular da lateral es- 
querda no clássico. 

O Flamengo vive um momento mais posi- 
tivo e tem a vantagem do empate por ter fei- 
to a melhor campanha da Taça Guanabara. 
Mesmo assim, os jogadores do Botafogo não 
se intimidam com a situação, apesar de terem 
perdido por 1 a 0 o confronto da fase de clas- 
sificação da competição. 

"Por ser um clássico, não existe favori- 
to. Iguala tudo. A equipe por baixo às vezes 
ganha. Depende muito da vontade, de quem 
está bem preparado taticamente. É preciso 
ter tranqüilidade dentro do jogo", afirmou Júlio 
César. 

Campeonato Carioca - Taça Guanabara - semifinal - Domingo/03 

v o 

Flamengo x Botafogo 
16h - Engenhão 

Campeonato Paulista - Principais jogos de domingo - 03 de março 

\ x 

Santos x Corlnthlans 
16h- Morumbl 

Penapolense x São Paulo 
18h30 - Tenente Carrlço 

Guarani x Mogl Mirim 
18h30 - Brinco de Ouro 
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Os produtos da FAZENDA PURO LEITE 

proporcionam à sua família 

um alimento nutritivo e saudável 


