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com experiência, interessados, deixar currículo na rua Godofredo 

Viana. 152 - Centro, em horário comercial. 
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Exemplo 

O setor de Fiscalização da Prefeitura de Franca (400 km de São Paulo) interditou, na noite desta sexta-feira (1o). o clube da As- 
sociação dos Servidores Municipais. O local, que realizaria neste sábado (02) o baile para a escolha da Corte do Carnaval 2013, 
estava com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) desatualizado, segundo Éder Brazâo, chefe de Fiscalização da 
prefeitura. O evento foi adiado para o dia 6 de fevereiro, no salão do clube Castelinho. Em três dias de vistoria, este foi o quinto 
estabelecimento lacrado no município. Na última quarta-feira (30), a fiscalização interditou a boate Montana, no centro da cidade, 
e outros três estabelecimentos, que não tiveram os nomes divulgados. 

POPULAR 

70 anos Protesto 

A Rússia recordou neste sábado, com 
orgulho, os 70 anos da vitória soviética 
na batalha de Stalingrado, primeira der- 
rota alemã na Segunda Guerra Mundial, 
glorificada pelos russos como o aconteci-j 
mento que salvou a Europa do nazismo. 
Para a ocasião. Volgogrado recuperou 
inclusive o antigo nome de Stalingrado. A' 
cidade às margens do Volga está repleta 
de bandeiras e faixas em homenagem aos heróis e vencedores da 
batalha. Milhares de pessoas de todas as gerações se reuniram no 
centro da cidade para acompanhar um desfile militar em recordação 
ao Exército Vermelho. Em pleno renascimento do patriotismo russo, 
as autoridades celebram com toda pompa os 70 anos da vitória de 
2 de fevereiro de 1943 do Exército Vermelho, em uma decisiva e 
sangrenta batalha que mudou o curso da guerra. 
O presidente russo Vladimir Putin visitará Volgogrado nas próxi- 
mas horas. Chamada de Zaritsina no período imperial, a cidade foi 
rebatizada com o nome do dirigente soviético Stalin em 1925, antes 
de virar, em 1961, Volgogrado (em referência ao rio Volga) durante o 
período de revisão da era Stalin promovida por Nikita Krushchev. 

Manifestantes egípcios entraram em 
choque com a polícia no lado de fora 
do palácio presidencial, no Cairo, nesta 
sexta-feira (1o). A nova onda de protestos 
começou há uma semana, quando a opo-| 
sição convocou uma manifestação para 
marcar o segundo aniversário do protesto] 
de 25 de janeiro de 2011 --marcante na 
chamada Primavera Árabe, que, ao final, 
levou à deposição do ditador Hosni Mubarak. A polícia de choque usou 
gás lacrimogêneo e jatos de água para tentar dispersar os manifestan- 
tes que atiravam pedras e bombas nas tropas. Milhares de pessoas 
também se reuniram em Port Said. Os manifestantes acusam o presi- 
dente Mohamed Mursi de trair os ideiais do levante de 2011 --acusação 
que o líder egípcio nega. Em uma declaração em sua página no Face- 
book, o presidente advertiu que as forças de segurança iriam "agir com 
decisão extrema" para proteger as instituições do Estado e os grupos 
por trás da violência seriam "responsabilizados politicamente". Segun- 
do a rede BBC, apoiadores de Mursi dizem que os manifestantes estão 
tentando usar "o poder das ruas" para derrubar o primeiro presidente 
eleito democraticamente no Egito. 

Despesas 

" "* hhb- Uma semana após a tragédia da boate Kiss, 119 pacientes continuam lutando pela vida em hos- 
pitais de cinco cidades gaúchas. O drama desses sobreviventes mostrou ao Brasil a realidade 
das equipes que, diariamente, salvam a vida de queimados na rede pública. No ano passado, 
7.254 pessoas foram internadas após sofrerem com a exposição à fumaça ou às chamas. Nos 
últimos cinco anos, o número de hospitalizados com seqüelas decorrentes de incêndios chega a 
42.461. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo Correio no Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus). 
Além dos danos respiratórios, problema mais registrado entre os jovens hospitalizados no 
Rio Grande do Sul. as vitimas enfrentam uma longa recuperação, que inclui enxertos de pele. 

cirurgias reparadoras e combate ás freqüentes infecções A lista extensa de procedimentos c me- 
dicamentos necessários à sobrevivência tem um custo alto. As internações das vitimas de incêndios custaram R$ 19 milhões no ano passado. 
Desde 2008, foram gastos R$ 92,9 milhões com essas hospitalizações. 

COLUNA □□ SANCHES 

SUZANO: NOVO PRESIDENTE VISITOU 
IMPERATRIZ 

O novo presidente da Suza- 
no Papel e Celulose visitou 
Imperatriz na segunda sema- 
na de janeiro. Fez contatos, 
conversou com funcionários e 
outros trabalhadores no local 
onde está sendo construída 

a fábrica e viajou no mesmo dia, possivelmente 
para a unidade de Mucuri, na Bahia. 
Walter Schalka [foto] é o novo presidente da 
Suzano Papel e Celulose, em substituição a 
Antônio Maciel Neto, que foi para o Conselho 
de Administração do Grupo Suzano. presidido 
por David Feffer, membro da bilionária família 
que fundou a Suzano e expandiu o negócio com 
diversas outras empresas e empreendimentos. 
O novo presidente veio da Votorantim Cimentes, 
que também presidia. Em todo o mundo, a Su- 
zano é a segunda maior produtora de celulose a 
partir do eucalipto. 

NOVAS MÁQUINAS 
Chegaram mais 11 equipamentos para colheita 
de madeira para a fábrica da Suzano em Im- 
peratriz. Os equipamentos custaram R$ 44 mi- 
lhões e já neste mês fazem a primeira colheita. 
Outros 33 equipamentos são esperados, todos 
produzidos pela empresa Tigercat. do Canadá. 
Neste ano, os equipamentos irão processar 300 
mil metros cúbicos (m3) de madeira por mês. 
Em 2014 serão 500.000 m3, que é o suficiente 
para a capacidade de produção da indústria 
local da Suzano, de 1.500.000 toneladas de 
celulose para exportação. 

CASA NOTURNA: JUIZ DENUNCIA 
Sobre o texto "O QUE 
A TRAGÉDIA DE 
SANTA MARIA PODE 
"ENSINAR" PARA 
IMPERATRIZ", publi- 
cada aqui dias 29 e 30 

de janeiro, recebi mensagem do juiz de Direito 
Adolfo Pires da Fonseca Neto, juiz diretor do 
Fórum da Justiça estadual em Imperatriz. Diz a 

correspondência; 
"Caríssimo escriba: Parabéns pela comparação. 
Muito bem pautada. Agora, uma informação; a 
boate Ritz, antiga Itz, sob nova direção, só tem 
uma porta de saída, a mesma da entrada. A 
lateral é para área VIP. Mais: não tem siste- 
ma de gravação de nada. Como ali não entro 
há muito tempo, não sei de sinalizações de 
emergência." (ADOLFO PIRES DA FONSECA 
NETO, juiz diretor do Fórum da Justiça Estadual 
em Imperatriz) 

JUIZ DENUNCIA: PREFEITURA CORTA- 
-MADEIRA 
Continuando sua correspondência, escreve o 
juiz de Direito Adolfo Pires da Fonseca Neto; 
"Em tempo; recebi (...) convite de inauguração 
da agência estilo do BB [Banco do Brasil] na 
[avenida] Bernardo Sayâo, dia 31/01, 17 horas. 
Agora pasme com o texto do convite; "cuidar de 
você sem deixar de cuidar do planeta"!!!??? . 
(...) E as árvores cortadas? Meu amigo, (...) o 
novo gerente estilo, oriundo de Mato Grosso, 
ouviu de mim o que não caberia a ele ouvir, mas 
fazer o quê??? Alguém tinha que ouvir minha 
indignação. Em tempo (2); Cortaram mais uma 
mangueira centenária em frente á FUNAC, 
nos Três Poderes [bairro]!!!! Um forte abraço." 
(ADOLFO PIRES DA FONSECA NETO, juiz de 
Direito) 
A coluna registra que, em 2012, o juiz Adolfo 
Neto fez várias reclamações sobre o corte ilegal 
e indevido de árvores de grande porte, sobretu- 
do na avenida Bernardo Sayão. Algumas des- 
sas reclamações ou denúncias ele as repassou 
pessoalmente aos órgãos próprios da Prefeitura 
de Imperatriz ou levou a vereador para conheci- 
mento da Câmara Municipal. Pelo visto - e não 
é nenhuma surpresa - o Poder Executivo não 
executa as leis que lhe caberia executar, pois as 
denúncias continuam chegando. 

JUAN ATAÍDE EM 12 MUNICÍPIOS 
O biólogo e consultor técnico Juan Alfonso Ro- 
dríguez Ataide, colombiano de nascimento mas 
já radicado em Imperatriz, é um dos principais 
orientadores da associação dos catadores de 
material reciclável de Imperatriz. Seu empenho 

Edmilson Sanches 

e os resultados que vêm colhendo ao longo do 
tempo nas entidades que assessora levaram-no 
a ser chamado por pelo menos 12 municípios 
do "Maranhão do norte". 
E mais: tomando conhecimento da qualidade de 
seu trabalho, o Governo do Maranhão convidou- 
-o para reunião em São Luís e já pediu currículo 
e documentação do biólogo, para novos desa- 
fios. Parte do tempo de Juan Ataide agora será 
dedicado a projetos no outro lado do estado. 

DATAS 
Há 89 anos, em 2 de fevereiro de 1924, o se- 
nador Tobias Monteiro recomenda a Luiz Murat, 
membro da Academia Brasileira de Letras, que 
apoie a publicação do livro "O Sertão", de Car- 
lota Carvalho. Hoje considerada obra rara, teve 
pelo menos três edições lançadas em Imperatriz 
e em Teresina (PI), com atualização ortográfi- 
ca, comentários críticos do professor e doutor 
em História João Renor e índice onomástico 
de Edmilson Sanches (2a edição) e Adalberto 
Franklin (3a edição). O livro registra importantes 
informações sobre Imperatriz, além de outros 
municípios e ambientes do... sertão. 
Acima, a capa de um raro exemplar completo 
da primeira edição do livro (1924), incluindo a 
4a capa. Exemplar da biblioteca do jornalista 
Edmilson Sanches. 

LEITORES 
Sobre a nota dos 40 anos do 50° Batalhão de 
Infantaria de Selva, publicada aqui em 31 de 
janeiro: 

— "Galera, eu trabalho na área jornalística, e 
nada melhor do que o Sanches como um Ultra 
Mega Super Contribuinte com seus conheci- 
mentos. Obrigado, Edmilson Sanches." (CRIS- 
TÓVÃO COSTA RODRIGUES, editor, cinegra- 
fista e especialista em Informática, Imperatriz) 
— "Obrigada por dividir seus conhecimento 
conosco." (ADEVANES FERREIRA, Imperatriz) 
— "Muito bom, Edmilson, ter você pra trazer 
essas informações. Ah, tive o privilégio de servir 
aí por um ano, em 1986." (DOMINGOS GOMES 
DA SILVA, funcionário público estadual, Impe- 
ratriz) 

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

- QUEBROU 
Na última sexta-feira (01), pela manhã, 
mais um ônibus do transporte coletivo 
de Imperatriz foi visto quebrado. Desta 
vez, na Avenida Bernardo Sayão, Cen- 
tro, em frente a uma parada de ônibus. 
O veículo fazia a linha de Davinópolis, 
quando parou para a entrada de pas- 
sageiros e por ali ficou. Quem estava 
dentro teve de sair, e quem estava fora 
precisou buscar outro meio para chegar 
ao destino desejado. Segundo informa- 
ções de pessoas que trabalham próxi- 
mo ao local, o veiculo ficou atrapalhan- 
do por quase duas horas, e sem nenhu- 
ma sinalização alertando condutores 
que passavam nas proximidades. E a 
fiscalização? E o respeito pelo usuário 
do serviço que deveria ser oferecido 
com a qualidade que o imperatrizense 
merece? 

- FALTAVA 
Após tomar conta da maioria dos imó- 
veis para aluguel disponíveis na cida- 
de de Imperatriz, a opção que restou a 
uma grande empresa que se instala na 
cidade, para abrigar os funcionários que 
chegam dos mais distantes recantos do 
pais foi alugar um motel. Isso mesmo! O 
prédio localizado em um dos bairros mo- 
vimentados de Imperatriz, antes, ponto 
de encontro de casais apaixonados, ou 
mesmo para quem buscava apenas um 
cantinho mais discreto para algumas 
horas de prazer, virou a moradia de de- 
zenas de homens. A vizinhança ficou 
sabendo logo que viu a mudança che- 
gando. Mas para quem passa pelas pro- 
ximidades e vê, dois, três ou até mais 
homens saindo juntos e sorridentes do 
local, imagina outra coisa. 

- ESTRANHO 
Comentários na cidade dão conta de 
que na noite de sexta-feira (01) uma ga- 
rota foi a um dos shoppings de Impera- 
triz na companhia da mãe. Até ai, tudo 
bem. Em seguida, a moça teria segura- 
do a mão da mãe e dito que não queria 
mais entrar no local, pois ali, via uma 
grande quantidade de pessoas mor- 
tas. A mãe desistiu da visita e retornou 
com a menina. O mais estranho ainda 
é que dizem que, na manhã de ontem, 
um pastor evangélico foi até a direção 
do shopping e recomendou que os mes- 
mos não abrissem o estabelecimento no 
sábado. 

- BOATES 
Viraram alvos de noticias em todos os 
veículos de comunicação do mundo, as 
fiscalizações que começaram a ser fei- 
tas nas boates e demais casas noturnas 
de todo o pais. Com a repercussão da 
tragédia na boate Kiss, em Santa Maria, 
Rio Grande do Sul, no último final de 
semana, até hoje saem notícias sobre 
vistorias feitas pela Defesa Civil de cada 
estado ou município e Corpo de Bom- 
beiros. E antes? Será se as fiscaliza- 
ções não aconteciam, ou não aconte- 
ciam com tanta freqüência? Pelo menos 
divulgação não se via. 

- CUIDADO 
Com o carnaval chegando, alguns bair- 
ros já iniciaram suas tradicionais prévias 
ou ensaios de carnaval, aumentou nos 
últimos dias a correria em busca de fan- 
tasias, adereços e outros itens utilizados 
durante o período, e o folião não pode 
esquecer-se de alguns detalhes que 
podem fazer a diferença na hora de sair 
para a diversão. Não exagerar na bebi- 
da alcoólica, nem exceder a velocidade, 
tanto faz ser de carro ou moto, é uma 
dica antiga e, infelizmente, prática não 
muito utilizada. De carro, usar o cinto 
de segurança. De moto, usar a cabeça 
para não esquecer o capacete. Na hora 
do sexo, lembrar da camisinha. Também 
vale tomar cuidado com a exposição de 
dinheiro ou objetos valiosos, como ce- 
lular, tablets, relógios, jóias, e tudo que 
possa chamar a atenção de ladrões. 
Brincar, mas não esquecer que precisa 
ficar bem para os próximos carnavais. 
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Motociclista bate em quebra-molas 
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O obstáculo cm que a motociclista bateu 6 finalizado 

Antônio Pinheiro 

A motociclista Vilsimar Miranda Silva, de 
33 anos, morreu na madrugada deste 
sábado (02), na Belém-Brasília, próximo 

ao setor conhecido como Pé de Macaúba. Ela 
seguia em uma Biz preta pela avenida quando 
bateu em um quebra-molas. Com a colisão, a 
vitima caiu e quebrou o pescoço. 

Assistente de Operações Comerciais 
(Opec), Vilsimar trabalhava há 13 anos no 
Sistema Mirante de Comunicação, em Impe- 

ratriz. Segundo testemunhas, ela estava em 
alta velocidade e perdeu o controle da moto. 
O namorado da vítima, José Clemilton, disse 
que o veiculo foi adquirido recentemente e o 
emplacamento estava agendado para esta 
segunda-feira (04). 

O velório acontece na rua Bom Jesus, pró- 
ximo à escola Raimundo Soares da Cunha, 
bairro Bonsucesso. O sepultamento é neste 
domingo, às 10h da manhã, no cemitério Jar- 
dim das Rosas, no Parque Alvorada. Vilsimar 
deixa três filhos: Pablo, Pedro e Leandro. 

Imperatriz ainda não tem um 

Plano Diretor concreto 

O Plano Diretor é obrigatório para todo 
município com mais de 20 mil habitantes, 
e é um objeto básico que tem como intuito 
orientar a política de desenvolvimento e de 
ordenamento da expansão urbana. Impera- 
triz tem cerca de 250 mil habitantes, segundo 
o último censo de 2012, e não tem um Plano 
Diretor definido. É o que apresenta o atual 
presidente da Câmara Municipal de Impe- 
ratriz, Hamilton Miranda, que promete fazer 
uma pesquisa sobre o assunto. 

A presente situação do Plano Diretor em 
Imperatriz se encontra com problemas. O 
conjunto de leis, que foi contestado em 2006 
pelo MPE (Ministério Público Estadual) teve 
promessas de ser refeito no ano passado, 
segundo Hamilton Miranda. "Os prazos do 
plano ainda não foram cumpridos pela pre- 
feitura. e a promessa é de um novo plano". 

O jornalista, historiador e escritor im- 
peratrizense, Adalberto Franklin, diz que a 
solução para a melhora do espaço urbano, 

que consiga acompanhar o crescimento que 
Imperatriz vem tomando, seria a implantação 
de um Plano Diretor realmente satisfatório, 
que seja respeitado pelo poder público. "Im- 
peratriz precisa de um cumprimento de leis 
municipais que regulem as edificações e 
conduta urbana. Além de um governo que 
seja capaz de compreender e planejar a ci- 
dade". 

HISTÓRIA DO PLANO DIRETOR EM 
IMPERATRIZ 

Criado em 2004, com a finalidade de 
trazer melhor qualidade de vida na cidade 
e garantir atendimento das necessidades, o 
Plano Diretor do município de Imperatriz pas- 
sou de solução a problema em 2006, quando 
foi contraposto pelo Ministério Público Esta- 
dual (MPE), sofrendo alterações e obrigato- 
riamente tendo de ser novamente elaborado, 
e ainda sem um posicionamento concreto. 
(Millena Marinho/Imperatriz Noticias) 

Câmara retorna às atividades nesta 

terça-feira às 9h da manhã 

im 

As atividades foram encerradas no dia 15 de dezembro de 2012 

A Câmara Municipal de Imperatriz come- 
ça na próxima terça-feira (5), a partir das 9h, 
no plenário Léo Franklin, os trabalhos legisla- 
tivos de 2013, segundo informou ontem (31) 
à reportagem o vereador-presidente Hamilton 
Miranda de Andrade (PSD). 

Reeleito para o segundo mandato, Miran- 
da disse que todos os preparativos estão sen- 
do ultimados, inclusive a construção de novos 
gabinetes para atender os 21 vereadores que 
compõem a legislatura 2013-2016. "As obras 
estão aceleradas e deverão ser concluídas 
em tempo hábil", frisa. 

Ele formulou convite à comunidade im- 
peratrizense para participar das sessões or- 
dinárias que acontecem semanalmente nas 
terças, quartas e quintas-feiras, pontualmente 
às 9h. "Nós queremos contar com a presença 
dos moradores dos bairros, lideranças comu- 
nitárias, sindicais e dos movimentos sociais 
para que acompanhem e fiscalizem o traba- 
lho realizado pelos vereadores de Imperatriz", 
convida. 

O vereador Richard Wagner Silva de Mer- 
cedes (DEM), o Richard, destaca que a ex- 
pectativa é desenvolver um trabalho voltado 
para o bem-estar da comunidade dos bairros 
e povoados, principalmente da região da La- 
goa Verde. "Fui uma das surpresas da eleição 
passada, mas asseguro que iremos desenvol- 
ver um trabalho com transparência", afirma. 

Ele enfatiza ainda que nessa atual legisla- 
tura é o único vereador da zona rural de Impe- 
ratriz: o povoado Lagoa Verde, um dos mais 

antigos de Imperatriz, mas que necessita ser 
relembrado pela gestão pública. "Nós temos 
que melhorar as condições de vida da comu- 
nidade do interior do município, principalmen- 
te da região da Lagoa Verde", completa. 

O vereador Marco Aurélio da Silva Azeve- 
do (PCdoB), o professor Marco Aurélio, prevê 
que será um inicio legislativo bastante produ- 
tivo, pois dispõe de um planejamento, resulta- 
do de reuniões que foram realizadas durante 
o mês de janeiro. "Nós realizamos reuniões de 
planejamento do mandato, ouvimos idéias, vi- 
sitas a diversas realidades e, já sabemos das 
principais causas que começaremos defen- 
dendo", declarou. 

Marco Aurélio também assegurou que 
já dispõe de alguns projetos preparados e 
que serão apresentados na próxima semana 
quando será instalado o início das sessões or- 
dinárias da Câmara Municipal de Imperatriz. 
"Será um grande começo, mas sem ansieda- 
de e a idéia que irei resolver tudo, mas traba- 
lhar com os pés no chão com muito diálogo e 
debates", assinalou. 

A vereadora Terezinha Soares (PSDB), 
que também está no segundo mandato, assi-. 
nala que será um semestre bastante produtivo 
com apresentação [e debates] de indicações, 
projetos de leis e audiências públicas. "Nós 
sabemos dos desafios da administração pú- 
blica, mas acreditamos que o prefeito conse- 
guirá realizar um segundo mandato de muito 
trabalho na área da infraestrutura em Impera- 
triz", concluiu. (Ascom) 

Prévia do Carnaval da Vila Lobão reúne 7 mil pessoas 

Antônio Pinheiro 

Transcorreu na maior tranqüilidade a 1a 

Prévia de Carnaval da Vila Lobão, realizada 
na noite da última sexta-feira (1°). O palco foi 
montado no cruzamento das ruas São Fran- 
cisco com Sávio Dino. A festa teve início às 
21h30 e três atrações musicais se apresen- 

taram. A primeira a subir no palco foi a banda 
Favoritos do Forró e, por volta das 23 horas, 
a atração principal ficou por conta de Fabricia 
e Banda. 

No meio de sua apresentação, o cantor 
sertanejo Juliano, que faz parte da dupla Ju- 
liano Reis e Jordão, fez uma participação es- 
pecial com a banda. Segundo avaliações de 

Guri, proprietário de empresa especializada 
em shows, 7 mil pessoas prestigiaram a festa. 
O encerramento foi 1 hora da madrugada de 
sábado. 

Nenhum incidente foi registrado durante 
o show. Estiveram dando suporte, policiais 
militares, bombeiro civil e Samu. A festa foi 
organizada pelo vereador Fidelis Uchoa que 

agradeceu a presenças de todas as pesso- 
as da grande Vilão Lobão. Ele disse, ainda, 
que também será realizado um evento para 
a população evangélica e, para finalizar sua 
fala, disse que. devido o grande sucesso des- 
te ano, o próximo terá uma festa maior, que 
poderá acontecer na Avenida Pedro Neiva de 
Santana. 

ÜSl 

& 

Cantora Fabricia animou a multidão durante sua participação A festa foi prestigiada por aproximadamente 7 mil pessoas 
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►JOSÉLIO LOURENÇO 

A paixão de Josélio por bicicletas 

começou quando ainda era criança 

"Que as pessoas sonhem e invistam em seus sonhos", deseja Josélio Lourenço. 

Carla Dutra 

Aos oito anos de idade começou a tra- 
balhar em oficinas de bicicleta, passou 
por várias delas antes de aprender o 

oficio, e hoje é um grande empresário na área. 
A marca que carrega o nome dos 6 estabe- 
lecimentos comerciais dele é Bodim Bicicletas 
e Motos. Quando criança, apenas brincava de 
trabalhar na oficina de bicicleta e nunca ima- 
ginou chegar tão longe. Hoje, o proprietário, 
além de conseguir a prosperidade em seu 
negócio, inclui toda sua família, desde a mão 
e irmãos, até sobrinhos, para estarem juntos 
nessa empreitada. 

Conhecido por muitos como Bodim, Josélio 
Lourenço de Sousa, de 38 anos, natural de Im- 
peratriz. tem como ponto forte em seu negócio 
a dedicação, amor e a satisfação dos clientes, 
A grande culpada nessa história de sucesso 
foi sua mãe, Dona Maria Lourenço, que por 
tê-lo como único homem, dos seis filhos, ten- 
tou mostrá-lo, desde criança, como se faz um 
cidadão trabalhador. O primeiro emprego dele 
foi em 1982, "ali comecei a aprender e a tomar 
gosto pelo ramo", relata o empresário. Com 10 
anos de idade, sua mãe resolveu lhe presente- 
ar com sua primeira bicicleta. 

Tornou-se empresário, casou, tornou-se 
evangélico e tem três filhos. Josélio foi adqui- 
rindo tudo isso pela fé incessante que tem em 
Deus. Dos 8 aos 14 anos de idade ainda não 
tinha uma visão futuristica do que queria para 
sua trajetória de vida. "Na minha infância eu 
'brincava aprendendo na oficina', daí veio a 
adolescência, e com 14 anos a gente já tem 
uma mente futuristi- 
ca e não uma mente 
momentânea. Com 
essa idade eu já visu- 
alizava o que eu que- 
ria para mim e que 
era daquele ramo 
que eu queria tirar 
o meu sustento e da 
minha futura família. 
Até porque com 14 
anos, em parte, eu já 
era responsável pela 
minha família, aju- 
dava nas despesas 
de casa", narra sua 
história, o empreen- 
dedor. 

O grande passo dado na vida de Josólio foi 
quando ele abriu seu primeiro negócio. Com 
18 anos, o jovem investiu em uma oficina. Po- 
rém, para isso acontecer, Josélio passou por 
um dilema, ele teve que fazer a grande esco- 
lha de sua vida, "eu tive que tomar a decisão 
entre servir o Exército ou então partir para algo 
próprio, Deus me abençoou e eu decidi ficar c 
montar minha primeira oficina", conta. No co- 
meço da empreitada, em um período do seis 

Quando você faz algo, 

não visando o dinhei- 

ro, mas visando con- 

quistar principalmente 

a confiança, aí você 

tem tudo na mão 

Eu tive que tomar a deci- 

são entre servir o Exér- 

cito ou então partir para 

algo próprio, Deus me 

abençoou e eu me decidi 

em ficar e montar minha 

primeira oficina 

meses, sua pequena oficina apenas conserta- 
va bicicletas. E quando era preciso colocar pe- 
ças, comprava em outro lugar, e o cliente saia 
satisfeito com o serviço. "O pequeno negócio 
foi prosperando... prosperando... contratei o 
primeiro funcionário. Depois disso, minha mãe 
foi me ajudar e toda minha família foi trabalhar 
junto comigo", relata. 

O empreendi- 
mento de Josélio só 
foi crescendo e, atu- 
almente, ele tem seis 
lojas, todas em Im- 
peratriz, e conta com 
cerca de 100 funcio- 
nários, todos de sua 
inteira confiança. Tal- 
vez seja isso um dos 
pontos que faz suas 
empresas darem tão 
certo. Um aspecto 
importante citado 
pelo empresário é a 
forma de lidar com o andamento das lojas para 
que não tenha dificuldades, "nunca devemos 
colocar os dois pés na frente, sempre colocar 
um na frente e deixar o outro atrás, para caso 
seja necessário recuar, a qualquer momento", 
exemplifica, acreditando que assim os proble- 
mas podem ser evitados. 

O empreendedor deixa transparecer a fun- 
ção de destaque dos funcionários nas empre- 
sas, que sempre somam ao trabalho de José- 
lio. Este considera cada membro da loja como 
sócio, segundo ele, a palavra empregado não 
existo em seu vocabulário. "Qual o capital de 

cada um nessa so- 
ciedade? Eles en- 
tram com o tempo c 
no fim do mês têm a 
parte deles. Nós to- 
dos somos sócios, o 
que me difere deles 
são apenas as atri- 
buições, mas todos 
nós trabalhamos 
para o mesmo fim, 
que é satisfação do 
cliente", fala. 

"Para mim, o se- 
gredo. o mistério, 
o ponto culminante 
para qualquer profis- 

sional, c ele nunca focar o dinheiro, sempre 
focar a satisfação do cliente, independente 
do dinheiro". Josélio fala isso devido à ale- 
gria que sente quando alguém sai de sua loja 
contente com o serviço prestado. Ele conta a 
emoção que sentia, assim que começou no 
ramo. quando ele próprio recebia do cliente a 
confiança em ficar com as bicicletas para fazer 
algum serviço. Também relata que as pesso- 
as chegavam e diziam: "Bodim. troca tudo que 
precisar nesta bicicleta e não deixa nada ruim 

nela", lembra com alegria. Ele afirma, "o meu 
maior prazer era a pessoa chegar c perguntar 
quanto foi, e eu falar que não precisou nada 
mais além daquilo que havia pedido", narra o 
proprietário, e assegura que o segredo disso é 
a honestidade que sempre moveu seu empre- 
endimento, e que nunca precisou enganar os 

clientes. 
Algumas carac- 

terísticas que car- 
rega desde o inicio 
da trajetória, é um 
dos destaques que 
nosso personagem 
sempre fez questão 
de mostrar cm atitu- 
des ao logo do seu 
"empresariado". Res- 
peito aos clientes c 
funcionários; dedica- 
ção; amor ao traba- 
lho, o foco é colocar 
o bom atendimento 

c satisfação do cliente como ponto primordial 
no serviço proporcionado. Isso tudo é o segre- 
do da prosperidade no empreendimento de 
Josélio. "Quando você faz algo, não visando 
o dinheiro, mas visando conquistar, principal- 
mente a confiança do cliente, aí você tem tudo 
na mão", admite. 

PROVAÇÃO - Tudo parecia perfeito, mas 
no dia 8 do agosto de 2012 ele foi testado, 
veio a grande prova de fogo de sua vida. A fé o 
coragem do nosso empresário não foram aba- 
ladas. Sua caminhada na igreja evangélica 
Assembléia de Deus o ajudou muito. "Eu tinha 
acabado de chegar cm casa, quando recebi 
um telefonema de uma pessoa relatado um 
incêndio que estava acontecendo em minha 
distribuidora", conta, lembrando daquela noite 
trágica e marcante, "foi um momento muito di- 
fícil para todos nós, para toda a empresa, 
foi muito difícil para mim". 

Foram salvas apenas as motos que 
se encontravam no pátio do estabe- 
lecimento, o restante foi consumi- 
do pelo fogo, com chamas longas 
c aterrorizanle, que chamava a 
atenção dos moradores de Im- 
peratriz, principalmente das pes- 
soas que moravam próximas 
ao local. Um pesadelo que 
atingiu os bens 
materiais e o 
lado psicológi- 
co do empresá- 
rio, "foi muito di- 
para mim ver um trabalho 
feito ao longo do 20 anos sendo con- 
sumido pelas chamas", lamenta. 

Ele acredita que, para muitas pesso- 
as, se tivesse queimado uma das lojas de 
varejo, o impacto seria muito maior para a 
sociedade imperatrizense. No entanto, es- 
sas lojas representam menos de 5% do ne- 
gócio de Josélio, e o depósito queimando 
representava 85%. "Se falar que naquela 
noite eu não chorei e que não doeu, estou 
mentido, foi muito dolorido. Mas, não foi dc- 
sesperador porque eu sei, o Deus ao qual eu 
sirvo é um Deus de justiça. Eu sei que não an- 
dava fazendo injustiça com ninguém, e sem- 
pre trabalhei com honestidade e integridade", 
desabafa Josélio. No dia seguinte, a vitima da 
eventualidade teve força para seguir em frente 
c começar a reconstrução do depósito. 

PREJUÍZO - O Prejuízo na distribuidora foi 
cm mais de RS 5 milhões e, do acordo com 
Josélio. o seguro da empresa deu para cobrir 
somente 50% do prejuízo, o restante ele teve 
de arcar, tirando do seu bolso. "Tinha segu- 
ro, tinha, mas a apólice tinha uma cobertura 
de apenas 50%, o restante a gente está tra- 
balhando e Deus está abençoando para sair 
dessa", garante. 

MERCADO DE TRABALHO - De acor- 
do corn o empresário, o mercado de trabalho 
sempre foi bom aqui em Imperatriz. E nesse 

momento, a economia está bem mais aqueci- 
da. O que falta nas pessoas é a "visão da es- 
cada". "As vezes as pessoas já querem come- 
çar na escada pelo topo, e até podem ficar no 
topo, se ele tiver subido esta escada degrau 
por degrau, caso contrário, não". Para Josélio, 
é importante sonhar, mas para que tais so- 
nhos sejam realizados c preciso que se acor- 
de. "Que as pessoas sonhem, mas entendam 
que se faz necessário uma doação, e essa do- 
ação tem que ser por inteiro, a gente vive isso 
aqui na loja. Tudo que é feito com amor sai 
bem feito", afirma Josélio àqueles que pensam 
cm seguir alguma profissão na vida. 

FAMÍLIA - Depois de muito trabalho, sem- 
pre é bom deseslressar fazendo o que gosta. 
O lazer é uma boa pedida. Para o empresário, 
estar com a família na igreja e em outros am- 
bientes é uma ação feita constantemente por 
ele. Segundo Josélio, na vida de um empresá- 
rio existem três pilares essenciais, a família, 
o lado cristão e o lado social. Em primeiro lu- 
gar vem a família, "não existo um empresa de 
prosperidade sem uma base familiar. Posso 
ser o maior empresário do mundo, se eu não 
for realizado como pai, como esposo, eu não 
seria esse empresário e não perduraria por 
muito tempo", confessa. 
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Defesa Civil recebe nesta segunda 

Homcrson Pinto 

Está marcada para as 10h da manhã 
desta segunda-feira, 4 de fevereiro, 
a entrega de matérias que servirão 

como apoio ao trabalho da Defesa Civil de 
Imperatriz. A doação é do Consórcio Estreito 
Energia - Ceste, e vai acontecer no gabinete 
da Defesa Civil, no prédio do Imperatriz Sho- 
pping, na Avenida Dorgival Pinheiro, Centro. 
A cerimônia deve contar com a presença da 
imprensa e do prefeito Sebastião Madeira. 

O superintendente da Defesa Civil, Fran- 
cisco das Chagas, informou que o órgão re- 
ceberá computadores, notebooks, binóculos 
de longo alcance, GPS, câmeras digitais, 
cadeiras de escritórios, data show, "entro 
outros equipamentos que vão contribuir para 

um trabalho cada vez mais positivo. São ma- 
teriais de suma importância", comenta Fran- 
cisco. Segundo o superintende, o valor total 
da doação chega a aproximadamente R$ 18 
mil. 

A doação dos equipamentos de apoio é 
considerada por Francisco das Chagas uma 
conquista. "A gente vem solicitando materiais 
desde algum tempo, principalmente às insti- 
tuições privadas. Pedimos veículos e outros 
equipamentos que possibilitam melhorar a 
qualidade do nosso serviço", explica. 

A estrutura atual da Defesa Civil de Impe- 
ratriz, segundo o superintendente, está resu- 
mida a 1 veiculo, doação da Polícia Federal 
em 2011, e os 14 agentes. Quando é neces- 
sário o uso de embarcação, Francisco revela 
que é utilizada a de sua propriedade. Superintendente da Defesa Civil, Francisco das Chagas 

CPL abre processo de licitação para 

adquirir gêneros alimentícios 

Na próxima segunda-feira (4), realiza-se, a 
partir das 9h, o pregão presencial N0. 207, que 
tem como objeto a aquisição de gêneros ali- 
mentícios destinados à merenda escolar dos 
alunos do ensino fundamental das escolas e 
creches da rede municipal de ensino dos pro- 
gramas PNAE, PNAP, EJA e Mais Educação, 
referente ao polo II da zona urbana. 

Na terça-feira (5) acontece, a partir das 9h, 
na sala de reuniões da Comissão Permanen- 
te de Licitação - CPL, o pregão presencial N0. 
208, que tem como objeto a aquisição de gê- 
neros alimentícios destinados à merenda es- 
colar dos alunos do ensino fundamental das 
escolas e creches da rede municipal de ensino 
dos programas PNAE, PNAP, EJA e Mais Edu- 
cação, referente ao polo I da zona urbana. 

O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados, no horário das 13h às 19h, 
na Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
situada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sou- 
za, 1400, Edifício Imperatriz Shopping, 2o an- 
dar, para consulta gratuita ou podem ser obti- 
dos através do site www.imperatriz.ma.gob.br. 

Denise Magalhães Brige, presidente da 
CPL, afirma que a recomendação do prefeito 
Sebastião Madeira é primar pela imparcialida- 
de e conseqüente transparência nos proces- 
sos licitatórios. Ele alerta aos empresários de 
todos os segmentos econômicos que estejam 
atentos para os novos pregões e tomadas de 
preços que devem ocorrer depois do período 
do carnaval. (Domingos Cezar/Ascom) 

Âged divulga nesta segunda-feira 

resultado da vacinação contra aftosa 

O resultado da 2a etapa da campanha de 
vacinação contra a febre aftosa no Maranhão 
será divulgado nesta segunda-feira (4). Na 
ocasião, serão informados o índice geral de 
cobertura vacinai do estado e o número atua- 
lizado do rebanho de bovinos e bubalinos. Os 
criadores tiveram até o dia 20 do janeiro de 
2013 para vacinar e comprovar a imunização 
do rebanho nos escritórios da Agência Esta- 
dual de Defesa Agropecuária do Maranhão 
(Aged). 

De acordo com o Secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cláu- 
dio Azevedo, essa campanha foi uma das mais 
difíceis de serem realizadas. Ele aponta a es- 
tiagem como principal fator para essa dificulda- 
de. "O Maranhão, assim como os demais esta- 
dos nordestinos, sofreu rigorosamente com os 
efeitos da estiagem, que provocou perdas na 

produção agrícola e pecuária. No caso espe- 
cífico da pecuária bovina, a maior dificuldade 
foi dos pequenos criadores, que não tiveram 
como manter o peso dos rebanhos. Em alguns 
municípios mais afetados pela estiagem, além 
da perda de peso, os criadores sofreram com 
a morte de muitas cabeças de gado". 

Por causa da estiagem, a fiscalização no 
Estado ficou comprometida, portanto, a "es- 
tratégia foi manter o calendário oficial e mo- 
nitorar de perto a evolução dos índices de co- 
bertura, tendo como base as séries históricas 
das campanhas passadas. Quando verifica- 
mos que a imunização não estava evoluindo 
como esperado decidimos pela prorrogação 
do prazo de vacinação por mais 30 dias e de 
comprovação por mais 20 dias", destacou o 
diretor geral da Aged, Fernando Lima. (Do Mi- 
nuto/Gov. do Estado) 
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UNIMEÍ) IMPERATRIZ - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
Rua Ceará, 701- Centro - CEP 65901-610 
Fone (99) 3525-3398- Fax (99) 3523-3400 

CNPJ 07.057.185/0001-10 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS OPERACIONAIS 2012 
REAJUSTE DO VALOR DAS COTAS PARA NOVOS COOPERADOS 

REVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA 
PROJETOS OPERACIONAIS PARA O BIÊNIO 2013/2014 

PROPOSTA DE NOVOS INVESTIMENTOS PARA A COOPERATIVA 
ACESSO DA DIRETORIA A CONSULTAS NOS CONSULTÓRIOS DOS COOPERADOS 

CREDENCIADOS 
REMANFJAMENTO CONTÁBIL DO FAÂC 

E D1T A L D E CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ia, 2a e 3a Convocações 

O Presidente da UNI MED IMPERATRIZ - COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os 
senhores cooperados para uma Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no dia 15 de Fevereiro de 2013. às 17h, em 1 "(primeira) CONVOCAÇÃO, cora a 
presença de 2/3 dos cooperados; às 18h, em 2a(segunda) CONVOCAÇÃO, com a 
presença de metade mais 01 (um) dos cooperados; ou ainda, às 19h, em 38(terceira) 
CONVOCAÇÃO, com qualquer número de sócios presentes, para deliberarem sobre 
a pauta abaixo registrada. A Assembléia realizar-se-á na sede da Associação Médica 
de Imperatriz-AMI, localizada à Rua Coriolano Milhomem, 39 - Centro, nesta cidade 
de Imperatriz (MA), lendo em vista no momento não haver espaço adequado na sede 
da Cooperativa para sua realização. 

ORDEM DO DIA - ASSEMBLÉIA GERAI. EXTRAORDINÁRIA (DIA 15 DE 
FEVEREIRO DE 20131 

1. APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS OPERACIONAIS DO ANO 2012; 
2. REAJUSTE DO VALOR DAS COTAS PARA NOVOS COOPERADOS; 
3. REVISÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA 
4. PROJETOS OPERACIONAIS PARA O BIÊNIO 2013/2014; 
5. PROPOSTA DE NOVOS INVESTIMENTOS PARA A COOPERATIVA; 
6. ACESSO DA DIRETORIA A CONSULTAS NOS CONSULTÓRIOS 

COOPERADOS CREDENCIADOS; 
7. REMANEJAMENTO CONTÁBIL DO FAAC 

DOS 

Nota: o número de Cooperados nesta data é de 179 (cento setenta e nove reais) cooperados. 

Dr. kOMULOxOPES 
- Presidente 

EDITAL PUBLICADO NO JORNAL "CORREIO POPULAR" 
NOS DIAS 01; 02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2013. 

Prof. Roberto Perez 
(Químico: CRQ I 1.1.00170 - Ambientalista) 

Especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

Todos os dias, acompanhamos os noticiários informando 
sobre as catástrofes causadas pelas chuvas. Ficamos indig- 
nados, mas muitas vezes esquecemos que somos culpados 
por essas catástrofes, pois o lixo que entope nossos bueiros 
pode ter saído de nossas casas. O simples gesto de separar 
o lixo e encaminhá-lo para a coleta seletiva poderia minimi- 
zar muitos problemas causados a natureza. 

Muitas pessoas acreditam que jogam o lixo fora. Mas 
fora de onde? Ele sai da sua casa e vai para algum lugar, já 
pensou nisto? Não tem como jogar o lixo para fora do pla- 
neta terra. Além disso, a maioria do lixo tem uma vida útil 
muito maior que a nossa própria vida. Então temos o prazer 
momentâneo quando consumimos um determinado produto, 
mas o mesmo ficará em nosso planeta por séculos. Será que 
essa analise é feita por cada consumidor? 

A educação de nossos filhos devo começar dentro de 
casa, orientando, por exemplo, a separar o lixo doméstico. 
Nas escolas, esse exemplo deve ser seguido o todo lixo ge- 
rado deve sim ser encaminhado para a coleta seletiva. Pare- 

Imperatriz x chuvas 

ce difícil fazer a separação do lixo, mas não é. 
Devemos separar o lixo seco do molhado, ou seja, plás- 

tico, alumínio, vidro, papel são considerados lixos secos o 
devem ser encaminhados para a reciclagem. Os restos de 
alimentos, por exemplo, pode ser separado para a compos- 
tagem ou descartado no lixo comum. O lixo do banheiro é um 
lixo contaminado, então não pode ser misturado nunca com 
outros tipos de lixo o deve ser encaminhado para a coleta 
comum. 

Viram como é fácil? Muitas pessoas falam que não têm 
a coleta seletiva na porta de casa, mas isso não precisa im- 
pedir que a separação seja feita. É só buscar um ponto de 
coleta mais próximo da sua casa. Com essa simples atitude 
você estará ajudando a salvar o nosso planeta terra. 

Mas reciclar não é a solução, e sim parte dela. A recicla- 
gem é o Quinto R, que é composto de: 

1 - Recusar, ou seja, não comprar produtos que agridam 
o planeta ou dizer não às promoções que incentivam o con- 
sumo exagerado. 

robertopcsado@ig.com.br 

2 - Repensar, ou seja, pensar antes de comprar, verificar 
se é realmente necessário o produto que irá consumir. 

3 - Reduzir, ou seja, comprar realmente o que for neces- 
sário. 

4- Reutilizar, buscar novas formas de utilizar um produto. 
Use a criatividade. 

5 - Reciclar, ou seja, separar o que pode ser reciclado e 
enviar para a coleta seletiva. 

Educação ambiental é um assunto importante para todas 
as idades, e o exemplo faz toda a diferença para nossos fi- 
lhos. 

Comece hoje mesmo a praticar os 5" Rs' e vamos juntos 
salvar o nosso planeta. 

oxi a o 
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Crepúsculo, 

Boca da Noite 

a comédia do grupo Okazajo 

A turma do Okazajo está mais uma vez de parabéns. Com 10 anos de atuação na cidade, essa galera conseguiu 
ser reconhecida e, também, nos ensinou o caminho do Teatro Ferreira Gullar, pois seus espetáculos estão sempre 
lotados. Nós do Imperatriz Fotos agradecemos a parceria e desejamos mais mil anos dc atuação do grupo. 
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MEDITAÇÃO "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." (2 Pedro 5:6.7) 

!doleín!trnUÍ1r requi"te' ASSim foi ? Iinda festa de aniversário do talentoso decorador Werbert Pessoa que aconteceu no Colonial Eventos, sexta-feira (31), regada a champanhe e deli- 
carinho recebidr'!^^^"50 I w l" TB 

0 250 COnvidadoS viPs P"6 foratn abra^r ° aniversariante que era só alegria e não poupava os convidados de elogios pelo carinho recebido. Anfitrião impecável, Werbert Pessoa se emocionou com as homenagens carinhosas dos amigos e da família. Confira flashes! 
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O aniversariante na hora dos parabéns 
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Fernanda, Luís e Claudia (Ari Móveis) 

Anna Maria, Adriana Piccoli, Matheus Piccoli. Ora. Viviani Vieira eAlmir Vieira 

O aniversariante. Dulcivàma e Adolfo Pires, Eli e Yara Marinho 
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DIA 03 
DROGARIA IMPERATRIZ (RUA CORIOLANO MILHOMEM, 1^133 - CENTRO) 

DROGARIA DROGACY (AVENIDA INDUSTRIAL, 610 - BOM SUCESSO) 
DROGARIA DROGAFARMA (RUA DO ARAME, 280-B - VILINHA) 

DIA 04 

FARMÁCIA PAGUE MEIMOS (AV. CETÚLIO VARGAS, 1830 B - CENTRO) 
DROGARIA POPULAR DO MA (RUA DUQUE DE CAXIAS, 259 A - VILA LOBÃO) 

DROGARIA NALU (RUA DEZESSEIS, 62 - PARQUE DO BURITI) 

www.coquelel.com, br/jogo» 
CMZADIMM 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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i (7) Min. bruxo 

(HQ) * 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas. 
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Inaceitável 
Havia uma professora acusada de ser racista, pois em suas aulas colocava sem- 

pre à frente os alunos brancos, e no fundo os negros. Depois de muita contestação a 
professora foi trocada. Logo na primeira aula, diz a nova professora; 

- Quero que fique bem claro que ao contrário da outra professora, pra mim todos 
são iguais. E a partir de hoje não vai haver distinção de cor da pele! Não há brancos 
nem pretos, daqui para a frente seremos todos azuis! 

Ouviu-se uma salva de palmas ecoar na sala. 
- Pronto, visto que estão todos felizes, vamos começar a aula. Mas primeiro va- 

mos organizar esta classe um pouco: Os meninos azuis claros por favor sentem-se à 
frente, os azuis escuros atrás! 

H6HDR1A5 00 HOMEM oue pesTRieu o mlwdd por Fobio Coo a 
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Receitas 

pratos fáceis e rápidos 

SOBREMESA GELADA DE ABACAXI DA TECA 
Ingredientes 

1 abacaxi pérola ou caiena 
4 xícaras de açúcar 
2 xícaras de água 
creme 1; 
1 lata de leite condensado 
1 e meia vez esta medida de leite 
3 gemas 
1 colher (sopa) de amido de milho 
creme 2; 
1 lata de creme de leite sem soro 
3 claras 
6 colheres (sopa) de açúcar 

Modo de preparo 

Pique o abacaxi, sem o talo, em pedaços pequenos e reserve. 
Faça uma calda com a água e o açúcar, em ponto de fio, junte o abacaxi 

e deixe ferver novamente. Faça isto de véspera para que o abacaxi ab- 
sorva o açúcar da calda.Escorra o abacaxi antes de utilizá-lo 
Creme 1; 
Dissolva o amido de milho no leite e leve ao fogo com o leite conden- 

sado e as gemas, mexendo sempre, até engrossar e reserve 
Creme 2; 
Bata as claras em neve firme e acrescente, aos poucos, o açúcar. Junte 

delicadamente, sem bater, o creme de leite e reserve. 
Montagem: 
Coloque uma camada do "creme 1" em um recipiente de vidro, distribua 

uma camada do abacaxi, cubra com uma camada do "creme 2", distribua 
outra camada do abacaxi e assim sucessivamente, terminando com o 
"creme 2". 

Leve à geladeira por tres horas, antes de servir. 
^ r 
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Áries 21-03 /19-04 
Ainda associados. Lua e Saturno lhe deixam 
mais reservada e introspectiva. A tensão com o 
Sol indica dificuldades para lidar com os aspec- 
tos práticos e financeiros. Será preciso controlar 
melhor seus gastos. Contenha-se! 

£5 Touro 20-04/20-05 
Suas relações são afetadas por conflitos de inte- 
resses, pois Lua e Saturno passam por sua séti- 
ma casa e formam quadratura com o Sol. Ainda 
que as cobranças sejam o problema, defenda 
seus interesses, mas ceda se for possível! 

SGêmeos 21-05/21-06 
É preciso dar mais atenção a certas áreas de sua 
vida. A tensão Lua-Saturno-Sol traz estas ques- 
tões à tona e lhe estimula a ser proativa. Pense 
em maneiras de quebrar suas limitações. Defina 
prioridades e ponha-se em ação! 

52 Câncer 22-06/22-07 
Ainda que se sinta tentada pelas oportunidades 
da vida social, é preciso dar prioridade às suas 
tarefas e obrigações. Lua e Saturno se associam 
e formam ângulos tensos com o Sol, lhe aconse- 
lhando a se planejar melhor! 

LeàO 23-07 / 22-08 
Você precisará de persistência e determinação 
para enfrentar os desafios trazidos pela tensão 
das áreas familiar e de relacionamentos. Organi- 
ze-se e peça ajuda das pessoas certas para dar 
conta da urgência das demandas! 

Virgem 23-08/22-09 
Seus estudos e projetos passam por momentos 
de maturação, com a permanência da conjunção 
Lua-Saturno em sua terceira casa. Ainda que es- 
teja certa de suas opiniões, esteja aberta para 
novas perspectivas. Evite radicalismos! 

Libra 23-09/22-10 
Qúe tal lidar com seus desafios de maneira mais 
racional? Ao se associarem em sua área mate- 
rial, Lua e Saturno formam quadratura com o 
Sol. e aconselham você a ser menos passional. 
É hora de parar com tanto drama! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Você se sente internamente mais forte, mas a 
associação Lua-Saturno em seu signo alerta que 
você tende a agir de modo dominador. A quadra- 
tura com o Sol lhe aconselha a não bater de fren- 
te, especialmente com os mais queridos! 

y Sagitário 22-11/21-12 
Planejar-se é a melhor solução para lidar com as 
dificuldades. A conjunção Lua-Saturno continua 
em sua área de crise e estabelece tensão com 
o Sol, pedindo seu total foco e maturidade para 
lidar com as situações! 

VS Capricórnio 22-12/1901 
Momento de refletir mais profundamente sobre a 
vida, sobretudo em relação às suas amizades. A 
tensão Lua-Saturno-Sol aponta dificuldades em 
afinar os diferentes interesses. Procure promo- 
ver a paz no convívio! 

W Aquário 20-01 /18 02 
Com organização e eficiência procure harmoni- 
zar o trabalho e a vida pessoal. A conjunção Lua- 
-Saturno lhe pede bastante equilíbrio, de modo 
que ambos sejam atendidos. Use seu profundo 
senso crítico para priorizar! 

K Peixes 19-02 / 20-03 
Ainda que Lua e Saturno associados agucem seu 
senso crítico e objetivo, será preciso equilibrá-lo 
com sua sensibilidade, pois a vida estudantil e 
profissional demandam habilidades aliadas. Pen- 
se bem antes de se expor! 
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Tasso Assunção* 

Se fosse possível perguntar a um animal ou a uma árvore: 
"Que dia é hoje?", "Que horas são?", ele ou ela responderiam 
surpresos: "Que hora mais havia de ser?! É agora, ué!" Isso 
porque, em fun-ção de sua mente analítica e do ego, o homem 
é o único ser vivo do planeta capaz de se ausentar do único 
tempo que de fato existe, que é o tempo presente - o agora. 

Reflexo da memória gerado pela sucessão ininterrupta de 
pensamentos que acorrem à mente humana, o ego engendra o 
tempo e sua divisão em passado, presente e futuro, bem como 
a ilusória divisão entre o sujeito que observa e a coisa observa- 
da, entre o experimentador e a experiência, quando ocorre, em 
verdade, um processo unitário, o experimentar. 

Ou seja, o ego consiste, de fato, numa identidade artifi- 
cial, um falso "eu", nada mais que uma imagem, uma criatura 
psicológica que se mantém em atividade ao entrar em contato 
com o presente, mas se compõe e se alimenta do tempo, mais 
precisamente do tempo passado, que pode até se projetar para 
o futuro, mas não passa de um acúmulo de experiências. 

Uma simples análise permite notar que o passado é nada 
mais que memória, enquanto o futuro nada mais é que uma 
projeção mental, de forma que se verifica, efetivamente, ape- 
nas o presente - o presente ativo -, que é o futuro do passado 
e o passado do futuro, configurando-se, portanto, o único fato, 
formado do conjunto de fenômenos próprios da causalidade. 

Neste ponto, importa considerar que, quando uma causa 
produz seu efeito, este, por seu turno, torna-se a causa de ou- 
tro efeito, e assim consecutivamente, de modo que não se pode 
observar uma real separação entre ambos, causa e efeito, que 
representam um movimento indivisível, cuja avaliação e medida 
denotam a verdadeira estrutura e natureza do tempo. 

Incapaz de acompanhar a essência da diversificada e 
complexa cadeia de fenômenos que consti-tuem a causalidade, 
matéria-prima do presente ativo, o intelecto, em virtude de seu 

A eternidade do agora 

caráter mecânico, apreende-a por meio de símbolos - palavras, 
pensamentos - que se estabelecem em forma de en-gramas 
nas células cerebrais, os quais compõem o passado, o ego. 

A questão é que essa cadeia de impressões que se vai 
gravando na consciência opera como uma espécie de filtro que 
determina a qualidade da percepção, condicionando-nos a ex- 
periência, de sorte que vemos sempre com os olhos anuviados 
pelo tempo, traduzindo o presente em conformidade com o pas- 
sado, mecanismo que é da própria natureza do pensamento. 

Aprisionado nesse processo artificial, o cérebro perde o 
instante vivido, ao interpretá-lo através de idéias, imagens 
mentais, o que redunda num estilo de vida antinatural, já que, 
nessas condições, vive-se calculando e tentando prever o futu- 
ro, o que causa ansiedade e estresse, ou se volta os olhos para 
o passado, o que submerge o indivíduo em apatia e depressão. 

Dessa forma, explica-se porque o estresse e a depressão 
se anunciam como as patologias psicológicas da sociedade de 
hoje e do futuro, visto que são respostas da mente a um modo 
de viver artificializado, atado, pelo mecanismo do pensamento 
automático, à esfera do meramente conceituai e ideológico, 
apartado da realidade primordial, do eterno aqui e agora, 

Como não têm consciência do espaço nem do tempo, 
bichos e plantas não se veem à volta com problemas que 
não dizem respeito ao momento presente, do que se poderia 
deduzir que o homem poderia viver melhor se também não 
tivesse conhecimento da dimensão temporal da existência, 
hipótese em que se tomaria, equivocadamente, a ignorância 
por felicidade. 

No entanto, se não dispusesse da faculdade intelectiva, o 
ser humano não teria alcançado os ex-traordinários avanços 
sociais e tecnológicos que vem experimentando ao longo das 
eras, não conta-ria com a capacidade de planejar e projetar 
pequenas e grandes realizações, com a liberdade de agir em 
benefício próprio e do próximo nem com a glória do entendi- 
mento. 

O problema é que, apesar de suas fabulosas habilidades 
intelectuais, o homem anseia irracional-mente por segurança, 
deseja ardentemente a permanência e espera subsistir em um 
mundo em con-tinua transformação, ou seja, não aceita o fato 
de que um dia seu corpo sucumbirá, entrará em de-composi- 
çâo, assumirá nova organização atômica e ele deixará de ser. 

Por ignorância, não de fatos e conhecimentos científicos, 
mas de si mesmo, o homem mantém encerrado, em algum 
ponto dos mais profundos do subconsciente, o medo a essa 
realidade, o que engendra a fonte básica de todos os conflitos e 
perturbações psicológicas, da ansiedade e depres-são, que são 
reflexos, na mente consciente, desse temor de não existir. 

Assim, enquanto não superar o processo pensante compul- 
sivo - criador da autoimagem, do fictí-cio ego o ser humano 
não compreenderá que o presente é o único fato imutável, o 
portador da sua própria essência, eterna e infinita, segundo 
Jiddu Krishnamurti, "a unidade que está em todas as coisas", 
a consciência pura, que com nada se identifica, mas tudo 
contém. 

De fato, ao mais,ligeiro exame, pode-se constatar que 
sempre foi agora e sempre será agora e, embora não se devam 
esquecer os dados necessários à sobrevivência nem descurar 
compromissos, é apenas no exato momento presente que a 
vida se faz possível - e somente nele, inteiramente nele, com 
todas as células - pode-se ingressar na dimensão do intempo- 
ral. 

A discussão remete, em última instância, ao antigo preceito 
do autoconhecimento, que exige des-velado exame, permanen- 
te vigilância dos próprios pensamentos e sentimentos, isenta 
observação das motivações, patentes e recônditas, com que 
se enreda a mente humana, ou seja, árdua investi-gação da 
consciência, missão,que a bem poucos anima ou interessa. 

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

1° de fevereiro de 1974:0 incêndio no Edifício Joelma 

PorLucyanne Mano 

Mal acordara para mais um dia de trabalho, a cidade de 
São Paulo parou naquela sexta-feira para acompanhar um dos 
mais terríveis episódios de sua história. Um incêndio destruiu 
18 dos 25 andares do moderno e imponente Edifício Joelma, 
onde se encontravam mais de mil pessoas, entre funcionários 
e visitantes. O fogo começou pouco antes das nove horas da 
manhã no 12° andar e seguiu invadindo os andares superiores, 
obrigando as pessoas a fugirem para o terraço. Em menos 
de meia hora, as labaredas já alcançavam o último andar do 
prédio. Num ato de desespero extremo, algumas pessoas 
atiravam-se do alto do edifício. 

Lá embaixo, uma multidão aglomerada nos arredores do 

edifício acompanhava tudo, aparentando não acreditar no que 
testemunhava: O Joelma ardia completamente em chamas. 
Solidários, muitos pediam calma através de mensagens im- 
provisadas escritas em faixas ou rabiscadas no asfalto. Outros 
se apresentavam para ajudar os bombeiros. Contudo, a densa 
fumaça, o calor infernal, o difícil acesso ao local e a limitação 
dos equipamentos comprometeram o controle do fogo e o 
resgate das vítimas. 

Um dos momentos mais emocionantes foi o salvamento 
de uma criança de pouco mais de um ano. Sua mãe saltou 
para a morte do 15° andar, mas abraçou-se com ela, e acabou 
protegendo-a do impacto da queda. 

Além das mortes em conseqüência das quedas, vários 
corpos carbonizados foram encontrados nas dependências do 

prédio. Houve ainda mortes por asfixia. Ao final da operação 
de resgate, o número de feridos ultrapassava 500 pessoas, 
entre as quais contabilizava-se quase 200 vitimas fatais. 

Socorro e prevenção insuficientes 
A catastrófica experiência de incêndio de gigantescas 

proporções envolvendo construções novas com modernos 
sistemas de segurança marcou a rotina paulistana no inicio 
dos anos 70. Mal a opinião pública arquivava com emoção o 
desastroso caso no Andraus (1972), o fogo irrompia no Joel- 
ma, em decorrência de um curto-circuito em um equipamento 
de ar-condicionado. E reacendia-se também uma polêmica. 
Evidenciava-se a urgência em rever, além das deficiências da 
Corporação dos Bombeiros, a legislação preventiva em vigor, 
regida ainda por um Código de Obras dos anos 30. 

SmgMkk na êxuite 

Por Ramsés da Silva Mesquita Maciel 

Devido ao acontecimento fatídico do fim de semana pas- 
sado numa boate na cidade de Santa Maria - RS, pedimos 
permissão aos nossos leitores para publicar uma mensagem 
espirita a fim de lançar luz sobre fatos trágicos como este, 
tendo em vista a misericórdia, a justiça e a bondade divina. 

"Naquela noite, da época recuada de 177, o "concilium" de 
Lião regurgitava de povo. 

Não se tratava de nenhuma das assembléias tradicionais 
da Gália, junto ao altar do Imperador, e sim de compacto 
ajuntamento. 

Marco Aurélio reinava piedoso e, embora não houvesse 
lavrado qualquer rescrito em prejuízo maior dos cristãos, per- 
mitira que se aplicassem na cidade, com o máximo rigor, todas 
as leis existentes contra eles. 

A matança, por isso, perdurava terrível. 
Ninguém examinava necessidades ou condições. Mulheres 

e crianças, velhos e doente, tanto quanto homens válidos e 
personalidades prestigiosas, que se declarassem fiéis ao Na- 
zareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. 

Através do espesso casario, a montante da confluência 
do Ródano e do Saône, multiplicavam-se prisões, e no sopé 
da encosta, mais tarde conhecida como colina de Fourviére, 
improvisara-se grande circo, levantando-se altas paliçadas em 
torno de enorme arena. 

As pessoas representativas do mundo lionês eram sacrifi- 
cadas no lar ou barbaramente espancadas no campo, envian- 
do-se os desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de 
escravos, ao regozijo público. 

As feras pareciam agora entorpecidas, após massacrarem 
milhares de vítimas, nas mandibulas sanguinolentas. Em razão 
disso, inventavam-se tormentos novos. 

Verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. 
Senhoras cultas e meninas ingênuas eram desrespeita- 

das antes que lhes decepassem a cabeça, anciães indefesos 
viam-se chicoteados até a morte. Meninos apartados do reduto 
familiar eram vendidos a mercadores em trânsito, para servi- 
rem de alimáhas domésticas em províncias distantes, e nobres 
senhores tombavam assassinados nas próprias vinhas. 

Mais de vinte mil pessoas já haviam sido mortas. 
* 

Naquela noite, a que acima nos referimos, anunciou-se 
para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, famoso cabo 
de guerra, que desfrutava atenções especiais do Imperador 
por se haver distinguido contra a usurpação do general Avídio 
Cássio, e que se inclinava agora a merecido repouso. 

Imaginaram-se, para logo, comemorações a caráter. 
Por esse motivo, enquanto lá fora se acotovelavam gladia- 

dores e jograis, o patrício Álcio Plancus, que se dizia descen- 
dente do fundador da cidade, presidia a reunião, a pedido do 
Propretor, programando os festejos. 

-Além das saudações, diante dos carros que chegarão de 
Viena - dizia, algo tocado pelo vinho abundante -, é preciso 
que o circo nos dê alguma cena de exceção... O lutador Setí- 
mio poderia arregimentar os melhores homens; contudo, não 
bastaria renovar o quadro de atletas... 

-A equipe de dançarinas nunca esteve melhor - aventou 
Caio Marcelino, antigo legionário da Bretanha que se enrique- 
cera no saque. 

- Sim, sim... - concordou Álcio - instruiremos Musõnia para 
que os bailados permaneçam à altura... 

- Providenciaremos um encontro de auroques - lembrou 
Pérsio Niger. 

-Auroques! Auroques!... - clamou a turba em aprovação. 
- Excelente lembrança! - falou Plancus em voz mais alta 

- mas, em consideração ao visitante, é imperioso acrescentar 
alguma novidade que Roma não conheça... 

Um grito horrível nasceu da assembléia; 
- Cristãos às feras! Cristãos às feras! 
Asserenado o vozerio, tornou o chefe do conselho: 
- Isso não constitui novidade! E há circunstâncias desfa- 

voráveis. Os leões recém-chegados da África estão preguiço- 
sos... 

Sorriu com malícia e chasqueou: 
- Claro que surpreenderam, nos últimos dias, tentações e 

viandas que o próprio Lúculo jamais encontrou no conforto de 
sua casa... 

Depois das gargalhadas gerais, Álcio continuou, irônico: 
- Ouvi, porém, alguns companheiros, ainda hoje, e apre- 

sentaremos um plano que espero que resulte certo. Pode- 
ríamos reunir, nesta noite, aproximadamente mil crianças e 
mulheres cristãs, guardando-as nos cárceres... E, amanhã, 
coroando as homenagens, ajuntá-las-emos na arena, molhada 
de resinas e devidamente cercada de farpas embebidas em 
óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação das 
mais fortes. Depois de mostradas festivamente em público, 
incendiaremos toda a área, deitando sobre elas os velhos 
cavalos que já não sirvam aos nossos jogos... Realmente, 
as chamas e as patas dos animais formarão muitos lances 
inéditos... 

- Muito bem! Muito bem! - reuniu a multidão, de ponta a 
ponta do átrio. 

- Urge o tempo - gritou Plancus - e precisamos do concur- 
so de todos... Não possuímos guardas suficientes. 

E erguendo ainda mais o tom de voz: 
- Levante a mão direita quem esteja disposto a cooperar. 
Centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, 

mostraram destra ao alto, aplaudindo em delírio. 
Encorajado pelo entusiasmo geral, e desejando distribuir a 

tarefa com todos os voluntários, o dirigente da noite enunciou, 
sarcástico e inflexível: 

- Cada um de nós traga um... Essas pragas jazem escon- 
didas por toda a parte... Caçá-las e exterminá-las é o serviço 
da hora... 

Durante a noite inteira, mais de mil pessoas, ávidas 
de crueldade, vasculharam residências humildes e, no dia 
subsequente, ao Sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e 
criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetácu- 
lo, encontraram a morte, queimadas nas chamas alteadas ao 
sopro do vento, ou despedaçadas pelos cavalos em correria. 

* 

Quase dezoito séculos passaram sobre o tenebroso acon- 
tecimento... Entretanto, a justiça da Lei, através da reencar- 
nação, reaproximou todos os responsáveis, que, em diversas 
posições de idade física, se reuniram de novo para dolorosa 
expiaçâo, a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de 
Niterói, em comovedora tragédia num circo." 

Fonte: Cartas e Crônicas - Cap. 6 "Tragédia no Circo" 
- Espírito Irmão X/ Humberto de Campos - Médium Chico 
Xavier - Editora FEB 
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►MARANHÃO 

Terceiro maior produtor de arroz do Brasil 

De acordo com o quarto levantamento da 
Companhia Nacional de Abastecimen- 
to (Conab), o Maranhão manterá, du- 

rante a safra 2012/2013, a posição de terceiro 
maior produtor de arroz do Brasil. A previsão 
é de que sejam colhidas este ano, 685.400 to- 
neladas de grãos, representando um aumento 
de 46,5% em relação à safra 2011/2012. 

O secretário de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Cláudio Azevedo, informou 
que apesar da redução de 37% na produção, 
comparada à safra 2010/2011, o Maranhão 
produziu 467,7 mil toneladas de arroz na sa- 
fra passada. "A estiagem prejudicou bastante 
a produção. As pesquisas de campo aponta- 
vam que o Maranhão ficaria em quarto lugar, 
perdendo a posição para o estado do Mato 
Grosso, mas após a finalização da colheita, os 
números mostraram que produzimos 6,4 mil 
toneladas a mais que o Mato Grosso", disse 
Cláudio Azevedo. 

Apesar dos números otimistas divulga- 
dos pela Conab, Cláudio Azevedo alerta que 
existe a possibilidade de perda de parte des- 
sa produção, em conseqüência das poucas 
chuvas que estão caindo em algumas regiões 
do Maranhão, como é o caso das regionais de 
Zé Doca e Viana. "O Governo do Estado dis- 
tribuiu para a safra deste ano, 605 toneladas 
de sementes de arroz e soubemos de relatos 
de alguns produtores que estão aguardando 
a chegada das chuvas para iniciar o plantio", 
informou. 

Este ano está previsto um aumento de 
cerca de 5 mil hectares na área de plantio 
de arroz no Maranhão. Um dos motivos para 
elevar a produção é a produtividade, que no 

ano passado ficou na média de 1.098 kg/ha e 
agora, na safra 2012/2013, pode atingir 1.598 
kg/ha. 

Os dez maiores produtores de arroz no 
estado são os municípios de Santa Luzia, 
Grajaú, Barra do Corda, Arari, Bom Jesus das 
Selvas, Mirador, Tuntum, Vitória do Mearim, 
São Domingos do Maranhão e Colinas. 

No Brasil, a estimativa é de que haja uma 
colheita de cerca de 12,1 milhões de tonela- 
das do grão, um crescimento de apenas 4% 
em relação à safra do ano passado. 

O Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
respondem por 75% da produção nacional de 
arroz. A previsão é de que o estado gaúcho 
produza, aproximadamente, 7,7 milhões de to- 
neladas de arroz. Santa Catarina é o segundo 
colocado, com uma previsão de colheita de 1 
milhão de toneladas. 

SEMENTES 
O Programa Viva Sementes distribuiu as 

sementes de arroz a 60.500 agricultores, in- 
cluindo áreas quilombolas, indígenas e de 
assentamentos rurais. Também foram distri- 
buídas 900 toneladas de sementes de milho, 
além das sementes de hortaliças, que já estão 
sendo entregues aos agricultores. 

As sementes são um dos principais insu- 
mos na agricultura. E também um dos mais 
caros, impossibilitando muitos agricultores fa- 
miliares de terem acesso a ela, tendo como 
alternativa a utilização de grãos de safras an- 
teriores, que possuem baixo teor de germina- 
ção. "O dinheiro que eu ia gastar comprando 
um pouquinho de semente eu usei para pagar 
as despesas de casa", contou a agricultora 

Maranhão é responsável por cerca de 65% da produção de 

Maria Alice Marques de Sousa, da Associa- 
ção dos Produtores Rurais da Vila São Rai- 
mundo I, localizada no município de Zé Doca. 

Ela disse que recebeu 10 quilos de semen- 
tes de milho e cinco quilos de sementes de 
arroz e que o marido, Manoel Farias dos San- 
tos, iniciou o plantio de arroz desde a semana 
passada. "Todo o milho já foi plantado e espe- 
ramos terminar o plantio do arroz até o dia 5 
de fevereiro", contou ela. 

Já na região de Imperatriz, a colheita do 
arroz plantado por cerca de 1.800 famílias que 
receberam 18 toneladas de sementes do grão 
está prevista para iniciar a partir do mês de 

arroz da Região Nordeste (Fotos/Vitória Castro) 

março. "Toda a área está plantada e não es- 
tamos tendo problemas com chuvas, que aqui 
estão regulares", informou o gestor da Agên- 
cia de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural da Agerp de Imperatriz, José Ribamar 
Araújo da Silva. 

A Agerp, que é um órgão vinculado à Se- 
cretaria de Desenvolvimento Social e Agricul- 
tura Familiar (Sedes), é responsável, junta- 
mente com os sindicatos e associações, pela 
distribuição das sementes junto aos produ- 
tores. O órgão estadual desempenha ainda 
a função de prestar assistência técnica aos 
agricultores maranhenses. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE UCITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N". 002/2013-CPL.A Comissão Pormanonto do Licitação - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La Ro- 
cque/MA toma público que realizará licitação em opigrafo na seguinte forma: OBJETO: Contratação de empresa comercial para aquisição do Suprimentos 
do Informática, para atendor as necessidades das Secretarias Municipais do Senador La Rocquo - MA. MODALIDADE; Aquisição por menor preço global. 
Data do abertura: 19 do Fevereiro do 2013, às 11:00 horas. LOCAL: Sala do Reunião da CPL, no setor do licitações da Prefeitura Municipal, localizada à 
Travessa Rui Barbosa Esq. c/ Rua Rosalves de Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o edital o seus anexos 
mediante o pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal no valor do R$ 50,00(cinqücnta reais), estando disponível para atendimento om 
dias úteis, das 08:00 ás 12:00 horas, no setor de licitações da prefeitura.Senador La Rocquo (MA), 28 do Janeiro do 2013. HELEN CAROLINE N. DA 
SILVA - Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE UCITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N». 003/2013-CPL.A Comissão Permanente do Ucitaçâo - CPL da Prefeitura Municipal de Senador La 
Rocquo/MA torna público que realizará licitação om epígrafe na seguinte forma: OBJETO: Contratação do omprosa comercial para Aquisição/Confecção 
do Materiais Gráficos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Senador La Rocque - MA. MODAUDADE: Contratação por monor 
preço global. Data de abertura: 19 de Fevereiro do 2013, ás 14:00 horas. LOCAL: Sala do Reunião da CPL, no setor de licitações da Prefeitura Municipal, 
localizada á Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves de Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL Os interessados poderão adquirir o odital o seus 
anexos mediante o pagamento do DAM - Documento de Arrecadação Municipal no valor de RS 50,00(cinqüonta reais), estando disponível para atendimento 
em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, no setor do licitações da profeitura.Sonador La Rocque (MA), 28 do Janeiro do 2013. HELEN CAROLINE N. DA 
SILVA - Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE UCITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N0. 004/2013-CPL.A Comissão Pormanonto do Ucitaçâo - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La 
Rocque/MA torna público quo realizará licitação om opigrafo na seguinte forma: OBJETO: Contratação de omprosa comercial para Aquisição do Medica- 
mentos de uso geral, Material do Consumo Hospitalar, Material Laboratorial o Material Odonlologico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
do Saúde do Senador La Rocquo - MA. MODALIDADE: Aquisição por monor preço global por Anexo. Data do abertura: 19 do Fevereiro do 2013, às 16:00 
horas. LOCAL: Sala de Reunião da CPL no setor do licitações da Prefeitura Municipal, localizada à Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves de Alencar, 
s/n, Centro, AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o odital o seus anexos mediante o pagamento do DAM - Documento do Arrecadação 
Municipal no valor de R$ 50,00(cinqüonta. reais), estando disponivel para atendimento om dias útois, das 08,00 às 12:00 horas, no setor de licitações da 
prefeitura.Senador La Rocquo (MA), 28 do Janeiro de 2013. HELEN CAROUNE N, DA SILVA - Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE UCITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2013-CPLA Comissão Pormanonto do Licitação - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La Ro- 
cque/MA toma público quo realizará licitação om epígrafe na seguinte forma: OBJETO; Contratação do omprosa comercial para Aquisição do Medicamentos 
de uso geral (Específicos da Farmácia Básica), para atendor as necessidades da Secretaria Municipal do Saúde do Senador La Rocquo - MA. MODAUDA- 
DE: Aquisição por menor preço global. Data do abertura: 20 do Fcvoroiro do 2013, às 09:00 horas. LOCAL: Sala do Reunião da CPL, no sotor do licitações 
da Prefeitura Municipal, localizada à Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves do Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados podorâo 
adquirir o odital o seus anexos mediante o pagamento de DAM - Documento do Arrecadação Municipal no valor de R$ 50,00(cinqüonta reais), estando 
disponivel para atendimento om dias úteis, das 08:00 ás 12:00 horas, no setor do licitações da prefeitura.Senador La Rocquo (MA), 28 de Janeiro do 2013. 
HELEN CAROLINE N. DA SILVA - Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE UCITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N°. 006/2013-CPL. A Comissão Permanente do Licitação - CPL da Prefeitura Municipal do Senador Ia 
Rocquo/MA toma público quo realizará licitação em epígrafe na seguinte forma: OBJETO: Contratação de omprosa comercial para Aquisição do Material 
de Limpeza, Higiene e Conservação para atendor as necessidades das Secretarias Municipais do Senador La Rocquo - MA. MODALIDADE; Aquisição 
por menor preço global. Data do abertura: 20 do Fevereiro do 2013, às 11:00 horas. LOCAL: Sala do Reunião da CPL, no sotor do licitações da Prefeitura 
Municipal, localizada á Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves do Alencar, s/n. Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir 
o edital e seus anexos mediante o pagamento do DAM - Documento do Arrecadação Municipal no valor do R$ 50,00(cinqüenta reais), estando disponível 
para atendimento om dias úteis, das 08:00 ás 12:00 horas, no setor do licitações da profeitura.SENADOR LAROCQUE-MA, 28 do Janeiro do 2013. HELEN 
CAROLINE N. DA SILVA - Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE UCITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N". 007/2013-CPL A Comissão Pormanonto do Ucitaçâo - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La 
Rocque/MA toma público quo realizará licitação em opigrafo na seguinte forma: OBJETO; Contratação do omprosa comercial para aquisição do Materiais 
do Expediente e Escolar, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Senador La Rocquo - MA. MODALIDADE: Aquisição por menor 
preço global. Data de abertura: 20 do Fevereiro de 2013, às 14:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da CPL, no sotor do licitações da Prefeitura Municipal, 
localizada á Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves de Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL Os interessados poderão adquirir o edital e seus 
anexos mediante o pagamento de DAM - Documento de Arrecadação Municipal no valor de R$ 50,00(cinqücnta reais), estando disponivel para atendimento 
em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, no sotor do licitações da profeitura.SENADOR LA ROCQUE-MA, 28 do Janeiro do 2013. HELEN CAROLINE N. 
DA SILVA - Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 

AVISO DE UCITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N". 008/2013-CPLA Comissão Permanente do Ucitaçâo - CPL da zProfoitura Municipal do Senador la Ro- 
cquo/MA toma público quo realizará licitação em epígrafe na seguinte forma: OBJETO: Contratação do empresa comercial para Locação do Veículos, para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Senador La Rocquo - Ma, MODALIDADE: Contratação por monor preço global. Data do abertura: 
20 de Fevereiro do 2013, às 16:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da CPL, no sotor do licitações da Prefeitura Municipal, localizada á Travessa Rui Barbosa 
Esq. d Rua Rosalves de Alencar, s/n, Centra. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o odital o seus anexos mediante o pagamento 
de DAM - Documento do Arrecadação Municipal no valor do R$ 50,00(cinqüonta reais), estando disponivel para atendimento om dias útois, das 08:00 ás 
12:00 horas, no setor de licitações da profeitura.Sonador La Rocquo (MA), 28 de Janeiro do 2013. HELEN CAROLINE N. DA SILVA - Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 

AVISO DE UCITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N". 009/2013-CPL.A Comissão Permanente do Ucitaçâo - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La 
Rocque/MA toma público que realizará licitação om epígrafe na seguinte forma: OBJETO: Contratação de omprosa comercial para Locação do Máquinas 
Pesados, para atendor as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura do Município do Senador La Rocquo - MA. MODALIDADE: Contratação 
por menor preço global. Data do abertura: 21 de Fevereiro do 2013, ás 08:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da CPL. no sotor de licitações da Profoitura 
Municipal, localizada á Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves do Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir 
o edital e seus anexos mediante o pagamento de DAM - Documento do Arrecadação Municipal no valor de RS 5Q,00(cinqüonta reais), estando disponível 
para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, no sotor do licitações da prefeitura.Senador La Rocque (MA), 28 do Janeiro de 2013. HELEN 
CAROUNE N. DA SILVA - Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N0. 010/2013-CPL.A Comissão Permanente do Ucitaçâo - CPL da Prefeitura Municipal de Senador La 
Rocque/MA toma público quo realizará licitação om epígrafe na seguinte forma: OBJETO: Contratação do empresa comercial para Aquisição do Material do 
Construção e Elétricos em Geral, para atender as necessidades do Município do Senador La Rocque - MA. MODALIDADE: Aquisição por monor preço glo- 
bal por Anexo Data do abertura: 21 de Fevereiro de 2013, às 10:00 horas. LOCAL: Sala do Reunião da CPL, no sotor do licitações da Prefeitura Municipal, 
localizada à Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves do Alencar, s/n. Contra, AQUISIÇÃO DO EDITAL; Os interessados poderão adquirir o odital o seus 
anexos mediante o pagamento do DAM - Documento do Arrecadação Municipal no valor de R$ 50,00(cinqüenta reais), estando disponivel para atendimento 
em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, no setor do licitações da prefeitura.Senador La Rocque (MA), 28 do Janeiro do 2013. HELEN CAROLINE N. DA 
SILVA - Presidente da CPL,   

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE UCITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N0. 001/2013-CPLA Comissão Permanente do Ucitaçâo - CPL da Prefeitura Municipal do Senador la 
Rocquo/MA toma público quo realizará licitação om opigrafo na seguinte forma; OBJETO: Contratação do empresa para fomecimonto do combustível na 
bomba - óleo diosol o gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículos quo sorvem á Municipalidade, sondo 170.000 litros do Óleo Diesel comum, 
o 95.000 litros do Gasolina comum. MODAUDADE; Aquisição por menor preço global por Anexo. Data do abertura: 19 do Fevereiro do 2013, ás 09:00 horas. 
LOCAL; Sala do Reunião da CPL no sotor de licitações da Prefeitura Municipal, localizada á Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves do Alencar, s/n, 
Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o odital o seus anexos mediante o pagamento do DAM - Documento do Arrecadação 
Municipal no valor do R$ 60,00(cinqüonta reais), estando disponível para atendimento om dias útois, das 08:00 às 12:00 horas, no sotor do licitações da 
profoitura.Sonador La Rocquo (MA), 28 do Janeiro de 2013.HELEN CAROUNE N. DA SILVA- Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N°. 011/2013-CPL.A Comissão Permanente do Licitação - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La Roc- 
quo/MA torna público que realizará licitação om opigrafo na seguinte forma: OBJETO: Contratação do empresa para as Obras do Recuperação do diversas 
Estradas Vicinais, no Município do Senador La Rocquo/MA. MODALIDADE: Contratação por monor preço global. Data do abertura: 21 do Fevereiro do 2013, 
ás 12:00 horas. LOCAL: Sala do Reunião da CPL, no sotor do licitações da Prefeitura Municipal, localizada á Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves 
de Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o edital o seus anexos mediante o pagamento do DAM - Documento 
do Arrecadação Municipal no valor do RS 50,00(cinqüonla reais), estando disponível para atendimento om dias útois, das 08:00 às 12:00 horas, no setor do 
licitações da prefeitura.Senador La Rocquo (MA), 28 do Janeira do 2013. HELEN CAROLINE N. DA SILVA - Prosidonto da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N0. 012/2013-CPL.A Comissão Pormanonto de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La 
Rocquo/MA torna público quo realizará licitação cm opigrafo na seguinte forma: OBJETO: Aquisição do gêneros alimonticios destinados à Merenda Escolar 
para as Unidades do Ensino do Município de Senador La Rocquo/MA. MODALIDADE: Aquisição por monor preço global. Data do abertura: 21 do Fevereiro 
do 2013, às 14:00 horas. LOCAL Sala do Reunião da CPL. no sotor do licitações da Prefeitura Municipal, localizada á Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua 
Rosalves do Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL; Os interessados podorâo adquirir o odital o seus anexos mediante o pagamento do DAM - Do- 
cumento do Arrecadação Municipal no valor do R$ 50,00(cinqüonta reais), estando disponível para atendimento cm dias útois. das 08:00 às 12:00 horas, no 
setor de licitações da profeitura.Sonador La Rocquo (MA), 28 do Janeiro de 2013. HELEN CAROUNE N. DA SILVA - Prosidonto da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N0. 013/2013-CPL.A Comissão Pormanonto do Licitação - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La Roc- 
quo/MA toma público quo realizará licitação om epígrafe na seguinte forma: OBJETO; Contratação do empresa comercial para Aquisição do Material Básico 
do Construção, para atender as necessidades do Município do Senador La Rocque - MA. MODALIDADE: Aquisição por monor preço global. Data do aber- 
tura: 21 do Fevereiro do 2013, às 16:00 horas. LOCAL: Sala do Reunião da CPL, no sotor do licitações da Prefeitura Municipal, localizada à Travessa Rui 
Barbosa Esq. d Rua Rosalves de Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o odital o seus anexos mediante o paga- 
mento do DAM - Documento do Arrecadação Municipal no valor do R$ 50,00(cinqüonta reais), estando disponível para atendimento om dias útois, das 08:00 
às 12:00 horas, no setor do licitações da profoitura.Sonador I a Rocquo (MA), 28 do Janeiro do 2013, HELEN CAROUNE N. DA SILVA - Prosidonto da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N0. 014/2013-CPL.A Comissão Pormanonto do Licitação - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La 
Rocquo/MA toma público quo realizará licitação em opigrafo na seguinte forma: OBJETO: contratação empresa especializada no fornecimento do peças 
automotivas originais o realização serviços mecânicos especializados diversos, nos veículos o máquinas desta municipalidade do uso exclusivo do Poder 
Executivo, para todo o exercido 2013. MODALIDADE: MAIOR DESCONTO OFERECIDO PARA PEÇAS POR VEÍCULO E MENOR PREÇO POR HORA 
DE SERVIÇO, fracionado por LOTES,, Data do abertura: 22 do Fevereiro de 2013, às 08:00 horas. LOCAL Sala do Reunião da CPL, no sotor do lidtaçõcs 
da Prefeitura Municipal, localizada à Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves de Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados podorâo 
adquirir o edital e seus anexos mediante o pagamento do DAM - Documento do Arrecadação Municipal no valor do R$ 50,00(dnqüonta reais), estando 
disponível para atendimento em dias útois, das 08:00 às 12:00 horas, no sotor do licitações da profoitura.Sonador La Rocquo (MA), 28 de Janeiro do 2013. 
HELEN CAROLINE N. DA SILVA - Prosidonto da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N". 015/2013-CPL.A Comissão Pormanonto do Ucitaçâo - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La 
Rocquo/MA toma público quo realizará licitação em epígrafe na seguinte forma: OBJETO: Contratação do empresa comercial para Aquisição do Carteiras o 
Móveis Escolares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Educação do Município do Senador la Rocquo - MA. MODALIDADE: Aquisição 
por menor preço global. Data do abertura: 22 do Fevereiro de 2013, ás 10:00 horas. LOCAL: Sala do Reunião da CPL. no sotor do licitações da Prefeitura 
Municipal, localizada á Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves do Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir 
o edital o seus anexos mediante o pagamento de DAM - Documento do Arrecadação Municipal no valor do RS 5Q,CC(cinqüonta reais), estando disponível 
para atendimento om dias útois, das 08:00 às 12:00 horas, no sotor do licitações da profoitura.Sonador La Rocquo (MA), 28 do Janeiro de 2013. HELEN 
CAROLINE N, DA SILVA - Presidente da CPL. • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 
ATOAVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N0. 016/2013-CPLA Comissão Pormanonto do Licitação - CPL da Prefeitura Municipal do Senador 
La Rocque/MA torna público que realizará licitação em opigrafo na seguinte forma; OBJETO: Aquisição do Gõnoros Alimonticios, destinados a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, para fornecimento as crianças e adolescentes assistidos pelos programas sociais do município PETI, AAC o CMAS. MO- 
DALIDADE: Aquisição por monor preço global. Data do abertura: 22 do Fevereiro do 2013, ás 12:00 horas. LOCAL: Sala do Reunião da CPL, no setor do 
licitações da Prefeitura Municipal, localizada á Travessa Rui Barbosa Esq, d Rua Rosalves do Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessa- 
dos poderão adquirir o odital o seus anexos mediante o pagamento do DAM - Documento do Arrecadação Municipal no valor do RS 50,00(cinqúonta reais), 
estando disponível para atendimento om dias útois, das 08:00 às 12:00 horas, no sotor do licitações da profoitura.Sonador La Rocquo (MA), 28 do Janeiro 
do 2013, HELEN CAROLINE N. DA SILVA - Prosidonto da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N°. 017/2013-CPL.A Comissão Pormanonto do Licitação - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La 
Rocquo/MA toma público que realizará licitação em opigrafo na seguinte forma: OBJETO: Contratação de empresa comercial para aquisição do Gõnoros 
Alimentícios, perecíveis o não perecíveis, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Senador la Rocquo - MA.. MODAUDADE: Aquisição 
por monor preço global. Data do abertura: 22 do Fevereiro do 2013, às 14:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da CPL, no setor do licitações da Prefeitura 
Municipal, localizada á Travessa Rui Barbosa Esq. d Rua Rosalves do Alencar, s/n. Centro, AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados podorâo adquirir 
o odital o seus anexos mediante o pagamento do DAM - Documento do Arrecadação Municipal no valor do R$ 50,00{cinqüonta reais), estando disponível 
para atendimento em dias útois, das 08.00 às 12:00 horas, no sotor do licitações da profoitura.Sonador La Rocque (MA), 28 do Janeiro do 7013. HELEN 
CAROLINE N, DA SILVA - Prosidonto da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE - MA 

AVISO DE UCITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS N". 018/2013-CPL.A Comissão Pormanonto do Ucitaçâo - CPL da Prefeitura Municipal do Senador La 
Rocquo/MA toma público quo realizará licitação om opigrafo na seguinte forma: OBJETO: Contratação do empresa comercial para a prestação do serviços 
de Limpeza das vias públicas e coleta do lixo urbano, domiciliar e hospitalar. MODALIDADE: Contratação por menor preço global. Data do abertura: 7? do 
Fevereiro do 2013, ás 16:00 horas, LOCAL: Sala do Reunião da CPL, no sotor do licitações da Prefeitura Municipal, localizada à Travessa Rui Barbosa 
Esq, d Rua Rosalves do Alencar, s/n, Centro. AQUISIÇÃO DO EDITAL; Os interessados poderão adquirir o odital o seus anexos mediante o pagamento 
do DAM - Documento do Arrecadação Municipal no valor do RS 50,00(cinqüonta reais), estando disponível para atendimento om dias úte s. das 08 CC as 
17:00 horas, no setor de licitações da profeitura.Scnador La Rocque (MA), 78 do Janoiro do 7013. HELEN CAROUNE. N, DA SILVA - Pros dontc oa CPL. 
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ECONOMIA 

Pouco 'trabalho' para muito emprego 

A indústria pagou um alto preço ao país 
em 2012. O setor entregou para os "concor- 
rentes" do comércio e dos serviços as ale- 
grias de um bom ano ao não conseguir cres- 
cer e ganhar competitividade, mesmo com 
todos os estímulos gerados pelo governo. 

Segundo o IBGE, a produção industrial 
caiu 2,7% no ano passado. Tão ruim quanto 
o próprio resultado é a evolução do setor nos 
últimos anos. Em 2009, reflexo da crise do 
ano anterior, a queda foi de 7,4%. Em 2010, a 
expansão foi de 10,5%, caindo para mingua- 
dos 0,4% em 2011. Podemos quase dizer que 
a indústria brasileira está sofrendo de bipola- 
ridade, o que não é nada bom. 

"A produtividade está estagnada num ní- 
vel muito baixo. E ela tem sido responsável 
indiretamente pela fraca geração de empre- 
gos na indústria e na construção civil. Quan- 
do conjuga produtividade baixa com falta de 
mão de obra, o custo unitário por trabalhador 
explode. As empresas estão sendo obriga- 

das a bancar esse custo unitário com o lucro. 
Sem lucro, não tem dinheiro para investir e 
inovar", diz o professor, sociólogo e especia- 
lista em relações do Trabalho, José Pastore. 

Emprego e produção têm uma forte corre- 
lação em economia. Mo Brasil, essa interde- 
pendência anda meio distorcida, já que temos 
desemprego muito baixo e economia fraca. 
Outro indicador que ratifica essa realidade é 
a diferença entre o crescimento da renda e da 
produtividade. No nosso caso, a primeira tem 
crescido mais do que a segunda. 

"A produtividade vai ficar adormecida no 
pais enquanto esse quadro da economia 
não mudar. Não é possível falar em salto de 
produtividade em seis meses ou um ano. A 
concorrência lá fora é selvagem, feroz. A in- 
dústria brasileira não está em condições de 
compelir com quase nada. Eu vejo 4,6% de 
desemprego e fico com uma vontade louca 
para comemorar, mas não tenho coragem 
porque o quadro econômico atrás da gera- 

ção do emprego não está favorável", afirma 
Pastore. 

O professor cita dados sobre os índices 
de ganhos de produtividade em outros países 
em comparação com o Brasil para corroborar 
sua tese sobre a fragilidade da competitivi- 
dade da indústria brasileira. De acordo com 
José Pastore, no período entre 2001 e 2011, 
o ganho de produtividade foi de 26% no Bra- 
sil. Na Coréia, no mesmo período, foi de 76%; 
e na China, de 93%. 

Para dar mais um empurrãozinho (para 
baixo), a balança comercial brasileira registra 
o pior resultado dos últimos 20 anos. Reflexo 
do dólar mais barato, da renda maior e de um 
apetite de consumo que não se satisfaz com 
o produto nacional. 

A economia vai ter dificuldades de encon- 
trar o tão sonhado caminho do crescimento 
sustentável enquanto tivermos mais emprego 
do que "trabalho" para fazer, o que em econo- 
mês se chama produção. 

- 
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Em janeiro, balança comercial tem pior resultado mensal em 20 anos 

As importações superaram as exporta- 
ções, resultando em déficit comercial, em 
US$ 4 bilhões no mês de janeiro de 2013, se- 
gundo informações divulgadas nesta sexta- 
-feira (1o) pelo Ministério do Desenvolvimen- 
to, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

Trata-se do pior resultado mensal, para 
todos os meses, desde o início da série histó- 
rica disponibilizado pelo MDIC, em janeiro de 
1993. Até o momento, o maior déficit comer- 
cial para um mês fechado havia sido registra- 
do em dezembro de 1996 (US$ 1,78 bilhão). 

Além de ser o pior resultado mensal em 
20 anos, o saldo negativo de janeiro deste 
ano mais do que triplicou frente a igual perí- 
odo de 2012, quando foi registrado um déficit 
comercial de US$ 1,3 bilhão. 

A secretária de Comércio Exterior do Mi- 
nistério do Desenvolvimento, Tatiana Praze- 
res, avaliou que o déficit comercial de janeiro 
é "expressivo". Segundo ela, o principal fator 
para o alto valor do resultado negativo está 
relacionado com o atraso na contabilização 

de importações de combustíveis e deriva- 
dos pela Petrobras. Somente em janeiro, o 
impacto foi de US$ 1,6 bilhão no aumento 
do déficit. Outros US$ 2,9 bilhões ainda in- 
gressarão nos próximos meses, totalizando 
o valor de US$ 4,5 bilhões de importações 
de 2012 que serão contabilizadas neste ano. 

Exportações e importações 
Em janeiro, as exportações somaram 

US$ 15,96 bilhões, com média diária de US$ 
725 milhões, enquanto as compras do ex- 
terior totalizaram US$ 20 bilhões (média de 
US$ 909 milhões por dia útil). 

Segundo o Ministério do Desenvolvimen- 
to, as importações bateram recorde para me- 
ses de janeiro. Em relação a janeiro de 2012, 
as vendas externas tiveram queda de 1,1% e 
as importações avançaram 14,6%, de acordo 
com dados do governo federal. 

Resultado do ano de 2012 
Em todo o ano de 2012, o superávit da ba- 

lança comercial brasileira somou US$ 19,43 
bilhões, o menor saldo positivo em dez anos. 

Com isso, o superávit da balança comercial 
registrou queda de 34,7% em relação ao ano 
de 2011, quando o superávit totalizou US$ 
29,79 bilhões. 

EXPECTATIVA PARA 2013 

Para 2013, ano que ainda será influen- 
ciado pelos efeitos da crise financeira inter- 
nacional e pela concorrência acirrada pelos 
mercados que ainda registram crescimento 
econômico - como é o caso do Brasil -, os 
economistas dos bancos acreditam que o va- 
lor do superávit da balança comercial (expor- 
tações menos importações) registrará nova 
queda, atingindo cerca de US$ 16,75 bilhões. 

O Banco Central, por sua vez, projeta um 
superávit da balança comercial de US$ 17 bi- 
lhões para 2013, com exportações de US$ 
268 bilhões e importações de US$ 251 bi- 
lhões. Já a Confederação Nacional da Indús- 
tria (CNI) prevê um saldo comercial positivo 
de US$ 18,1 bilhões neste ano. 

EDUCAÇÃO 

Número de contratos do Fies cresceu U0% no último ano 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), do Ministério da Educação, 
fechou mais de 368 mil contratos em 2012, se- 
gundo levantamento divulgado pelo MEC nesta 
sexta-feira (1o). De acordo com os dados da 
pasta, o número de contratos aumentou 140% 
entre 2011 e o ano passado. 

Ainda segundo o MEC. todos os estados e 
o Distrito Federal viram aumentar seu número 
absoluto de contratos firmados. São Paulo teve 
um crescimento de 255% e foi de 27,7 mil con- 
tratos firmados em 2011 para 98,7 mil contratos 

assinados em 2012. 
Três dos quatro estados com o maior núme- 

ro absoluto de contratos estão no Sudeste: São 
Paulo, Minas Gerais, com 45,8 mil contratos, 
e Rio de Janeiro, com 20,8 mil. Bahia também 
está na lista, com 23,9 mil contratos firmados 
no ano passado. 

Entenda o Fies 
O Fies é uma opção para os jovens que 

sonham em cursar o ensino superior, mas não 
têm dinheiro para arcar com as despesas de 
mensalidade. Estudantes com renda familiar 

mensal de até 20 salários mínimos podem se 
inscrever no programa de financiamento do Mi- 
nistério da Educação. A lista completa das insti- 
tuições está no site oficial do fundo. 

Para se habilitar ao Fies, os estudantes 
devem se inscrever no site do programa. Na 
seqüência, as informações do cadastro são 
checadas pela comissão de acompanhamento 
do Fies na universidade escolhida. O prazo de 
aprovação é de dez dias. Com o financiamento 
aprovado, o aluno procura o Banco do Brasil ou 
a Caixa Econômica. 

No Brasil, bibliotecas inovadoras convivem com quadro de descaso 

No térreo da Biblioteca de São Paulo, ou- 
ve-se o burburinho de crianças brincando nos 
computadores, jogando jogos de tabuleiros ou 
circulando entre as estantes de livros infanto- 
-juvenis até se acomodarem em algum dos pu- 
fes com as obras que escolheram. 

No andar de cima, adultos leem livros de 
papel ou em Kindles, teclam em seus laptops 
ou assistem a DVDs nos computadores comu- 
nitários. 

Nos arredores, há uma lanchonete, um 
grande parque, uma escola técnica e a esta- 
ção de metrô do Carandiru, lembrando os vi- 
sitantes que ali funcionava antes o famigerado 
presídio paulistano. 

A Biblioteca de São Paulo, inaugurada 
em 2010 na zona Norte da cidade, é um dos 
exemplos de bibliotecas brasileiras que acom- 
panham novas tendências internacionais, de 
criar espaços de convivência modernos - em 
vez de apenas espaços de leitura. 

Outro exemplo vem das bibliotecas-parque 
no Rio de Janeiro, como a de Manguinhos, 
montada em um antigo armazém da zona Nor- 
te, para servir 16 comunidades carentes com 
acervo, espaços culturais, sala de reunião, la- 
boratórios e cursos. 

"O modelo oferece vários serviços de uma 
vez só, como literatura, artes, teatro e cinema", 
diz à BBC Brasil Vera Saboya, superintenden- 
te de leitura do Estado do Rio, destacando que 
a biblioteca-parque não é um "projeto social" e 
vai ser expandida para bairros de classe mé- 
dia. 

"Mas há uma pequena revolução (ao redor 
dela) nos lugares mais pobres. Quando vejo 
crianças de 5 anos entrando no lugar, imagi- 
no que daqui a dez anos ela terá passado por 
experiências muito determinantes em sua vida 
cultural dentro da biblioteca", agrega. 

A biblioteca de Manguinhos recebe cerca 
de 120 mil pessoas ao ano. A Mario de An- 

drade, em São Paulo, viu seu público mais do 
que dobrar (para 217,8 mil) desde a reforma e 
reinauguração, em 2011. Suas atrações são, 
além do acervo e da coleção circulante, a pro- 
gramação cultural mensal (incluindo ciclos de 
leitura e escrita, de história da arte e do conto 
latino-americano). 

DÉFICIT DE BIBLIOTECAS 
Mas iniciativas inovadoras, reformas e 

modernização do acen/o convivem, no Brasil, 
com déficit de bibliotecas nas escolas, baixos 
índices gerais de leituras, exemplos de desca- 
so e queixas do setor. 

O Censo Escolar 2011 (o mais recente), 
do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pes- 
quisas Educacionais), aponta que, de 146 mil 
escolas do ensino fundamental, apenas 52 
mil têm bibliotecas (cerca de 36%). No ensino 
fundamental, de 26,9 mil escolas, 19,6 mil têm 
bibliotecas (73%). 
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REAÇA0 GRAVE POR 

CONTRASTE OCORRE 

EM 0.1% DOS CASOS. DIZ 

MÉDICO 

A taxa de reação grave ao uso de 
contraste em exames de ressonância 
magnética é de 0,1%, segundo o neu- 
rorradiologista Edson Amaro Júnior, 
médico do Hospital Israelita Albert 
Einstein, em São Paulo, e professor da 
Faculdade de Medicina da USP. 

Na segunda-feira (28), três pessoas 
morreram após passar por uma resso- 
nância no Hospital Vera Cruz, em Cam- 
pinas (SP). A Vigilância em Saúde local 
interditou o setor responsável e preten- 
de investigar se o contraste - composto 
químico usado no procedimento - tem 
relação com os óbitos. 

Outro caso envolvendo esse tipo 
de substância, em Guaratinguetá (SP), 
deixou um policial militar internado na 
Unidade de Terapia Intensiva (ÜTl) do 
Hospital Frei Galvão. Segundo a insti- 
tuição, na tarde de sexta-feira (1o) os 
sedativos do paciente haviam sido cor- 
tados e ele já respirava sem a ajuda de 
aparelhos. 

"A reação grave ao gadolínio, ele- 
mento químico presente nesses con- 
trastes, é extremamente rara - isso 
sem contar mortes, apenas alergias. E 
um problema conjunto não é um fenô- 
meno conhecido, parece muito estra- 
nho e certamente precisa de investiga- 
ção", destaca. 

Os contrastes são compostos de- 
senvolvidos pela indústria farmacêutica 
para serem injetados na veia de pacien- 
tes antes de exames de imagem como 
ressonância magnética, tomografia 
computadorizada e ultrassom. Eles aju- 
dam a diagnosticar doenças e lesões, 
ao tornar um órgão ou uma alteração 
mais visível. A necessidade do uso de- 
les depende de uma avaliação médica 
prévia. 

"Os produtos de hoje são mais inó- 
cuos e precisos. Além de causar menos 
problemas, têm uma melhor capacida- 
de de mostrar o que se quer ver e a evo- 
lução disso", diz Amaro Júnior. 

Outros exames de imagem, como 
tomografias e raios X, podem usar con- 
trastes à base de elementos como iodo 
e bário. Por essa razão, antes de fazer 
qualquer um desses procedimentos, a 
pessoa precisa responder a um ques- 
tionário, em que se avalia a suscetibili- 
dade dela a alergias. 

"Todo exame tem riscos e benefí- 
cios. Indivíduos alérgicos podem ter 
mais contraindicações. Se o paciente 
for muito suscetível, pode até tomar 
uma medicação oral ou intravenosa um 
dia ou horas antes do contraste, para 
diminuir a sensibilidade", afirma o neu- 
rorradiologista. 

Na opinião do médico, deixar de fa- 
zer o contraste pode trazer mais prejuí- 
zos do que não usá-lo, pois sem ele um 
câncer pode deixar de ser diagnosticá- 
do, por exemplo. 

De acordo com Amaro Júnior, as 
reações ao contraste geralmente são 
leves e aparecem em até 5 minutos 
após a injeção. Nas primeiras 24 horas, 
também pode acontecer alguma altera- 
ção, mas elas são mais comuns no ini- 
cio - principalmente se forem sérias. O 
que geralmente ocorre é uma urticária 
na pele, com vermelhidão e coceira em 
regiões como braço, pescoço e tórax. 

"Já reações alérgicas moderadas 
incluem tontura, náusea e dificuldade 
para respirar. Em casos graves, a falta 
de ar vira incapacidade respiratória, aí 
é necessário intervir em minutos. Mas 
tudo isso pode ser prontamente rever- 
tido, com injeção de substâncias que 
anulam os efeitos do contraste (como 
adrenalina) e ventilação artificial", ex- 
plica. 

Amaro Júnior também esclarece 
que a queimação no braço que muitas 
pessoas sentem assim que o contras- 
te é injetado é normal, pois se trata do 
mecanismo de fluxo da substância pelo 
corpo, e não uma reação adversa. 
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Briga durante treino do Flamengo 

O treino do Flamengo na manhã de sá- 
bado (01), no Ninho do Urubu, trans- 
corria normalmente. No início da ativi- 

dade, os jogadores disputaram um animado 
rachão, com brincadeiras e alto astral. Mas o 
tempo fechou quase no fim. Enquanto Dorival 
Júnior conversava com os prováveis titulares 
do jogo diante do Nova Iguaçu, neste domin- 
go, às 17h, no Engenhão, um grupo de atletas 
realizava trabalho com o auxiliar Ivan Izzo. Foi 
quando Thomás e Luiz Antonio se estranha- 
ram, trocaram empurrões e foram expulsos do 
treinamento pelo técnico, que assistiu á cena 
de longe. 

O desentendimento aconteceu depois de 
uma dividida mais forte. Thomás caiu no gra- 

mado, Luiz Antonio foi levantar o companheiro, 
que retirou a mão. Os dois discutiram aspe- 
ramente, trocaram empurrões, e a discussão 
quase terminou em agressão. 

Expulsos imediatamente do treino, os dois 
deixaram separadamente os campos do Ninho 
do Urubu. De semblante fechado, Luiz Antonio 
se dirigiu imediatamente para o vestiário. Tho- 
más parou no meio do caminho, sentou e ficou 
com olhar perdido. 

O diretor executivo do clube, Paulo Pelaipe, 
não estava presente no treino no momento da 
rusga, mas foi informado depois. E tratou como 
uma situação normal de treino, já administrada 
pelo treinador. Os dois jogadores foram rela- 
cionados para a partida contra o Nova Iguaçu. 

Campeonato Paulista - 5a Rodada - Domingo, 03 de fevereiro 

i HW: 

Corinthians x Oeste 
17h - Pacaembu 

XV de Piracicaba x Palmeiras 
19h30 - Barão de Serra Negra 

Campeonato Carioca - 5a Rodada - Domingo, 03 de fevereiro 

X 

Flamengo x Nova Iguaçu 
17h - Engenhão 

Vasco x Bangu 
f9/730 - São Januário 

Macaé x Botafogo 
19h30 - Moacyrzão 

CAMERAS DE SEGURANÇA 

A importância do sistema de câmeras de segurança, ou circuito fechado 
de TV (CFTV) , instalados em pontos estratégicos é fundamental para 
indústrias, empresas, residências e condomínios, sendo um dos equipamentos 
eletrônicos de segurança mais utilizados na proteção. Esses equipamentos 
permitem que se tenha a visão de locais isolados ou que estejam fora do alcance do 
Porteiro ou mesmo do corpo de Segurança, e tem como uma de suas vantagens 
principais o seu custo x beneficio. 

Através da implantação do sistema de câmeras. as pessoas podem prevenir e até inibir 
atos de vandalismo ou qualquer outro delito que possa ocorrer no lado interior ou exterior das edificações. Através das 
câmeras. se tem uma visão global do patrimônio, visto que elas estão alerta 24 horas por dia,7 dias na semana e em tempo 
real. Sendo, este, considerado, "vigia eletrônico" que fica sempre atento e de "olho" no que acontece. 

0 sistema deve ser completo, ou seja, todas suas câmeras devem possuir gravação, serem monitoradas e estarem 
em pleno funcionamento, para que quando necessitem das imagens, estas possam ser utilizadas. 0 registro e a visualização 
dos pontos estratégicos ampliam sobremaneira a segurança de uma propriedade, permite reconhecimentos e registra fatos e 
atos de como e quando ocorreram. Podendo ser usado como prova criminal. 

Para ter um bom sistema de segurança através de câmeras, é necessário um analise de lodo o local por técnicos 
especializados. Com avaliação dos pontos vulneráveis e dentro dessas características, cs profissionais realizaram a 
instalação do sistema de monitoramento. O circuito de CFTV TV Digital permite melhorias na segurança do ambiente. A 
visualização das imagens captadas pelas câmeras, podem ser feitas no local ou remotamente através da internet. Conta 
ainda, com a facilidade do seu funcionamento, qualquer pessoa ou funcionário treinado poderá monitorar um grande número 
de câmeras. 

COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCA! 
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Alarmes Monitorado 24h Portões Automáticos • Cerca,Elétrica 
Circuito Fechado de TV • Câmeras • Interfone e Fechadura Eletrônica 
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Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara • Imperatriz-Maranhão 

Danilo treina normalmente e Tite repete 

equipe contra o Oeste 

Recuperado de um incômodo no tornoze- 
lo esquerdo, causado por uma pancada so- 
frida na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre 
o Mogi Mirim, o meia Danilo treinou normal- 
mente neste sábado e será titular no confron- 
to com o Oeste de Itápolis, neste domingo, 
às 17h, no estádio do Pacaembu. Ele havia 
sido poupado da atividade na sexta, quando, 
assim como Cássio e Chicão, permaneceu 
"confinado" para trabalhos específicos. 

Quem não participou do rachão na últi- 
ma atividade antes da concentração para a 
partida foi o atacante Emerson Sheik. Em 
tratamento com o fisioterapeuta Bruno Ma- 
zziotti, ele foi a campo na segunda metade 
do treino. O chinês Zizao, que disputou as 
três primeiras partidas do Campeonato Pau- 
lista como titular, não apareceu no gramado 
do CT Joaquim Grava. Com dores na coxa, o 
oriental ficou na academia. 

Tite tem dedicado atenção especial às 
finalizações nos últimos treinamentos. In- 
satisfeito com o desempenho da equipe no 
campo ofensivo, o treinador espera ver maior 
eficiência neste domingo. Tanto com a for- 
mação titular quanto com a reserva, o Co- 
rinthians abusou de desperdiçar chances. O 
maior exemplo foi na terceira rodada, contra 
o Mirassol, quando o Timão abriu o placar 
com Romarinho, perdeu chances de ampliar 
o placar e quase sofreu o empate no último 
minuto. 

Como já havia previsto, Tite não terá pro- 
blemas para escalar o Corinthians e repetirá 

41.4 Danilo está confirmado para a partida diante do Oeste 

a formação utilizada no meio de semana. Co- 
meçam o jogo no Pacaembu: Danilo Fernan- 
des; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio 
Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Jorge Hen- 
rique; Emerson e Guerrero. Alexandre Pato 
começa a partida no banco de reservas, mas 
a tendência é que seja utilizado, ao menos 
por alguns minutos. 

De acordo com os planos do treinador, os 
titulares não deverão ser poupados no Cam- 
peonato Paulista devido à disputa da Taça 
Libertadores da América, cuja disputa o Co- 
rinthians inicia no dia 20 deste mês, contra o 
San José, em Oruro, na Bolívia. Até a primei- 
ra partida pela competição continental, o Ti- 
mão ainda terá quatro compromissos: Oeste 
(em casa), Botafogo de Ribeirão (fora), São 
Caetano (em casa) e Palmeiras (em casa). 
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TOCANTINS SHOPPING 
FONE: (99)3525-7238 

AV. 6EIÚLI0 VARGAS, 560, PRAÇA DE FÁTIMA 

FONE: (99) 3523-3645 


