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Entre os presos estão o policial militar do 12° Batalhão da cidade de Estreito, Maurício 
de Sousa Monte, conhecido por Monte, os outros presos foram Raimundo Muniz, preso 
em Açailândia, Antônio Carlos Santiago, conhecido por Antônio Garimpeiro, preso em 

Buriticupu, e Fabrício, preso em Araguaína, TO. Na manhã de sábado (23), uma grande 
operação foi realizada para fazer a transferência dos presos de Imperatriz para Sâo Luís. 
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Juntos 

O papa Francisco e seu predecessor. o papa Emérito Bento XVI. mantiveram neste sábado, no J As m 
palácio apostólico de Gastei Gandolfo, uma conversa particular de 45 minutos, em um encontroF^J^ )fjk 
inédito na história do catolicismo entre dois papas. Bento XVI recebeu pessoalmente o novo JBj* N-i 
papa no heliporto da residência de veraneio papal e depois se reuniu com ele na biblioteca do k 
palácio apostólico, segundo o porta-voz do Vaticano, padre Fedehco Lombardi. . 
"O abraço no heliporto entre o papa e o papa emérito foi muito bonito", comentou Lombardi. 
confirmando que os dois usavam a batina papal branca. Durante o encontro, o papa emérito k f WirS^b v ^ 5^- ; — 
reiterou ao papa Francisco "sua reverência e obediência", e novo pontífice, por sua vez, ma- 
nifestou seu "agradecimento próprio e de toda a Igreja pelo ministério desenvolvido por Bento 
XVI durante seu pontificado", informou o porta-voz. Durante o histórico encontro, os dois lideres religiosos rezaram na capela do palácio 
apostólico. "Papa Francisco quis que se sentassem juntos, no mesmo banco, para rezar". Ele disse: 'somos irmãos", contou Lombardi. 
depois de explicar que o papa emérito havia oferecido o posto de honra. 

POPULAR 

Morte Golpe 

O presidente francês, François Hollande, confir- 
mou a morte de Abdelhamid Abu Zeid em comba- 
tes travados pelo exército francês em Adrar dos 
Ifoghas, no norte de Mali em fevereiro passado, 
anunciou neste sábado a presidência francesa. 
"Este desaparecimento de um dos principais 
chefes da AQMI (Al-Qaeda no Magreb Islâmico) 
marca uma etapa importante na luta contra o terrorismo no Sahel*. 
a faixa que cruza a África do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho, 
acrescentou a presidência em um comunicado. 

Plano B 

Brasília poderá ficar com a abertura da 
Copa do Mundo de 2014 se o impasse no fi- 
nanciamento do estádio do Corinthians não 
for resolvido nas próximas semanas. A crise 
nas obras do Itaquerão já chegou ao Go- 
verno Federal que. nos próximos dias. con- 
vocará uma reunião de emergência entre o 
presidente do Corinthians, a Odebrecht, An- 
drés Sanchez, o prefeito Fernando Haddad 
e até o governo estadual de São Paulo. A meta é a de tentar salvar o 
projeto, no que seria a última cartada. Mas. no Planalto, funcionários 
de alto escalão do governo de Dilma Rousseff revelaram ao Estado 
que a possibilidade de Brasília ser a nova sede da abertura já é falada 
abertamente pela cúpula do governo e pelos organizadores da Copa. 
Para as autoridades, há muito em jogo nessa crise: a imagem do Bra- 
sil, prejuízos com contratos já assinados e mesmo custos para com- 
pensar a quebra de acordos. O ESTADO apurou que. nos últimos dias. 
o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, tratou do assunto com o presidente 
da Fifa, Joseph Blatter, e com o secretário geral Jérôme Valcke. Aldo 
teria prometido que uma solução seria encontrada. 
Mas pessoas próximas ao ministro garantem que ele não esconde a 
preocupação com a falta de financiamento e a possibilidade real de 
transferir a abertura para Brasília. Andrés Sanchez, ex-presidente do 
clube e hoje responsável pelo Itaquerão, afirmou ao Estado nesta se- 
mana que é preciso receber o empréstimo do BNDES "em poucas se- 
manas* para manter o cronograma das obras do estádio. "Chegamos 
ao limite", disse. 

O suspeito concurso do Instituto Cientifico Educacional de Assistência 
aos Municípios (lceam.gov) pode ter feito mais de 50 mil vítimas. Esse 
é número de pessoas que já se inscreveram para participar da seleção, 
segundo Evilásio Rosa. funcionário da área técnica da Fundação da 
Solidariedade (Fundaso), a empresa que se apresenta como organi- 
zadora do certame. Os incautos pagaram entre R$ 60 e R$ 100, o que 
resultou em faturamento de até R$ 5 milhões aos possíveis golpistas. 
Como o Correio antecipou ontem, o Ministério Público Federal no Distri- 
to Federal (MPF-DF) está investigando o concurso criminal e civilmente 
por suposto estelionato. A Polícia Federal já foi acionada para identifi- 
car os responsáveis pelas irregularidades. 

"Intenção de matar" 

Os delegados Marcelo Arí- 
gony e Sandro Meinerz en- 
tregaram o inquérito que in- 
vestigou a tragédia à 1a Vara 
Criminal, no Fórum de Santa 
Maria, no início da tarde des- 
ta sexta-feira, 22. A peça 
tem cerca de 13 mil páginas 
e aponta as causas e nomes 
dos responsáveis pelo incên- 
dio. O resultado da investiga- 
ção foi apresentado no audi- 
tório do Centro de Ciências 
Rurais da Universidade Federal de Santa Maria. Do total, 16 pessoas 
foram indiciadas criminalmente. Se o Ministério Público confirmar a 
acusação e a Justiça abrir o processo nos termos da conclusão do 
inquérito, elas irão a júri popular. Entre as pessoas citadas pelo inqué- 
rito estão os sócios da Boate Kiss, Elissandro Spohr, o Kiko, e Mauro 
Hoffman, e os integrantes da banda Gurizada Fandangueira Luciano 
Augusto Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos. Os quatro se 
encontram em prisão preventiva e foram acusados de homicídio doloso 
- com a intenção de matar. Foram indiciados também Ângela Aurélia 
Callegaro, irmã de Kiko. sua mãe, Marlene Callegaro, o gerente da bo- 
ate. Ricardo de Castro Pasche, e os bombeiros Gilson Martins Dias e 
Vagner Guimarães Coelho, responsáveis pela fiscalização. 

COLUNA □□ SANCHES 

FGV-Rio 

NA FGV-RIO 
A convite de 
professor da 
Fundação 
Getúlio Vargas 
(FGV), eu estava 
mais uma vez no 
Rio de Janeiro 
(RJ), desta feita 

para falar sobre o município de Imperatriz, 
que apresentava fantástico desempenho 
na pesquisa realizada pela revista "Você S. 
A.VEditora Abril e a FGV. Recebi convite da 
redatora-chefe da revista paulista, Juliana 
de Mari, para estar no lançamento da pes- 
quisa. Coordenada pelo doutor Moisés Ba- 
lassiano, Ph. D. em Estatística nos Estados 
Unidos, a pesquisa sobre melhores cidades 
colocava Imperatriz em tal destaque que 
resolvi trazer o dr. Balassiano a Imperatriz. 
Ele fez uma palestra aberta à comunida- 
de no auditório do Palácio do Comércio e 
Indústria. 
No auditório da FGV, no Rio de Janeiro, 
enquanto eu falava para mestres e douto- 
res sobre a "Princesa do Tocantins", pude 
ver que quem também me ouvia era um 
conhecido das terras imperatrizenses, 
sul-maranhenses e do Bico do Papagaio: 
o engenheiro agrônomo, ambientalista 
e professor Paulo César, o Pecê, que já 
militou na imprensa imperatrizense e foi ou 
é professor da rede pública estadual em 
Carolina (MA). 

CRIME AMBIENTAL 
Agora recebo, do enge- 
nheiro Paulo César, men- 
sagem por e-mail onde ele 
faz e assina séria denúncia 
de crime ambiental em 
terras de São Miguel do 
Tocantins (TO), município 
próximo de Imperatriz, de 

11 mil habitantes e apenas 398 quilômetros 
quadrados. 
Paulo César envia, junto com a denúncia, 
47 fotografias coloridas (algumas delas 
reproduzidas aqui). Segundo ele, uma área 
de terras chamada "Fazenda Primeirinha' 
já sofreu duas invasões, a segunda agora 
em 2013, a primeira em dezembro de 2012. 

NOMES E FATOS 
O denunciante lista no seu 
texto mais de 20 nomes, 
inclusive de gente de Impe- 
ratriz. Diz Paulo César que 
desde dezembro de 2012 
'as autoridades públicas 
constituídas foram notifica- 
dos e avisados em tempo 

hábil pelo proprietário rural da Fazenda 
Primeirinha, entre elas o Fórum de Justiça 
de Itaguatins - TO, o IBAMA. Delegacia de 
Policia de São Miguel do Tocantins. Polícia 
Militar em Araguatins - TO, Naturatins 
[Instituto Natureza do Tocantins], Ministério 
Público do Estado do Tocantins e a Secre- 

Edmilson Sanches 

taria de Segurança Pública do Tocantins" 

SITUAÇÃO CRÍTICA 
Ao final, o engenheiro 
Paulo César faz um gesto 
de confiança e outro de 
alerta: "Torcemos para que 
as autoridades ambienta- 
listas e públicas se mani- 
festem urgente neste mês 
de março com o que está 

ocorrendo e façam valer a lei e a ordem 
pública nesta região." 
E alerta: "Esta situação já está ficando cri- 
tica na região. Estamos disponíveis para 
novas informações." 

E A PESQUISA? 
Sobre a pesquisa da FGV, o município de 
Imperatriz foi caindo a cada ano. Come- 
çou em primeiro lugar em alguns itens. 
Na classificação geral, embora os alertas 
que eu fazia nos textos que escrevi e eram 
publicados, nem os Poderes Públicos nem o 
empresariado quiseram saber. (Novidade...). 
Resumo da ópera: de uma situação de 
primeiro lugar em alguns vetores e 24a entre 
as 100 melhores cidades do pais, Impera- 
triz caiu para 47° lugar e. no terceiro ano. 
desceu para 88a posição. No quarto ano da 
pesquisa, nosso município caíra tanto que já 
não constava mais na relação. Até a última 
pesquisa, anos depois. Imperatriz nunca 
mais ficou entre as cem melhores. 

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

- DEU O QUE FALAR 
A nota publicada ontem nesta colu- 
na sobre a indicação do vereador Zé 
Carlos em cassar o titulo de cidadão 
Imperatrizense do apresentador Conor 
Farias gerou muito burburinho no meio 
político. Quatro vereadores, que não es- 
tavam presentes no aeroporto quando o 
vereador anunciou que faria indicação, 
disseram que votarão contra essa cas- 
sação. Aurélio. Carlos Hermes, Marco 
Aurélio e Rildo Amaral, que são banca- 
da de oposição, são os vereadores que 
discordam não só da retirada do titulo, 
mas também da relevância da indicação 
do vereador Zé Carlos. Para o vereador 
Marco Aurélio (PCdoB), os vereadores 
devem prezar pela liberdade de ex- 
pressão e não é porque o apresentador 
critica grupo A, B ou C que ele deve ter 
seu título cassado. Marco Aurélio ainda 
disse que a Câmara tem temas mais 
relevantes para serem discutidos e que 
realmente podem influenciar nas me- 
lhorias da cidade. 'Toda essa discussão 
de titulo de cidadão Imperatrizense não 
vai influenciar em nada as benfeitorias 
que precisam ser realizadas na cidade", 
completou o vereador. 

- FILHOS DA SUZANO (2) 
Como um virus a nota Filhos da Suza- 
no se espalhou pela internet. Entre os 
inúmeros comentários um nos chamou 
bastante atenção. O professor de his- 
tória José Nilson comentou o seguinte: 
...De repente veremos por al nomes de 
meninos como: 'CELULOSE da silva... 
SUZANO oliveira... PAPEL de cas- 
tro... EUCALIPTO ferreira... É preciso 
uma atuação eficaz e urgente do Mi- 
nistério Público e dos CONSELHOS 
TUTELARES... O que tem de adoles- 
centes visitando condomínios diaria- 
mente... É PRECISO INDIGNAR-SE!'. 
E não é que o professor está certo?! As 
autoridades precisam manter os olhos 
abertos para que o número de gravidez 
na adolescência, já considerado alto na 
cidade, não suba a níveis alarmantes. 

- MOTO TAXI 
O vereador Eudes (PCdoB) encami- 
nhou na ultima quinta-feira 21/03, de- 
núncia à Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, da Câmara Muni- 
cipal de Imperatriz, sobre a explora- 
ção do serviço de moto táxi. Ele quer 
tomar obrigatória a carteira de piloto, 
expedida pela Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes (Setran); curso 
obrigatório de direção defensiva e a 
apresentação de certidão negativa de 
antecedentes criminais. "Esse é um 
documento indispensável para pessoas 
que alugam moto táxi para trabalhar à 
noite, em Imperatriz", assegura ele. cuja 
exigência legal é cumprida pelo dono da 
motocicleta que detém a concessão pú- 
blica para trabalhar no serviço de moto 
táxi nos bairros de Imperatriz. 

- DILMA E O PAPA 
Dilma rasga dinheiro público em Roma: 
6 ministros. 21 "aspones", 21 carros de 
luxo alugados e toda esta imensa co- 
mitiva hospedada em um hotel de 4 mil 
euros a diária. Tudo isso durante quatro 
dias. E mais: imersa no luxo. ainda con- 
denou quem mora em áreas de risco 
em Petrópolis. Era para ter cancelado 
a viagem e voltado para ver os estragos 
na serra Fluminense. Dilma e comitiva 
poderiam ter optado pela orientação de 
Francisco e economizado na ostenta- 
ção dos cofres públicos, hospedando- 
-se na magnífica embaixada do Brasil 
em Roma, o palácio Dória Pamphilj, do 
século XV. 
Dilma Rousseff e sua tropa ficaram 
hospedadas em Roma no luxuoso hotel 
The Westin Excelsior, onde a suite mais 
barata custou US$ 3 mil a diária. Só 
para avaliar, lá, o Westin Excelsior. é co- 
nhecido como "hotel das celebridades". 
E ela ainda ostenta seu recente progra- 
ma, "Brasil Carinhoso" onde o governo 
disponibiliza uma ajuda de 70 reais para 
tirar as famílias da linha da miséria ex- 
trema. São SETENTA REAIS. MINHA 
GENTE!!! 
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►EXPLODIA BANCOS 

PM é acusado de fazer parte de bando 

i r* 

: 

3: 

Os presos foram transferidos para a capital do estado 

Antônio Pinheiro 

Desde a prisão da dupla Ariosvaldo da 
Silva Lima e Wellington Sousa Lima, 
acusados de terem explodido os cai- 

xas eletrônicos de Senador La Roque, poli- 
ciais do (DEIC), Delegacia Estadual de Inves- 
tigações Criminais vieram para Imperatriz e 
juntos com policiais civis de Imperatriz fize- 
ram a prisão de mais quatro homens acusa- 
dos de fazerem parte do bando que explodia 
caixas eletrônicos e realizava assalto a ban- 
cos. 

Entre os presos estão o policial militar do 
12° Batalhão da cidade de Estreito, Maurício 
de Sousa Monte, conhecido por Monte, os ou- 
tros presos foram Raimundo Muniz, preso em 
Açailândia, Antônio Carlos Santiago, conheci- 
do por Antônio Garimpeiro, preso em Buriticu- 
pu. e Fabricio, preso em Araguaína, TO. 

Na manhã de sábado (23), uma grande 
operação foi realizada para fazer a transferên- 

cia dos presos de Imperatriz para São Luís. 
O policial militar Monte, encontrava-se preso 
no quartel da PM; Ariosvaldo e Wellington es- 
tavam na UPRI (Unidade Prisional de Resso- 
cialização Imperatriz), enquanto que Fabricio, 
Antônio Carlos e Raimundo Muniz estavam 
presos na Regional de Segurança. Os mes- 
mos foram transportados em um avião e no 
helicóptero do GTA. 

Desde a prisão de Ariosvaldo e Wellington 
o Secretário de Segurança Público do Estado, 
Aluizio Mendes, determinou que eles não fos- 
sem apresentados a imprensa em Imperatriz. 
Outros membros da quadrilha foram presos 
na sexta-feira, mas, mais uma vez a imprensa 
não pôde ter nomes revelados, somente as ar- 
mas poderiam ser fotografadas. O delegado 
regional e comandante do 3o BPM poderá dar 
entrevista paras falar sobre as prisões, talvez 
na próxima visita do secretário Aluizio Nunes 
à Imperatriz, a imprensa local seja convidada 
a entrevistá-lo. 

PSDB realiza convenção 

e recebe novos filiados 

Bastante concorrida por lideranças políti- 
cas, comunitárias e estudantis, a Convenção 
Municipal do Partido da Social Democracia 
Brasileira - PSDB. aconteceu ontem pela ma- 
nhã (23) na Câmara de Vereadores. 

A surpresa no evento dos tucanos, foi a 
presença do Secretário de Estado de Infra- 
estrutura, Luis Fernando, que desde sexta 
cumpre agenda de trabalho na cidade. Ele 
estava acompanhado do também Secretá- 
rio de Estado da Articulação Política, Hildo 
Rocha. O objetivo da convenção foi formar 
o novo diretório do partido, que elegeu como 
presidente da Executiva Municipal, o econo- 
mista Cândido Madeira, candidato único con- 
forme o consenso - tradição do partido em 
Imperatriz. 

Dada a palavra a Luiz Fernando, este 
falou sobre o papel do PSDB no Maranhão, 
destacando que a questão de oposição ou 
adesão por simpatia não leva em conta os 
interesses da população, que não contempla 
os interesses da sociedade. 

"Eu e o Prefeito Madeira somos de partido 
diferentes, mas nossos objetivos são os mes- 
mo, que é defender a bandeira do Maranhão. 
Nossa causa é muito mais importante do que 
qualquer divergência ideológica. Nossa ideo- 
logia é o desenvolvimento de Imperatriz, da 

na Catedral de Fátima 

O bispo de Imperatriz Dom Gilberto Pasta- 
na vai presidir a Missa de Ramos na catedral 
de Fátima neste domingo, 24. A programação 
começa às 18h com uma procissão que sai 
da Rua Godofredo Viana, esquina com Tupi- 
nambá, com destino a catedral, onde mudas 
de án/ores frutíferas e não frutíferas serão dis- 
tribuídas aos fiéis, como gesto concreto em 
favor da vida e para motivar as reflexões do 
evangelho deste domingo, que lembra a en- 
trada triunfal de Jesus em Jerusalém. 

Ao contrário das outras paróquias, onde 
um stand foi montado para a distribuição das 
mudas, na catedral uma equipe estará em um 
caminhão disponibilizado pela prefeitura de 
Imperatriz por meio da Secretaria de Agricul- 

tura para fazer a distribuição. A equipe será 
formada pelos fiéis. 

As paróquias tem horário diferenciado 
para a celebração de Ramos. 

Hilux tomada de assalto é encontrada em 

chácara onde estavam televisores da Liliani 

Região Tocantina e do Estado". O Secretário 
destacou ainda que são poucos os recursos 
que são disponibilizados para Imperatriz e 
que a articulação política do Prefeito Madeira 
tem sido fundamental para o desenvolvimen- 
to para a cidade. 

O evento contou ainda com a participa- 
ção de representantes de outros partidos, 
PT do B, PSC, PMDB. PPS, PSL, PDT, e das 
lideranças como o Deputado Estadual Léo 
Cunha, a Secretária de Saúde, Conceição 
Madeira, os vereadores Esmerahdson de Pi- 
nho, eleito vice-presidente da Executiva, Ha- 
milton Miranda, Raimundo Roma e Teresinha 
Soares. Em sua fala o presidente da Câmara 
parabeniza Cândido pela nova direção que 
está assumindo. "Eu tenho certeza que ele 
vai desempenhar muito bem essa função, as- 
sim como tem feito com todos os cargos que 
já assumiu", diz Hamilton. 

NOVA EXECUTIVA DO PSDB 
Cândido Madeira Filho - Presidente 
Antônio Esmerahdson de Pinho da Silva - 
Vice Presidente 
Terezinha de Oliveira Soares - 1o Secretário 
Iramar Cândido Lima - Tesoureiro 
Luis Alberto Bispo dos Santos - Io Vogai 
Élson Mesquita de Araújo - 2o Vogai 
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A caminhonete recuperada estava na chácara de João Batista Rodrigues dos Santos, conhecido por "João do Bode 

Antônio Pinheiro 

A Policia Militar recuperou na tarde de 
sexta-feira uma caminhonete hilux prata to- 
mada às 8h00 de quinta-feira no povoado 
Carne de Sol, estado do Pará. A caminhone- 
te de propriedade do pastor da Igreja Assem- 
bléia de Deus na cidade de Rondon do Pará, 
Rivaltavel de Oliveira, que estava acompa- 
nhado pela a esposa e com destino à cidade 
de Marabá. 

De acordo com o pastor ele foi intercepta- 
do por uma caminhonete Triton, dois homens 
desceram armados e obrigaram-no a ir para 
o banco de trás com a esposa e a retorna- 
rem no sentido Vila Nova dos Martírios. Os 
bandidos entraram com o casal numa plan- 
tação de eucaliptos, local onde o cônjuge foi 

abandonado próximo a uma fazenda cha- 
mada Primavera. De acordo com o casal a 
caminhonete era para buscar um amigo que 
estava doente. 

A caminhonete recuperada pela PM es- 
tava na chácara de João Batista Rodrigues 
dos Santos, conhecido por "João do Bode". 
Segundo a policia, a caminhonete foi usada 
para resgatar os 250 televisores roubados 
na empresa Liliàni, encontrados no povoado 
Bom Lugar. 

João Batista, preso junto com Maikon da 
Silva Costa, mais conhecido por "Zé Goti- 
nha", foi autuado por receptação e agora irá 
responder por roubo já que a caminhonete foi 
encontrada na sua chácara. A caminhonete 
encontra-se no ICRIM, onde será periciada e 
depois entregue ao pastor. 

Sindicato da Saúde declara 

"Estado de Greve" 

Welbert Queiroz 

Dom Gilberto Pastana, Diocese de Imperatriz 

Em assembléia realizada nesta sexta- 
-feira (22), no Sindicato de Saúde (SindSaú- 
de), os profissionais de saúde do município 
e outros profissionais da rede municipal de 
ensino decidiram que farão uma paralisação 
caso o poder público não se manifeste quan- 
to às reivindicações. A categoria exige o pa- 
gamento da data base de 2013 que até agora 
não foi repassada pela prefeitura. 

A data base, que expira dia 31 deste mês, 
é o período do ano em que "patrões e empre- 
gados" se reúnem para repactuar os termos 
dos seus contratos coletivos de trabalho. "A 
partir de 1o de março, prazo para trabalhar 
reajuste de salários e outros benefícios, nos 
reunimos no inicio de fevereiro e construímos 
a pauta reivindicatória e enviamos para os ór- 
gãos do poder público onde condensamos os 
pedidos da categoria e esperamos que mar- 
quem uma reunião para negociarmos ainda 
este mês", afirma Margarida Nunes Presiden- 
te do Sindicato de Saúde. 

Os profissionais reclamam que nos úl- 
timos anos as negociações não vêm sendo 
respeitadas pela gestão municipal, prejudi- 
cando assim o bom andamento do trabalho e 
deixando a desejar a valorização do trabalho 
dos profissionais de saúde na cidade. "Estou 
aqui para acompanhar as demandas do sin- 
dicato e compreender melhor o porquê desta 
paralisação, além de fornecer completo, total 
e irrestrito apoio à categoria na luta pelos di- 
reitos. Não há como ter saúde de qualidade 
para cidade de Imperatriz se quem faz saúde 
diretamente não estiver em condições satis- 
fatórias de trabalho e incentivo necessário", 
advertiu o vereador Carlos Hermes (PC do 
B), que esteve presente na reunião. 

Os Trabalhadores junto ao sindicato que- 

rem uma oportunidade para além de discu- 
tir o reajuste obrigatório exigirem benefícios 
para a categoria. Segundo a presidente do 
sindicato "a greve é o último recurso reivin- 
dicatório a ser utilizado por qualquer órgão". 
O SindSaúde coloca-se, assim, à disposição 
da prefeitura e secretarias do município para 
que estas questões sejam negociadas para 
um possível acordo que beneficie ambas as 
partes. 

Por se tratar de um serviço essencial, di- 
ferente de outras assembléias, não ouve a 
possibilidade de paralisação por parte dos 
servidores para o comparecimento em mas- 
sa dos profissionais na assembléia. A reunião 
contou com a presença de 1 a 2 representan- 
tes de cada instituição de saúde da cidade. 

"Realizamos a assembléia hoje porque 
semana que vem já encerra o período de 
data base. Estamos aqui para deflagrar o Es- 
tado de Greve, não é greve, pois a greve só 
se legitima dia 1 de abril caso o poder público 
não apresente nenhum reajuste ou proposta", 
ressaltou a presidente Margarida Nunes. 

GREVE 
A pretensão é que até o dia 1 de Abril te- 

nha sido firmado um acordo, caso contrário o 
sindicato deflagrará greve. Em caso de greve 
o sindicato adverte que está preparado para 
ressarcir os descontos de possíveis faltas 
dos profissionais que aderirem à paralisa- 
ção. "O povo não conhece seus direitos por 
ter medo", afirma Francisca, que participou 
da reunião. 

Segundo a Presidente, essa é a primeira 
vez que o sindicato não tem sequer a opor- 
tunidade de negociar. "Não queremos a obri- 
gatoriedade, queremos benefícios. O serviço 
essencial tem que ser respeitado", conclui 
Margarida, presidente do SindSaúde. 
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Perfil 

Ándréia conta a história do 

empreendedorismo de sua família 

"Todo aprendizado que ela passou é muito válido. Não tem faculdade no mundo que traga o conhecimento que foi passado no dia a dia por minha mãe", 

declara Ándréia Oliveira. 
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Carla Dutra 

O empreendimento começou peias 
mãos talentosas de Maria da Cruz 
Oliveira Santos, de 59 anos de idade, 

que sempre teve o dom de costurar. De iní- 
cio, utilizava apenas duas máquinas domés- 
ticas, e a costura ainda era sob encomenda. 
O esforço de dona Maria da Cruz teve tam- 
bém o apoio do esposo Luís da Silva Oliveira 
Santos, de 65 anos, e ao longo dos 20 anos, 
o casal fundador da Lavest Moda Intima já 
ensinava aos sete 
filhos o ofício. 

A história de 
sucesso da família 
Oliveira começou 
quando o casal re- 
solveu sair do po- 
voado Marrecos, 
chamado hoje por 
Marcolândia. A fa- 
mília toda veio para 
Imperatriz para que 
os filhos tivessem 
uma boa escola. No 
entanto, precisa- 
va de uma fonte de renda para sustentar a 
família, foi então que o casal comprou uma 
casa e com o dom de dona Maria da Cruz e 
duas máquinas, o empreendimento da famí- 
lia Oliveira deu seus primeiros passos para 
o sucesso. 

A história da loja e da própria família Oli- 
veira se perpetuou devido à força e coragem 
dos dois. Maria e Luís, com suas economias 
geradas a partir de muito esforço foram para 
Santa Cruz do Capibaribe, e com dois dias 
de intensas emoções vividas pelo casal no 

Uma frente tão forte e uma 

administradora tão boa 

quanto a Maria da Cruz 

para unir essa família foi 

essencial, para hoje estar 

assim, tanto à família quan- 

to a empresa, bem e unidas 

, i 

local, Maria tomou a decisão, de em vez de 
comprar confecção para vender, comprar 
malha fio 30 para fabricar calcinhas e cuecas 
infantis. 

Como diz o ditado: "A união faz a força", 
foi exatamente isso que aconteceu com a 
família de Maria e Luís. Diante de algumas 
dificuldades, o casal e os filhos começaram 
a fabricar mercadorias, que promoveram 
o crescimento e a consolidação da marca 
Lavest no mercado Imperatrizense. Diante 
disso, a Lavest conquista definitivamente a 

confiança e a credi- 
bilidade da socieda- 
de Imperatrizense 
por conta dos bons 
serviços prestados 
na cidade e pela boa 
qualidade de seus 
produtos, ganhando 
notoriedade e reco- 
nhecimento também 
de clientes de outras 
cidades localizadas 
no Pará e Tocantins. 

Atualmente a 
Lavest Moda Inti- 

ma tem 35 funcionários, entre costureiras e 
ajudantes. Tem sede própria, e possui cerca 
de 80 máquinas de alto nível e de qualidade 
para produzir diversos tipos de peças íntimas 
para toda a família. O senhor Luís há mais 
de quatro anos deixou o trabalho nas mãos 
dos filhos e voltou para a sua antiga terra 
para se dedicar as atividades no campo. 

Maria, depois dos filhos crescidos, per- 
manece na fábrica só dois dias na semana, 
geralmente nas quartas e quintas-feiras. Du- 
rante o período que passa na fábrica, Maria 
cuida da modelagem e criação das peças. 
Ela também é quem verifica os tecidos para 
serem comprados, aqueles que têm qualida- 
de no mercado e conforto. A fábrica Lavest 
localizada em Imperatriz fornece mercadoria 
para as seis lojas dos filhos, que tiveram a 
ajuda de dona Maria na fundação. As empre- 
sas ficam três na cidade, uma em Parauape- 
bas, uma em Marabá e outra em São Luís. 
Todas vendem exclusivamente peças da 
marca Lavest. 

A Filha caçula, Ándréia Oliveira Santos, 
de 27 anos, é quem cuida da administração 
da fábrica, a única que trabalha mais próximo 
da mãe. "Eu compro a mercadoria, fecho 
pedido, separo os itens a serem produzi- 
dos, entro em contato com as lojas, para 
saber o que estão precisando para eu for- 
necer. A minha irmã vende o produto ex- 
clusivo da fábrica e meu irmão é técnico 
das máquinas da fábrica", explica. 

Além dos filhos, o esposo de Ándréia e a 
enteada de uma das irmãs vendem mercado- 
rias e o mais novo adepto à área é um cunha- 
do que já está no ramo também. Um dos ir- 

mãos trabalha com o segmento há mais de 
10 anos em Marabá. "Com isso a estrutura 
familiar se monta e a financeira também. 
Há uma hierarquia de família, cada um em 
seu departamento" garante a filha. 

Ándréia não exita em lembrar como foi o 
início da fábrica da mãe, "ela começou pre- 
gando botão, bem diferente da estrutura 
que temos hoje com mais de 500 metros 
quadrados", conta. Ándréia garante que a 
empresa da família cresceu devido o lado 
empreendedor da mãe. Quando criança, a fi- 
lha caçula já dava passos que garantiu a sua 
permanência na fábrica. "Eu tive a oportu- 
nidade de vivenciar o desenvolvimento 
a fábrica. Mesmo ainda criança, fazia a 
"tiração" de linha, fazia atendimento na 
porta e até servia água", relata. 

Ándréia descreve com entusiasmo o 
grande amor que sua mãe tem pelo empre- 
endimento construí- S S 
do com muito sacri- w W 
ficio e esforço: "a 
Lavest para minha 
mãe é tão grande 
quanto o amor, 
a paixão que ela 
sente pelos filhos. Os filhos são um peda- 
ço da mãe, e a Lavest é uma filha que ela 
ama muito, que só traz orgulho". Assegura 
a filha de Maria da Cruz, que acrescenta: "A 
Lavest é uma filha que ajudou a criar os 
outros filhos". 

MERCADO 
De acordo com Ándréia, a marca Lavest 

ainda tem espaço para crescer e a família 
está trabalhando para triplicar a produção. O 
ponto estratégico da empresa é focar tam- 
bém em outros estados, assim como já são 
encaminhadas mercadorias para o Pará e 
Tocantins, agora o trabalho está sendo re- 
alizado para levar a produção para o Goiás. 
"Estamos começando a trabalhar no Goi- 
ás, já estamos articulando para levarmos 
mercadorias para o Estado", afirma. 

Ándréia garante que a Lavest é sucesso 
no mercado Imperatrizense, uma prova disso 
é o grupo que a jovem empresária fez no fa- 
cebook, no qual os participantes do gru- 
po elogiam as peças. "Eles postam 
toda hora, ah... eu uso, eu gosto, 
eu compartilho. Os meus ami- 
gos que estão perto já amam 
as peças, e os outros que 
passam a conhecer as peças 
gostam do produto e ficam 
surpresos quando desco- 
brem que a fábrica fica na 
cidade", conta. 

UNIÃO 
A união da família em 

um empreendimento é o 
segredo do sucesso de 
qualquer empresa. "Uma 
frente tão forte e uma 
administradora tão boa 
quanto a Maria da Cruz 
para unir essa família 
foi essencial, para hoje 
estar assim, tanto à fa- 
mília quanto a empresa, 
bem e unidas", declara a 
filha. Como a Lavest era e 
ainda continua sendo a fon- 
te de renda da família Olivei- 
ra, a matriarca do lar não po- 
dia errar, e assim lutar para 
prosseguir prosperando. 

Depois que Luís e Maria 
voltaram para o povoado Mar- 
colândia, Ándréia, para não 
ficar longe dos pais, afirma 
que todos os finais de sema- 
na, todos os filhos que moram 
em Imperatriz vão para o po- 
voado. Já que o casal teve um 
trabalho ardo para implantar a 
Lavest no mercado, a jovem 
empresária afirma que agora 

é hora de seus pais descansarem e curtirem 
o que gostam de fazer. 

O pai da jovem empresária, hoje, prefere 
os ares do campo e a esposa o acompanha, 
mas sem deixar de lado a sua fábrica que 
é comandada pela filha Ándréia. Ela que é 
formada em administração, garante que a 
graduação deu suporte para fazer um ótimo 
trabalho na empresa e ter um respaldo dian- 
te do mercado, além do reconhecimento dos 
irmãos. Dos sete irmãos, a empresária é a 
única formada. "Porém a minha formação 
é dos meus pais e dos meus irmãos, por- 
que se não fosse o trabalho de todos, eu 
não tinha me formado", revela Ándréia. 

Pensando na família, Ándréia afirma que 
na fábrica foi construído um local específico 
para alimentação, o reúne todos os dias os 
familiares que residem em Imperatriz para 
almoçar. Uma rotina diária que promove 

ainda mais a união 
da família Oliveira. 
Essa é uma com- 
provação do quanto 
essa família valori- 
za os preceitos de 
um lar. 

Ándréia ressalta que sua mãe não dei- 
xou só um patrimônio, mas deixou muito 
mais que isso porque além dela construir 
isso tudo, ensinou a seus filhos a fórmula de 
como construir. "Ela não deu só o peixe, ela 
fez a gente pescar", garante a empresária, 
que faz questão de destacar; "O patrimô- 
nio que ela construiu ainda está inteiro, 
e cada um dos filhos conseguiu montar 
seu pró- prio patrimônio, com a 
aju- ^ÊgKÊÊÊBSÈ*^ c'a dela, é claro", 

enfatiza. 

Ela não deu só o peixe, ela 

fez a gente pescar 
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Maquiagem definitiva atrai adeptas 

Hyana Reis 

Faz parte da rotina feminina se levantar, ir 
para frente do espelho e começar o ver- 
dadeiro ritual, que é a maquiagem. Mas 

muitas têm trocado essa rotina pela vantagem 
de já acordar quase prontas, com olhos, boca 
e sobrancelhas delineadas. Isso graças à ma- 
quiagem definitiva, que vem atraindo cada vez 
mais adeptas em Imperatriz. 

A micropigmentação, mais popularmente 
conhecida como maquiagem definitiva, é um 
método em que são introduzidos pigmentos na 
pele, imitando a aplicação de maquiagem cos- 
mética. Em Imperatriz a técnica vem conquis- 
tando público. A proprietária da Clínica Bela, 
pioneira em maquiagem definitiva na cidade, 
afirma já ter feito o procedimento em centenas 
de mulheres ao longo de nove anos. 

"Tendo em vista a vaidade feminina, tive 
o conhecimento da maquiagem definitiva e 
resolvi fazer um curso com uma mestra es- 
panhola, e trouxe para Imperatriz. Teve mui- 
ta aceitação na nossa cidade, principalmente 
nos últimos anos em que a técnica ficou mais 
conhecida", explica Eliana Cristina Rodovalho, 
dermomicropgmentadora, que afirma atender 
cerca de 10 casos por semana. 

Evelise Borin é uma das que optou pelo 
procedimento. Ele fez maquiagem definitiva 
nos olhos há 7 anos e diz estar totalmente 
satisfeita, "quando fiz ainda estava na adoles- 
cência, aquela fase vaidosa, querendo estar 
sempre maquiada. Então para pular esse ri- 
tual decidi fazer a definitiva. Porque o sonho 
de toda mulher é acordar maquiada, e ela dá 
uma expressividade no olhar com delicadeza, 

muda a aparência e corrige imperfeições". 

COMO FUNCIONA - A maquiagem definiti- 
va é aplicada com uma espécie de caneta que 
contém uma pequena agulha, mas de acordo 
com a especialista o procedimento não dói, 
"usamos uma anestesia que não permite doer, 
apenas causa certo incômodo". O procedi- 
mento não é indicado apenas para "quem está 
no primeiro semestre de gravidez, quem tem 
um alto grau de diabetes e quem fez cirurgia 
ocular recente", afirma. 

Apesar de ser feito com uma agulha. Elia- 
ne Cristina garante que há grandes diferenças 
entre a maquiagem definitiva para tatuagem. 
"A tatuagem é feita através de máquina com 
alto impacto, que exige perfuração de pele. e 
a maquiagem definitiva é leve, silenciosa, com 
agulhas que não são introduzidas na pele, 
apenas um atrito, e o pigmento fica superficial". 

O procedimento pode custar de R$ 250 a 
R$ 300 dependo do local e da especificação, a 
aplicação dura até 10 anos, "é preciso apenas 
alguns retoques quando a tinta enfraquece", 
explica a especialista. Os casos mais pedidos 
são: o delineamento da sobrancelha, boca e 
olhos: "imitando o lápis de olho, e também a 
sobra", de acordo com Eliane Cristina. 

Mas além de facilitar a vida de quem per- 
de horas em frente ao espelho se maquiando 
todos os dias. a maquiagem também pode cor- 
rigir imperfeições e cobrir cicatrizes. "Nós tam- 
bém fazemos reparos de cicatriz, de cirurgias 
plásticas. Cobrimos pequenas áreas de quem 
sofre de doença de vitiligo e até fazemos ma- 
milos artificiais para mulheres que sofreram 
mastectomia (remoção da mama)", revela a 
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A imagem acima mostra o antes e depois da aplicação de uma maquiagem definitiva 

dermomicropgmentadora. 

PROMOÇÃO 
Uma boa notícia a quem se interessou 

pela maquiagem definitiva: a Clínica Bela está 
oferecendo um desconto de 50% aos clientes, 

mas o valor varia de acordo com o local da 
aplicação e o procedimento. "Estava a um ano 
fazendo especialização na Califórnia, então 
voltei cheia de novidades, e para comemorar 
a reinauguração da clinica, estou oferecendo 
esta promoção", ressalta Eliane Cristina. 

Espaço \?erde 

Prof. Roberto Perez 
(Químico: CRQ 11.1.00170 - Ambientalista) 

Especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 
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Rio Tocantins - Imperatriz /MA 
Água: vida rm forma líquida 

Atualmente dos 2.5% de água doce existente no mundo, 
apenas 0,4% estão disponíveis em rios, lagos e aqüíferos 
subterrâneos. Este cenário depende de um difícil equilíbrio 
chamado de ciclo hidrológico, que está intimamente ligado ao 
ciclo energético terrestre, isto é, à distribuição da energia so- 
lar no planeta. Por evaporação, essa energia é responsável 
pelo transporte da água através das precipitações de chuva 
ou neve, essa água pode afluir em determinado ponto forman- 
do as nascentes. Que é devolvida por evaporação aos siste- 
mas aquáticos. Mesmo de forma primitiva, uma comunidade 
necessita de água para realizar seus hábitos higiênicos, ali- 
mentares etc., pois se trata de um recurso fundamental para 
a existência da vida. Existem, no planeta, inúmeras situações 
de ecossistemas em estresse, devido à escassez de água, e 
são valiosos casos de disputas entre países que dispõem da 
mesma fonte de água. Acredita-se que, em cerca de 20 anos 
haverá no mundo uma crise semelhante a do petróleo, rela- 
cionada à disponibilidade de água de boa qualidade. Portanto, 
em poucos anos, se nada for feito, a situação tende a piorar, 

com os desmatamentos, poluição ambiental, aumento do lixo, 
e alterações climáticas dela decorrentes. O desenvolvimento 
econômico e a melhoria nos padrões de vida da sociedade le- 
vam ao aumento na utilização de novos materiais. Assim, pro- 
dutos químicos desempenham importante função em setores 
como agricultura, indústria, domésticos, têxteis, transportes e 
saúde. Eles têm contribuído significativamente para a melhoria 
do padrão de vida de todo o mundo. Entretanto, sua utilização 
está associada à contínua liberação de dejetos domésticos ou 
industriais de materiais poluentes como os tensoativos (deter- 
gentes), sem tratamentos prévios que tem como resultado a 
contaminação e poluição dos nossos mananciais. 

De todos os fatores associados ao desequilíbrio dos re- 
cursos hídricos, o desperdício da água talvez seja o que mais 
provoca uma necessidade de mudança de atitude em nossa 
sociedade, pois da água que sai das estações de tratamento 
somente 10% é usada em nossas casas, o restante, 90%, é 
utilizada em outras atividades como na agricultura e na indús- 
tria. Nas grandes cidades, cada pessoa consome, em média, 
180 litros de água por dia e desse total cerca de 60% vai li- 
teralmente para o ralo. Devemos usar de forma consciente a 

robertopesado@ig.com.br 

água e reutilizá-la quando possível. Algumas medidas de in- 
centivo para diminuir o consumo são: a troca de equipamentos 
como as válvulas de banheiros que acionam a descarga, estas 
consomem apenas 6 litros, em vez dos 12 consumidos por 
equipamentos defasados,; a utilização da água dos sistemas 
de refrigeração para aguar as plantas,; o armazenamento da 
água da chuva para lavar os veículos e calçadas e outras for- 
mas simples de recursos que resultam na economia da água. 

í 

Pagamento do Alvará de Funcionamento 2013 

MARÇO 
Até 28 de março; 

sem desconto e 

sem acréscimos. 

QUINTA-FEIRA 

m o 

Micro Empreendedor Individual 
na renovação, desconto 

especial de 50% 

Retire o boleto de ^ 
^ pagamento na Receita 
W\ Municipal ou no Portal do 

Contribuinte: 
www.imperatri2.ma.g0v.br 

mcícitum ce 

IMPERATRIZ TeAWVWO C TESÇWWLVMCKTTO ® 

www.imperatriz.ma.gov.br 

Receita 
Municipal 

á Isenta d 3. Pague antes e saia ga 

\y 



CORREIO IrnPeratriz'MA 
r,.-... Dc-v ngo & segi.nda fe a 24 e 25 de março de 2013 

06 

-j 

■ ■ 

> sao 
www.imperatrizfotos.com.br 
imperatrizfotos@gmail.com 

O Assassinato 

da Flor 

Flores são flores 

Vivas num jardim 

Pessoas são boas 

Já nascem assim 

Flores são flores 

Colhidas sem dó 

Por alguém que ama 

E não quer ficar só 

Cazuza 
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MEDITAÇÃO "Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa sim será louvada." (Provérbios 31:10,11, 30) 

ANVERSARIOU... 

O pequeno Frivaldo Catingueiro escolheu como temática decorativa o seu time favorito para celebrar 
com os amiguinhos a passagem de seu aniversário, que aconteceu em clima de muito alegria c dcscon- 
traçao. Filho do simpático casal Ângela c Pedro Catingueiro, o aniversariante era sá felicidade. A 
festa aconteceu na área de festa do Edifício Buriti regado por deliciosas guloseimas para deleite dos 
convidados, que também se esbaldaram nas mais variadas brincadeiras, dentre elas, o "Touro Mecânico". 
Confira flashes! 
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ueno anfitrião na hora dos parabéns 
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0 aniversariante com amigos 

Frivaldo ladeado pelo ôasal Cláudia e Qtoniel 

Logo mais às lOhOO no É D'mais na TV Difu- 
sora Sul, o programa apresentado por esta 
colunista está cheio de novidades, entrevista 
com o ator Carlos Casagrandc, Tom Kleber 
e outras matérias interessantes. Vale opena 
conferir! 

Pai fazendo homenagem carinhosa para o filho 
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DIA 24 

DROGARIA SOCORRÃO (RUA PARÁ, 732 A-CENTRO) 
DROGARIA MARCIA (AV.LIBERDADE,715 - V. JOÃO CASTELO) 

DROGARIA MASTER FARMA (R. CEARÁ, 1007-N.IMP) 

DIA 25 

DROGARIA KARAJÁS (AV. DORCIVAL P. SOUSA, 1179-CENTRO) 
DROGARIA BIG BEM (AV. BERNARDO SAYÃO, 1447-CENTRO) 

DROGARIA EL SHADAY (AV. BRASIL, 36-VILA CAFETEIRA) 

Receitas 

pratos fáceis e rápidos 

BOMBONS RECHEADOS PARA A PÁSCOA 

Ingredientes 

- T1/2 kg de chocolate ao leite ou meio 

amargo (fracionado) 

- Fôrma para bombons 

- Sugestões de recheio: 

Doce de leite, brigadeiro, Nutella 

Modo de preparo 

1. Rale o chocolate e derreta em banho-maria 

2. Para o banho-maria use a água quente, sem ferver, com o fogo 

desligado 

3. Coloque na fôrma o chocolate preenchendo as partes 

4. Escorra o excesso e leve à geladeira (nunca ao freezer ou 
congelador) 

5. Quando endurecer faça mais uma camada de chocolate, leve 

para gelar 

6. Recheie com o recheio escolhido e cubra com chocolate 

7. Volte à geladeira 

8. Quando a fôrma ficar esbranquiçada pode desenformar 

piadas 

Sinceridade feminina 

■ Quantos anos você tem? 
• Vinte e cinco. 
■ Mas três anos atrás, você me disse a mesma coisa. 
■ É que eu nâo sou daquelas que diz uma coisa hoje e outra amanhã. 

Dor de dente resolvida 

O dentista atende um cliente que havia extraído um dente no dia anterior: 
- E então? O seu dente parou de doer? 
- Sei lá, doutor! Foi o senhor que ficou com ele! 

Tirinhas 

WWW.«Ji.M£R30.COM.BB PAPO PROFUNDO 
CARA, VOCÊ VIU? JA SAIU A REVISTA 
DA GAROTA ELIMINADA DO REALITY 
W SEMANA PASSADA/// ^ 

NOSSA, LI UM LIVRO MUITO BOM/ 
SABE, TRATA DE UNS TEMAS BEM 
PROFUNDOS DESTE MUNDO EM 

QUE VIVEMOS ATUALMEN...^ 

m 

wmoi AO VIVO com um 
rnCNWO QU6 ACHA P055ÍVa 

ACABAI? com A eUCRRA APENAS 
com BOSAS BBANCAS. 

\j 7 N?0 APENAS N?0 APENAS 
BOSAS BRANCAS.- 

ROSAS 
BRANCAS 

ESÍPIOSIVAS.' 
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www coquetel com 
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www.coquelel .com, bt/jogos 

O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas 

CftÇft.PftLAms 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 
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•Rico (7) à 
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30 dias 
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Tipo de 
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infantil 
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rock 

Aqui está 

Brado comum 
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do 
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Consoan- 
tes de 
'moda' 

T Áries 21-03/19-04 
Ao passar por sua sexta casa e se opor a Netu- 
no, a Lua traz questões emocionais que podem 
afetar tanto seu emocional quanto o seu físico. 
As relações profissionais estão instáveis. Prefira 
preservar-se neste momento! 

tí Touro 20-04/20-05 
Atritos ideológicos podem prejudicar as relações 
sociais neste momento em que a Lua passa por 
sua quinta casa. A oposição com Netuno lhe pede 
mais ponderação e flexibilidade. Não se deixe ce- 
gar peias suas firmes convicções! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Será preciso paciência e harmonia para lidar com 
as atitudes dominadoras, seja nos ambientes 
mais ou menos formais. Lua e Netuno se opõem, 
tencionando suas áreas familiar e profissional. 
Seja firme, mas nâo agressiva! 

55 Câncer 22-06 / 22-07 
Nâo é um bom momento para expor suas idéias 
e emoções. A tensão da oposição Lua-Netuno 
sobre sua área de comunicação lhe aconselha a 
adiar certas conversas, sobretudo aquelas mais 
delicadas. Espere até se sentir melhor! 

«íl Leão 23-07/22-08 
Suas emoções se conflitam com as necessida- 
des da vida prática neste momento em que a 
oposição Lua-Netuno tendona suas segunda e 
oitava casas. Organize-se e priorize. Assim terá 
tempo para cumprir tarefas e se divertir! 

TTÍ Virgem 23-08/22-09 
Ao formarem oposição, Lua e Netuno sugerem 
uma falta de entendimento em suas relações. 
Procure nâo bater de frente com as pessoas, 
mesmo quando elas lhe contrariarem. Saiba ar- 
gumentar de maneira neutra e objetiva! 

^ Libra 23-09/22-10 
A tensão Lua-Netuno alerta para sua tendência 
a fazer dramas. A sobrecarga de preocupações 
prejudica relações profissionais e tomadas de 
decisões. Mantenha o centramento, disfarçando 
emoções sobretudo em ambientes formais! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Você pode acabar passando uma imagem equi- 
vocada em sua vida social. A oposição Lua-Ne- 
tuno entre suas áreas de amizades e prazeres 
prejudica sua projeção social e lhe aconselha a 
pensar bem antes de sair se aventurando! 

/Sagitário 22-11/21-12 
A falta de identificação com suas atividades é res- 
saltada pela oposição de Lua e Netuno em sua 
área profissional. Encare as dificuldades como 
aprendizados e busque as oportunidades de mu- 
dança que elas lhe trazem! 

V? Capricórnio 22-12/19-01 
Fica mais difícil para você expor suas idéias nes- 
te momento em que Lua e Netuno se opõem en- 
tre suas áreas espiritual e de comunicação. Cui- 
dado, pois suas inseguranças tendem a se refletir 
como argumentos contraditórios! 

A# Aquário 20-01/18-02 
Aborrecimentos e conflitos íntimos são trazidos à 
tona pela passagem da Lua por sua oitava casa. 
Que tal agir de maneira mais objetiva e menos 
emocional? A oposição com Netuno lhe aconse- 
lha a buscar soluções efetivas! 

K Peixes 19-02/20-03 
Ao formarem oposição, Lua e Netuno prejudicam 
o bom entendimento com as pessoas próximas. 
Valorize a cumplicidade e deixe de lado as dife- 
renças e pequenas divergências. Procure adotar 
uma atitude mais serena! 
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Áutoconhecimento, princípio da sabedoria 

Tasso Assunção* 

A compreensão de si mesmo é, sem dúvida, o maior 
desafio que se depara ao ser humano, já que, se não co- 
nhece a própria essência, ele não tem base para pensar o 
correto, nem para a ação de fato virtuosa. 

Não é difícil perceber, logicamente, que sem o co- 
nhecimento da verdadeira natureza de seu fundo cultural 
e psicológico, torna-se impossível ao homem a atuação 
equânime ante os desafios que se sucedem. 

Se não entende a estrutura e o conteúdo de sua mente, 
suas concepções e costumes, ou seja, o mecanismo de 
funcionamento de seu pensamento, o ser humano age na 
escuridão da ignorância de si mesmo. 

Se não se mantém consciente de seus estados de 
ânimos e das reações por estes determinadas, o indivíduo 
está fadado a agir de forma automática e será um escravo 
das circunstâncias e situações incertas. 

Em outros termos, ao se deixar levar pela programação 
mental que lhe foi inculcada pela tradição, a pessoa se verá 
sempre enredada em situações imprevisíveis e terá o seu 
destino entregue à própria sorte. 

Nessas condições, abre-se mão do direito, natural ao 
ente dotado de consciência, de gerir a pró-pria vida, assim 
como se estará fugindo da responsabilidade por si mesmo, 
pelo próximo e pelo ambiente ao redor. 

Além disso, mais que tomar ciência das influências que 
o atingem no dia a dia, seja do ambiente ou de relaciona- 
mentos interpessoais, ao ser humano importa, fundamen- 
talmente, respostas bem mais profundas. 

De onde venho? Quem sou eu? Qual o sentido da exis- 

tência? - são questões formuladas pelo homem desde que 
assomou para a autoconsciência, em era imemorial, porém 
jamais devidamente esclarecidas. 

Em primeiro lugar, deve-se compreender que as res- 
postas corretas a tais indagações jamais se encontrarão no 
campo do conhecimento ou da memória, por mais amplo 
que seja. mas no âmago do coração. 

Apenas quando se observa a realidade como um todo, 
incluindo-se a si próprio, a partir de uma perspectiva desa- 
nuviada da tradução condicionada do pensamento, pode-se 
captar os fatos, "o que é", a verdade. 

Assim, cada experiência, cada fato, cada ser, até mes- 
mo uma folha levada ao vento, enfim, cada instante, pode 
constituir a ocasião de se perceber a essência das coisas e 
deparar a verdade que encerram. 

Mas, para tanto, é preciso renunciar ao falso colorido do 
conhecimento, das crenças e convicções pré-concebidas, 
renunciar à experiência, enfim, ao próprio ego, o que permi- 
te a percepção direta do sagrado. 

O sábio Jiddu Krishnamurti não se cansava de alertar 
para a necessidade do percebimento passi-vo, isto é, de se 
viver cada momento sem avaliá-lo, sem classificá-lo nem 
rotulá-lo, positiva ou negativamente. 

Isso porque qualquer interpretação partirá, inevitavel- 
mente, de um determinado ponto de vista, uma concepção 
limitada por seu background, o conjunto de conhecimentos 
e experiências que com-põem sua base. 

Portanto, as respostas aos questionamentos funda- 
mentais da vida não poderão ser descobertas na esfera 
do saber, que será sempre apenas uma descrição de um 
fenômeno ou uma conexão de fenômenos. 

Dessa forma, a compreensão dessas questões, para as 
quais, em verdade, não há respostas, somente será pos- 
sível quando a mente deixar de ser o centro das reações 
automáticas da memória, do saber. 

Nesse estado, em que o cérebro se mantém "passiva- 
mente vigilante", abstendo-se de emitir jul-gamentos, favo- 
ráveis ou desfavoráveis, apreendem-se os acontecimentos 
sem traduzi-los em conhe-cimento. 

Somente quando os órgãos dos sentidos, livres da 
interferência do pensamento, captam, de modo integrado, a 
singularidade de cada instante - único e irrepetível pode 
se dar a apreensão da realidade. 

Nessa perspectiva, em que a mente se encontra em 
silêncio, entra em ação a própria energia pri-mordial, a 
inteligência universal, criadora do cosmo e das células, a 
mesma que mantém o universo em ordem. 

Trata-se, em suma, de um estado de consciência liberto 
do passado e, dessa forma, liberto da i-dentidade individu- 
al, condicionada, limitada e conflitiva, um estado de consci- 
ência infinito, a consci-ência cósmica. 

Essa consciência, holística e imaculada, tudo abrange, 
mas a nada se restringe, de forma que, embora faça uso do 
conhecimento, não se encontra limitado a ele, mas parte da 
perspectiva do todo, da sabedoria. 

Mas se advirta que sabedoria não é saber, mas a com- 
preensão de si mesmo, da própria essência - e a essência 
contém o todo -, ou seja, conhecendo-se a si mesmo, 
conhecem-se os deuses e o universo. 

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

Não importa como ele se chamava, ele tinha um nú- 
mero, e o número dele era 368676, não importa a idade, 
nem o sobrenome comum dos pais, nem o que ele queria 
o que importa é o que ele fazia. 

Ele trabalhava numa secretaria judicial de um tribunal 
inferior: compostos de idiotas, regionistas imbecis de 
falácias brutais de pouca ou nenhuma urbanidade, uma 
dessas secretarias públicas cujo critério para admissão 
dos altos cargos hierárquicos e nomeações é baseado no 
mesmo tipo sangüíneo, sobrenome ou prostituição. 

Todavia, dizer isso não faz bem, pois o que importa é 
o trabalho, e o que o número 368676 fazia não precisava 
de esforço intelectual ou filosófico para entender, pelo 
menos a primeira vista. Ele procurava os processos em 
grandes pilhas mofadas, subia e descia escadas, amar- 
rava os despedaçados pelo esquecimento, procurava 
as petições, todos os pedidos eram carimbados, onde 
mecanicamente ele fazia um risco em substituição do seu 
nome, ele era aquele risco e o número responsável pelos 

A Questão Judicial 

papéis perfurados, numerados e presos nos colchetes 
da espera. E assim, a cada carimbada, a cada página 
virada ele se distanciava do seu verdadeiro sonho, ser um 
maestro musical. 

Embora seja muito estranho para uma pessoa co- 
mum, ele começou a ouvir uma música vinda dos proces- 
sos que o cercavam de todos os lados. Aproximando-se 
ele começou a ouvir o som dissonante dos litigantes, 
eles discutiam e exigiam os seus direitos. Eles discutiam 
ininterruptamente e cada vez mais alto. Ele se afastou. As 
discussões, as brigas, querelas, injúrias, e toda sorte de 
desgraças foram vociferadas a ponto de causarem imen- 
sa dor aos ouvidos do número 368676, que era gente. 

Numa tentativa explicada somente pela filosofia do 
absurdo, ele tentou desesperado reger aquela multidão 
de vozes desafinadas e maledicentes, lançando uma 
resma de papel para o ar, erguendo os braços, fazendo 
movimentos leigos, que mais pareciam à dança butoh de 
Kazuo Hono. 

O perfurador gritou, "pare com isso seu maluco!", e 
atirou na testa dele, que insistia em respirar e se movi- 
mentar. Os clipes galvanizados prenderam-lhe os cílios 
arregalando-lhe os olhos dizendo, "Você não pode se 
distrair se não você se fode, se fode!". 

A fita adesiva, enrolando-se nos pés do desafortu- 
nado, bradou, "Darei um jeito nisso imediatamente". Ele 
continuou mexendo a boca, fazendo caretas. O gram- 
peador gritou "Satânico! Mostre sempre os dentes!", e 
grampeou-lhe os lábios na bochecha dando-lhe a face 
um belo sorriso. 

Devidamente perfurado, para entrada dos colchetes 
pelo nariz e pelo reto, ele foi colocado numa capa de 
plástico, lançado numa gaveta, e foi arquivado definiti- 
vamente, para o devido prosseguimento das questões 
judiciais. 

F. Aldebaran (www.aldebaran.k6.com.br) 
Dedicado ao meu amigo Gildson Costa Silva. 

Jxumw e Mpvdtiudidade 

Por Ramsés da Silva Mesquita Maciel* 

A adolescência é, por natureza, uma fase de 
transição, pois está entre o período infantil, puro e 
inocente, e o adulto, maduro e racional. De fato, a 
fase juvenil é marcada por impulsos, desejos e aspi- 
rações, mas também por medos, dúvidas e conflitos, 
decorrentes da imaturidade e da insegurança frente 
aos desafios da vida. E por viver numa sociedade 
materialista, imediatista e hedonista, absorve quase 
que por osmose esses valores, desejando acima de 
tudo "curtir a vida", ter fama e poder, riqueza e beleza 
física: e por não terem ainda modelos, parâmetros e 
um sentido existencial bem definido, ficam a mercê 
das drogas, da marginalidade e da criminalidade. 
Para desenvolver a sua personalidade de maneira 
correta e saudável, o adolescente precisa de mais 
espiritualidade nas suas vidas, abrindo novos hori- 
zontes na sua paisagem mental. 

A libido, segundo Sigmund Freud, pai da psica- 
nálise, é uma energia psíquica que estimula o ser na 
busca dos prazeres, e no jovem ela se encontra em 
plena ação, levando-o a desejar ardentemente a ter 
aventuras e emoções, sexo e paqueras que podem 
ter conseqüências desastrosas para o seu futuro, se 
não forem bem conduzidos. Contudo, essa força não 
deve ser reprimida, e sim, canalizada e sublimada 
nos esportes, nas artes, nos estudos, no trabalho, 
na busca de ideais e na vida religiosa. E um bom 
caminho para o jovem cultivar a sua espiritualidade é 
por meio das mocidades religiosas, onde se promo- 
vem encontros como, por exemplo, o Encontro dos 

Jovens Espíritas da Região Tocantina - EJERT, que 
será realizado nesta Semana Santa, entre os dias 29 
e 31 de março, aqui em Imperatriz, no IFMA. Nestes 
encontros os jovens têm teatro e música, amizade e 
companheirismo, estudo, meditação e oração, tudo 
num clima amistoso e alegre, propiciando uma apli- 
cação saudável de suas energias vitais. 

"O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz 
bater-te o coração; também desejaras adornar de flo- 
res os teus cabelos e misturar-te com os venturosos 
da Terra. Dizes de ti para contigo que, como essas 
mulheres que vês passar, despreocupadas e riso- 
nhas, também poderia ser rico. Oh! cala-te, criança! 
Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis 
se ocultam sob esses vestidos recamados. quantos 
soluços são abafados pelos sons dessa orquestra 
rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua 
pobreza." (1). A sociedade materialista e hedonista, 
a mídia consumista e imediatista e as instituições 
educacionais que ao invés de educarem para a vida, 
educam para uma profissão, infundem no adolescen- 
te uma visão distorcida da realidade na qual se privi- 
legia o "ter" no lugar do "ser" e que por isso passam 
julgar a si mesmos e aos outros pelas roupas que 
vestem, pelos aparelhos eletrônicos modernos que 
possuem, pela aparência física gorda ou magra, feia 
ou bonita, como se o sucesso e a felicidade fossem 
apenas conquistas materiais. E aqueles que não con- 
seguem "crescer na vida" ou não possuem riquezas 
ou belezas, se sentem perdedores com complexos 
de inferioridade... É a ilusão materialista que domina 
o mundo contemporâneo. 

"O Espiritismo oferece ao jovem um projeto ideal 
de vida, explicando-lhe o objetivo real da existência 
na qual se encontra mergulhado, ora vivendo no cor- 
po e, depois, fora dele, como um todo que não pode 
ser dissociado somente porque se apresenta em 
etapas diferentes. Explica-lhe que o Espírito é imortal 
e a viagem orgânica constitui-lhe recurso precioso 
de valorização do processo iluminativo, libertador e 
prazeroso. Elucidando-o, quanto ao investimento que 
a todos é exigido, o desperta para a semeadura por 
intermédio do estudo, do exercício da aprendizagem, 
do equilíbrio moral pela disciplina mental e ação cor- 
reta, a fim de poder colher por longos, senão todos 
os anos da jornada carnal, os resultados formosos, 
que são decorrentes do empenho pela própria digni- 
ficação." (2). O jovem deve conscientizar-se de que 
a sua verdadeira vida é a vida espiritual, e que ele 
encontra-se apenas de passagem por esta vida ter- 
restre para aprender os valores imortais do amor, da 
humildade, da temperança, do perdão e da caridade, 
que são, assim, a razão da sua existência. 

Nem só de namoro e sexo, smartphone e internet, 
carros e motos vive o adolescente. Ele necessita 
também de espiritualidade e de virtudes para a sua 
afirmação, valorização e realização plena como 
espírito imortal em corpo jovem, rumo à perfeição e à 
felicidade absoluta. 

(1) O Evangelho Segundo o Espiritismo - Allan 
Kardec - FEB 

(2) Adolescência e Vida - Divaldo Franco / Joanna 
de Angelis - LEAL 
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►MACRORREGIONAL 

Imperatriz ganha hospital de alta complexidade 

365 dias. Esta é a previsão para a entre- 
ga do Hospital Macrorregional de Impe- 
ratriz. O anúncio foi feito na tarde desta 

sexta-feira (22), na Avenida Pedro Neiva de 
Santana. Em visita ao local que receberá a 
estrutura, os representantes dos governos 
municipal e estadual apresentaram a ordem 
de serviço que autoriza a construção orça- 
mentada em R$ 17,9 milhões. 

O hospital de alta complexidade é uma 
parceria entre o município e o estado. "A área 
foi disponibilizada pela prefeitura de Impera- 
triz, enquanto o investimento para a compra 
de equipamentos e a contratação de serviços 
é um esforço estadual", afirma o secretário de 
Infraestrutura do governo do estado, Luís Fer- 
nando Silva. 

Serão 100 leitos de internação, 12 leitos de 
UTI, 04 salas de cirurgia, laboratório de aná- 
lises clínicas, unidade de pronto atendimento 
24 horas e central de imagens reunindo várias 
especialidades. "O hospital vai desafogar a 
urgência e emergência do município", comen- 
ta o prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira. 
Para facilitar o acesso e o atendimento para 
toda a Região Tocantina, haverá modificações 
no tráfego, viabilizando a entrada e a saída 
das pessoas com segurança. 

Madeira explica que o hospital vai realizar 
cirurgias cardíacas e de prótese. A novidade 
será a cirurgia ortopédica, que a cidade ainda 
não oferece. "Os pacientes são encaminha- 
dos para São Luís ou para outros estados e 

isto nos custa caro. Agora, eles não precisam 
sair da cidade", completa. 

COMPROMISSOS NA REGIÃO TOCAN- 
TINA - Os secretários do governo do estado, 
Luís Fernando Silva e Hildo Rocha, os deputa- 
dos estaduais, Léo Cunha e Dr. Pádua, o de- 
putado federal, Chiquinho Escócio, prefeitos 
de Imperatriz e cidades vizinhas, vereadores 
e secretários cumpriram uma extensa agenda 
de compromissos na região. Após a visita ao 
terreno em que será construído o hospital de 
alta complexidade, eles percorreram o bairro 
Bom Sucesso. 

Os feirantes Edileusa Lima e Julião Ta- 
vares disseram que a obra de pavimentação 
da Grota José de Alencar trouxe dignidade 
aos trabalhadores do bairro. "O esgoto pas- 
sava na porta de cada casa. Só agora é que 
as autoridades se atentaram para o descaso 
no Bom Sucesso", considera dona Edileusa. 
Segundo os moradores, a água não escoava, 
empossada, o mau cheiro incomodava a co- 
munidade e era causadora de muitas doen- 
ças. 

A terceira atividade do dia foi a inaugura- 
ção da Avenida Norte Sul, na Vila Vitória. Dis- 
tánte seis quilômetros do centro de Imperatriz, 
a obra também vai beneficiar os moradores de 
outros bairros. Para o líder comunitário, João 
Rodrigues, a obra de urbanização vai trazer 
conforto e segurança à população. Outras 
pessoas solicitavam a visita das autoridades 

rammmA MUNICIFAI ot «IBAMA* HQUFNE ESTADO DO MAJEANHAü 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N® 09, DE 08 DE MARÇO DE 2013 

Dispte sobre a prorrogação do prazo de 
validade do concurso público, regido pelo 
Edital n" 01. de 08 de fevereiro de 2011. e 
resultado final homologado no dia 25 de 
maio de 2011. 

O PREFEITO MUNICIPAL DP. RIBAMAR FIQUENE/MA, no uso de 
suas atribuições legais; 

DECRETA; 
Ari. I' Fica prorrogado pelo prazo de 02 (dois) anos, contados a partir de 

24 de maio de 2013. o prazo de validade do concurso público, de resultado final 
homologado em 25 de maio de 2011. com fundamento no item 08.1 do Edital n' 01, de 
08 de fevereiro de 20II. 

An. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçlo, 

An. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Dí-se ciíncia, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribamar Fkjuene - MA, aos oito 
(08) dias do mús de março (03) do ano de dois mil c treze (2013). 

EL' KítiEÍRÍ) DE VASCONCELOS 
Prefeito Municipal 

oO 

* 

Prefeitos e deputados ao lado do Secretário de Infraestrutura. 

nas ruas paralelas à avenida. "O que adianta 
asfaltar a principal se na minha casa só tem 
poeira e lama?", questionava a empregada 
doméstica Silvane de Jesus. (Alda Queiroz) 

SÁBADO - O Secretário Luís Fernando 
Silva fez vista ao acesso da Universidade Fe- 
deral do Maranhão (UFMA). Às 4h da tarde 

participou da assinatura da ordem de serviços 
do Cadastro Físico Social dos Moradores da 
Vila Cafeteira. Por volta das 17h30, a comiti- 
va seguiu para a MA-122, no trecho que liga 
João Lisboa até a cidade de Amarante. Por 
último, visitou o terminal Rodoviário de Impe- 
ratriz. O encerramento da agenda estava pre- 
visto para às 19h. 

CZ EL rsJTEE R. 

O Shopping do coração da cidade! 

t 
r\ 

Segunda à Sábado das 

10:00h às 22:00h 

Domingos e Feriados das 

12;00h às 22:00h 

rttEremjiLA municipai, de ribamar fiquem f-STADO DO MARANHAO 
GABINETE DO PREFEITO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2013 

0 PrefeUo Municipal de Riban-* Rquene COHVOCA os candülaloj retKfanados no anuo I, 
«pronados no Concuno Público. Edital n* 00!. de 08 (te (evereiro it 2011. homofcjaflo ro dia 25 da 
maio da 2011 a pnxrojada a «atdada pab prazo ca 02 (doa) anca a pwtlr da 24 da maio da 2013, 
para eompafecarem a sedo da Pmieitura Municipal de Ribamar Fqueoa-MA, situada na A». Prireçal, 
sfri, Canto, nos «as 25 da março da 201] a OS da abril da 2013, dia 14:00 h át 18:Mba. para a 
artraça do cúpia auleníeada dos doeumaolos a saqur Idamidtdt, CPF, CTPS (Carteira da Trabalho 
a PwvWancia Social), PIS/PASEP, TUnio EMtenl. Comprovanta da volaçáo da úttima EWçáo, 
Cariidlo da AntacadaMae Criminala (Juatiçi Estadual a Ftdatal), CarWrtado d* Concluais do 
Ensino Fundamarrtal tfw MMIo (CoNorma o Cargo), Diploma da Grsduaçlo (Conforma o 
Cargo). Ragltlro da Ôrglo da Clataa (Conforma o Cargo), Cartificado da Raaarvlat» (Sexo 
«aacutino) a mpactlvo ««atado da iptldSo ftalca a manUI para o «ercfclo dst 
atritjutçSaa do cargo. 

A ralaçto doa candidalca convocados neste a» pOMco também está disponível no mur» da 
Preloilufa Munfcpaí da Ribamar Flqume a da Câmara Municipal. 

Ribamar FiquendAtA, 20 da março da 2013. 

PreMo 

... P* PREFEITURA MENTCtPAlbf RIIIAMAR FKJUENE 
ESTADO OO MARANHÃO 

GABINETE DO PREFEITO 

ANEXO 01 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2013 

RELAÇÀO OE SERVIDORES CLASSIFICADOS NO CONCURSO DO 
MUNICÍPIO DE RIBAMAR FIQUE/EDITAL 001/2011 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NlVEL B I 

, ,«n
(ítüG0: 002 locai-IZAÇAO: 001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ZONA URBANA 
ANA CLÁUDIA SOUSA DOS SANTOS 
ELIZANOELA DE OUVEIRA ARAÚJO 
DÉBORA KAMPS PEREIRA ARAÚJO 
MAIANE NOLETO DA SILVA 
ITAISSE MIRANDA DA SILVA 

MATE/StriCA04 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NlVEL B II 
LOCALIZAÇÃO; 001 SECRETARIA OE EDUCAÇÃO ZONA URBANA 

| MARCOS DE SOUZA GONÇALVES 

poRUiGuês007 PROt:ESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NlVEL B II 
LOCALIZAÇÃO: 001 SECRETARIA OE EDUCAÇÃO ZONA URBANA 
THAYONARA OADELHA DE PAULA MOREIRA 

CARGO. 009 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
LOCALIZAÇÃO 003 SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO 
MARCOS VINÍCIOS SOUSA DE ALENCAR 
ELLVNE ALMEIDA BARBOSA 

•«SSfâ" P*EFtinj*A MUNICIPAL bÈ"«IB*MAR FKJUENE ESTADO DO MARANHAO 
GABINETE DO PREFEITO 

CARGO 0013 VIGIA 
LOCALIZAÇÃO 001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ZONA URBANA 
DONIZETE LEITE OLIVEIRA 

CARGO 0013 VIGIA 
LOCALIZAÇÃO 002 SECRETARIA OE EDUCAÇÃO ZONA RURAL 
GILSON DA SILVA COSTA 
CARGO: 016 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
LOCALIZAÇÃO: 001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ZONA URBANA 
MARIA HELENA RODRIGUES DE ARAÚJO 
SIMONE GLACE FEITOSA SILVA 
ANA MARIA NASCIMENTO MORAIS 
GLAUCIANA SILVA DOS SANTOS 
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Pobre discussãOp por Delfim Netto 

Quando, há um ano e meio, o Banco Cen- 
tral iniciou o cuidadoso procedimento de redu- 
ção da taxa de juros, abriu-se um espaço para 
a multiplicação de análises interessadas em 
atacar a política. A expectativa era produzir 
um nível de descrédito capaz de interromper 
o processo. Basicamente, as análises favorá- 
veis à manutenção dos altos juros pretendiam 
convencer a sociedade de que sem eles seria 
impossível controlar a inflação. 

O governo insistiu, contudo, na política de 
trazer o juro o mais próximo possível dos ní- 
veis internacionais, por entender ter esse um 
espectro de influência sobre o sistema econô- 
mico que transcende seu papel de estabilizar 
a inflação. Manter um juro real baixo é funda- 
mental para estimular a retomada dos investi- 
mentos privados. E um fator decisivo para au- 
mentar a capacidade do investimento público 
nos empreendimentos vitais para a solução 
dos gargalos logísticos na infraestrutura. 

Está mais do que evidente, hoje, que a es- 
tratégia do Banco Central foi correta ao man- 
ter a prioridade da política de queda dos juros. 
Durante um longo período, houve uma espé- 
cie de cabo de guerra entre o setor financeiro 
e o governo, finalmente vencido por este. A 
discussão ameaça recomeçar, com a iniciati- 
va de analistas do setor financeiro a prever a 
alta da taxa Selic para 8.5% até o fim de 2013, 
o mais tardar no primeiro trimestre de 2014. 

Projeções dessa ordem têm pouco valor. 
É muito difícil fazer previsões dessa nature- 

za por um período superior a um trimestre, ou 
dois, no máximo. Num primeiro trimestre você 
tem alguma condição de acertar, num segun- 
do a névoa cresce e num terceiro é noite pura. 
Estamos a ver apostas avançando quatro ou 
cinco trimestres. É tudo torcida! Elas apenas 
se inserem nessa pobre discussão que tomou 
conta do Brasil a respeito da necessidade de 
aumentar a taxa de juros. Novamente um cabo 
de guerra entre o setor financeiro e o governo, 
o primeiro tentando convencer a sociedade de 
que a taxa real de juros do Brasil está muito 
baixa; que a inflação está muito alta e que. 
portanto, só a elevação da Selic produziria o 
efeito de contê-la. 

A inflação brasileira claramente tem cau- 
sas estruturais muito mais complexas do que 
aquelas passíveis de ser corrigidas simples- 
mente com a elevação da taxa de juros. Acon- 
tece que muitas pessoas não querem discutir 
as causas reais, preferem aceitar que existem 
soluções simples como a defendida pelos 
sacerdotes do sistema financeiro: se subiu a 
taxa de inflação, basta elevar a taxa Selic e 
esperar que esse movimento produza o efeito 
desejado: o aumento do juro real colocará a 
inflação nos eixos. O Brasil, à custa de muito 
sofrimento, já entendeu ser isso absolutamen- 
te falso. 

Hoje é preciso enxergar a desestruturaçâo 
de nosso mercado de trabalho. Houve uma 
verdadeira revolução, quando se atingiu um 
nível de emprego bastante alto em meio a es- 

tímulos a aumentos de salários mínimos, cujo 
objetivo era melhorar a distribuição de renda 
(o que foi atingido), mas que se mostraram in- 
compatíveis com o equilíbrio monetário. Agora 
se trata de balancear esses efeitos: não é pos- 
sível imaginar que bastaria elevar a taxa de 
juros para controlar a inflação e fazer o Brasil 
caminhar para o seu nível de atividade normal. 

Há um aparente conformismo com o bai- 
xo crescimento da economia brasileira. Para 
reencontrar o nível de atividade "normal" 
(crescimento minimo anual do PIB de 4% a 
5%, sustentável, com "viés de alta") temos de 
aprofundar as mudanças na direção persegui- 
da pela presidenta Dilma. Seu governo tem 
enfrentado graves problemas estruturais do 
País, como o da redução do custo da energia 
e da taxa de juros real, a batalha dos portos 
e a enormidade do estrangulamento logístico 
na infraestrutura de transportes, apanhando 
aqui, avançando mais adiante, com um saldo 
inquestionavelmente positivo. 

Não é um governo contemplativo, mas um 
que luta nos campos estrutural e institucional 
à procura de melhorar a qualidade do merca- 
do de trabalho, formulando um projeto de livre 
negociação dentro da empresa. 

Todos esses são problemas fundamentais. 
Não significa que a questão dos juros não seja 
importante, ela produz seus efeitos. É preciso 
deixar claro, contudo; a vida não se esgota na 
Selic e o mundo não acaba nem começa na 
taxa de juros... 

EDUCAÇÃO 

Brasília - O Exame de Ordem dos Advo- 
gados do Brasil (OAB) teve o pior resultado 
desde que passou a ser aplicado no formato 
unificado, em 2010. De acordo com o resul- 
tado preliminar do 9o Exame de Ordem Uni- 
ficado divulgado hoje (22) pelo Conselho Fe- 
deral da OAB, 10,3% dos candidatos foram 
aprovados. 

Dos 114.763 candidatos que prestaram a 
prova desde a etapa iniciai, 11.820 obtiveram 
êxito e vão receber a carteira de advogado. 
Isso significa que 89,7% não obtiveram nota 

suficiente. Em 2012, no exame anterior, de 
acordo com a OAB, do total de 118.217 ins- 
critos para a primeira fase, 114.763 estiveram 
presentes e, destes, 19.134 foram aprovados 
na prova, ou seja, 16,67%. 

De acordo com a assessoria de imprensa 
do Conselho Federai, "historicamente o exa- 
me da Ordem tem apontado a qualidade das 
faculdades. O exame não foi mais difícil que 
o anterior. Isso reflete a baixa qualidade do 
ensino jurídico do pais". 

Os candidatos que constam na lista ob- 

tiveram a nota mínima 6 na prova prático- 
-profissionai, aplicada no dia 24 de fevereiro 
deste ano em todo o país. Os candidatos que 
desejarem interpor recurso do resultado pre- 
liminar podem fazê-lo a partir das 12h deste 
sábado (23) até as 12h do dia 26 de março, 
conforme previsto no edital. 

Nesta sexta-feira (22), OAB e Ministério 
da Educação firmaram acordo para a reali- 
zação de trabalho conjunto visando a esta- 
belecer um marco regulatório para os cursos 
de direito. 

AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
P/ PUBLICAÇÃO EM 25 DE MARÇO DE 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇSO N# 001/2013-CPL. A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhâo-MA torna público que 
realizará licitação na seguinte forma: OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para Recuperação de Estrada Vicinais do município de Amarante do Maranhão. TIPO DE LICI- 
TAÇÃO: Menor Preço Global. DATA DE ABERTURA; 11 de abril de 2013, às 09h00min. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, 
localizada na Avenida Deputado La Roque, 1229 - Centro, Amarante do Maranhão-MA. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital 
e seus anexos, na sala da CPL na sede da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, no horário de expediente, das OShOOmin às 13h00min mediante o recolhimento aos cofres 
públicos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Amarante do Maranhâo-MA. Gilson Chaves Ribeiro - Presidente da CPL.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N0 009/2013-CPL. A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhâo-MA torna público que 
realizará licitação na seguinte forma: OBJETO: Contratação de empresa para execução de trabalho técnico social "Projeto Social - Sensibilizar para Participar". TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor preço por item. DATA DE ABERTURA: 08 de abril de 2013, às 09h00min. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, localizada 
na Av. Deputado La Roque, 1229 - Centro, Amarante do Maranhâo-MA. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos, 
no horário das OShOOmin as 13h00min, mediante o recolhimento aos cofres públicos no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Amarante do Maranhâo-MA. Emerson Maxime Nogueira Fernan- 
des - Pregoeiro.   

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO; PREGÃO PRESENCIAL N0 010/2013-CPL. A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhâo-MA torna público que 
realizará licitação na seguinte forma: OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços radiológicos. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. DATA DE ABERTURA: 
09 de abril de 2013, às 09h00min. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, localizada na Av. Deputado La Roque, 1229 - Centro, 
Amarante do Maranhão-MA. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos, no horário das OShOOmin as 13h00min, 
mediante o recolhimento aos cofres públicos no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Amarante do Maranhão-MA. Emerson Maxime Nogueira Fernandes - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N0 011/2013-CPL. A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA torna público que 
realizará licitação na seguinte forma: OBJETO: Contratação de agência de publicidade para veiculaçâo de matérias e divulgação dos atos, programas e serviços de interesse do município 
de Amarante do Maranhão. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. DATA DE ABERTURA: 10 de abril de 2013, às 09h00min. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão, localizada na Av. Deputado La Roque, 1229 — Centro, Amarante do Maranhâo-MA. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar 
gratuitamente ou adquirir o Edital e seus anexos, no horário das OShOOmin as 13h00min, mediante o recolhimento aos cofres públicos no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Amarante do 
Maranhâo-MA. Emerson Maxime Nogueira Fernandes - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR N0 001/2013 

A Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, representada neste ato pela Comissão de Chamada Pública - CCP nomeada conforme Portaria n0 177/2013, considerando o 
disposto no art. 21 da Lei n0 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE n0 38/2009, torna público que realizará a Chamada Pública de Compra da Agricultura Familiar n0 001/2013 para 
aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural Organizados em Grupo Formal destinada ao preparo das refeições ofe- 
recidas aos alunos matriculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Município de Amarante do Maranhão, em atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. O Grupo Formal deverá apresentar documentos de habilitação, Projeto de Venda no dia 15 de abril de 2013, às 15h00min, na Prefeitura 
Municipal de Amarante do Maranhão, situada na Rua Deputado La Roque, 1.229, Centro. Amarante do Maranháo/MA. A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis no mural de 
informações da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação, e poderá ser adquirido gratuitamente, mediante requisição escrita. Gilson Chaves Ribeiro - Presidente da CCP. • 
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DIAGNÓSTICO GRATUITO ANTECIPA 
DIA MUNDIAL DE COMBATE À 

TUBERCULOSE 

Dentro da programação do Dia 
Mundial de Combate à Tuberculo- 
se, no domingo (24), o Instituto Cle- 
mente Ferreira, no centro da capital 
paulista, ofereceu hoje (22) exames 
gratuitos para detecção de tubercu- 
lose, sífilis e HIV. A iniciativa é uma 
parceria entre o instituto, que é refe- 
rência no tratamento de tuberculose 
e o Centro de Referência e Treina- 
mento em DST/aids. Enquanto es- 
peravam o resultado dos exames, 
que demora cerca de uma hora, as 
pessoas tiravam dúvidas sobre as 
doenças. 

Segundo o coordenador da cam- 
panha, Adalberto Antunes, o princi- 
pal objetivo da ação foi educativa. 
"Divulgar as possibilidades da pes- 
soa ter o diagnóstico precoce e se 
tratar mais cedo. Um das missões 
dessa campanha é não só fazer a 
testagem, mas dar informação para 
a pessoa sobre como a tuberculose 
se manifesta", disse. 

Os testes múltiplos foram feitos 
por causa da relação entre as do- 
enças. Cerca de 12% dos pacientes 
infectados com HIV também têm 
tuberculose."A pessoa infectada 
com HIV tem a imunidade baixa, en- 
tão o bacilo de Koch [bactéria cau- 
sadora da tuberculose] vai infectar 
facilmente essa pessoa", declarou. 
Segundo Antunes, apesar dos ca- 
sos de tuberculose diminuírem a 
cada ano, o número de infectados 
no estado de São Paulo ainda é ex- 
pressivo. "Em 2012 foram quase 16 
mil casos notificados [em SP]. Mas 
deve ter muito mais gente distribuin- 
do bacilos, sem que a pessoa sai- 
ba". 

A diretora do Instituto Clemente 
Ferreira, Aglae Gambirasio, disse 
que, sem tratamento, o infectado 
pode contaminar outras pessoas. 
"Uma pessoa com bacilo de Koch 
pode infectar de dez a 15 pessoas 
durante um ano", alertou. Mas, se 
começar a se tratar, em até 20 dias, 
na maioria dos casos, ele deixará 
de transmitir a doença. Segundo, 
ela, "a medicação da tuberculose 
não é vendida. Ela só é fornecida 
pela rede pública". 

O maior problema para a cura da 
doença é, segundo Aglae, o aban- 
dono do tratamento antes de seis 
meses. "A pessoa toma os remé- 
dios, para de tossir, para de ter fe- 
bre. Então abandona o tratamento. 
Só que quando você para com o an- 
tibiótico a doença volta de outra for- 
ma, resistente àqueles remédios", 
alertou. 

A corretora de imóveis Luciana 
disse que estava panfletando perto 
do instituto quando viu a ação e re- 
solveu fazer exames de sífilis e HIV 
"Eu sou casada, sei o que eu faço. 
Eu só não sei o que o meu marido 
faz, não estou 24h com ele", disse. 
Ela informou que a última vez que 
fez esse tipo de exame foi quando 
estava grávida do filho, que hoje 
tem 3 anos. 



Imperatriz-MA 
Domingo e segunda-feira, 24 e 25 de março de 2013 

12 

SEM PISTAS 

1 

Felipão comanda treino técnico 
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Ainda se readaptando, André Luiz aposta em 

comprometimento' para conquistar a torcida 

SeleçOo treina na manhã de sábado em Genebra 

O técnico Luiz Felipe Scolari dirigiu um 
treino técnico na manhã deste sába- 
do, em Genebra. Porém, o coman- 

dante não deu pistas da equipe que vai en- 
frentar a Rússia, na próxima segunda-feira, 
às 16h30m (de Brasília), em Stamford Brid- 
ge, em Londres, na Inglaterra. A formação 
será divulgada apenas na atividade deste 
domingo, já na capital inglesa. 

Na coletiva após o empate por 2 a 2 com 
a Itália, Felipão já havia acenado com até 
três mudanças para o duelo com os russos. 
O zagueiro Thiago Silva e o lateral-esquerdo 

Marcelo são nomes certos no time titular. A 
tendência é que o Brasil entre em campo 
com a seguinte formação: Júlio César, Da- 
niel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marce- 
lo; Fernando, Hernanes e Oscar; Hulk, Ney- 
mar e Fred. 

Antes do início da atividade, Felipão 
reuniu os jogadores para uma conversa no 
vestiário. O bate-papo durou 25 minutos. Em 
seguida, os atletas foram para o gramado a 
fim de iniciar o aquecimento. O treino foi o 
primeiro do time canarinho antes do confron- 
to com a Rússia, em Londres, na Inglaterra. 

Campeonato Paulista - Dom, 24/03 

Palmeiras x Santos 
16h00- Pacaembu 

Guarani x Corlnthlans 
16h00 - Brinco de Ouro 

Campeonato Mineiro - Dom, 24/03 

Nacional • MG x Atlético - MG 
18h30 - Bernardo R. Queiroz 

Campeonato Carioca - Dom, 24/03 

Madurelra x Botafogo 
16h00- Cons. Galváo 

Com a lesão de Henrique, André Luiz 
prepara-se para ser titular pela primeira vez 
desde que chegou no Palmeiras, neste domin- 
go, no clássico contra o Santos. Ainda pouco 
conhecido, por conta dos quase oito anos que 
passou no Nancy, da França, o zagueiro não 
se intimidou com a responsabilidade que terá. 
Ídolo no clube europeu e pronto para almejar 
coisas melhores no Verdâo, ele já até sabe o 
que precisa fazer para cair nas graças do pal- 
meirense. 

"Respeito o torcedor e ele tem que me res- 
peitar. E para eu fazer isso, a melhor maneira 
é correr. Sempre digo: o atleta não vai jogar 
sempre bem, e o time não vai vencer todos os 
jogos. Mas se há comprometimento e o torce- 
dor vê que o jogador está suando a camisa, 
não tem porque pegar no pé ou brigar" afirmou 
o sério zagueiro. 

Muito tranqüilo, mas firme, André sai pou- 
co "sou caseiro", diz ele. Casado, e pai de três 
crianças - uma menina de 13 anos, outra de 
seis e um garoto de dois anos - confessou 
que, na França, em geral, ia de casa para o 
treino, e do treino para casa. Após quase duas 
semanas em São Paulo, a rotina pouco mu- 
dou: a diferença é que o defensor ainda está 

em um hotel, próximo da Academia de Fute- 
bol, com a mulher. Seus três filhos devem vir 
do interior de Minas Gerais apenas quando 
eles tiverem encontrado um apartamento para 
ficar. 

Esta, porém, não será a única mudança 
de André Luiz. Segundo ele, sua principal difi- 
culdade está na adaptação sobre o posiciona- 
mento em campo utilizado aqui. "Ainda estou 
um pouco perdido nisso, na França era um 
pouco diferente. Lá estamos sempre em cima 
do atacante, e aqui costuma usar muito a so- 
bra. Estou conversando com Henrique, Maurí- 
cio Ramos e Vilson para me adaptar" admitiu. 

ídolo no Nancy, o agora zagueiro palmei- 
rense admite que a saída do clube francês não 
foi fácil."A semana da despedida já foi emocio- 
nante, porque os torcedores me procuravam 
na rua, mandavam carta. Quando acabou o 
jogo foi muito complicado, porque eu sabia 
que não atuaria mais pelo Nancy". 

Fora da zona de conforto que vivia na 
França, ele diz estar pronto para a pressão 
que estava desacostumado, sem medo de 
passar por apuros ou ríspidas cobranças."O 
torcedor palmeirense é gente boa. Vai dar cer- 
to isso aí" brincou o novo xerife do Verdão. 

CBF divulga tabela do BrasileirOp sem 

clássico, nas últimas rodadas 

Como havia anunciado anteriormente, a 
CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasi- 
leiro da série A de 2013 sem os clássicos re- 
gionais na última rodada, algo que acontecia 
há duas temporadas. Resolveu-se extinguir 
esse mecanismo após reunião com os clubes 
e com os responsáveis pela segurança nos 
dias de jogos. 

A primeira rodada, que acontece no dia 26 
de maio, tem três confrontos entre paulistas e 

cariocas. Na última rodada, dia 8 de dezem- 
bro, destaque para Flamengo x Cruzeiro, único 
grande clássico da rodada. 

O Brasileiro, nesse ano, apresenta uma 
novidade que não era usada desde 2010, no 
período da Copa do Mundo. Entre a quinta e a 
sexta rodada, haverá uma paralisação de um 
mês por conta da Copa das Confederações. 
Não haverá Campeonato Brasileiro entre os 
dias 9 de junho e 7 de julho. 
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