
DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA. 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2013 

Í-- * ■ SJ-T-' s'| 

 ——^ 

1 

Popular 

    —.—i 

m 

100 

EDIÇÃO 570 
ANO III 

IMPERATRIZ-MA 

TELEFONE: 
(99) 3525-4043 

WWW. 
jornalcorreiopojjular 

MAIS UM 

MORADOR RUA 

ASSASSINADO EM 

IMPERATRIZ 

O 

DEFESA CIVIL ADERE 

CARTÃO DE PAGAMENTO EM 

IMPERATRIZ 
- PAG. 3 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

O Jornal Correio Popular está contratando representante comercial 

com experiência, interessados, deixar currículo na rua Godofredo 

Viana, 152 - Centro, em horário comercial. 

Telefone: (99) 3525-4043 

PERFIL EMPRESARIAL 

LINDALVA 

MmMí 
i® 

é 

f4fíAtBA 
"sssnari PARÂIBA 

rzBtuon mmmh -nr; 

t: S:í m ímn 



TFSpFfWfgí Imperatriz-MA 
mmmmMsm Domingo e segunda-feira, 17 e 18 de fevereiro de 2013 

02 

Emboscada 

Um veículo da equipe do vice-prefeito de São Bernardo do Campo, Frank Aguiar, 
foi abordado por um homem armado por volta das 3h deste sábado (16) no Túnel 
da Vila Zilda, em Guarujá, no litoral de São Paulo. A policia não confirma a presen- * 

I ça do cantor dentro do carro que foi interceptado pelo suspeito, que conseguiu fugir 
l após trocar tiros com os seguranças. Segundo informações da policia, o criminoso 

lÍÍr 1 atirou contra o veiculo onde estava a equipe de Frank Aguiar. Após perícia, ficou 
constatado que nove tiros atingiram o carro, seis no vidro do passageiro e três no 

\ Jí """ parabrisa do lado direito. Ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia. Rogério 
Pereira e Adilson Cunha estavam em Guarujá para fazer a segurança pessoal 

V de Frank Aguiar. As vitimas contaram que foram surpreendidas por um homem, 
V possivelmente menor de idade, que apontou uma arma na direção do condutor do 
B veículo. Adilson teria parado o carro e procurado abrigo atrás da porta do motorista. 
* O suspeito começou a atirar e, em seguida, Rodrigo também efetuou disparos na 

® direção do agressor. O suspeito correu na direção de um grupo que estava escon- 
dido dentro de um matagal próximo ao túnel da Vila Zilda e fugiu. Frank Aguiar - O músico piauiense foi eleito deputado federal em 2006 pelo 
estado de São Paulo e, desde 2008, atua como vice-prefeito do município de São Bernardo do Campo, ao lado do prefeito Luiz Marinho. 
Uma das músicas mais conhecidas do cantor, que ficou conhecido como o 'Câozinho dos Teclados', é "Mulher Madura (Lavou, tá nova)". 

POPULAR 

Indenização Novo Papa 

A Justiça condenou uma médica vete- 
rinária de Amparo (SP) a indenizar em 
R$ 11,1 mil por danos morais e mate- 
riais o dono de um cachorro, da raça 
poodle, que morreu após ser submetido 
a uma tartarectomia, para retirada de 
tártaros dos dentes. A responsável pelo 
tratamento do cão desde filhote, Kátia 
Pereira Michelini, pretende recorrer 
da decisão em primeira instância do Juizado Especial Cível. O 
cachorro Fred, de 5 anos, não apresentava problemas de saúde visí- 
veis. Ele passou por avaliação clínica da médica e do anestesista an- 
tes do procedimento feito em agosto de 2011. Segundo a veterinária, 
o animal passou pelo procedimento após diagnosticar o acúmulo de 
tártaro, que desencadeava em problemas de mau hálito. A sentença, 
publicada no inicio deste mês, afirma que a profissional agiu de forma 
negligente por ter aplicado anestesia geral, sem antes ter realizado ou 
solicitado exames prévios. 

Raio-X 

No início do mês, um prisioneiro do Sri Lanka que tentou esconder 
seu telefone celular durante uma inspeção em sua cela foi descoberto 
quando os guardas ouviram toques vindos de suas nádegas. O conde- 
nado de 58 anos precisou ser internado no hospital, onde os médicos 
retiraram o aparelho de seu reto. 

O Vaticano disse neste sába- 
do (16) que o conclave que 
escolherá o sucessor do papa 
Bento XVI poderá começar 
antes de 15 de março se 
houver quorum de cardeais 
suficiente em Roma. 
O porta-voz do Vaticano, 
padre Federico Lombardi, 
afirmou que as regras da 
Igreja definem que a data dos 
conclaves pode ser "interpre- 
tada" diferentemente desta 
vez, já que se trata de uma 
circunstância extraordinária, 
após a histórica renúncia de Bento XVI. 
Ele afirmou anteriormente que o conclave começaria entre 15 e 20 de 
março, de acordo com as regras existentes. Mas neste sábado (16), 
disse que os acontecimentos podem ocorrer mais rapidamente, já que 
a Igreja está lidando com uma renúncia anunciada previamente, e não 
com uma súbita morte do pontífice. O tema está sendo debatido pelos 
próprios cardeais e "é possível que nossas autoridades submetam à 
votação este tema no mesmo dia em que começar a 'sede vacante'", 
disse. 
Os cardeais estão "profundamente afetados" após a decisão de re- 
nunciar de Bento XVI e tentam "focar o alcance e o significado deste 
gesto", acrescentou o porta-voz do Vaticano. 

COLUNA DO SANCHES 

RIO TOCANTINS: LÍQUIDO E INCERTO 
O rio Tocantins é um entre os diversos temas 
que a Academia Imperatrizense de Letras rece- 
beu para, se escolhido, ser o tema do SALIMP 
(Salão do Livro de Imperatriz) deste ano. Sobre 
o rio, recordo-me dos diversos pronunciamen- 
tos que fiz na Câmara Municipal acerca da 
história e dos problemas desse nosso maior 
patrimônio. Também debati e rebati propostas. 

CERTEZAS 
Muitos eleitores se acreditam donos de pelo 
menos três certezas: 1) a de que todo político é 
ladrão; 2) a de que os políticos podem resolver 
quase tudo e não o fazem porque são incom- 
petentes; e 3) finalmente, muitos eleitores têm 
a certeza de que eles, eleitores, têm a solução 
para os problemas e que fariam tudo aquilo que 
criticam naqueles que foram eleitos. 

PAU NOS POLÍTICOS 
Tempos desse houve um debate em rede social 
digital sobre "a situação" do rio Tocantins. Que 
o rio está sujo, que falta peixe, que sobra pro- 
blemas etc. Resultado; pau nos políticos. Daí 
para o ilícito penal é rapidinho: político é ladrão, 
todos os vereadores de Imperatriz são "malan- 
dros" (ou "malas") e por aí vai. E vem. 

RIACHINHO E RIOZÃO 
Entrei no debate. Não tenho medo de atos. 
imagine de palavras. Li as fúrias em forma 
de pequenos textos. Na grandíssima maioria 
dos casos, alegações em consistência - e 
não adiantam os argumentos: sob o manto de 
uma luta ambiental, o massacre verbal contra 
políticos municipais, que podem tão pouco em 
relação a um rio interestadual. É certo que o 
Poder Executivo não está salvando nem riachi- 
nho, imagine um riozão. 

INTERCAMERAL 
Quando me propus a candidato à presidência 
da Câmara Municipal de Imperatriz, em meu 
Plano de Trabalho (entregue a cada um dos 

demais 12 vereadores e ao prefeito, na última 
semana de dezembro de 2008) incluí a propos- 
ta de criação da "Intercameral do Tocantins". 
(O termo "intercameral" é palavra de ocorrência 
em português, espanhol e em inglês e confir- 
ma a união de instituições para um objetivo 
comum). Eu dizia no Plano que o objetivo era 
"reunir as Câmaras dos municípios situados 
na Bacia do Tocantins para discutir problemas, 
analisar e implementar soluções que levassem 
à melhoria da qualidade do rio Tocantins, em 
parceria com Prefeituras, Universidades e 
entidades da sociedade civil organizada desses 
municípios". 

ÁGUA PRA DEDÉU 
Como justificativa, escrevi: "o rio Tocantins é 
a principal fonte de água para a região. Água 
é um dos mais caros recursos estratégicos de 
que o mundo dispõe. Pode-se viver sem petró- 
leo (há combustíveis alternativos), mas não se 
vive sem água (que constitui 70% do planeta e 
70% do corpo humano). O rio Tocantins supre a 
região com pelo menos 100 milhões de metros 
cúbicos (m3) de água por ano para consumo 
humano, 120 milhões m3 para consumo animal 
e 700 milhões m3 para uso na agricultura, sem 
falar no uso industrial, turístico etc. E esses 
números representam menos de 1% (um por 
cento) do volume que o rio deságua na baía de 
Marapatá e despeja no oceano Atlântico". 

EXPORTAÇÃO DE ÁGUA 
Acrescentei que já existem estudos da Agência 
Nacional de Águas (ANA), do Governo Federal, 
para venda da água do Tocantins, a preço que 
será mais caro (o barril) que a mesma quanti- 
dade de petróleo. Os municípios da bacia do 
Tocantins têm que estar à frente e na ponta 
dessas ações, manifestando-se e colaborando 
sempre, o que não ocorre atualmente. 

LEIS 
Ponderei para o organizador do movimento que 
"para salvar o rio Tocantins, como você escre- 

Edmilson Sanches 

ve, não basta a ação da Prefeitura de Impera- 
triz; afinal, o rio não nasce e deságua no pró- 
prio território imperatrizense. São 2400km, 130 
bilhões de metros cúbicos de água anualmente 
e seis estados; Goiás, Mato Grosso, Tocantins, 
Pará, Maranhão e Distrito Federal". 

LEIS (2) 
Claro que a Prefeitura deve agir, mas não 
poderá controlar os benefícios e desvantagens 
que provierem do Alto Tocantins. De outra 
parte, não há omissão de leis. Existem leis 
municipais, estaduais e federais para fiscalizar 
e punir. Exemplo; a lei imperatrizense 850/97 e 
a Lei Orgânica do Município. As leis autorizam 
o Poder Executivo, preveem "livre acesso, a 
qualquer dia e hora", a empresas, terras rurais e 
residências. As autoridades (Prefeitura) podem 
fiscalizar, inspecionar, multar etc. 

ORÇAMENTO 
Para leis que impliquem gasto é necessário que 
haja previsão no Orçamento. "Assim, leis como 
a 'Rios Limpos' só podem ser feitas quando 
houver discussão do Orçamento de 2012." Aler- 
tei ainda ao organizador: "Você fala em 'limpe- 
za de margens^margens', no plural). Isto não é 
possível: um município não tem autoridade para 
cuidar de margem que estão em responsabili- 
dade de outro estado. Há outras implicações. 

NUNCA MAIS 
Pedi ao movimento que sugerisse um projeto 
para eu apresentar, respeitando as limitações 
legais de um município. Perguntei se conhe- 
ciam os diversos textos que escrevi sobre o 
assunto "rio Tocantins". Coloquei-me à disposi- 
ção para palestras e debates. Ofereci espaço 
para discussão na Câmara, em sessão plenária 
e em audiência pública. 
Ninguém me procurou. À maneira do corvo 
falante do poema de Edgar Allan Poe: "Nunca 
mais". 
Só as agressões (ao rio e aos políticos) conti- 
nuam. 

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

- PRECONCEITO? 

Uma casa noturna de Imperatriz está 
sendo freqüentemente alvo de críticas 
nas redes sociais. A página do Correio 
Popular no Facebook já recebeu diver- 
sas mensagens de pessoas que foram 
impedidas de entrar na casa por esta- 
rem com um capacete nas mãos. Ao 
perguntarem para o segurança da porta 
do badalado bar sobre o motivo dessa 
proibição, os seguranças dizem ape- 
nas que são normas da casa e sequer 
expõe algum motivo que justifique tal 
prática. Indignados com a situação al- 
gumas pessoas que passaram por esse 
constrangimento já planejam mover 
uma ação junto ao Ministério Público 
contra os proprietários da casa, alegan- 
do que essa atitude se caracteriza como 
preconceito. Então quer dizer agora que 
só quem possui um carro é digno o su- 
ficiente para freqüentar baladas? E se 
por acaso alguém chegar à porta da 
casa noturna com um capacete modelo 
esportivo e uma daquelas motos carís- 
simas? Será que eles também terão o 
mesmo tratamento? Durante a semana 
o Correio Popular vai tentar entrar em 
contato com o proprietário da casa para 
saber se essa prática é realmente uma 
norma da casa e quais são os seus mo- 
tivos. Estamos de olho! 

- CADÊ O SINDICATO? 
A classe dos professores e funcionários 
de escolas particulares de Imperatriz 
que até dia desses era sindicalizada 
pelo STEEi (Sindicato dos trabalhado- 
res em estabelecimento de ensino de 
Imperatriz) agora está desamparada, 
é que agora, o sindicato resolveu que 
vai apenas amparar os professores e 
funcionários de escolas do município. 
Segundo alguns professores a 'nova 
ordem' teria saído no Diário Oficial da 
União, mas boa parte da classe ainda 
não sabe disso. O fato é que as denún- 
cias sobre irregularidades de escolas 
particulares não param de chover sobre 
o teto do Correio Popular e como o 
STEEI não representa mais esse seg- 
mento da educação, acaba ficando di- 
fícil pra gente saber a quem recorrer. 
Fica difícil também prós trabalhadores 
em estabelecimentos de ensino privado 
formalizar uma denúncia, já que estão 
desprovidos de um sindicato que os re- 
presente legalmente. E agora? Quem 
deverá nos ajudar? 

- DIA DO REPÓRTER 
Em 16 de fevereiro é comemorado o dia 
do repórter, profissional caçador de no- 
tícias, que nos informa a cada dia todos 
os fatos ocorridos no mundo. Ser repór- 
ter é colher informações verdadeiras 
e prepará-las para a divulgação, que 
pode ser feita através da televisão, dos 
jornais impressos ou de revistas, pelo 
rádio e, atualmente, pela internet. Mas 
preparar uma noticia não é coisa fácil. 
Exige conhecimentos e técnicas es- 
pecíficas da área jornalística, além de 
envolver a pesquisa e a confecção da 
noticia. O Jornal Correio Popular para- 
beniza a todos os repórteres de Impera- 
triz e em especial aos repórteres desta 
redação pelo seu dia. Antônio Pinheiro, 
Carla Rejane, Hyana Reis, Hemerson 
Pinto e Welbert Queiroz que todos os 
dias se preocupam em levar as mais 
importantes noticias para a sociedade 
que se preocupam com a verdade e 
com a transparência de cada linha que 
é escrita, e que não medem esforços 
para apurar com todos os detalhes cada 
fato para que você leitor possa estar 
cada vez mais cheio de informação de 
qualidade. 
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►EM MENOS DE UM ANO 

Sexto morador de rua é assassinado 

PI 

May ara tinha aproximadamente 25 anos (foto: asmoimp) 

Antonio Pinheiro 

Já somam seis o numero de homicídios de 
moradores de ruas em menos de um ano 
na área central de Imperatriz, a última 

vitima conhecida pelo nome de Mayara alves 
de moura, é uma jovem de aproximadamente 
25 anos. O crime foi registrado na madrugada 
de sábado na BR 010, próximo ao prédio da 
antiga rodoviária, a vítima foi morta com três 
tiros de pistola 380. Segundo uma testemunha 
o atirador estava na garupa de uma moto de 
onde disparou contra a jovem. 

Dos seis assassinatos cometidos contra 
moradores de rua, duas foram mulheres e qua- 
tro homens. Os quatro últimos assassinatos ti- 
veram características semelhantes, já que em 
todos, o assassino estava na garupa de uma 
moto. A polícia vai investigar com mais aten- 

ção essas últimas mortes, devido as mesmas 
serem terem acontecido na mesma região e 
com as mesmas características. 

É grande o número de moradores de rua na 
cidade de Imperatriz, a maioria fica localizada 
na Praça de Fátima, Praça Brasil e nos arredo- 
res da antiga Rodoviária. Dos assassinos das 
seis vítimas apenas um foi preso pela policia, 
os três últimos crimes ocorreram na BR 010 e 
o atirador fugiu na garupa da moto no mesmo 
sentido. O assassinato de ontem aconteceu a 
apenas um quarteirão do Pé de Macaúba. 

Quando aconteceu o último crime noticiou- 
-se que uma ONG ligada aos Direitos Huma- 
nos em Brasília estaria vindo para Imperatriz a 
fim de fazer um levantamento dos crimes con- 
tra esses moradores de rua. A jovem que era 
conhecida dos demais moradores de rua e sua 
família reside na Vila Davi 2. 

Ladrão escapa por pouco de ser 

linchado em Timon 

Por muito pouco o acusado de roubo Jo- 
nathan Rodrigues de Sousa (foto), 25 anos, 
não foi linchado pelos moradores das ime- 
diações das ruas 100 e 90 em Timon. Na 
manhã da última quinta-feira (14), ele e um 
comparsa assaltavam um pequeno comércio 
de propriedade de Antônio Alves da Costa, 
53 anos, que fica localizado na Rua 11, no 
bairro Parque União. O comerciante reagiu 
ao assalto e entrou em luta corporal com o 
ladrão conseguindo tomar o revólver. Mesmo 
assim, Jonathan sacou uma faca e deferiu 
golpes na cabeça do comerciante fugindo a 
pé depois de ser abandonado pelo comparsa 
que estava numa motocicleta. 

Na fuga, a população das imediações do 
assalto passou a lhe perseguir pela Rua 100 
e depois a 90. Durante o percurso, o ladrão 
teria esfaqueado outra pessoa antes de ser 
alcançado pela população em fúria. 

Espancado pelos populares, Jonathan 
escapou com vida graças à interferência de 
uma senhora que pediu que não lhe matas- 
sem. 

Logo em seguida, militares chegaram e 
levaram o acusado para a Central de Fla- 
grantes. 

O comerciante Antônio Alves da Costa foi 
levado para a Unidade de Pronto Atendimen- 
to de Timon- a UPA que afirmou que ele não 
corre risco de morrer pelos golpes de faca 
que sofreu por parte do acusado. 

Por pouco a população não matou o suspeito 

Transporte clandestino está sendo 

fiscalizado 

A fiscalização do transporte clandestino 
de passageiros com abordagens em pontos 
estratégicos dos bairros tem sido realizada 
diariamente pelos agentes de trânsito da 
Secretaria Municipal de Trânsito e Transpor- 
tes (Setran). A informação foi prestada on- 
tem (16) à reportagem pelo superintenden- 
te-adjunto Pedro Barros, o capitão Sarros. 

"Essa fiscalização tem sido efetiva, não 
apenas no serviço clandestino de mototáxi, 
mas também em todo meio de transporte ir- 
regular explorado na cidade de Imperatriz", 
assinala ele, que garante que apesar do re- 
duzido efetivo de agentes de trânsito a fisca- 
lização tem acontecido em vários pontos da 
cidade para coibir o transporte clandestino. 

Ele observa que a fiscalização será am- 
pliada pela Setran, logo que forem convo- 
cados os agentes de trânsito aprovados no 
último concurso realizado pela Prefeitura de 
Imperatriz. "Temos realizado operações sur- 
presas, inclusive com a retenção e apreen- 
são de veículos de placas cinza que estejam 
executando esse tipo de atividade", afirma. 

O capitão Barros reitera que o órgão já 
apreendeu vans e micro-ônibus que esta- 
vam operando de forma irregular na moda- 
lidade de transporte de passageiros pelas 
ruas e avenidas de Imperatriz. "Esse traba- 
lho não cessará, vamos intensificá-lo, pois a 
meta é combater o transporte clandestino", 
finalizou. 

Defesa Civil adere cartão de 

pagamento em Imperatriz 

i 'i 
O superintendente municipal da Defesa* 

Civil, Francisco das Chagas Silva, o Chico do 
Planalto, confirmou ontem (16) à reportagem 
que o órgão implementará o Cartão de Pagaf- 
mento de Defesa Civil (CPDC), em Imperatriá. 

Ele explica que o novo instrumento propi- 
ciará mais agilidade no repasse dos recursos 
do governo federal para ações de defesa civil, 
bem como buscar fortalecer a gestão pública 
interfederativa, fomentar o controle governa- 
mental e social, além de promover a transpa- 
rência dos gastos públicos por meio da divul- 
gação dos pagamentos realizados. 

Chico do Planalto ressalta que, em caso 
de decretação de emergência, o cartão poderá 
ser utilizado na aquisição de cestas básicas-,. , 
na compra de remédios, cobertores e aluguel 
social. "Se caso houver necessidade a Defe- 
sa Civil Nacional, homologará o decreto de 
emergência que disponibilizará recurso via 
conta bancária (agência Banco do Brasil) para 
que a Defesa Civil do Município possa fazer a 
aquisição dos itens necessários para ajudar os 
desabrigados", explica. 

O superintendente ressalta que o cartão 

foi regulamentado pelo decreto n0 7.505, pu- 
blicado ho Diário Oficial da União, e deve ser 
usado, exclusivamente, para ações de socor- 
ro, assistência e restabelecimento por estados 
e municípios com situação de emergência ou 
estado de calamidade pública, reconhecidos 
pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. 

Em 2009, ele lembra que o município che- 
gou a decretar situação de emergência, sendo 
homologado pela Defesa Civil do Maranhão e 
a Secretaria Nacional da Defesa Civil, porém 
na época o município não disponibilizava o 
Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC). 
"Antes, todo recurso da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil era destinado aos estados que 
distribuía aos municípios brasileiros", detalha. 

O acordo de cooperação técnica para o 
'desenvolvimento da ferramenta foi assinado 
entre o Ministério da Integração Nacional, a 
Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ban- 
co do Brasil durante o 1o Seminário Interna- 
cional sobre Gestão Integrada de Riscos e 
Desastres. "Nós fomos o primeiro município 
do interior maranhense a aderir ao cartão de 
pagamento de Defesa Civil", concluiu. 

Madeira indica representantes do município 

para que participem de videoconferência 

O objetivo da videoconferência será a apresentação detalhada do programa 

Reunido com executivos do Banco do 
Brasil na tarde da última sexta-feira (15) o 
prefeito Madeira decidiu a participação da 
Prefeitura de Imperatriz na videoconferência 
sobre o programa do Governo Federal; "Cra- 
ck, é possível vencer", marcada para a ma- 
nhã do próximo dia 19 no auditório da Agên- 
cia Estilo do Banco do Brasil, na Bernardo 
Sayão. 

Essa videoconferência contará com a 
participação da presidente Dilma Rousseff, 
do ministro da Justiça José Eduardo Cardo- 
so, representantes da Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas e integrantes dos pro- 
gramas e projetos da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública. 

À Prefeitura de Imperatriz foi facultado a 
indicação de pelo menos 15 agentes públicos 
ou políticos para participarem do evento. 

"Mobilizamos nosso pessoal da saúde, 
educação e Desenvolvimento Social, que 
de alguma forma já realizam, por meios de 
diversos programas do município, ações no 
sentido do combate às drogas. Também con- 
vidamos autoridades do Poder Judiciário, Mi- 
nistério Público e das policias Militar e Civil", 
informou o prefeito. 

O objetivo da videoconferência será a 
apresentação detalhada do programa, e dis- 
sipar dúvidas quanto a sua execução, para 
que posteriormente seja elaborado um plano 
de ações para cada município de acordo com 
a realidade local. 

O prefeito disse que o programa abriga 
uma importância extrema, uma vez que por 
meio deste, o país voltará os olhos com mais 
acuidade e possibilidade de ações concretas 
para o combate a "esse flagelo que tem dizi- 
mado milhares de pessoas, milhares de famí- 
lias, vindo a produzir uma verdadeira nação 
zumbis" afirma. 

O prefeito garantiu que da parte da Prefei- 
tura dará todo o apoio para a elaboração de 
uma ação mais forte e eficaz, agora ancora- 
do por esse programa federal, para enfrentar 
a luta contra o crack. 

Madeira lembra que na sua gestão já ade- 
riu a diversos programas que de alguma for- 
ma já atuam no combate ao uso de drogas, 
entres eles o hoje denominado "Consultório 
na Rua" que faz um trabalho direto junto aos 
moradores de rua, a maioria usuários. "Tam- 
bém já temos uma rede de saúde mental que 
conta até com as chamadas residências tera- 
pêuticas" informou o prefeito. 

Da reunião com os executivos do Banco 
do Brasil sobre o programa "Crack, é pos- 
sível vencer" participaram além do prefeito 
Madeira, a secretaria de saúde Conceição 
Madeira, a coordenadora Municipal do Pro- 
grama de Saúde Mental, a psicóloga Isabela 
Godinho, e o secretário municipal de admi- 
nistração Iramar Cândido. 

A execução- do programa em Imperatriz 
será praticamente a mesma adotada nos ou- 
tros municípios onde o programa já foi apre- 
sentado. A Prefeitura terá de elaborar um 
plano de ação e apresentá-lo para cadastro 
até meados de março. 

O programa abrigará pelo menos três 
eixos: autoridade, prevenção e cuidado. De- 
pois disso o plano deverá ser avaliado pelo 
Governo do Estado, responsável pela reali- 
zação de um diagnóstico para que o plano 
possa então ser executado. Cumpridas as 
formalidades, pelo que se apurou o municí- 
pio terá oficialmente aderido ao Programa e 
poderá receber recursos para realiza-lo. 

O PROGRAMA 
"Crack, é possível vencer" foi lançado 

ainda em 2011. Trata-se de um conjunto de 
ações do governo para enfrentar o crack e 
outras drogas. As ações visam uma conjuga- 
ção de parcerias com os Estados, Municípios 
e sociedade por intermédio das quais é au- 
mentada a oferta de serviços de tratamento 
e atenção aos usuários e seus familiares e a 
luta contra a oferta das chamadas drogas ilí- 
citas por meio do enfrentamento ao tráfico. O 
programa também prevê ações de educação, 
informação e capacitação. 
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A empresária: 

Lindalva da Mille Calçados 

'Quero que quando o cliente pensar em calçados, ele pense primeiramente em Mille Calçados. Ter essa marca consolidada no mercado", sonho da proprietária Lindalva de Jesus. 

Carla Dutra 

Já vamos para a 8a edição do "Perfil 
Empresarial de Imperatriz". E nessa 
edição, o jornal faz o perfil da primei- 

ra empresaria mulher, Lindalva de Jesus 
Machado, que há quatorze anos montou a 
loja Mille Calçados. Segmento de calçados, 
voltados para público feminino e masculino. 
Uma loja, que segundo a empresária, já está 
consolidada no mer- 
cado de Imperatriz. 

Tudo começou 
quando Lindalva 
de Jesus ainda era 
vendedora da loja 
"Busca Modas". Ela 
iniciou como vende- 
dora de roupas, logo 
após a loja acres- 
centou no estoque, 
calçados. Lindalva 
passou 10 anos na 
referida loja, mas 
devido um possível emprego em São Luis 
para seu esposo, a funcionaria que já tinha 
chegado ao cargo de gerente, teve que pedir 
as contas para acompanhar o companheiro. 
"Comecei como vendedora, gerente, mas 
tive que pedir as contas porque meu es- 
poso recebeu uma proposta para ir para 
são Luis", narra a empresária. 

Como ela tinha que resolver a questão 
burocrática da saída do emprego, ficou em 

Aqui entra a questão 

do gostar do que se faz, 

tudo que é feito com 

amor tem tudo para dar 

certo 

Imperatriz, e seu esposo foi na frente. Aca- 
bou não dando certo, "meu esposo foi na 
frente, acabamos ficando aqui", diz. Mas 
Lindalva ainda tinha a opção de rever o pedi- 
do de demissão, no entanto, preferiu deixar 
como estava. "Meu patrão até perguntou 
se eu queria voltar, e optei em ficar da for- 
ma que estava", revela. 

Porém, como tudo tem algum propósito, 
Lindalva viu nessa 
demissão e na ida 
para São Luis, que 
não deu certo, o so- 
nho de montar seu 
próprio negócio. "Já 
que pedi minhas 
contas, agora vou 
montar meu pró- 
prio negócio", de- 
cidiu. A empresária 
que é casada e com 
duas filhas, montou 
a Mille Calçados em 
1999, que já tem 14 
anos no mercado 
com muito prestígio 
e reconhecimento. Atualmente a loja tem 
prédio próprio, onde se encontra o escritório 
e o depósito, e conta com seis funcionários. 

De acordo com ela insegurança é a pala- 
vra que descreve o início da sua empreitada, 
quando iniciou o processo de instalação de 
seu empreendimento. Ela ressalta: "no iní- 
cio surgiu as inseguranças, até porque, 
tudo é novo não sabemos como vai ser 
no futuro. Até então eu era funcionária, 

e ia começar com 
essa função de pa- 
troa, daí veio as in- 
seguranças", lem- 
bra Lindalva. 

Para a nossa 
personagem, isso 
era fichinha diante 
da experiência que 
já tinha no segmen- 
to. "Graças a Deus 
eu já tinha um co- 
nhecimento sobre 
o setor, eu sabia 
em que estava me- 

xendo", comenta. Além disso, fazer o que 
gosta também conta muito para que o em- 
preendimento dê certo. Ela afirma que na 
época gostava do que fazia, como até hoje, 
"aqui entra a questão do gostar do que 
faz, tudo que é feito com amor, tem tudo 
para dar certo", conta o segredo do suces- 
so da loja. 

Na loja Mille Calçados, a prioridade é 
o cliente, todavia, o funcionário é a chave 

Você deve saber que 

aquele dinheiro não é 

seu. Tem que priorizar o 

que é de mais necessário 

e honrar com as despe- 

sas da loja 

mg* 

do negócio, que ajuda muito para empresa 
ganhar notoriedade no mercado. Segundo 
Lindalva, todos os seus funcionários podem 
ficar bem à vontade na loja. Sentar, atender 
telefone, entre outras ações, porém, tudo 
deve ser feito sem prejudicar o atendimen- 
to ao cliente. Descontração e boa relação 
entre os funcionários é o que Lindalva es- 
timula a ter em sua loja, pois conforme ela, 
isso reflete no ótimo atendimento ao cliente. 

"Não existe mais o 
período em que o 
patrão é taxado de 
coronel. Já acabou 
essa época. Tenho 
uma boa relação 
com meus funcio- 
nários", admite a 
empresária. 

Se colocar no 
lugar do cliente é 
umas das dicas que 
Lindalva dá aos fun- 
cionários, para que 
se faça um trabalho 
com mais eficiência 
e qualidade, no qual 

deixe o consumidor feliz e que volte ao es- 
tabelecimento sempre. "Procuro dizer aos 
meus funcionários para dar ao cliente o 
que eles gostariam de ter. Uma vez que 
você se coloque no lugar do cliente, você 
percebe se é o tratamento adequado", in- 
dica a empresária. 

Quando se fala em sucesso e crescimen- 
to da loja, a empresária declara; "Eu acre- 
dito que não existe um segredo, acredito 
que todo dia tem um novo aprendizado". 
Lindalva de Jesus atribui o crescimento de 
sua loja ao que aprende todo dia com os 
clientes, do feedback do cliente. Isso é um 
dos incentivos da jovem para todo dia tra- 
balhar com a sensação de que fosse o 
primeiro. "Todo santo dia que saio de 
casa, é como se fosse o primeiro 
dia. Eu gosto tanto do que faço que 
dou o máximo de mim", confessa. 

Outra forma que para Lindalva 
tem dado certo na loja é sempre pro- 
curar ouvir o cliente. Segundo ela. 
quando o comprador chega à loja, 
muitas vezes já chega com uma 
opinião formada, ou então, ainda 
não sabe o que quer. "Dependen- 
do do que a gente ouve e da con- 
versa que temos, nós ajudamos 
o cliente a fazer uma boa esco- 
lha. A melhor forma é ouvir o 
cliente", garante. 

Ter o pé no chão também 
é a garantia que a empresária 
tem quando o assunto é cuidar 
da loja. Ela relata que quando 
vende bem, não se empolga, 
pois no dia seguinte pode ser 
que não tenha boas vendas. 
E além do mais, ela acres- 
centa que todo lucro que tem 
na loja, tem consciência que 
não é dela, é da empresa, e 
deve ser usado a favor do em- 
preendimento, mas tudo com 
cautela. "Você deve saber 
que aquele dinheiro não é 
seu. Tem que priorizar o que 
é de mais necessário e hon- 
rar com as despesas da loja", 
explica. 

Família - Lindalva não es- 
teve só nesse sonho, pois seu 
esposo sempre a apoiou, "ele 
me deu muito apoio". Além 
de pensar em seu crescimen- 
to, Lindalva. também lembra 
em ajudar sua família. Ela 
conta que desde início da 
loja, sempre teve alguém 
da família trabalhando com 
ela, entre irmãos e sobri- 

nhóê. "E para dar oportunidade e ensinar 
um pouco do que a gente sabe", explica. 
Para ela, hoje para qualquer pessoa entrar 
no mercado de trabalho é difícil, e abrindo as 
portas para as pessoas da família, podemos 
ajudá-los ajudar futuramente. 

MULHER EMPRESÁRIA 
De acordo com Lindalva em sua cami- 

nhada no empresariado, não houve precon- 
ceito, "até porque a mulher já conquistou 
muito espaço, foram quebrados vários 
paradigmas". E ela como empresária acre- 
dita que pelo seu esforço, o empreendimen- 
to tem dado certo e a tendência é crescer. 

Mercado de trabalho 
De acordo com a empresária, Imperatriz 

está bem servida de lojas no segmento de 
calçados. Ele atribui à queda nas vendas no 
ano de 2012, devido à grande quantidade de 
lojas que foram abertas. Pois ela afirma que 
em 2011 as vendas foram bem melhores. 
"Hoje observo que mercado nesse ramo 
está bem apertado". Contudo, para "Mille 
Calçados" ser o diferencial no comércio de 
Imperatriz, a empresária garante que vai 
procurar estar antenada as tendências do 
mercado. "Criar estratégia de preço e mo- 
delagem, e se valer de várias estratégias 
para sair na frente", assegura. 

ORIENTAÇÃO 
"Primeiramente pedir orientação a 

Deus, segundo gostar do que faz e tercei- 
ro não brincar de abrir loja. Comece um 
negócio sabendo o que realmente quer", 
c o n - selho que Lindalva de Jesus deixar 

para as pessoas que pre- 
tendem montar um 

empreendimento 
na cidade. 
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►paraíba fashion 

Evento beneficia instituições de caridade 

Construtora convida contadores de 

Imperatriz para participarem de palestra 

Entre as atrações anunciadas estão o modelo Paulo Zulu e a atriz Suyane Moreira 

Hyana Reis 

Imperatriz receberá um dos maiores even- 
tos de moda da região tocantina no 1o de 
Março: o primeiro "Paraíba Fashion", que 

reunirá grandes marcas e modelos de renome 
no Centro de Convenções. Os ingressos po- 
derão ser trocados por uma lata de leite a par- 
tir desta segunda (18), em qualquer loja. As 
latas de leite arrecadadas serão doadas para 
instituições de caridade. 

Nike e Adidas são marcas com presença 
confirmada no evento, comparecerão também 
o modelo Paulo Zulu, a atriz Suyane Moreira 
e a apresentadora Solange Frasão, as atra- 
ções foram anunciadas durante uma coletiva 
de imprensa, realizada na manhã de sábado 
(16). Além dos desfiles, o evento contará com 
apresentações artísticas, estandes e sorteios 
de brindes para o público. 

O evento acontece como parte da progra- 
mação de inauguração da nova loja do Para- 
íba, localizada na Praça de Fátima, marcado 
para acontecer no dia 6 de março. "O Paraíba 
Fashion vai marcar a história de inauguração 
de lojas Paraíba", garante Lacerda, gerente re- 
gional da empresa, mas a intenção é que "se 
torne parte do calendário da cidade", de acor- 
do com o gerente de marketing Paulo Rubens. 

O desfile será aberto ao público, para par- 
ticipar basta levar uma lata de leite a qualquer 
loja do Armazém Paraíba. Os ingressos serão 
limitados, e todo o alimento será doado para 
a Casa da Criança. Associação Pró Idosos 
de Imperatriz e Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), pois como afirma a 
organização do desfile: "o principal objetivo é 
ser um evento de moda com responsabilidade 
social". 

Este será o maior evento de moda já re- 
alizado em Imperatriz de acordo com Diíson, 
gerente do Armazém Paraíba da Praça de 
Fátima. "Posso dizer que vamos fazer um dos 
maiores eventos do Norte e Nordeste, pois 
vamos trazer modelos do eixo Rio - São Pau- 

lo, além de grandes marcas. Será um grande 
desfile de moda, com grandes parceiros de 
fora, mas também da cidade de Imperatriz". 

O evento exigirá uma grande estrutura, 
pois neste dia a cidade receberá diversos visi- 
tantes que vem exclusivamente para o desfile, 
por isso a logística foi pensada com muita an- 
tecedência. "Imperatriz tem uma estrutura dig- 
na de qualquer grande centro, então a cidade 
está pronta para receber este evento. Cover- 
samos com os responsáveis por hotéis e res- 
taurantes para falar sobre isso e temos certeza 
que tudo dará certo", afirma Paulo Rubens. 

OUTRAS PROGRAMAÇÕES 
Durante a coletiva, a direção do Paraíba 

anunciou outras atrações que serão realiza- 
das ao longo do mês de Março. O primeiro 
deles será o Passeio Ciclístico, que aconte- 
ce no próximo dia 2 às 15h30 com o objetivo 
de incentivar a prática esportiva e hábitos de 
vida saudável. O evento contará com atrações 
especiais, como a participação da modelo e 
apresentadora Solange Frazão que ministra- 
rá aula de Spinning além de apresentação 
de Bike Trial. show comandado pela equipe 
Flouston Bike. 

Quem quiser participar pode efetuar ins- 
crição entre os dias 20 de fevereiro a 1o de 
março, nas lojas do Armazém Paraíba de Im- 
peratriz. Os primeiros mil inscritos ganharão 
Kit Personalizado composto de camisa, boné 
e squeeze. Os participantes também terão 
a oportunidade de ganhar 10 bicicletas da 
Houston B 20. 

O dia da mulher, 8 de março, também 
contará com uma programação especial. 
Neste dia as clientes poderão fazer curso de 
culinária além de concorrer a prêmios espe- 
ciais. A Esquadrilha da Fumaça também fará 
uma apresentação especial em Imperatriz por 
meio do Paraíba no dia 30 de Março. Por fim, 
será realizado um sorteio de um carro no dia 
11 de Maio para todos que comprarem nas 
lojas Paraíba. 

Welbert Queiroz 

Com o crescimento acelerado de Impera- 
triz na construção civil imobiliária e de facili- 
dades de crédito à compra de imóveis (casas, 
apartamentos, lotes, pontos comerciais, entre 
outros) os cidadãos estão aderindo cada vez 
mais a este tipo de investimento. Nesta se- 
gunda feira (18) a construtora Aracati promove 
uma palestra direcionada aos contadores de 
Imperatriz. O evento será realizado no Stand 
Unique, na Rua Sergipe, esquina com a Rua 
Santa Teresa a partir das 19 horas. 

O tema da palestra será: "O Empresário 
e a Comprovação de Renda Junto aos Ban- 
cos", que tem por objetivo principal orientar os 
contabilistas a respeito dos "trâmites" para o 
financiamento e crédito na Caixa Econômica 
Federal. "A palestra é direcionada para os con- 
tadores. É perceptível o claro aumento do mer- 
cado imobiliário na nossa cidade, antes em 
Imperatriz apenas 5 corretores davam conta 
do mercado, hoje temos em torno de 200 que 
não estão dando conta da necessidade. "Este 
é uma mercado que vem crescendo bastante 
na cidade", afirma a Carolina Simari, corretora 
de imóveis. 

Pra efetuar a compra do imóvel existem 
diversas ofertas e opções de créditos, que os 

bancos disponibilizam para os compradores, 
mas algumas vezes os contadores enfrentam 
dificuldades na elaboração de documentos, 
devido às exigências especificas dos bancos. 
"Essa palestra visa minimizar algumas dificul- 
dades que alguns contadores enfrentam na 
hora da comprovação de renda para os finan- 
ciamentos. É um momento também para os 
contadores que trabalham com esses proce- 
dimentos debateram e tirarem suas dúvidas", 
conta a corretora. 

Quem vai ministrar a palestra e esclarecer 
as dúvidas dos contadores a respeito da com- 
provação de renda será o Prof. Mosar Costa, 
que além de professor universitário, trabalha 
na Caixa Econômica Federal. "O Mosar Costa, 
conhece todos os procedimentos por trabalhar 
na Caixa Econômica e vai esclarecer todas as 
dúvidas e orientar aos presentes a respeito da 
comprovação do imposto de renda junto ao 
banco para a aprovação de crédito" confirma 
Carolina Simari. 

PROGRAMAÇÃO - O evento tem inicio 
com a mesa de abertura às 19h seguida pela 
palestra com Mosar Costa que acontecerá en- 
tre as 19h20 e 20h. Os contadores poderão tirar 
duvidas também no debate. O evento encerrará 
com um coquetel aos participantes às 21 h. 

Eleição para Diretor de Centro da UFMA 

terá debate entre os candidatos 

Cinco candidatos concorrem ao cargo 
A eleição para Diretor de Centro da Univer- 
sidade Federal do Maranhão, em Impera- 
triz, acontecerá no próximo dia 20. Até lá, 
os candidatos fazem campanha por meio da 
apresentação das propostas em reuniões e 
visitas. Na segunda-feira (18), acontecerá o 
debate entre os cinco candidatos. A discus- 
são está prevista para as 18h, no auditório da 
UFMA. 

DEBATE - O debate será dividido em quatro 
blocos, sendo dois deles para perguntas da 
platéia e os outros dois de perguntas entre 
os candidatos. "Esse debate reforça o caráter 
democrático da consulta prévia", comenta o 
representando do CA de Jornalismo, Fernan- 
do Aquino. 

VOTAÇÃO - A votação para diretor acontece 
no dia 20 de fevereiro, na UFMA, das 08h às 
21h30. Professores, estudantes e servidores 
têm direito a voto. mas é preciso levar docu- 
mento com foto para a identificação. 
Cinco candidatos concorrem ao cargo de di- 
retor do Centro 
• Agnaldo José da Silva, do curso de Ciências 
Humanas; 
• Alan Bezerra Ribeiro, professor do curso de 
Engenharia de Alimentos; 
• Conceição Aparecida Barbosa, professora 
do curso de Direito; 
• Marcelo Soares dos Santos, professor do 
curso de Ciências Naturais; 
• Marcos Fábio Belo Matos, professor do cur- 
so de Comunicação Social. 

Pagamento do Alvará de Funcionamento 2013 

A Prefeitura dá um super desconto! 

Atenção, Empresário Imperatrizeáse: aproveite para ficar em dia com essa taxa 
obrigatória, pagando antecipadamente e ganhando descontos. 

Após 28 de fevereiro e 
até 28 de março: sem desconto 

e sem acréscimos. 

FEVEREIRO 

28 

QUINTA-FEIRA 

de desconto se você pagar 
até 28 de fevereiro. 

^ Retire o boleto de 
pagamento na Receita 

Municipal ou no Portai do 
Contribuinte: 

www.imperatriz.ma.gov.br 

com acréscimos 
bêêêêbêêbbêkbbêêkbê 

Micro Empreendedor Individual 
na renovação, desconto 

especial de 50% 

IMPERATRIZ reÁVMMo s 
www.imperatriz.ma.gov.br 

Receita 
Municipal 

6-.., J 

£5 

Atenção! Nenhuma empresa está Isenta do pagamento do Alvará 2013. Pague antes e saia ganhando! 



Um olhar para a 

ilha de São Luís 

Que ilha bela que linda tela conheci 

Todo molejo todo chamego coisa de negro que 

mora ali 

Se é salsa ou rumba balança a bunda meu boi 

Deus te conserve regado a reggae 

Que a gente segue regado a reggae 

Cadinhos Veloz 
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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 vos." (2 Pedro 5:6.7) 

NIVER CATIUSCIA FREITAS 

e se deliciarem com as guloseimas servidas. Confira flashes! 
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DIA 17 
DROGARIA ULTRA MED (AV. CETÚLIO VARGAS, 1263-CENTRO) 

DROGARIA EL SHADAY (RUA BETA C/SIMPLÍCIO MOREIRA-BACURI) 
FARMÁCIA LÍDER DO TRABALHADOR (AV. JK C/RUA ALACOAS-N.IMP) 

DIA 18 

DROGARIA EXTRA FARMA (AV. CETULIO VARGAS-CENTRO) 
DROGARIA POPULAR DO MARANHÃO (AV. BERNARDO SAYÂO-N.IMP) 

DROGARIA SÃO MARCOS (RUA RUI BARBOSA-VILA REDENÇÃO) 

www.coquetel,com.br/jog os 

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

^ofosional 
coinoo malabam- ía 

Dividir para 
todos 

Caderno lípicode adoleston- 
tes 

Agasalho feHo de 
maíiade lã 

(7) do Sucesso, 
banda de roek 

"í Momonlo inicial de 
uma viagem 

Agressivi- 
dada Doce sorvido após as refeições 

Cinema (abrev.) Entedianle 

L 
♦ ♦ + 

hVTD 
eletrônico (Infoffn.) 

♦ Som do latido do 
cão 

Regiam Alvas, ablz 
brasileira 

Espirito Santo 
(sigla) 

Sílaba de tanto" 
Inocénda. 

candura > Conservar 
em laia * + 

Divisões de 
um livro Sem brilho 

L 
+ Crialura; intfividuo > 

Mitologia (abrev.) 
Pronorns 
doflaúcho 

Hiato de "poeta" ♦ Vazio; sem conteúdo Laço da gravata 
+ Sílaba de "ombro" 

Junta: ata Fazer 
objeções 

Identifka chamadas 
telefônicas > 

♦ «ate ♦ V ♦ 
\ 

♦ (?)ceíera: eas 
demais coisas Acre (sigla) 

L Pedaço de 
vidro quebrado > A Arvore do Brasil 

(PU 
> 

Que tem 
medo ■> 

■(?)de Ipanema", sucesso da MPB 
■> \ 

piadas 

Joãozinho e sua sabedoria 
A Cristina Kirchner, em visita oficial ao Brasil, iria conhecer uma escola. E o diretor da es- 

cola foi preparar os seus alunos para receberem bem a importante visita. 
- Vocês devem ser educados com a Presidente argentina. Joãozinho, eu vou-te perguntar o 

que é a Argentina para nós. E tu irás responder que a Argentina é um pais amigo. 
- Não, senhor diretor! AArgentina é um país irmão. 
- Muito bem, Joãozinho. Mas não é preciso tanto. Diz apenas que a Argentina é um pais 

amigo... 
- Não e não, a Argentina é um país irmão, diretor! 
- Tá bom, Joãozinho. Mas porque é que achas que a Argentina é um país irmão, e não um 

pais amigo? 
- Porque amigos a gente pode escolher! 

Tirínhas 
taco por Fábio Coala 
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Procure no quadro abaixo as palavras listadas. 

C Z X H Ç 
M A N V 

D Q J T C 

J Q H B M 
L Z J F S 
Z M W M L 

X G Q J C 
L J 

Ç 

N Y D J 

C Ç F C 
V Q T N 

A R R 0 
Y M Ç Z 

Q Q B D A 

K G V N V W G 

K G R X 

W 

W Q 

Q M 
D W 

F W 

V R 
W W X 

w 
R G 

H B 

T 

ç 
F 

L M' 
Ã 0 M D G 

Ç Q T Y W 
V S N F M 
Z Q D Z W 
Ô R A M A 
M X D G R 

WÊÊÊÊÊ^t V H 
J c V F Z L D 

Y S Y J K P N 
D Z D Ç Y R 1 

G D S V Ç P N 

C X V Q D C E 
J Q P B T S B 

Q C W R 
X W T R 

P D I B 
C A Ç K 

Receitas 

pratos fáceis e rápidos 

SOBREMESA DE BIS 
Ingredientes 

400g doce de leite (da marca de sua 
preferência) 
400g de creme de leite (da marca de 

sua preferência) 
1 caixa de biscoitos BIS 

Utensílios: 

1 batedeira 
1 refratário 
1 colher de sopa 

Modo de preparo 

Na batedeira, coloque as 400g de doce de leite, adicione as 400g de 
creme de leite e bata até ficar homogênio, reserve. 

Desembale os biscoitos BIS quebre em três pedaços cada um, e colo- 
que no refratário. Adicione a massa homogênia que estava reservada, 
misture bem utilizando a colher, cubra o refratário com alumínio ou papel 
filme e leve a geladeira por aproximadamente 15 minutos e sirva-se. 

HHO?=9(±5SCZO?=»CD 

I Áries 21-03/19-04 
Você se mostra mais avessa às interações so- 
ciais, pois Sol e Lua formam quadratura, tensio- 
nando sua área de amizades. Procure mostrar 
sua necessidade por privacidade de maneira deli- 
cada. Seja transparente, mas também cuidadosa! 

Touro 20-04/20-05 
A quadratura de Sol e Lua toma o momento des- 
favorável para mudanças em sua vida profissio- 
nal. Seja mais realista e avalie a viabilidade de 
seus planos. Proponha novidades, mas de ma- 
neira estratégica e bem sedimentada! 

HGêmeos 21-05/21-06 
A sobrecarga de estresse no cotidiano pode pre- 
judicar seu bem-estar. Sol e Lua formam quadra- 
tura, tensionando suas áreas espiritual e de saú- 
de, e aconselhando descanso mental. Realize 
menos atividades e relaxe um pouco! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
A falta de sinergia em suas amizades pode gerar 
grandes conflitos, neste momento em que Sol e 
Lua formam quadratura. Portanto, seja mais fle- 
xível e procure ceder se preciso. Saiba lidar com 
os ânimos mais inflamados! 

st Leão 23-07/22-08 
A quadratura Sol-Lua alerta que a sobrecarga de 
atividades no trabalho e na vida pessoal pode lhe 
deixar totalmente exaurida no dia de hoje. Aceite 
seus limites e trabalhe com base em prioridades. 
Não seja centralizadora! 

"TO Virgem 23-08/22-09 
É hora de diminuir o ritmo e cuidar melhor da 
saúde. A quadratura Sol-Lua lhe deixa fragiliza- 
da e demanda de você mais momentos de des- 
canso. Melhore seus hábitos, realize atividades 
agradáveis e nutra vínculos afetivos! 

Libra 23-09/22-10 
Não é hora de ficar se arriscando ou se aventu- 
rando. A quadratura Sol-Lua tensiona sua área 
social, indicando que na busca por prazeres 
você tende a agir de modo imprudente. Não ex- 
trapole seus limites físicos e financeiros! 

Escorpião 23-10/21-11 
Suas expectativas se chocam às das outras pes- 
soas, neste momento em que Sol e Lua tensio- 
nam sua área de relacionamentos. Não é hora de 
ficar cobrando ou criticando os outros. Seja mais 
delicada ao lidar com as diferenças! 

^ Sagitário 22-11/21-12 
Atritos no meio profissional podem estressar sua 
mente e suas emoções. A Lua passa por sua 
sexta casa e se tensiona ao Sol, lhe aconselhan- 
do a manter uma atitude mais segura e focada 
em soluções. Não caia na negatividade! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
A quadratura Sol-Lua tensiona sua área finan- 
ceira, inspirando cuidados com seu orçamento. 
Você tende a gastar impulsivamente, o que pode 
prejudicar suas finanças. Pense bem antes de 
sair gastando, resista às tentações! 

W Aquário 20-01 /18-02 
As insatisfações podem causar conflitos em 
seus relacionamentos, pois Sol e Lua se tensio- 
nam entre seu signo e sua área familiar, Procure 
buscar maneiras de melhorar sua atitude com as 
pessoas. Promova o bom convívio! 

K Peixes 19-02/20-03 
Você tende a se apegar ao passado, remoendo 
antigos problemas. A tensão Sol-Lua em sua 
área de comunicação alerta que isto lhe cega 
para novas oportunidades. Foque no presente e 
olhe para os horizontes a sua frente! 
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Tasso Assunção* 

Conta uma antiga história chinesa que havia um imperador muito 
poderoso cujo estado de âni-mo oscilava entre o máximo entusiasmo 
e o mais profundo pessimismo, o que lhe causava grande perturba- 
ção e perplexidade consigo próprio. 

Era tamanha a angústia gerada por seu instável humor que 
mandou chamar um renomado sá-bio habitante de longínquas mon- 
tanhas do Tibete, o qual era reputado em todo o reino como um ser 
iluminado e grande conhecedor da vida. 

Quando o sábio lhe foi apresentado, o imperador lhe ofereceu 
poder e riqueza, caso o ensinas-se a viver de forma equilibrada, 
gozando cada momento, sem o aflitivo desassossego das abruptas 
variações entre o otimismo e a depressão. 

Da serena perspectiva de sua grande sabedoria, o velho sábio 
lhe respondeu: 

- Senhor, nem mesmo toda a sua fortuna poderia pagar o valor 
do serviço de que Vossa Majestade carece, mas mesmo assim lhe 
concederei gratuitamente o conhecimento de que precisa para des- 

u 
'Isso também passará 

cobrir a harmonia inerente à realidade. 
Depois disso, o velho sábio pediu um prazo ao imperador e 

imediatamente retornou a seu retiro nas montanhas, onde durante 
semanas se dedicou a fabricar um anel de prata em que esculpiu a 
seguinte inscrição: "Isso também passará". 

Concluída aquela joia singular, com essa curiosa frase em sua 
face interna, o velho sábio a en-viou ao imperador juntamente com 
um pergaminho em que lhe predicava o seguinte ensinamento que o 
acompanhou por toda a existência. 

SENHOR IMPERADOR 
"Desde que saiba experimentar diretamente a simples verdade 

que está contida nele - sem in-terpretação nem avaliação ou precon- 
ceito nenhum -, este será o melhor presente que Vossa Ma-jestade 
poderia receber em toda a vida". 

"Leve-o sempre consigo e, quando se encontrar desfrutando 
alegremente um determinado mo-mento ou, diante dos grandes 
desafios da vida, perdido em seu maior desespero, retire-o do dedo e 
leia o que está escrito em seu interior." 

Assim fez o imperador, que a partir de então se tornou conhecido 
por toda a vida como "o rei do equilíbrio", visto que compreendeu que 
os fatos ou acontecimentos não são bons nem ruins por si sós, mas 
o julgamento que se faz deles. 

O imperador viveu, então, plenamente porque tomou ciência de 
que tudo é efêmero e de que era sua identificação com o prazer que 
lhe causava aflição quando este terminava ou fazia os maus momen- 
tos lhe parecerem eternos. 

A questão é que o simples fato de tomar consciência do agora, 
em constante fluxo, mas eterno, alivia a pesada carga da memória, 
do passado que nos impede de viver intensamente o momento pre- 
sente, o único que realmente existe. 

Ao se tornar cônscio de cada instante, sem aprová-lo nem 
condená-lo, o indivíduo pode dar-se conta de que é maior e mais 
valioso que as circunstâncias, que vêm e vão, mas a vida permanece 
no infinito fluir do momento presente. 

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

Contabilidade em prol do empreendedorismo 

Vagner Jaime Rodrigues * 

A pesquisa/2012 do SEBRAE Nacional sobre empreendedo- 
rismo mostrou que a proporção dos brasileiros que almeja ter um 
negócio próprio é de 43,5% da população economicamente ativa. É 
um índice significativamente maior do que os 24,7% que desejam 
fazer carreiras como funcionários de outras organizações. Não é 
sem razão, portanto, que, em um ranking de 67 países, o Brasil 
ocupe o quarto lugar quanto ao número de empreendedores. São 
37 milhões de pessoas que já possuem um negócio ou realizaram 
alguma ação, nos meses anteriores à pesquisa, visando ao desen- 
volvimento de uma empresa própria. Em 2012, 30,2% da população 
adulta, entre 18 e 64 anos, estavam envolvidos na criação ou admi- 
nistração de um negócio. Entre 2002 e 2012, essa taxa apresentou 
aumento de 44%, saltando de 20,9% para 30,2%. 

Trata-se, sem dúvida, de um ótimo sintoma para a economia 
nacional, na qual as micro e pequenas empresas são aproximada- 

mente 97% de todo o parque corporativo e empregam praticamente 
metade da mão de obra nacional. A longevidade dessas organiza- 
ções, contudo, está longe de ser uma regra geral para a maioria 
nos primeiros cinco anos de sua vida. Para garantir o sucesso 
desses empreendimentos, como, aliás, de qualquer outro, um dos 
principais requisitos é manter contabilidade e gestão eficientes. 
Sem esse equilíbrio, fica difícil manter o foco e, portanto, o sucesso 
do negócio. 

Por essa razão, é fundamental que essas empresas contem 
com serviço de contabilidade e gestão especializado e especifi- 
camente concebido para seu perfil. Afinal, não se podem dar os 
mesmos tratamentos tributários, de fluxo de caixa, obrigações 
acessórias e outras questões alusivas à administração generica- 
mente oferecida a organizações de maior porte. Suas peculiarida- 
des, que representam conquistas legislativas importantes ao longo 
do tempo, exigem conhecimento e personalização no atendimento 
às suas demandas. 

Assim, um serviço eficiente de gestão, contabilidade e con- 
sultoria tributária para as pequenas e microempresas deve incluir 
diagnóstico geral sobre o seu modelo de administração empresa e 
proposição de soluções, adequadas. Nessa fase inicial, é realizada 
uma análise crítica dgs práticas contábeis vigentes e treinamento 
de atualização para os novos modelos. Também são necessários 
treinamento para a mudança e definição de indicadores de desem- 
penho. 

Obviamente, tais serviços são melhores realizados por em- 
presas e profissionais conhecedores da realidade das pequenas 
e microempresas, com expertise nos tema. É fundamental manter 
o foco correto. Com certeza, serviços de contabilidade e gestão 
altamente especializados nas pequenas e microempresas são 
essenciais para o seu sucesso, crescimento e longevidade. 

'Vagner Jaime Rodrigues é mestre em contabilidade e sócio da 
Trevisan Gestão & Consultoria. 

0 eap&tto e a cwimmal 

Por Ramsés da Silva Mesquita Maciel* 

Na Idade Média, havia uma época em que se dizia: "Uma vez 
por ano é lícito enlouquecer", e tal oportunidade surgia no carnaval; 
a festa dos prazeres. Tempo hoje, em que milhões de pessoas em 
praticamente todas as cidades do País festejam dia e noite. Mas para 
os espíritas esse ditado é valido? O seguidor da Doutrina codificada 
por Allan Kardec, sob a égide do Espírito da Verdade, pode participar 
destas festas momescas? 

Primeiramente, deve-se ter em mente que o Espiritismo não é 
uma religião que impõe padrões comportamentais aos seus adeptos. 
Ele não diz o que os seus seguidores devem vestir, comer, com 
quem namorar ou casar, nem ditas normas de higiene pessoal, por 
exemplo. A Doutrina dos Espíritos deixa seus seguidores livres! Bus- 
cando apenas desenvolver no âmago destes o senso de responsa- 
bilidade, baseado na lei de ação e reação: toda atitude positiva gera 
um efeito positivo, levando assim a conquista da felicidade, e toda 
ação negativa produz um efeito negativo, conduzindo a infelicidade. 
Em outras palavras, o espirita é livre para semear, porém obriga- 
do a colher aquilo que plantou. Pode por exemplo, matar, roubar, 
fraudar, fumar, beber, cometer todos os crimes possíveis, pois tem o 
livre-arbítrio, mas ele terá de arcar com as conseqüências de todos 
esses desatinos. 

Se por um lado os brincantes veem o carnaval como uma festa 
lúdica, familiar, ou mesmo onde jovens e adultos extravasam suas 
energias de maneira sadia, por outro, estudos demonstram que após 
tais festas o número de pessoas infectadas por doenças sexualmen- 
te transmissíveis é maior, os acidentes de trânsitos se intensificam 
e crimes violentos de um modo geral acontecem em maior número. 
Logo. conclui-se que, por estes efeitos danosos, as ações praticadas 

no carnaval não são nada benéficas. Isto ocorre porque "nesse pe- 
ríodo, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem 
multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se 
vinculam a formosos projetos dignificadores (...)" (1). Há, assim, nes- 
ses dias, reforçando os desregramentos dos homens, uma fortíssima 
influência espiritual exercida por uma multidão de espíritos perturba- 
dos e viciados, como nota-se no relato da visão do plano espiritual 
de uma festa carnavalesca feita pelo espírito Manoel Philomeno de 
Miranda, no livro "Nas Fronteiras da Loucura", psicografado pelo 
médium Divaldo Franco:"(...) A população invisível ao olhar humano 
era... maior... Disputavam-se como chacais a vampirização das víti- 
mas... Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que 
participavam, ingeriam drogas (...)". Assim, para cada folião há um ou 
mais espíritos obsessores, incentivando-os ao delírios da carne. 

Por outro lado, existe mais um fator que pesará muito na balança 
na hora do espírita ou outro cristão decidir se participa ou não 
das festas do carnaval. E quem traz este aviso é o iluminado guia 
espiritual do médium Chico Xavier, Emmanuel: "Nenhum espírito 
equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência 
das criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que 
adormece as consciências, nas festas carnavalescas. {...) 

Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios 
de necessidade e de fome. sobram as fartas contribuições para que 
os salões se enfeitem e se intensifiquem o olvido de obrigações 
sagradas por parte das almas cuja evolução depende do cumprimen- 
to austero dos deveres sociais e divinos. Ação altamente meritória 
seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes 
festejos, na assistência social aos necessitados de um pão e de um 
carinho. Ao lado dos mascarados da meia alegria, passam os lepro- 
sos. os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredo- 

ras. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas dos 
que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que 
se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho 
que será a esperança dos que choram e sofrem? 

Que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes 
objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco, 
dentro das suas possibilidades, para que possamos reconstruir e 
réedificar os costumes para o bem de todas as almas. 

"É incontestável que a sociedade pode, com o seu livre-arbítrio 
coletivo, exibir superfluidades e luxos nababescos, mas, enquanto 
houver um mendigo abandonado junto de seu fastigio e de sua gran- 
deza, ela só poderá fornecer com isso um eloqüente atestado de sua 
miséria moral." (2). Acima de qualquer lazer, prazer ou diversão está 
o cumprimento do mandamento de amarmos uns aos outros, assim 
como Jesus nos ensinou e nos exemplificou há dois mil anos. 

Desta maneira, para não correr o risco de sofrer um processo 
obsessivo nestes locais de forte presença de espíritos trevosos e 
para não faltar ao deve maior da caridade para com os "pequeninos" 
de Jesus que não tem o que beber nem o que comer, nem o que 
vestir, nem onde se abrigar, o Espírita-Cristâo deve evitar os ruídos e 
as falsas alegrias do carnaval. 

(1) Entre Dois Mundos - Divaldo Pereira Franco (Médium)/ Ma- 
noel Philomeno de Mirando (Espírito) - Editora Leal 

(2) Revista Internacional de Espiritismo - janeiro de 2001 - Edito- 
ra O Clarim 

* Presidente do Centro Espirita André Luiz, formado em Letras, 
Servidor Público Federal. E-mail: centroespirita_andreluiz@yahoo. 
com // facebook/centroespiritandreluiz 
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Imperatriz, compacta para quem vê, gigante para quem mora. 

É fato (quer queiram ou não), a luta de Imperatriz e de sua 
gente para que sejam reconhecidos os 300 mil habitantes. 
Luta vã. O censo (2010) teima em dizer que não somos tantos 
assim. Não sei não, o fato é que, briga daqui, briga dali, só 
logramos alcançar a casa dos 235.000. Como conseqüência, 
o número dos vereadores, para a tristeza dos próprios e dos 
pretendentes ao cargo, permanece o mesmo, além do FPM 
(Fundo de Participação dos Municípios), continuar pífio, para 
zanga dos prefeitos. Não adianta chorar nem choramingar. 
Censo dixit. (portanto, o censo disse). O que ocorre com o 
nosso "censômentro"? Será que foi apenas ilusão de grandeza 
ou nos confundimos com a contagem de viventes de lugares 
que no passado eram municípios de Imperatriz e hoje fazem 
parte da chamada Grande Imperatriz? 

Se há uma coisa que meus pobres neurônios não conse- 
guem processar é essa divisão dos municípios da Grande Im- 
peratriz. Davinópolis, Governador Edson Lobão, Vila Nova dos 
Martírios, entre tantos outros que se tornaram cidades, mas 
necessitam e sobrevivem com os recursos da nossa cidade. 
Mas essa é outra questão. 

Voltando ao desejo inicial, pra quê virar metrópole? Aliás, 
mesmo sem seus 300 mil habitantes, Imperatriz já tem todos os 
requisitos para se tornar uma grande cidade. Já temos engar- 

rafamentos, enchentes, riachos e o rio poluído, praias cheias 
de coliformes, terrenos invadidos, arrastões, trombadinhas, 
mendigos pedindo demais e meninos de rua cheirando cola. 
Ultimamente, apareceram até narcotraficantes! Só nos faltam 
terroristas. Nossas casas, a exemplo dos grandes centros, já 
ostentam mil cadeados nos portões, alarmes e até sofisticados 
muros eletrificados, tudo de última geração. Os sequestros- 
-relãmpagos, realizados para efeito de sacar dinheiro de conta 
do cidadão nos caixas eletrônicos, coisa muito civilizada, já se 
tornaram comuns por aqui. Além do mais, desenvolvemos um 
estilo militar de vida, vivemos prisioneiros em nossas casas 
e obedecemos a um toque de recolher não oficial. Então me 
digam pra que é preciso 300 mil habitantes? Tem gente que 
nunca está satisfeita... 

É por isso que, vou na contramão. Quero uma cidade pe- 
quena sem esses fortes efeitos do progresso. Quero uma ci- 
dade pequena em que a garrafa de leite e o pão quentinho, 
crocante e sem Bromato, sejam entregues, juntamente com 
o jornal O CORREIO POPULAR, nas portas das casas; uma 
cidade onde, à tardinha, as crianças de todas as classes so- 
ciais, após completarem o dever-de-casa, libertas, enfim, pe- 
las mães, saiam a correr pela pracinha e, de lá, pelas ruelas, 
sem despertar nenhuma preocupação. Uma cidade em que 

essa mesma pracinha, à noite, se transforme em cenário de 
amores. 

Nessa cidade, onde todos se conhecem, compra-se fiado 
nas lojas sem apresentar documentos, e costuma-se pedir em- 
prestados dois ovos ou uma xícara de açúcar para finalizar 
um bolo. 

Nessa cidade, vai-se a pé para o trabalho e para a escola, 
e o pipoqueiro da porta da escola só vende pipoca e o sorvetei- 
ro só vende sorvete, servido na casquinha de biscoito. 

A estas horas, já dizem: o que ele quer e uma volta ao pas- 
sado. Mas que passado? Talvez à Imperatriz dos anos 60 ou 
70? Mas não é bem assim. Pois quero, também, uma cidade 
com todos os serviços essenciais funcionando: água, luz, tele- 
fonia, saneamento do bom e correios. A internet, TV a cabo e 
vídeo locadoras assegurando a vida cultural e a comunicação 
com o mundo lá fora. 

Ainda não encontrei essa cidade, mas procuro por ela e 
preciso urgentemente encontra - lá. Antes de Imperatriz com- 
pletar seus 300 mil habitantes. 

Texto: Márcio Papel. Graduado em Letras Licenciatura Por- 
tuguês Inglês pela UEMA- CESI 

Comentários: naarcop@bol.com.br ou facebook: Márcio 
Papel 
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► SENADO JOVEM BRASILEIRO 

Seduc e Senado Federal renovam parceria 

Para estimular o sentimento de civismo 
e participação política entre os jovens 
cidadãos e eleitores maranhenses, a 

Secretaria de Estado de Educação (Seduc) 
e o Senado Federal renovaram, esta sema- 
na, a parceria de participação nas edições 
2013/14 no programa Senado Jovem Brasi- 
leiro - Concurso de Redação do Senado Fe- 
deral e Projeto Jovem Senador. 

O termo de adesão foi firmado pelo se- 
cretário de Educação, Pedro Fernandes, que 
também indicou os nomes dos representan- 
tes da Seduc que irão contribuir para o de- 
senvolvimento do programa no Maranhão. 
Foram indicadas como representantes Négi- 
le Sinary Melo e Rosa Maria Lindoso Ever- 
ton, ambas ligadas à Secretaria-Adjunta de 
Ensino. 

Ao assinar o termo de adesão, Pedro 
Fernandes ressaltou que o foco é estimular 
entre os estudantes, regularmente matricula- 
dos nas escolas da rede estadual de ensino, 
a cidadania. "Esse programa contribuirá para 
despertar em nossos estudantes o exercício 
da cidadania e motivar a descoberta de no- 
vos talentos e competências nas escolas", 
enfatizou. 

Com a renovação da parceria, os estu- 
dantes de ensino médio com idade máxima 
de 19 anos, poderão participar do 6o Concur- 
so de Redação do Senado Federal. Este ano 
será enfocado o tema "Buscar Voz para ter 
cidadania, democracia e participação", que 
trata de uma reflexão sobre o processo de- 
mocrático e o papel de cada cidadão como 
corresponsável pelos rumos do país. 

Destaque maranhense 

Estudantes maranhenses participaram 
com destaque de todas as edições do Pro- 
grama Senado Jovem Brasileiro. Na edição 
do ano passado o estudante de Dom Pedro, 
matriculado no Centro de Ensino Ana Isabel 
Tavares, Fernando Alef Ladislau Jadão, foi 
um dos 27 selecionados para a etapa nacio- 
nal com a redação "Meu Brasil dentre tantos 
Brasis", que abordou a realidade do seu mu- 
nicípio diante dos desafios atuais do pais. 

Fernando Alef. que deseja estudar direi- 
to e atuar com juiz federal, acredita que so- 
mente com investimentos na educação será 
possível construir um Brasil mais justo. "Nos- 
so futuro depende de nossas ações de hoje, 
por isso se fazem necessários investimentos 
nas instituições de ensino, nos alunos e nos 
profissionais de educação, assegurando um 
futuro melhor", apontou. 

Além de selecionado, Fernando Alef foi 
empossado como Jovem Senador, graças 
ao destaque que obteve no 5o Concurso de 
Redação do Senado Federal, realizado em 
parceria com o Ministério da Educação e o 
Conselho Nacional de Secretários de Educa- 
ção (Consed). 

Fernando Alef e outros 26 estudantes de 
ensino médio, um de cada unidade da fe- 
deração, também receberam medalha e um 
notebook durante a cerimônia de premiação 
realizada no Congresso Nacional. 

O Programa Senado Jovem Brasileiro foi 
criado com o objetivo de proporcionar aos 
estudantes conhecimento sobre a estrutura 
e o funcionamento do poder legislativo bra- 
sileiro, bem como motivar a participação de 
jovens cidadãos no Senado Federal. 

Governo do Estado e MDS realizam oficina 

para inscrição no CadÚnico 

Secretário Fernando Fialho em reunião com técnicos municipais para divulgação da Busca Ativa 

A Secretaria de Estado de Desenvolvi- 
mento Social e Agricultura Familiar (Sedes), 
em parceria com a Secretaria Nacional de 
Renda de Cidadania (Senarc), do Ministé- 
rio do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS), promove, nesta segunda- 
-feira (18), das 13h30 às 18h30, no auditório 
do Palácio Henrique de La Rocque, em São 
Luis, a "Oficina Busca Ativa para Inclusão de 
Famílias de Baixa Renda no Cadastro Ünico 
para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico)". 

O Cadastro Único é um banco de dados 
com informações das famílias brasileiras 
mais vulneráveis. É utilizado por mais de 
15 programas sociais do Governo Federal, 
como o "Minha Casa, Minha Vida" e "Tarifa 
Social de Energia Elétrica". 

De acordo com o secretário de Estado de 
Desenvolvimento Social e Agricultura Fami- 
liar, Fernando Fialho, a idéia é criar uma rede 
de proteção social e formar parceiros que 
ajudem na identificação e cadastramento de 
todas as famílias no Maranhão que tenham 
direito aos programas sociais. "O foco é com- 
bater a pobreza extrema no Maranhão e as- 
segurar a melhoria de vida dos que estão em 
situação de vulnerabilidade social". 

Durante a oficina será apresentado o Ca- 
dÚnico e articuladas parcerias para a Busca 
Ativa de famílias de baixa renda e sua inclu- 
são cadastral. Fernando Fialho disse que há 
intenção de formar parcerias para o trabalho 
de Busca Ativa identificar os Pontos Focais 
(articuladores) para cada órgão e organiza- 
ção, e capacitá-los para o desenvolvimento 
das ações, de forma cooperativa, com as 
gestões municipais. "A oficina vai represen- 

Governadora Roseana assina Termo de 

Cooperação com TST e TRT-MA 
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tar o nosso ponto de partida, o nosso marco, 
para elaboração do Plano Estadual Articu- 
lado para Busca Ativa de Famílias de Baixa 
Renda e Inclusão no Cadastro Único para 
Programas Sociais", enfatizou. 

PROGRAMAÇÃO 
-13h30 às 14h - Recepção aos participantes. 
-14h às 14h30 - Abertura. 
-Apresentação dos participantes. 

-14h30 às 15h45 - Explanação sobre os obje- 
tivos da Oficina - Apresentação de conceitos 
básicos; Cadastro Único, Programas usuá- 
rios do Cadastro Único, Estimativas de Gru- 
pos Populacionais Tradicionais. 
-15h45 às 16h - Intervalo. 
-16h às 17h15 - Apresentação de conceitos 
básicos: Busca Ativa, Parcerias e competên- 
cias; Estratégias para realizar a Busca Ativa 
e fluxo de trabalho. 
-17h15 às 18h - Realização de atividade prá- 
tica - Encaminhamentos. 
-18h as 18h30 - Avaliação. 
-18h30 - Encerramento. 

PARTICIPANTES: 
Representantes de órgãos do Governo Fede- 
ral no Estado 
Representantes de órgãos do Governo Esta- 
dual 
Representantes de Colegiados Estaduais e 
de Comissões 
Representantes de Organizações da Socie- 
dade Civil 
Representantes de Organizações Municipa- 
listas 
Representantes de Concessionárias Estadu- 
ais 

Roseana Sarney observa o presidente do TST, João Oreste 

A governadora Roseana Sarney e o presi- 
dente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
e do Conselho Superior da Justiça do Traba- 
lho (CSJT), ministro João Oreste Dalazen, 
assinaram, nesta sexta-feira (15), no Palácio 
dos Leões, o acordo de Cooperação Técnica 
entre órgãos. O termo visa a implementação 
de programas e ações voltados a prevenção 
de acidentes de trabalho e ao fortalecimento 
da Política Nacional de Segurança e Saúde 
no Trabalho. O Maranhão é o quarto estado a 
'assinar a adesão ao acordo. 
Participaram do ato, a presidente do Tri- 
bunal Regional do Trabalho do Maranhão 
(TRT-MA), desembargadora llka Esdra Silva 
Araújo, que também assinou o acordo; a se- 
cretária de Estado de Direitos Humanos, As- 
sistência Social e Cidadania, Luiza Oliveira, 
e o presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil no Maranhão, Mário Macieira. 
A governadora ressaltou a importância do 
Governo do Estado em celebrar o termo com 
o TST. "A assinatura desse termo de coo- 
peração é fundamental para a saúde e se- 
gurança dos trabalhadores maranhenses", 
destacou Roseana Sarney, ao lembrar que o 
estado vem crescendo com a vinda de em- 
preendimentos e por isso, é fundamental en- 
fatizar a segurança no ambiente de trabalho, 
priorizando o direito de todo cidadão à vida. 
A secretária Luiza Oliveira afirmou que a ini- 
ciativa gera um pacto pela efetivação do tra- 
balho seguro, "Com o acordo, o governo ra- 
tifica o compromisso de cumprir as diretrizes 
fundamentais traçadas pelo Programa Tra- 
balho Seguro, no que se refere às políticas 
públicas de saúde, segurança e educação", 
afirmou. Ela observou ainda, que o acordo 
propicia uma relação equilibrada entre os di- 

Dalazen, assinando o acordo 

reitos e os deveres na relação trabalhista. 
Em conversa com a governadora, o ministro 
falou sobre a sua participação no Ato Público 
pelo Trabalho Seguro, nesta sexta-feira (15), 
realizado na portaria da empresa Vale, no 
Anjo da Guarda, que contou com a presença 
de trabalhadores da construção civil de São 
Luis, além de prefeitos, deputados e presi- 
dentes de órgãos. 
"O ato público é uma contribuição da justiça, 

do governo, das empresas e dos sindicatos 
para buscar garantir a saúde e a segurança 
dos trabalhadores", lembrou o ministro João 
Oreste Dalazen. "O evento tornou-se uma 
referência no pais na área de segurança do 
trabalho", complementou a presidente do 
TRT-MA, desembargadora llka Esdra, sobre 
o ato público. 
Programa Trabalho Seguro 

O Programa Trabalho Seguro, previsto na re- 
solução n0 96 do Conselho Superior da Jus- 
tiça do Trabalho, estabelece sete diretrizes 
fundamentais. Entre as quais estão previs- 
tas, a implementação de políticas públicas de 
defesa do meio ambiente, da segurança e da 
saúde no trabalho e de assistência social às 
vitimas de acidentes de trabalho. 
Além do incentivo ao diálogo social e insti- 
tucional por meio de parcerias entre o públi- 
co e o privado; e desenvolvimento de ações 
educativas, pedagógicas e de capacitação 
profissional em todos os níveis de ensino, 
diretamente a estudantes, trabalhadores e 
empresários. 
Essa diretriz será incluída nos cursos promo- 
vidos pelo Programa Maranhão Profissional, 
que vai capacitar 400 mil pessoas para ocu- 
par as mais de 240 mil vagas de trabalho que 
serão abertas pelos próximos quatro anos. 

Inep prorroga inscrições para 

o Encceja 2013 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorro- 
gou, até às 23h59min de sexta-feira (22), as 
inscrições para o Exame Nacional de Certifi- 
cação de Competências de Jovens e Adultos 
(Encceja) 2013. As inscrições devem ser fei- 
tas exclusivamente via internet no endereço 
eletrônico sistemasencceja3.inep.gov.br/ins- 
cricaoEncceja/ As provas acontecerão dia 14 
de abril de 2013. 
O Exame é uma avaliação voluntária e gra- 
tuita, destinada às pessoas que não tive- 
ram oportunidade de concluir seus estudos 
do Ensino Fundamental na idade curricular 
apropriada. O candidato precisa ter, no míni- 
mo, 15 anos na data da realização do exame. 
No ato da inscrição, os interessados devem 
selecionar uma ou mais áreas de conheci- 
mento. 
No Maranhão, podem se inscrever interes- 
sados residentes em sete unidades regio- 
nais de educação e no município de Santa 
Luzia do Paruá. De acordo com a Secretaria 
de Estado de Educação (Seduc), poderão se 
inscrever jovens e adultos que não tiveram 
oportunidade de concluir o ensino fundamen- 

tal na idade apropriada. 
A inscrições estão abertas para as unidades 
regionais de São Luís, Açailândia, Caxias, 
Balsas, Barra do Corda, Imperatriz e Santa 
Inês. O cartão de inscrição será emitido após 
a conclusão da inscrição com número do 
CPF e carteira de identidade. 
Os resultados do Encceja podem ser utiliza- 
dos para obter a certificação de conclusão do 
ensino fundamental, a critério das secretarias 
estaduais de educação. No ato da inscrição, 
o participante deverá indicar a secretaria que 
pleiteia a certificação. 
Os interessados em participar do Encceja 
2013 poderão se inscrever em uma ou mais 
das áreas do conhecimento que serão ava- 
liadas: 1) Língua Portuguesa (com redação), 
Língua Estrangeira Moderna, Educação Fí- 
sica e Educação Artística; 2) Matemática; 3) 
História e Geografia; e 4) Ciências Naturais. 
Fica assegurado o atendimento diferenciado 
aos participantes que comprovarem necessi- 
dade. A aplicação do Encceja a participantes 
privados de liberdade e adolescentes cum- 
prindo medidas socioeducativas consta no 
edital. 
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ECONOMIA 

Oi é multada em R$ 34 milhões por descumprír metas de qualidade 

m 
B 

A empresa de telefonia Oi terá que pagar 
uma multa de R$ 34,2 milhões por descum- 
primento de metas de qualidade impostas 
pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) às operadoras de telefonia móvel. 
A pena foi publicada nesta sexta-feira (15) 
no Diário Oficial da União, e a empresa não 
tem mais como recorrer da decisão dentro 
da Anatel, mas pode buscar a Justiça. 

O superintendente de Serviços Privados 
da agência, Bruno Ramos, explicou à Agên- 
cia Brasil que a multa é referente ao des- 
cumprimento de todos os 12 indicadores de 

qualidade previstos no antigo Plano Geral 
de Metas de Qualidade. Entre os itens estão 
taxas de reclamação, chamadas completa- 
das, queda de ligação, pedidos de informa- 
ção. atendimento ao usuário e de recupera- 
ção de falhas. Também foi descumprido o 
índice que trata da taxa de reclamação de 
cobertura e de congestionamento de canal 
de voz. 

Segundo Ramos, a Anatel verificou o 
descumprimento dos indicadores durante 
todo o ano de 2009, e a multa foi aplicada 
em 2010. A Oi recorreu em 2011, mas o Con- 

selho Diretor da agência negou o recurso, 
e a empresa entrou com pedido de recon- 
sideração, que já foi julgado pela agência. 
"Essa multa já é transitada em todas as áre- 
as administrativas, e não tem mais revisão 
na Anatel. por isso foi publicada hoje", disse 
o superintendente. 
- A multa foi aplicada pela Anatel para as 
prestadoras TNL PSC e Brasil Telecom Ce- 
lular, ambas do grupo Oi. A Oi informou, por 
meio da assessoria de imprensa, que está 
analisando o teor da decisão anunciada pela 
Anatel e acrescenta que irá recorrer. 

Valor Bruto de Produção das lavouras deve crescer mais de 16% este ano 

Levantamento feito em janeiro pela Com- 
panhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
elevou a estimativa de safra 2012/2013 para 
185 milhões de toneladas. Em conseqüên- 
cia, a Assessoria de Gestão Estratégica 
(AGE) do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) atualizou a projeção 
do Valor Bruto de Produção (VBP) das lavou- 
ras brasileiras para R$ 283,5 bilhões no ano, 
ou 16,3% a mais em relação ao VBP do ano 
passado, que somou R$ 243,9 bilhões. 

Os números foram divulgados nesta 
sexta-feira (15) pelo Mapa, depois de atua- 
lizar as estimativas de safra da Conab e do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), e recalcular a rentabilidade das la- 

vouras dos principais grãos, cana-de-açúcar, 
suco de laranja, tomate e outros produtos, 
com base nos preços de mercado interno e 
externo. O aumento de VBP será liderado 
pelas lavouras de soja, cana-de-açúcar e 
milho, de acordo com o coordenador de Pla- 
nejamento Estratégico da AGE, José Garcia 
Casques. 

Houve queda, porém, na projeção de 
VBP, que pelas estimativas de janeiro seria 
de R$ 305,3 bilhões (26,3% a mais em rela- 
ção a 2012). Redução provocada pela queda 
do preço da soja no mercado internacional. 
De acordo com Casques, a estimativa ante- 
rior foi feita com base no preço de R$ 73,25 
por saca, de 60 quilos, valor agora corrigido 

para R$ 64,6 por saca, segundo orientação 
do Centro de Pesquisa Avançada em Eco- 
nomia Aplicada (Cepea) da Universidade de 
São Paulo (USP). 

Ainda assim será o melhor resultado de 
VBP da série histórica iniciada em 1997, com 
destaque de crescimento percentual de va- 
lor, comparado a 2012, para as produções 
de tomate (63,3%), laranja (52,6%), feijão 
(32,4%), soja (30,8%), cebola (26%), fumo 
(21,3%), batata (21%), trigo (18,7%), milho 
(17,8%), cana-de-açúcar (7,5%) e maçã 
(5,7%). Os maiores VBP estimados são para 
os estados de São Paulo (R$ 49,9 bilhões), 
Mato Grosso (R$ 45,8 bilhões) e do Paraná 
(R$ 38.7 bilhões). 

Para governo. Brasil será prejudicado por acordo entre EUA e UE 

A negociação entre os EUA e a União Eu- 
ropéia (UE) para a formação de uma área de 
livre-comércio preocupa setores do governo 
brasileiro. 

A avaliação é que o Brasil sairá inevitavel- 
mente prejudicado caso o acordo prospere, 
diante das vantagens que as empresas ame- 
ricanas e européias ganharão com barreiras 
comerciais menores. 

Uma equipe do Itamaraty começou a ma- 
pear os impactos da área de livre-comércio e 
o relatório deve ficar pronto nas próximas se- 
manas. 

Com o crescimento das vendas para a 
China, principalmente de commodities (como 
minério e soja), a participação dos EUA e da 
União Européia nas exportações de produtos 
brasileiros caiu de forma significativa nos últi- 
mos cinco anos. 

Juntos, os dois mercados absorveram 
mais de 40% das exportações brasileiras em 
2007. Em 2012, compraram pouco mais de um 
terço. 

A perspectiva de que as duas potências 
iniciem as discussões já em junho deste ano 
assusta técnicos do governo. O debate pode 
monopolizar as atenções das autoridades eu- 
ropéias, relegando a segundo plano as conver- 
sas para a criação da área de livre-comércio 
entre o Mercosul e a UE, iniciadas em 1999. 

Segundo um técnico do governo a par das 
negociações, o Brasil pode acabar pagando o 
preço pela demora em avançar no acordo. 

Após seis anos de interrupção, as conver- 
sas foram retomadas em 2010. Na prática, 
portanto, o Brasil já poderia ter formulado sua 
proposta e a levado para apreciação dos de- 
mais membros do bloco. 

Em setembro do ano passado, a Camex 
(Câmara de Comércio Exterior) decidiu abrir 
uma consulta pública sobre o tema antes de 
levar adiante novas conversas com os parcei- 
ros do Mercosul. 

Segundo apurou a Folha, na análise de 
técnicos do Ministério do Desenvolvimento e 
do Itamaraty, a iniciativa retardou ainda mais 
o processo, já que não se trata de um trâmite 
obrigatório. 

O plano agora, acertado em janeiro deste 
ano entre autoridades dos dois blocos, é que 
os países do Mercosul entrem em acordo so- 
bre o que irão propor à União Européia até o 
quarto trimestre de 2013. 

Segundo o Itamaraty, o anúncio das nego- 
ciações entre EUA e UE não vai acelerar as 
negociações do Mercosul com os europeus e 
o cronograma anterior será mantido. 

EDUCAÇÃO 

MEC reconhece cursos superiores presenciais e a distância 

O Ministério da Educação (MEC) publicou 
na edição desta sexta-feira (15) do Diário Ofi- 
cial da União portarias que reconhecem 126 
cursos superiores de graduação em institui- 
ções privadas e públicas. Foram reconheci- 
dos ainda 30 cursos superiores na modalida- 
de de educação a distância. 

A maior parte dos cursos presenciais e de 
educação à distância reconhecidos nas por- 
tarias está em instituições particulares, mas 
há também vagas em universidades federais 
e institutos federais de educação, ciência e 
tecnologia. 

O reconhecimento é uma segunda etapa 
do processo de abertura de cursos. Primei- 
ramente, a instituição pede autorização do 
Ministério da Educação para iniciar a oferta 
de uma turma. O reconhecimento deve ser 
solicitado pela instituição de ensino superior 
quando o curso de graduação tiver comple- 
tado 50% de sua carga horária. O reconheci- 
mento de curso é condição necessária para a 
validade nacional dos diplomas. 

Entre os cursos reconhecidos estão os 
tecnológicos em construção de edifícios, da 
Universidade Estácio de Sá (RJ); em análise 
e desenvolvimento de sistemas, da Faculda- 
de de Pato Branco (PR) e o bacharelado em 
engenharia elétrica, do Instituto de Estudos 

Superiores da Amazônia (PA). 
As listas com os cursos reconhecidos, nú- 

mero de vagas autorizadas e as instituições 
estão em cinco portarias (38, 39. 40, 41 e 
42). Mais duas portarias, as de número 45 e 
46, renovam o reconhecimento de 91 cursos 

superiores. A renovação do reconhecimento 
deve ser solicitada pela universidade ou facul- 
dade ao final de cadaciclo avaliativo do Siste- 
ma Nacional de Avaliação da Educação Su- 
perior (Sinaes) - que analisa as instituições, 
os cursos e o desempenho dos estudantes. 
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PESQUISA QUESTIONA 

FUNÇÃO PROTETORA DE 

GORDURA"BOA" 

A troca da gordura saturada de 
origem animal pelos óleos vegetais 
começou a ser recomendada pelos 
médicos para melhorar a dieta e pro- 
teger o coração desde a década de 
1960. A banha de porco usada na co- 
zinha saiu de cena e entraram os óle- 
os de milho e girassol, entre outros. 

Mas um novo estudo, que recupe- 
rou dados de um trabalho realizado 
entre 1966 e 1973 na Austrália, ques- 
tiona essa recomendação e mostra 
que há muito mais no meio do cami- 
nho entre a gordura saturada animal 
"má" e a gordura vegetal "boa". 

Os dados recuperados pertencem 
a uma pesquisa que avaliou mudan- 
ças na dieta em quase 458 homens 
de 30 a 59 anos que havia sofrido 
problemas cardíacos. 

Eles foram divididos em dois gru- 
pos: um deles foi instruído a reduzir 
o consumo de gordura saturada para 
menos de 10% das calorias ingeridas 
por dia e aumentar o de poli-insatura- 
da, usando óleo vegetal e margarina, 
de 6% para 15% das calorias diárias; 
o outro não recebeu orientações so- 
bre dieta. 

Os resultados revistos agora e 
publicados no "British Medicai Jour- 
nal" demonstram que os homens 
que aderiram ao óleo vegetal tiveram 
uma mortalidade mais alta do que os 
demais, o que contraria a expectativa 
inicial. 

Segundo os autores, liderados 
por Christopher Ramsen, dos Insti- 
tutos Nacionais de Saúde dos EUA, 
o achado pede uma revisão de reco- 
mendações de dieta. 

A Associação Americana do Co- 
ração, em suas diretrizes sobre con- 
sumo de gordura, recomendam o 
uso dos óleos vegetais com ômega 
6 para reduzir o uso de gordura satu- 
rada animal. 

No Brasil, as diretrizes da Socie- 
dade Brasileira de Cardiologia tam- 
bém incluem a recomendação da tro- 
ca da gordura saturada pelo ômega 6 
para reduzir o colesterol, apesar de 
fazerem ressalvas quanto à propor- 
ção ideal entre esse tipo de gordura 
e as demais, principalmente o ômega 
3, encontrado em peixes e que já tem 
bem estabelecida sua ação proteto- 
ra. 

"Só somos vivos porque come- 
mos tudo em equilíbrio. Não adianta 
comer só proteína nem só ômega 3", 
afirma o nutrólogo e cardiologista Da- 
niel Magnoni, um dos autores da di- 
retriz brasileira, publicada neste mês. 

Segundo o nutrólogo Celso Cukier 
faltam mais estudos que esclareçam 
qual é o equilíbrio ideal para obter 
uma dieta mais protetora. 

A quantidade de gordura saturada 
precisa ser limitada porque, além de 
trazer energia para o corpo, aumenta 
o colesterol. A troca pelo óleo vegetal 
tinha como objetivo reduzir o coles- 
terol e evitar os infartos e derrames. 

Segundo os autores da nova pes- 
quisa, a maior tendência do ômega 6 
à oxidação e sua possível ação infla- 
matória podem ter contribuído para o 
mau resultado da dieta. 

Cukier chama a atenção para a 
redução do colesterol mas não da 
mortalidade. 

"Esse estudo mostra que não 
basta substituir a gordura saturada, 
ela não é a única vilã. É preciso sa- 
ber pelo que estamos trocando." 
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Casagrande revela meta de gols para atingir 

'âf? Casagrande quer marcar 12 gols no Campeonato Maranhense 

Contratado pelos gols marcados no Cor- 
dino, Casagrande chegou ao Maranhão 
e desde os primeiros treinos garantiu a 

vaga no time titular da equipe atleticana. Nesta 
nova fase de sua carreira, o atacante tem al- 
gumas metas para cumprir dentro do Campe- 
onato Maranhense, entre as quais, marcar 12 
gols no Estadual. 

"No Estadual tenho uma meta de terminar 
com 12 gols. No Cordino fiz seis, mas não jo- 
guei durante todo o torneio. Espero fazer uma 
boa seqüência no MAC e ajudar o time com 
gols. É trabalhar forte para quando as oportu- 
nidades aparecerem, concluir em gol. Tivemos 
o amistoso contra o Sampaio, mas não tive 
chances de marcar e agora tem o Campeona- 
to Maranhense pela frente" revelou o atacante. 

Antes de chegar ao MAC. Casagrande se 
destacou no Cordino, sendo o vice-artilheiro 
do time na Copa União de 2012, com seis gols. 
Na competição, o atacante disputou 13 jogos 
pela Onça de Barra do Corda. 

Caso consiga os 12 gols no Campeonato 

Maranhense, Casagrande poderá terminar a 
disputa como um dos artilheiros, já que nos 
últimos anos, Ulisses liderou com 16 em 2012, 
Naoh com 11 em 2011 e Quirino com 13 em 
2010. No Estadual, caso o atacante não so- 
fra lesões, ou seja suspenso, Casagrande fará 
pelo menos 18 jogos. 

Apesar da meta ousada para o Campeona- 
to Maranhense, Casagrande adota a cautela 
quando o assunto é toda a temporada e en- 
volve as disputas da Copa do Brasil e da Série 
D. O atacante destaca que o importante será a 
vitória do MAC, independentemente de quem 
for o gol. 

"Meu objetivo aqui no MAC é fazer gols, 
mas principalmente sair com a vitória. Não im- 
porta se gol meu, ou dos meus companheiros, 
mas o importante é o MAC sair com a vitória", 
conclui o atacante. 

O Maranhão estreia no Campeonato Ma- 
ranhense no domingo, quando encara o Santa 
Quitéria. A partida será realizada no estádio 
Rodrigão, às 16h. 

CÃMERAS DE SEGURANÇA 

Aimporlância 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,? 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. 

W. 

Para ter um bom sistema de segurança através de câmeras, é necessário um analise de todo o local por técnicos 
especializados. Com avaliação dos pontos vulneráveis e dentro dessas características, cs profissionais realizaram a 
instalação do sistema de monitoramento. 0 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 NÁO SE BRINCA! 
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Ala colombiana Yanet reforça o 
a 

Maranhão Basquete na LBF 

Demorou um pouco, mas finalmente a 
equipe do Maranhão Basquete está comple- 
ta para a disputa da Liga de Basquete Fe- 
minino (LBF). O time maranhense apresen- 
tou, esta semana, o seu último reforço para 
a temporada: a ala colombiana Yanet Árias. 
Aos 29 anos, a nova ala do MB diz estar mui- 
to ansiosa para estrear. 

Yanet, que foi campeã com a equipe de 
Americana-SP na última edição da LBF, che- 
gou a São Luís somente no último domingo 
(10). No dia seguinte, ela já estava em qua- 
dra com suas novas companheiras. O mo- 
tivo? Se familiarizar o mais rápido possível 
no esquema de jogo do Maranhão Basquete. 

"A expectativa é em tentar engrenar o 
mais rápido possível com o time. Tenho pou- 
cos dias com o time e ainda estou apren- 
dendo as táticas que o corpo técnico quer. 
Então, a expectativa é entrar rápido na es- 
trutura do time", declarou a ala de 29 anos. 

Apesar de não ter atuado pelo Maranhão 
Basquete nas primeiras rodadas da LBF, Ya- 
net estava acompanhando o desempenho 
de suas companheiras e o apoio do torcedor 
maranhense nos jogos do MB. No ano pas- 
sado, defendendo a equipe de Americana, a 
colombiana jogou em São Luís e viu a festa 
nas arquibancadas do Ginásio Castelinho. 
Por isso, ela não vê a hora de entrar em qua- 
dra e ver o ginásio lotado. 

"Acho que é muito emocionante ter seis 
mil vozes aqui neste ginásio. Vamos tentar 
fazer o nosso melhor basquete", disse Ya- 
net. 

Yanet estreia no Maranhão Basquete segunda-feira (18) 

INGRESSOS 
Os ingressos para a partida entre Ma- 

ranhão Basquete e São José já podem ser 
obtidos na bilheteria do Ginásio Castelinho 
e nas Óticas Diniz (São Luís Shopping. Mo- 
numental Shopping, Shopping da Ilha e Rio 
Anil Shopping). O torcedor deverá trocar 1 
kg de alimento não perecível pelo ingresso. 
O confronto válido pela Liga de Basquete 
Feminino (LBF) será nesta segunda-feira 
(18), às 20h, no Ginásio Castelinho, em São 
Luís. Ao todo, foram disponibilizados 6 mil 
ingressos. 
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TOCANTINS SHOPPING 
FONE: (99) 3525-7238 

AV. GETÚLIO VARGAS, 560, PRAÇA DE FÁTIMA 

FONE: (99) 3523-3645 


