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EX-DETENTOS RETORNAM À PRISÃO 

POR TEREM FALTADO NAS AUDIÊNCIAS 
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ACADÊMICOS DE FARMACIA 

REALIZAM ATENDIMENTO NO CENTRO 
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OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

O Jornal Correio Popular está contratando 

representante comercial "com experiência. Interessados, 

deixar currículo na rua codofredo Viana, 152 - Centro, 

em horário comercial. 

PERFIL EMPRESARIAL: DE 

VENDEDOR DE TECIDO A 

PROPRIETÁRIO DE LOJAS DE CONFECÇÃO 

COMERCIO SE PREPARA PARA 

AS FESTAS CARNAVALESCAS 
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Jumento no bebedouro 
Dois jumentos foram fotografados tomando água no bebedouro destinado aos alunos do de- 

Suarta Sra ne^Osanfmí (Universidade Federal do Piauí). em Teresina. na tarde dessa 
Z ? animais estavam no corredor das salas de aula da instituição. A foto foi tira- 
do CCS^ntrn rrrS0 " 1^1° ylla 01ÍVeÍra qUand0 56 dÍrÍ9Ía 3 Uma das salas ^ 
nn pf. ho T Ciências da Saúde). A estudante relatou que resolveu postar uma das fotoT no Facebook para alertar o perigo do uso de bebedouros sujos na UFPI, pois já cansou de ver 
animais usando o mesmo local que os alunos utilizam para matar a sede A repercussão da cena 
dos animais bebendo agua no bebedouro da UFPI causou indignação em vários alunos. 

POPULAR 

Em ônibus escolar BBB Polêmica 
A índia continua a ganhar 
destaque internacional pela 
violência sexual, desta vez. 
o jornal The Times of índia 
noticiou, neste sábado (19), 
que uma menina de 4 anos 
foi supostamente estuprada 
por Ramesh Rajput den- 
tro de transporte escolar, 
enquanto o motorista nada 
fez. O homem de 35 anos 
foi preso pela polícia sob 
a suspeita de ter abusado 
sexualmente da criança. 
Ele teria aproveitado um 
momento em que todos os 
demais passageiros do vei- 
culo já haviam descido e cometeu o crime com o ônibus em movimen- 
to sem que o condutor percebesse. A violação ocorreu por volta da 

da terça-feira (15), a vítima, uma menina, pertencia a um jardim 
de mfancia na região de Juhu. A policia alegou que o transporte des- 
respeitou uma regra local que exige a presença permanente de uma 
mulher adulta como acompanhante no veiculo escolar. A instituição 
educacional negou o fato refutando a negligência e disse que foi exa- 
tamente o comparecimento de uma funcionária no local que confron- 
tou o violador, evitando assim, que o abuso se estendesse. Rajput foi 
preso na quinta-feira (17) e permanecerá sob custódia até fevereiro O 
motorista do ônibus escolar foi convocado como testemunha do caso. 
apesar de afirmar de que não percebeu nada de estranho durante a 
viagem. 

Relação Cordial 

Depois de um Big Brother em 
que a polícia bateu á porta do 
Projac, diante da suspeita de 
abuso sexual na casa, o realityj 
show está, mais uma vez, 
enrolado com a lei. Na tarde 
desta sexta-feira, a promotora 
de Justiça Christiane Monne- 
rart, do Ministério Público do 
Estado do Rio, anunciou que 
vai oficiar o Ministério Público 
de Goiás para apurar uma 
bravata contada por Dhomini, 
ex-BBB que voltou ao progra- 
ma. Christiane Monnerat atua 
na área de proteção e defesa 
dos animais. "Ele falou que 
pegou uma marreta e quebrou 
todos os dentes do cão. Isso é 
crime de maus tratos e ele tem 
que responder por isso. Se 
fosse no Rio, eu determinaria 
que uma equipe fosse à casa 
dele verificar as condições do 
cão. Se os dentes do animal 
estivessem quebrados, eu 
tiraria o cão^mediatamente de lá e abriria um inquérito", afirmou. "As 
pessoas estão indignadas. E ele disse isso sorrindo, como se fosse 
normal essa atitude." Se a história de Dhomini for verdadeira, ele co- 
meteu crime de maus tratos contra animais, que não dá cadeia, mas 
pode render um processo na Justiça. Para o programa, o grave será 
se Dhomini for chamado a depor. 

\ 

f ' e?re.35 prioridades da Política externa do presidente Barack Obama 
Unkin^ Par» r f gu,1da;felra (21) seu segundo mandato como presidente dos Estados 
t I ?i f'i3 530 entre 05 d0is paises deve eomo está, sem estrei- 
para os Estadofuniín 'a T™ em ^ ritm0 de CriJZeira 0 Brasil nâo é um Prablema 
n^nrt f k i ^nld0s'mult0 Pel0 contrario. A administração Obama vê o Brasil como um 
Oh^rn estabilizactor da America do Sul, e isso nâo deve mudar. Não podemos esquecer que Obama já veio aqui logo depois da posse da presidente Dilma, que Hillary Clinton visitou o 

níupl a at "J1"'5'™ Pat"ota. 05 contatos entre os governos têm sido constantes e de alto 
  " " ■ avalla Gonter Rudzit, doutor em Ciência Política pela USP e professor de Relações 

Instituto Diálogo Interamericano especializado em D^ic^ret^õ lr"e9r
1
adas RÍ0 Branco Para Míchael Shifter, presidente do 

haverá diálogo para um estretemínto de parcerias í razoávefespe^ T 08 Unid0S 6 3 AméríCa Latina' aâo 

Mas as relações permanecerão cordiais entre Washington e Braslil^a^rS^eslrem u^age^a ^líST 6 re9ÍOnaiS 

COLUNA □□ SANCHES 

GOLPE DO E-MAIL 
Os bandidos da 
Internet não param. 
Continuam mandan- 
do e-mails falsos 
usando endereços 
eletrônicos conhe- 
cidos de quem os 
recebe. Eles captu- 
ram os endereços 

na caixa postal do programa de mensagens 
eletrônicas e adicionam a mensagem falsa, 
que traz uma recomendação de clicar em 
algum lugar a título de mais informações. Se 
a curiosidade for maior do que a prudência, 
a pessoa que clicar no local indicado (frase, 
arquivo, figura etc.) estará trazendo para den- 
tro de seu computador um vírus que pode dar 
sérios transtornos, desde a possibilidade de 
apagar ou desarranjar os arquivos do usuário 
até capturar senhas de contas bancárias 
- uma porta aberta para saques e outras 
fraudes. 
Nos últimos dias, remeteram para muitos en- 
dereços mensagem usando o e-mail de uma 
empresa imperatrizense, do ramo gráfico. 
Muito cuidado. 

DE NADA 
Cleto Vasconcelos, secretário municipal 
de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, 
telefona para agradecer nota publicada nesta 
coluna (edição de 9 de janeiro). Diz que "cau- 

sou repercussão". 

ELE DISSE 
"Caro amigo Edmilson, sua participação, com 
seu senso crítico e cívico, muito enriquece o 
debate. Cidadania se faz assim, de lutas, não 
necessariamente de vitórias, e tratar nossas 
questões sociais publicamente, fomentando o 
debate, é cidadania, é república, é democra- 
cia." (SANDRO POFAHL BÍSCARO, promo- 
tor de Justiça. Ministério Público Estadual, 
Imperatriz) 

DOS LEITORES 
REFLEXÕES - "Tenho lido todos os dias sua 
coluna no jornal CORREIO POPULAR e te- 
nho gostado muito das reflexões. Parabéns." 
(Marisete Machado, Imperatriz) 
APAE - "Gostaria de parabenizar a APAE 
[Associação dos Pais e Amigos dos Ex- 
cepcionais: Correio Popular. 09/01/2012] e 
todos os seus Colaboradores pelos bons 
serviços prestados a todos os que a procu- 
ram, mesmo com as suas limitações, e pelo 
atendimento a quem mais necessita: nossos 
especiais. Obrigado." (MARIA AQUINO, 
Imperatriz) 
ESCRITORES - "Nossa! Admiro muito os es- 
critores de nossa cidade. Edmilson Sanches, 
você é um mito,.." (Christianny C. B. Gaspar, 
imperatrizense residente em Belém - PA) 
LÍDER - "Hoje mais uma vez estive lendo 
sua coluna [Correio Popular, edição de 

Edmilson Sanches 

17/01/2012] e gostei muito do que disse sobre 
ser líder e não apenas referência. É verdade 
mesmo; as cidades próximas estão realmente 
deixando de ser satélites e passando a posi- 
ção de cometas. Acorda, Imperosa." (Marise- 
te Machado, Imperatriz - MA) 

"Recentemente, 
meu amigo Edmilson 
Sanches postou o 
orçamento da prefeitu- 
ra de Imperatriz para 
2013, onde lá dizia 
que o investimento 
para "Ciência e Tec- 
nologia" aumentou de 

dois mil reais para quatro mil reais em 2013. 
"Saneamento" caiu de R$ 1,5 milhão para R$ 
517 mil. Olhem esses valores! Não devemos 
propagar isto? Por que ninguém se indigna? 
(...) (FLÁVIO MONTEIRO, consultor de negó- 
cios, Imperatriz) 

É VERDADE... 
"Os governos mudam 
e as mentiras são sem- 
pre as mesmas". 
É o que diz o espião 
britânico James Bond, 
personagem do filme 
"007 Contra Golde- 
neye". 

POR QUÊ? 

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

- "TODO PODEROSO" 
Lembra da última sobre o fim do 
mundo, 'evento' que deveria ter acon- 
tecido no dia 21 de dezembro de 
2011? Essa foi bacana. Segundo um 
dos leitores, a população terrestre não 
teve a chance de vivenciar o fato que 
seria histórico, devido a intervenção de 
um influente deputado federal conheci- 
do na região. O leitor do Correio Popu- 
lar, identificado apenas como Fagun- 
des, escreveu um bilhete, em folha de 
agenda, e aguardou encontrar um dos 
repórteres deste diário na rua. Quando 
teve a oportunidade, nâo pensou duas 
vezes. Entregou a escrita e pediu en- 
carecidamente que publicasse como 
nota neste espaço - já quase um mês 
depois. No título ele escreveu; 'Crôni- 
ca', e no desenvolvimento do texto ex- 
pressou o pensamento: "Estava tudo 
certo para o mundo acabar no dia 21 
de dezembro de 2012. Só não aconte- 
ceu porque tão logo o deputado fede- 
ral (aqui identificaremos como Fulano 
de Tal) ficou sabendo, foi correndo até 
o céu, falou pessoalmente com Deus 
e pediu que não fizesse isso, para não 
prejudicar a população de Imperatriz. 
'Eta' deputado poderoso". 

- 'É CULPA DA SUZANO' 
Sem dúvida, essa é uma das expres- 
sões mais ditas pelos imperatrizenses 
nos últimos meses. Se as estradas 
estão ruins, a culpa é da Suzano que 
triplicou o tráfego de carros pesados 
na cidade. Se os ônibus do transpor- 
te público estão em péssimo estado 
de conservação, a culpa é da Suza- 
no que alugou os ônibus novos para 
o transporte dos seus funcionários. 
Se o valor dos imóveis inflacionou, a 
culpa também é da Suzano que trou- 
xe um batalhão de homens em busca 
de moradias. Se a violência da cidade 
aumentou, veja só! Não é que a culpa 
também é da Suzano? Já que boa 
parte dos seus homens estão sem- 
pre metidos em alguma confusão e 
o que comentam por aí é que alguns 
dos trabalhadores são ex-presidiários 
em trabalhos de ressocialização. Pelo 
menos agora o prefeito Madeira achou 
alguém com quem dividir a culpa da 
maioria dos problemas da cidade. 
Deve estar rindo a toa! 

- É SÓ BOATO 
Espalharam por aí que a notícia de 
que o Tocantins Shopping fecharia as 
portas e daria lugar para uma faculda- 
de ou uma igreja. Os lojistas entraram 
em pânico, os funcionários já estavam 
em busca de outro emprego e ai veio 
a diretoria do Shopping e desmentiu 
tudo. Disse que tudo isso nâo passa- 
va de uma notícia plantada para de- 
negrir a imagem do Shopping, e que 
tomariam as medidas legais para punir 
os responsáveis por tamanha menti- 
ra. Talvez a população nem tenha se 
espantado tanto com a notícia, já que 
não podemos negar que o fluxo de 
pessoas nas lojas está bem pequeno. 
Vamos comprar gente! Eita povo 'can- 
guinha'! 

- NOTA 
A Secretaria de Estado de Segurança 
Pública (SSP) informa que o secretário 
Aluisio Mendes deu entrada na manhã 
desta sexta-feira (18). no UDI Hospi- 
tal, onde foi submetido a procedimento 
cirúrgico para retirada de um cálculo 
renal. Ele passa bem e seu quadro de 
saúde permanece estável. O secretá- 
rio havia sido internado pela primeira 
vez no UDI Hospital, no dia 19 de de- 
zembro do ano passado, após ter sen- 
tido fortes dores abdominais. Aluisio 
Mendes foi diagnosticado e depois de 
uma bateria de exames foi detectado 
um problema de cálculo renal. O se- 
cretário deverá receber alta neste final 
de semana e permanecerá em repou- 
so conforme orientações médicas. 
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Homem é suspeito de esfaquear esposa 

Foi preso às 6h da manhã de ontem (19), 
o servente José Carlos da Silva, 55 anos, acu- 
sado de ter esfaqueado a esposa Regina Lei- 
de Freitas Neves. O casal estava bebendo em 
um bar, no bairro São José, quando os dois se 
desentenderam e começaram uma briga cor- 
poral. O marido, que estava em desvantagem, 
pegou uma faca e desferiu um golpe nas cos- 
telas da esposa, em seguida, fugindo do local. 

Uma viatura da Polícia Militar que fazia 
rondas nas imediações, ao chegar ao local, 
fez logo a remoção da vítima para o Socorrão 
municipal. Regina Leide foi operada e encon- 
tra-se em observação, a perfuração atingiu o 
pulmão da vítima. 

O policial militar que fica de plantão foi 
quem prendeu José Carlos, por volta das 6h da 
manhã, quando ele tinha ido ao hospital para 
ver o estado de saúde da esposa. Depois de 
preso, uma viatura da PM fez a apresentação 
do acusado no Plantão da Delegacia Regional. 
O flagrante foi feito pelo delegado de plantão, 
Jackson de Jesus, que atuou José Carlos por 
tentativa de homicídio. 

: 

O casa/ estava bebendo em um bar e se desentenderam 

Homem tenta estuprar garota 

dentro do terminal da Cohab 

Durante a manhã deste sábado (19), os 
transeuntes do terminal da Cohab/Cohatrac, 
em São Luís, foram surpreendidos por um 
caso de abuso. Um homem, ainda não iden- 
tificado, teria tentado estuprar uma adoles- 
cente dentro do terminal. 

Segundo informações de um dos passa- 
geiros que aguardava um ônibus, o homem 
teria tentado violentar a garota, de 15 anos, 
dentro do banheiro. Ao perceber a situação, 

a população foi atrás do suposto estuprador 
e o agrediram. 

Após a chegada da polícia, o homem 
ainda tentou reagir, mesmo ferido e com um 
grande sangramento na cabeça. Ele foi leva- 
do ao Socorrão II enquanto a garota foi enca- 
minhada ao 13a DP, localizado no Cohatrac, 
onde presta depoimento com a mãe e será 
submetida a exames. 

Ex-detentos retornam à prisão por 

terem faltado nas audiências 

li 

i 
■i: Mi 

Leonardo Santos Cordeiro foi autuado por dois crimes 

Policiais Civis prenderam, na sexta-feira 
(18), dois homens, em cumprimento de dois 
Mandados de Prisão, Leonardo Santos Cor- 
deiro e Mario Rodrigues da Silva. O primeiro 
foi autuado por dois crimes nos artigos 147 e 
129 do Código Penal Brasileiro. Ele tinha sido 
condenado a 3 anos e 6 meses de cadeia, 
mas estava em liberdade provisória. A prisão 
foi decretada em virtude do mesmo não ter 
comparecido às audiências. 

Mario, 20 anos, já esteve preso de acordo 
com o artigo 157 e. também, deixou de compa- 
recer às audiências. Quase que diariamente, 
as Policias Civil e Militar vêm cumprindo Man- 
dado de Prisão de pessoas que já estiveram 

presas e foram colocadas em liberdade, mas 
precisaram retornar aos presídios por não co- 
nhecerem a parte jurídica do Código Penal. 

Muitos dos que voltaram às prisões es- 
tão trabalhando, mas não acompanharam 
seu processo na Justiça. Um deles, inclusive, 
falou que nem sabia quem era seu advoga- 
do no processo. Leonardo Santos foi preso 
próximo ao local de trabalho. A prisão foi de- 
cretada pelo juiz da 3a Vara Criminal, Ernesto 
Guimarães Alves. Mario Rodrigues teve prisão 
decretada pelo Juiz da 4a Vara Criminal, We- 
ligton Sousa Carvalho. As prisões foram feitas 
pelos policiais civis Wallace, Dezimar e Paulo 
Cezar. 

PRF registra 13 acidentes nessa 

sexta-feira, no Maranhão 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) regis- 
trou, nesta sexta-feira (18), 13 acidentes em 
rodovias federais que cortam o Maranhão. Ao 
todo, nove pessoas ficaram feridas. 

Destes nove feridos, cinco foram no muni- 
cípio de Açailândia, na BR 222, dois no muni- 
cípio de Imperatriz, na BR 010 e dois em Porto 
Franco, também na BR 010. 

Em Caxias, no Km 542 da BR 316, às 22h. 
uma pessoa foi presa por conduzir um veículo 
em estado de embriaguez alcoólica e em Açai- 
lândia. no Km 670 da BR 222, às 21h10, outra 
foi detida por dirigir em estado de embriaguez. 

Em ambos os casos, os condutores foram 
dirigidos às delegacias de Polícia Civil locais. 

Dia do Farmacêutico é lembrado por 

acadêmicos com atendimento no Centro 

Hemerson Pinto 

Acadêmicos do curso de farmácia de uma 
instituição particular de Imperatriz realizaram, 
na manhã do último sábado (19), uma ação 
social em comemoração ao Dia do Farmacêu- 
tico. 20 de janeiro. Com atendimento gratuito 
ao público que compareceu à Praça de Fáti- 
ma, Centro, 52 estudantes e dois professores 
se dividiram entre as aferições de pressão ar- 
terial, testes de glicemia capilar e distribuição 
de material com informações sobre cuidados 
com a saúde. 

O vigilante Cícero Alves caminhava pela 
rua Simplicio Moreira, quando notou a movi- 
mentação. Ao atravessar até a praça, logo foi 
convidado a sentar e passar pelo atendimento 
prestado pelos alunos. "Fiz um exame de dia- 
betes, mediram minha pressão, disseram que 
tá tudo certo comigo, graças a Deus. Eu ia só 
passando na rua e notei o pessoal aqui, agora 
to examinado", comenta Cícero. 

O grupo também distribuiu senhas para o 
atendimento gratuito em laboratórios que fir- 
maram parcerias com a ação. "O contato com 
a comunidade é importante para o aluno e 
para que a comunidade seja informada sobre 
o uso racional dos medicamentos. Também 
orientamos sobre a coleta de material biológi- 
co para exames. Muitas vezes a pessoa cole- 
ta de maneira errada. Se a glicemia está alta, 
logo orientamos procurar um médico", explica 
a coordenadora do curso de farmácia respon- 
sável pelo evento, Valquiria de Castro. 

A coordenadora lembra que o papel de um 
farmacêutico vai além do atendimento em bal- 
cões de farmácias. Segundo Valquiria. o pro- 
fissional é capacitado a atuar em até 74 áreas, 
entre elas, análises clínicas e perícia criminal. 
A ação social também é realizada em outras 
datas durante o ano e envolve acadêmicos de 
todos os períodos do curso. O próximo atendi- 
mento ao público acontecerá no dia 08 de mar- 
ço de 2013, Dia da Mulher, na Praça Brasil. 

m 

m 

O atendimento gratuito atraiu o público que visitava o centro comercial, na manhã de sábado 
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De vendedor de tecido a 

proprietário de lojas de confecção 

"O segredo do sucesso, eu vejo sempre por esse lado, é estar com as contas todas pagas, e em dia". 
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João Paulo, proprietário da Destak Modas 

Carla Dutra 

Ele vendia tecidos em feiras livres pelas 
cidades do Maranhão, depois montou uma 
barraca no Mercadinho e continuou no ramo. 
Das sobras desses tecidos, surqiu a idéia 
de fazer redes. S S 
Após isso, come- % % 
çou no ramo de 
confecções e, até 
hoje, vende es- 
sas mercadorias. 
Assim, tornou-se 
um empresário 
reconhecido em 
Imperatriz. O rela- 
to é da história de 
sucesso do em- 
preendedor João 
Paulo Gomes dos 
Reis, que tem 65 
anos de idade e é 
proprietário da 'Confecções Planeta LTDA', 
conhecida como 'Destak Modas'. 

Tudo começou quando João Paulo ain- 
da trabalhava em uma loja chamada Casas 
Marabá, onde tinha a função de balconista 
e vendia tecidos. Nessa época, ele possuía 
uma vaca e um garrote, mas para ter uma 
renda a mais, vendeu os animais e reverteu 

■m 

Nosso zelo maior, sobre 

tudo, é com nossa cliente- 

la, pois o nosso cliente 

é a peça fundamental 

do nosso sucesso 

o dinheiro em tecidos para comercializar nas 
feiras livres, de Imperatriz a Amarante. 

A vida nômade de feirante de João Paulo 
um dia teve fim, pois surgiu a oportunidade 
de permanecer num lugar só. Montou sua 
barraca no setor comercial do Mercadinho. 

Trabalhou um bom 
tempo no local, e de 
tanto cortar tecidos e 
ter sobras do produto, 
recebeu de uma se- 
nhora a idéia de fazer 
redes com os restos. 
A dica foi tão boa, que 
o empresário resolveu 
se dedicar mais a esse 
ramo. "Na época de 
garimpo, produzi 
muitas redes para os 
garimpeiros, mas os 
garimpes foram aca- 
bando e diminuindo 

assim, as vendas caí- 

'Rosi Lu", e a de redes, 'Redes Boa Viagem', 
foram transformadas na loja 'Destak Modas'. 

"E importante relatar que, quando meu 

e, braço direito, do empresário João Paulo. 
De acordo com ela, a quantidade de clien- 
tes foi aumentando e, com isso. a exigência 
de produtos diferenciados. A empreendedo- 
ra atribui o sucesso da loja aos clientes, e 
afirma que seu pai sempre está atento aos 
gostos da clientela. "Acredito que o cliente 
tem sido o termômetro da Destak Modas, 
hoje". 

Os clientes são muito importantes para o 
crescimento do empreendimento. "São eles 
que pagam as minhas contas e mantêm a 
loja", ressalta João agradecido, que faz ques- 
tão de dizer que, "nosso zelo maior, sobre 
tudo, é com nossa clientela, pois o nos- 
so cliente é a peça fundamental do nosso 
sucesso. Temos maior zelo e respeito por 
eles, e nós trabalhamos da maneira que 
vem agrada-los", afirma. 

Segundo João Paulo, o segredo para o 
sucesso empresarial está em trabalhar da 
forma mais honesta possível em relação ao 
seu fornecedor, 'comprar e pagar'. "Fazendo 
isso, não terei dificuldade com o fornece- 
dor e sempre estarei limpo no mercado. O 
segredo do sucesso, eu vejo sempre por 
esse lado, é estar com todas as contas pa- 
gas, e em dia", revela nosso personagem. 

O diferencial do empresário é o relacio- 
namento com sua equipe. "Você não vê ele 
gritar com os fauncionários, nem chamar a 
atenção de ninguém na frente dos outros, 
ele apenas chama e conversa", garante a fi- 
lha Cleidiane, que convive com seu pai na loja 
desde a adolescência. 

João Paulo é evangélico e, pela fé que 
tem, acredita que tudo que aconteceu até o 
momento em sua vida foi uma dádiva de Deus. 
Nada foi sonhado e nem planejado, apenas foi 

os garimpeiros, 
ram", relata João. 

Mas a vida do empresário tinha um gran- 
de propósito. Sua esposa, em sociedade com 
a irmã. tinha uma pequena fábrica de peças 
intimas. João decidiu comprar a parte de sua 
cunhada e manter sociedade com sua espo- 
sa. Foi então que as fábricas de calcinha. 

V «a 
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Empresário João Paulo 
pai começou a loja, vendia produtos mais 
populares. Nós vendíamos muito para 
sacoleiras. Na época, tinham muitas pes- 
soas que compravam para vender dentro 
da cidade", afirma Cleidiane Costa, filha 

1 

João Paulo e a filha Cleidiane Costa 

acontecendo. "Tudo isso é benção de Deus 
pelo esforço do nosso trabalho prestado". 

Lojas- Ao longo dos 18 anos da Destak 
Modas, muitas mudanças foram acontecen- 
do como, por exemplo, o surgimento de mais 
duas lojas. No total, são três estabelecimentos 
e 33 funcionários. A Destak Modas oferece 
desde produtos infantis, confecções masculi- 
nas e femininas, até acessórios, com produtos 
voltados para o dia a dia e custo baixo. Uma 
loja para a família. 

Foi inaugurada recentemente a 'Destak 
Conceito', no Imperial Shopping. Uma loja di- 
ferenciada e com um público especifico, pois 
contém marca selecionada. O outro estabe- 
lecimento é a 'Destak Kids", com junção das 
marcas Hering Kids e Puk. "É uma loja que 
vende conforto, qualidade para as crian- 
ças, com roupas de acordo com o clima da 
cidade", garante Cleidiane. 

Filha - Eu tenho uma admiração muito 
grande por meu pai, nós estamos juntos nes- 
sa jornada já tem anos, desde minha adoles- 
cência, e ele é um exemplo. A filha garante 
que João Paulo é uma pessoa muito correta, 
"se você tratar qualquer coisa com ele, 
cumpre direitinho. Nunca teve um cobra- 
dor na loja cobrando alguma dívida", con- 
clui orgulhosa. 
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►A PARTIR DE R$ 1,99 

Foliões podem brincar com estilo 

Welbert Queiroz 

Já escolheu sua fantasia de Carnaval? As 
vitrines das lojas do seguimento de roupas e 
adereços já estão recheadas de opções para 
os foliões se divertirem até mesmo na hora da 
compra. Há muito tempo o carnaval deixou de 
ser apenas uma festa popular. Hoje, é uma in- 
dústria que gera renda, além de ser um dos 
eventos de maior importância para a economia 
da cidade, é o que afirmam os proprietários e 
gerentes das lojas. 

"Em nossa loja temos uma expectativa 
no aumento das vendas em torno de 30%, a 
variedade é muito maior e sempre aumenta a 
cada ano, o importante é não deixar faltar no- 
vidades para termos uma boa brincadeira todo 
ano", mostra Bruno Almeida, encarregado do 
estoque da loja Mil Opções Bijuterias. 

Fantasias divertidas e criativas são opções 
para quem acredita que maquiagem básica e 
apetrechos para a bebedeira não são suficien- 
tes para entrar no clima de farra. "Estou esco- 
lhendo essas fantasias antecipadamente para 
comprar as melhores. Quando deixava pra 
última hora, nunca conseguia me destacar no 
carnaval, porque sobravam poucas opções", 
afirma a estudante Jennifer Ribeiro, ansiosa 
para pular o carnaval. 

Segundo Josiano César, proprietário da 

Planeta Festas, a grande maioria do público 
costuma deixar para última hora, mas há uma 
procura acontecendo por parte das pessoas 
que vão participar da prévia de carnaval. "O 
pessoal que vai participar das prévias já está 
comprando bastante, inclusive tínhamos uma 
caixa de espuma em spray e uma pessoa veio 
aqui e adquiriu a caixa sozinho. Algumas pes- 
soas também costumam comprar para reven- 
der, a principal procura nesse período é por 
esse tipo de pessoas", declara Josiano. 

Por ocorrer no começo de fevereiro, inicio 
de ano, toda a indústria é afetada. Lojas, agên- 
cias, restaurantes, hotéis e outros segmentos 
da economia geram um aumento na arreca- 
dação, tanto das lojas quanto do município. 
"Atendemos a dois públicos, varejo e atacado, 
mas o aumento acontece nas proximidades 
do evento, pois algumas pessoas viajam para 
vender em outras cidades os produtos antes 
do evento. Na verdade, o mercado é meio im- 
previsível, temos estimativas esperamos que, 
em relação ao carnaval do ano passado, haja 
um acréscimo de 20%", afirma Josiano César. 

Os preços para quem deseja usar a cria- 
tividade podem variar de R$ 1,99 e ultrapas- 
sar a marca de R$ 300. A escolha depende do 
bolso de cada folião. "Os adereços atendem 
a todos os públicos, todos os preços e gostos 
e há fantasias com preços para os mais sofisti- 

Fantasias de carnaval podem aumentar o faturamento em até 30% nas lojas 
cados, quanto para os mais simples", resalta o 
encarregado de estoque, Bruno Almeida, que 
acrescenta, "temos também muito descontos 
bons, inclusive no atacado". 

As opções para curtir o carnaval em Im- 

peratriz são muitas: shows, blocos de rua, 
jardineira, trio elétricos, festa a fantasia, entre 
outros. Mas além de se divertir com responsa- 
bilidade, independente do tipo de folia, o inte- 
ressante é estar fantasiado. 

Inscrições para novos cursos do Pronatec 

comecam em fevereiro 

CEMAR realiza cadastro para troca de 

geladeira em Imperatriz e Paço do Lumiar 

-?■- 

Beneficiários do Bolsa Família podem participar de cursos de qualificação profissional gratuitamente em Imperatriz 

A Prefeitura de Imperatriz, em parceria 
com o Governo Federal, oferecem cursos de 
qualificação profissional aos beneficiários do 
Programa Bolsa Família (PBF) por intermé- 
dio do Programa Nacional de Acesso ao En- 
sino Técnico e Emprego (Pronatec). 

Maria Goreth Santos, gestora administra- 
tiva do Bolsa Família, diz que às famílias dos 
beneficiados do programa poderão fazer pré- 
-inscrições para os cursos de capacitação e 
emprego. "As inscrições, para as aulas que 
iniciam em fevereiro, começam nesta próxi- 
ma segunda-feira (4) no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) para os cur- 
sos de Pedreiro, Pedreiro de Alvenaria Es- 
trutural, ambos em dois turnos e Pedreiro de 
Revestimento de Argamassa, e Carpinteiro", 
disse. 

Serão oferecidas também vagas para os 
cursos de Pintor de Obras e de Instalador e 
Reparador de Redes de Computadores. Os 

cursos, segundo ela, são considerados de 
suma importância para o processo de capa- 
citação profissional das famílias beneficiárias 
do programa de transferência de renda. "Es- 
ses cursos oportunizam as pessoas a entrar 
no mercado de trabalho", disse. 

Maria Goreth diz ainda, que famílias de 
baixa renda que desejam participar dos cur- 
sos oferecidos pelo Pronatec devem dirigir- 
-se até a Sedes para fazer sua inscrição, 
onde serão encaminhados para o Senai, 
para começar o curso no dia 4 de fevereiro. 
"Os cursos são para ambos os sexos, obser- 
va-se, ainda, a exigência de escolaridade e 
experiência de base", acrescenta. 

Ela lembra que "é uma exigência do pro- 
grama que as pessoas interessadas em par- 
ticipar dos cursos tenham o NIS (Número de 
Identificação Social)". "Essas pessoas que 
[ainda] não possuem o NIS precisam antes 
comparecer no Bolsa Família. 

Chegou a vez dos municípios de Imperatriz 
e Paço do Lumiar receberem o Projeto Cara- 
vana da Economia, que promove a troca gra- 
tuita de geladeiras velhas (que gastam muita 
energia) por geladeiras novas e mais econômi- 
cas (com selo PROCEL - Categoria A). 

O cadastro nos dois municípios acontecerá 
na mesma data, 22 de janeiro. 

Em Paço do Lumiar a equipe da CEMAR 
estará realizando o cadastro na Praça Nossa 
Senhora da Luz, em frente à Prefeitura Muni- 
cipal. Em Imperatriz o cadastro acontecerá na 
Rua Simplicio Moreira, na Praça Mané Garrin- 
cha, beneficiando todas as comunidades ad- 
jacentes. 

Para participar do projeto é necessário o 
cliente atender aos pré-requisitos e fazer o ca- 
dastro nos locais e datas divulgados nos ve- 
ículos de comunicação e por meio do site da 
CEMAR. Depois, agentes da CEMAR realizam 
visitas técnicas para avaliar as geladeiras de 
cada inscrito. Todos os clientes cadastrados 
receberão a visita técnica das equipes do Ca- 
ravana da Economia, que realizará a análise 
de cada caso. As geladeiras em pior estado 
serão trocadas por geladeiras novas, gratuita- 
mente, com selo A do PROCEL. 

Para serem selecionados, os clientes de- 
vem obedecer aos seguintes critérios: 

•Estar classificado na Tarifa Social de 
Energia Baixa Renda 

•Possuir uma geladeira velha em funciona- 
mento 
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O cadastro acontecerá no dia 22 de janeiro. 

•Ser o titular da conta de energia 
•Estar em dia com o pagamento da conta 

de energia 
•É necessário morar no município onde for 

feito o cadastro 
Projetos como o Caravana da Economia 

fazem parte do compromisso de todas as con- 
cessionárias de energia elétrica do País que, 
desde 2000, atendem à Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL, que determina 
que as concessionárias devem investir 1% de 
sua receita operacional liquida em Programas 
de Eficiência Energética (PEE) e em Progra- 
mas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 
No caso da CEMAR, o Projeto Caravana da 
Economia faz parte do Programa de Eficiência 
Energética, que desenvolve também outras 
ações e promove o uso racional da energia. 
O objetivo principal é evitar o desperdício de 
energia elétrica e diminuir impactos ambien- 
tais. Desde o início do Programa, em 2007, já 
foram trocadas mais 30 mil geladeiras em 41 
municípios maranhenses. 

Espaço Verde 

Prof. Roberto Perez 
(Químico: CRQ 1 1.1.00170 - Ambientalista) 

Especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 
 " "      - 

Quando começam as chuvas, todos sabem que haverá 
enchentes nas grandes cidades, desbarrancamento e mo- 
radias soterradas nos morros. A culpa, segundo os agentes 
públicos, é do excesso de chuvas e da insistência dos mora- 
dores em permanecer no local. 

Mais um ano de seca no sertão nordestino. Estados e 
municípios disputam desesperados os recursos para barra- 
gens, carros-pipa, poços, atendimento de emergência. A cul- 
pa? Das pessoas que moram em lugar errado e da natureza, 
que mandou toda a água para outra região. Já estamos nos 
acostumando com essa lógica. Nos anos de crescimento e 
bonança, os que estão no poder arvoram-se a dar lições ao 
mundo; nos anos das vacas magras, o problema é a crise na 
Europa, a guerra cambial, a falta de ousadia dos empresá- 
rios... Para os que estão na oposição, o sucesso é resultado 
de alguma decisão anterior ao governo atual, enquanto o fra- 
casso vem dos erros cometidos por esse. 

Atualmente, voltamos à "interrupção no fornecimento" de 
energia (há que se buscar novos nomes para o velho apa- 

Dom Culpa 

gão) que, como sabemos, nos últimos anos teve vários cul- 
pados; faltou chuva nos reservatórios, um raio desligou a 
transmissão, o calor fez todo mundo ligar o ventilador. 

Mas o ministro tem um jargão na ponta da língua que sin- 
tetiza o condomínio dos culpados: "problemas ambientais'. 
Leia-se índios e ecologistas, que atrasam a construção de 
usinas. Uns não têm força para demarcar e proteger suas 
terras, outros não conseguem impedir a desfiguração do Có- 
digo Florestal, mas o ministro diz que. juntos, têm o poder de 
apagar a luz do pais. Cá entre nós, desconfio que o planeja- 
mento energético brasileiro é atrasado e não prevê a diversi- 
ficação e distribuição necessária para superar os limites de 
nossa matriz energética. 

Digo, "desconfio" porque quase ninguém conhece os 
planos desse setor, herança e continuação das estruturas 
centralizadas, anteriores à democratização do país. Os pou- 
cos que têm acesso parecem muito competentes, mas não 
podem vencer um exército de índios. 

A culpa do apagão e de todos os desastres anuais pre- 

robertopesado@ig.com.br 

visíveis e anunciados não pode ser dos políticos e gestores 
públicos. Afinal, quem escolhe os diretores de órgãos públi- 
cos e agências? Quem coloca afilhados políticos em cargos 
técnicos? Quem faz acordos para entregar ministérios com 
"porteira fechada" aos partidos políticos? Quem nomeia os 
que, pouco tempo depois, serão flagrados em atos ilícitos e 
práticas de corrupção? 

Não, certamente a culpa não pode ser dos que planejam, 
coordenam e executam as políticas públicas nas cidades, 
nos Estados e no país. 

Convoquem o povo, os índios, 
os ecologistas, a chuva. Alguém 
terá que se casar com dona Culpa. 

Marina Silva, ex-senadora, foi 
ministra do meio Ambiente no go- 
verno Lula e candidata ao planalto 
em 2010, escreve uma coluna na 
Folha de São Paulo. 



Os meninos malabaristas 

OS MENINOS MALABARISTAS - BEATRIZ PROVASI 

Hábeis mãos malabaristas 
sinalizam desequilíbrio 
sinais que se fecham 
num mundo que avança 
São eles na corda bamba, 
são eles no globo da morte, 
são eles lá no trapézio 
sem rede de segurança 
Há aqui um circo de palhaços tristes 
há aqui um circo de mágicos sem cartola 
há aqui um circo de elefantes raquíticos 
e girafas na degola 
Aqui leão engole domador 
e gargalhada é grito de dor 
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MEDITAÇÃO "Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, Para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." (2 Pedro 5:5.7) 

INTERNACIONAL NA BALADA mEB I Uma galera pra lá de animada e que aprecia um bom cardápio, música ao vivo e boate, circu- 

Vem aí, para os baladeiros de plantão, a festa "Byc, Bye Férias". A atração é o E-music, o Dj 
Viktor Mora, sucesso no Brasil e no mundo, e a participação da dupla "prata da casa" Juliano 
Reis e Jordão, que promete agitar a noite do dia 25 de janeiro. 

galera pra lá de animada e que aprecia 
lou, na última sexta-feira (18), em balada vip. 

NAS COMPRAS 

Quem passou pela loja Santa Lolla para um momento de compras foi a simpática Beatriz 
Libório, gerente de marketing de um shopping da cidade. A profissional declarou a esta co- 
lunista que está pra lá de feliz em morar em Imperatriz, tecendo bastantes elogios ao povo 
imperatrizense por ser tão receptivo. 
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BEIRA-RIO 

No dia 2 de fevereiro acontece a se- 
gunda prévia do bloco "Só te pegando" e 
desta vez, com a batida da banda baiana 
Oz Bambaz, que emplacou vários hits, 
como Manuela e Tome. A atração musical 
agitará os foliões da city e região, na Av. 
Beira-Rio. 

POUCAS & BOAS 

"Personalidades vips da "Terra do Frei" aterrissaram, neste fim de semana, na capital ma- 
ranhense, para prestigiarem o casamento do advogado Rafael Rocha, filho do casal Lideres 
e Rafael Rocha. 

"Quem circulou pela Romanos Pub, na última sexta-feira, foi o casal Dr. Paulo de 
Moura c Fabia Moura, apreciadores da culinária japonesa. Na ocasião, aproveitaram 
para se deliciar com a variedade de sushis. 

* O superintendente do Imperial Shopping, Marcos Trancoso, ganhou bonita festa surpresa 
no ambiente de trabalho, pela passagem de seu aniversário, na sexta-feira. 
"O prometer Hélio de Oliveira promove, no próximo sábado, a tradicional "Feijoada 

Ido Oliveira", que acontece no Ritz Restaurante. As camisetas para o evento, que será 
enaltecido com o grupo "Vou de Samba" podem ser adquiridas com antecedência no 
próprio restaurante. 

*Dia 02 de fevereiro, no esquenta para a chegada do carnaval, a mais jovem promoter da 
city, Janaina Reis, promove Feijoada e Samba com renomado grupo da capital maranhense, 
na Romanos Pub. 

mm 

Roberta Fernandes, Saulo, Kamila, Eliseu, Alcimar e Gilvânia 
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Banda AP604 Mi 

"AMERAS DE SEGURANÇA 

A importância do sistema de cámeras 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 cámeras, 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 
cámeras, se tem uma visão global do patrimônio, visto que elas estão alerta 24 horas por dia,7 dias na semana e em tempo 
real. Sendo, este, considerado, "vigia eletrônico" que fica sempre alento e de "olho" no que acontece. 

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

Para ter um bom sistema de segurança através de cámeras, é necessário um analise de todo o local por técnicos 
especializados. Com avaliação dos pontos vulneráveis e dentro dessas caracleristicas. os profissionais realizaram a 
instalação do sistema de monitoramento. O circuito de CFTV TV Digitai permite melhorias na segurança do ambiente. A 
visualização das imagens captadas pelas cámeras. 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 cámeras. 

COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCA! 
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Alarmes Monitorado 24h Portões Automáticos - Cerca Elétrica 
Circuito Fechado de TV • Cámeras • Interfone e Fechadura Eletrônica 
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(99) 3525-7215 / 8154-3237 / 9157-0544 

www. centrala/arme. com. br / cen trai alarme@hotmail. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhâo 
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DIA 20 
FARMA NOSSA (AV. BERNARDO SAYÃO, 1533 - NOVA IMPERATRIZ) 

DROGARIA CABRIELA (RUA BENEDITO LEITE, 1204 B - MERCADINHO) 
DROGARIA REAL (RUA SIMPLÍCIO MOREIRA, 3006 - BACURI) 

DIA 21 
DROGARIA BIC BEM (AV. BERNARDO SAYÃO, 1533 - N. IMPERATRIZ) 

DROGARIA CABRIELA (RUA BENEDITO LEITE, 1204-B - MERCADINHO) 
DROGARIA EL SHADAY (AV. BRASIL, 36 - VILA CAFETEIRA) 

www.coquetelcom, br/jogos 

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

Sem 
educação; bronco 

Mágoa 
Senhoq 

propristâ- 

é essencial para o 
envio de cartas 

Rua estreita a 
sem salda 

L 

Rumar seguir 
Coita sem valor 

Abiigof CTianc tem paia 

Inimigo do Jeny(HQ) 
Aoeditar 

A moeda 
do Japão 
Ci. c v:.:n 

Calçado da 
peóes 

Teda de 
gravado- 

Grande 
confusão 

(?) noite, saudação 

Zona rural (pop.) 

9. em 
inglês 

Navio da frota de 
Colombo 

Matèna- primado álcool 

Amassa com o pá 
Efeito do engasgo 

(?) Franco, político 
brasileiro 

Objeto que badala om 
igrejas 

Lindo; formoso 

Regra; norma 

Juliana (?). 
atriz brasileira 

Nome da 
letra X 

A primeira parte da viagem 

Uso. serventia 
Não o? 
(pop-) 

Pão de (7). massa de roçam bole 

Imita a voz do gato 

masculino definido singular 

Moluscos que se fixam nas 
pedras 

www.coquetel,com.br/jogos 

ofiçA-pmms 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas. 

N 

L I 
X K 

L Q 

I T 

Q 
M 

R 

ÇT 
sS 
I5' (0 1 
3 a 
%'=i- 
Zg 

m o 

3 o- 

Z M 
L J 

Z P 
B R H 
A X G 

I Ç C 
G N Ç 

O S Ç 
L R L 
0 L S 

1 C P 
B G D 
Q F Z 
J N B 
F Ç B 

G V Ç 
T F I 

Ç U S 
Q L S 
Y R J 

R Y M W J 

E R A T U 
Q Ç V B X 

A V N K T 
V V G 
X J W 

T Ç 
J V 

Q C 
R T 

J W S 
G C D C Z 
R J P N G 

T F L L V 
D P X 
D A H 
C Q M 
J G S 

M H D C W 
P V F M D 

D J D M R 
X B M K Ç 
Y W V S B 

F T M W S 
R A M D P 
S F G V P 

N T W Z S 

Z Q B D C 
B W H Q M 
P N 

D B 

P O 

D Q 

Y 
P Ç Q B 
B V G S Ç 

D C R X H 
H D G R G 
Ç R Y C K 
A I R O T 
Q J C F W 

G W P 
M S Z J Z 

H W B Q M 
S C N Z T 

Q T D Z K 

S I H B H 
Q S S R L 

T L K F K H 
X G F D K L 
S I A V H V 

L Y Q R Q X 

Ç L K F N X 
s H R L V 0 
M C J Z K T 
V J W J P I 

Z F S Z N E 
T N W H X R 
B M s S C I 
N X R M X D 
B D H A M M 

V M P T T G 

Ç G Z E X Q 
P C Q M C G 
T B R A X Q 
J H Ç T N M 

V R Q I N R 
D X F C T R 
E T R A C L 
K J M S F J 

Ç H X K Q B 

53 
piadas 

ST.*' 

Valorizando uma obra de arte 

O artista passou na galeria para saber se alguém tinha demonstrado 
interesse por algum dos seus quadros. 

A resposta de seu assistente foi surpreendente: 
- Eu tenho boas e más notícias!! A boa é que passou por aqui um 

senhor que perguntou a respeito do seu trabalho e se era o tipo de obras 
que aumentaria de valor após a sua morte. Quando eu disse que todas 
as obras de arte valorizam depois do falecimento do autor, ele comprou 
todos os 15 quadros!! 

- Mas isso é uma maravilha, disse o pintor. Mas afinal quais são as 
más notícias? 

- Ele era o seu médico!! 

Receitas 

pratos fáceis e rápidos 

PAVÊ GALAK 
Ingredientes 

1 lata de leite condensado 
a mesma medida (da lata) de leite 
meia xícara (chá) de maisena 
2 tabletes de galak 
1 tablete de chocolate (opcional) 

para melhor decoração 
1 lata de creme de leite 
2 pacotes de biscoito tipo cham- 

pagne 
cerejas (se preferir para decora- 

ção) 

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque o leite condensado, 2 medidas (da lata) de leite, 
a maisena e leve ao fogo mexendo sempre até engrossar 

Retire do fogo, acrescente um tablete de chocolate galak e mexa bem até 
o chocolate derreter e Incorporar ao creme 

Quando esfriar misture o creme de leite e reserve 
Umedeça os biscoitos no leite restante e forre o fundo de um recipiente 

refratário retangular (22cm x 35cm) 
Despeje o creme reservado e outra camada de biscoitos 
Espalhe o restante do creme e cubra com o tablete de chocolate galak 

ralado no ralo grosso, usando se quiser o tablete de chocolate ao leite para 
deixar uma cobertura mista (opcional) 

Leve à geladeira por cerca de 2 horas 
.r 

Tirinhas 

Caco 
0 HOMEM e' o ÚWiCO ANIMAL 
IMBECIL O SuFiCitwre RAM 
DESTRUIR O PLAWETA... 

EU VOU^TE MOSTRAR 
QUfM E O ANIMAL 

1MSECU  

por Fábio Coala 
...TAMgêw e' O Owrco AfiJiMAL 
IMBCCIL O SuTIClEWTe PARA 
DESTRUIR UMA TV VÇ i-C-D, 
RJLL HD .iU POUPADAS..- 
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ME VAI 
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Áries 21-03/19-04 
Procure controlar seus ímpetos agressivos ao li- 
dar com as pessoas, sobretudo com os amigos. 
As atividades em grupo estão favorecidas, mas a 
conjunção Marte-Lua alerta que o clima competi- 
tivo pode gerar atritos, cuidado! 

«Touro 20-04/20-05 
Você sente um impulso nas atividades do traba- 
lho, pois Lua e Marte se associam em sua déci- 
ma casa. Não se deixe levar pelo calor das emo- 
ções, nem se abale diante das ameaças à sua 
estabilidade. Mantenha o equilíbrio! 

H Gêmeos 21-05/21-oe 
Cultive o equilíbrio emocional ao lidar com os de- 
safios no campo intelectual. Lua e Marte formam 
conjunção, lhe deixando muito rígida e individu- 
alista em seus argumentos e atitudes. Procure 
agir com mais flexibilidade! 

oS Câncer 22-06/22-07 
Ao desestabilizar seu emocional, a conjunção de 
Lua e Marte compromete suas relações. Você 
tende a se deixar levar pelos impulsos sexuais 
e apaixonados. Cultivar o autocontrole é algo es- 
sencial neste momento! 

LeãO 23-07/22-08 
Estar junto das pessoas mais íntimas tende a ser 
bastante prazeroso, porém, a conjunção Lua- 
-Marte em sua sétima casa alerta que será difícil 
para você lidar com os ânimos exaltados dos ou- 
tros. Não sufoque as pessoas! 

TI5 Virgem 23-08/22-09 
Um impulso de vitalidade e energia é trazido pela 
conjunção Lua-Marte, que lhe deixa mais motiva- 
da para realizar as tarefas cotidianas. Exercícios 
físicos tendem a ser muito prazerosos. Cuidado 
com seu temperamento inflamado! 

Libra 23-09/22-10 
Você tende a se sobressair em seu meio so- 
cial, pois a associação Lua-Marte em sua quin- 
ta casa aguça seu poder de liderança. Porém, 
você chama as atenções tanto de forma positiva 
como negativa. Cuidado com a competitividade! 

Escorpião 23-10/21-11 
Você tende a agir de maneira ditatorial ao lidar 
com seus familiares, neste momento em que Lua 
e Marte se associam, indicando possíveis atritos. 
Que tai controlar melhor sua personalidade e de- 
monstrar mais flexibilidade? 

Sagitário 22-11 / 21-12 
Sua atividade intelectual está mais intensa com 
a conjunção Lua-Marte em sua área de comuni- 
cação. Mas você tende a ser agressiva nas pa- 
lavras, atropelando as pessoas. Saiba ouvir os 
outros e promova o bom entendimento! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Ao se associarem em sua área material, Lua e 
Marte lhe deixam mais acelerada e também mais 
dominadora. Esta tendência se estende às suas 
relações e você pode agir de maneira invasiva. 
Seja mais contida em sua atitude! 

W Aquário 20-01 /18-02 
Garra e determinação são o que Lua e Marte lhe 
trazem ao se associarem em seu signo. Porém, 
você tende a agir de maneira egoísta e incisiva 
demais, o que prejudica suas relações. Controle 
seus ímpetos e harmonize-se! 

K Peixes 19-02/20-03 
Ao se encontrarem em sua área de crise, Lua e 
Marte estimulam a superação de desafios mais 
complicados, mas alerta que é preciso avaliar o 
que efetivamente é prioridade, pois você tende a 
agir de maneira precipitada! 
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Ofeitiço contra o feiticeiro 

Tasso Assunção* 

Muito se fala da importância da alimentação e dos espor- 
tes para a saúde. Tudo bem. Afinal, é mais do que compro- 
vada a sua necessidade e eficácia. Trata-se na verdade da 
mais corriqueira recomendação de médicos e especialistas. 

Quando se trata de saúde, porém, em especial de crian- 
ças, outras medidas bem simples muitas vezes são esqueci- 
das — como a vacinação, a mais potente arma contra diver- 
sas das mais perigosas doenças que acometem o homem. 

A origem da vacina 
Em 1796, quando grassava assustadora epidemia de 

varíola, o médico e cientista inglês, Edward Jenner, percebeu 
que boa parte das pessoas que trabalhavam com gado conta- 
minado não contraía a doença. Edward Jenner supôs então, 
muito acertadamente, que o material retirado de pústulas de 
varíola bovina poderia de alguma forma proteger as pessoas 
contra a varíola humana, muito semelhante a essa outra. 

E, assim pensando, o médico inoculou no braço de um 
menino substância infectada com varíola bovina retirada da 
ferida da mão de uma ordenhadeira, tendo em vista de- 
senvolver nele resistência ao micróbio. Efetivamente, dois 
meses depois, Edward Jenner aplicou na criança material de 
pústulas de um homem vítima de varíola humana que já se 
encontrava em estado grave: o menino não pegou a enfermi- 
dade. 

Estava inventada a primeira vacina. 
Acepção avessa 
A palavra vacina deriva do latim vacca (vaca), em alusão 

à experiência do cientista Edward Jenner. A pala-vra foi, no 
entanto, cunhada por médicos franceses que pretendiam 
ridicularizar o colega inglês. Edward Jenner chegou mesmo 
a sofrer inúmeras críticas e tentativas de difamação, princi- 
palmente de médicos franceses que não aceitavam seu novo 

método e o acusavam de gerar novas doenças. 
Contudo, investigações do Colégio Real de Médicos, por 

determinação do rei George NI, comprovaram que a pesquisa 
de Edward Jenner era embasada em critérios científicos e 
merecia reconhecimento. E, de fato, algum tempo depois, o 
cientista inglês recebeu dinheiro e honradas, assim na Ingla- 
terra como em outros países. Porém, só depois de um ano a 
vacina antivariólica se espalhou pelo mundo. 

Guerra contra as doenças 
Depois veio a vacina contra a tuberculose, em 1882, num 

instituto de Berlim, na Alemanha. Quem identificou o vírus 
dessa doença foi o cientista Robert Koch, que descobriu 
também o vírus da cólera. Em 1892, surgiu a vacina contra a 
raiva, assustadora doença que já acometia animais e seres 
humanos desde quase mil anos antes de Cristo. Seu desco- 
bridor foi o químico francês Louis Pasteur. 

A essas se seguiram as vacinas contra a febre tifoide 
e paratifoide, em 1896; difteria, em 1913; coqueluche, em 
23; febre amarela, em 28; e algumas formas de gripe, então 
muito ameaçadoras, em 43. Mais recentes, as vacinas contra 
o sarampo e a poliomielite somente foram elaboradas entre o 
final da década de 50 e o início da década de 60 e atualmen- 
te essas doenças se encontram sob controle. 

No Brasil, a produção dessas substâncias começou com 
a vacina antissarampo, em 1983, no Laboratório Bio-Mangui- 
nhos, da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, com sede no Rio 
de Janeiro, vinculada ao Ministério da Saúde e responsável 
pela pesquisa e fabricação de grande parte das vacinas 
ministradas através do Programa Nacional de Imunizações - 
PNI, do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Por meio do Complexo Tecnológico de Vacinas - CTV, 
um dos maiores e mais sofisticados centros de pro-dução de 
agentes imunobiológicos da América Latina, a Fiocruz, que 
conta com a valiosa parceria do tradicio-nal Instituto Butantã, 

localizado em São Paulo, é a responsável pelo fornecimento 
de oito das doze vacinas essenciais do calendário brasileiro 
de imunização do Ministério da Saúde. 

No entanto, embora mais conhecido como referência na 
pesquisa de animais peçonhentos, é o próprio Instituto Butan- 
tã o maior produtor nacional de soros e vacinas, responsável 
por mais de 93% do total fa-bricado no Pais. incluindo-se as 
vacinas contra a coqueluche, hepatite B, influenza sazonal 
e H1N1, difteria e tétano, constituindo-se um dos maiores 
centros de pesquisa biomédica do mundo. 

Dentre outras instituições e iniciativas, a Universidade Fe- 
deral do Espírito Santo - UFES desenvolve, em parceria com 
cientistas franceses, pesquisas voltadas para a fabricação de 
uma vacina contra a dengue, já em fase de testes em seres 
humanos, com vistas à imunização contra os quatro tipos da 
doença já identificados, em benefício de mais de dois bilhões 
de pessoas em mais de cem países. 

O avanço da saúde pública 
Representou a descoberta das vacinas sem dúvida um 

dos maiores avanços da medicina. Através delas, diversas 
doenças foram controladas e até mesmo extintas do planeta, 
como a poliomielite, erradicada recente-mente no Brasil. 

Em 1904, era gravíssima a epidemia de varíola no Rio de 
Janeiro, tanto que o governo tornou obrigatória a vacinação 
contra essa doença. O médico Oswaldo Cruz foi quem coor- 
denou com sucesso a campanha de controle da varíola. 

Em 1977, 181 anos depois da descoberta de Edward Jen- 
ner, registrou-se o último caso de varíola da Terra, em Merck, 
na Somália, o que ressalta a importância dos pioneiros da 
saúde pública para o bem estar da popu-lação mundial. 

Atualmente, os mecanismos de estimulaçâo do sistema 
imunológico humano são a única perspectiva de controle de 
terríveis doenças viróticas, como a Aids (Sindrome da Imuno- 
deficiência Adquirida), já objeto de vários estudos. 

O valor do farmacêutico no Brasil 

Marcus Vinícius de Andrade* 

Neste janeiro de 2013, mês que comemoramos o "Dia 
do Farmacêutico" no Brasil, é importante refletirmos sobre 
o valor deste profissional em nossa sociedade. Recordo-me 
que o ano de 2012 foi muito intenso para quem é do setor 
ou trabalha para a cadeia produtiva. Os conselhos regionais 
e conselho federal trabalharam intensamente na busca pela 
valorização do farmacêutico; houve veto da presidente Dilma 
Rousseff na proposta de lei sobre a venda de medicamen- 
tos em supermercados - o que representou um ganho dos 
estabelecimentos de saúde gerenciados pelos farmacêuticos. 
Há, ainda, destaque do farmacêutico em grandes veículos de 
comunicação, sendo reconhecidos como uma das profissões 
mais promissoras no Brasil em 2013. 

Observei, ainda, farmacêuticos próximos realizando so- 
nhos com o aumento na renda, a promoção ao cargo alme- 
jado na empresa, o primeiro emprego, a primeira viagem ao 
exterior com colegas de pós-graduação, a primeira experiên- 
cia em eventos internacionais, o primeiro titulo de especia- 
lização... Enfim, fatos que fizeram parte de minha rotina de 
trabalho no ano que passou. 

Terminei minhas reflexões me perguntando: o que seria de 
mim sem aqueles profissionais que passaram anos de suas 
vidas, pesquisando e desenvolvendo fórmulas que me ga- 
rantiram, em determinado momento, a continuação de minha 
vida? Como eu poderia confiar em qualquer medicamento, se 

não houvesse aqueles profissionais que controlam, garantem, 
fiscalizam e certificam a qualidade do mesmo? Será que eu 
obteria sucesso e eficácia em meu tratamento sem a atenção 
e orientação daquele profissional presente em mais de 60.000 
estabelecimentos de saúde espelhados pelo meu país? 

Estas perguntas e muitas outras que vieram como relâm- 
pagos em minha mente me fizeram refletir e concluir: "Estou 
certo: o farmacêutico é muito importante e especial para 
minha saúde e na minha qualidade de vida!" Tenho a certeza 
de que não penso sozinho a este respeito. Afinal, quem nunca 
precisou de um medicamento e consequentemente de um 
profissional farmacêutico? 

Pesquisa Data Folha / ICTQ - No último mês de novembro 
de 2012, uma pesquisa sobre a opinião do consumidor de 
medicamentos no Brasil, executada pelo Datafolha, idealizada 
pelo ICTQ - Instituto de Pós Graduação para Farmacêuti- 
cos, perguntou aos brasileiros de todas as regiões do país: 
"Usando uma escala de 1 a 5, em que 1 é "nada importante" 
e 5 é "muito importante", qual é o grau de importância que o 
profissional farmacêutico tem para a sua saúde?" 

O resultado da pesquisa foi expressivamente positivo; 90% 
dos brasileiros entrevistados afirmaram que "o farmacêutico 
é importante para nossa saúde." Destes, 68% apontaram o 
profissional farmacêutico como "muito importante" e outros 
22% indicaram-no como "importante". 

Muito além de minha reflexão, opinião e respeito pessoal 

que tenho pelo profissional farmacêutico, os índices dessas 
estatísticas inéditas que a pesquisa nos apresenta refletem 
uma verdade: Nós brasileiros, acreditamos na importância e 
no valor de um farmacêutico como profissional que também 
cuida de nossa saúde. 

Está claro que o farmacêutico, que tem um compromisso 
com a sociedade brasileira, é provedor de cura, um amigo que 
orienta - um profissional que trabalha todos os dias em prol 
de nossa qualidade de vida. Por isso, neste próximo dia 20 de 
janeiro de 2013, em nome do ICTQ e de todos que comparti- 
lham de minha opinião, desejo dizer a todos os farmacêuticos 
do Brasil: Obrigado por também cuidarem de nossa saúde e 
melhorarem nossa qualidade de vida! 

Metodologia da pesquisa Datafolha / ICTQ - A pesquisa 
do Instituto de Pesquisa Datafolha / ICTQ, sobre o perfil do 
consumidor de medicamentos no Brasil, foi realizada em 12 
capitais brasileiras, entre os dias 06 e 07 de novembro de 
2012. Foram ouvidas 1.611 pessoas, entre homens e mulhe- 
res, com 18 anos ou mais. A pesquisa quantitativa realizou-se 
em pontos de fluxo populacional, com abordagem pessoal e 
individual dos entrevistados - mediante a aplicação de um 
questionário com 18 minutos de duração. 

* Marcus Vinícius de Andrade é empresário e Administra- 
dor de Empresas. Éfundador e diretor executivo do ICTQ - 
Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade 
www.ictq.com.br 

Jleenamnacm) na fftíâíia 

Por Ramsés da Silva Mesquita Maciel* 
A reencamaçâo é o retorno do espírito a vida, num outro 

corpo. Ela foi revelada na Bíblia em VÁRIAS passagens, mas 
com outras designações, pois a palavra "reencarnação" é um 
neologismo criado por Allan Kardec, dezoito séculos depois 
dos Evangelhos. Aqui estão algumas destas passagens: 

"Indaga, pois, eu te peço. da geração passada, e conside- 
ra o que seus pais descobriram. Porque nós somos de ontem, 
e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são 
uma sombra." 

(JÓ 8:8-9) 
Nesta passagem, temos a revelação de que vivemos ou- 

tras vidas e que também esquecemos temporariamente delas, 
conforme os ensinos da Doutrina Espírita. 

"Morrendo o homem, acaso tornará a viver? Todos os dias 
da minha vida esperaria eu, até que viesse a minha mudan- 
ça." 

(JÓ 14:14) 
Já aqui revela-nos as outras vidas nossas no futuro, vive- 

remos de novo em outros corpos, em outras existências. 
"Tu, que me fizeste ver muitas e penosas tribulações, de 

novo me restituirás a vida, e de novo me tirarás dos abismos 
da terra." 

(SALMO 70:20) 
Novamente fala-nos das vidas do porvir. 
"Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se rego- 

zije em ti?" 
(SALMOS 85:6) 
Idem. 
"Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes 

que saísses da madre te santifiquei; ás nações te dei por 
profeta." 

(JEREMIAS 1:5) 
Como se pode conhecer alguém antes de sua formação 

no ventre sem a compreensão da pluralidade das existências? 
A teoria da unicidade da vida corporal diz que a alma é criada 
no momento da concepção, desta forma não se poderia 
conhecê-la antes do seu nascimento. Então, só se pode 
conhecê-la de uma vida anterior. 

"Eu era um jovem de boas qualidades, coubera-me, por 
sorte, uma boa alma; ou antes, sendo bom, entrara num corpo 
sem mancha." 

(SABEDORIA 8:19) 
Por ser bom, nasceu num corpo sadio. Mas foi bom onde 

e quando se ainda não tinha nascido? Logo só pode ser numa 
outra vida pretérita! 

"Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo 
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de 
Deus." 

(JOÃO 3:3) 
Para se chegar à perfeição (Reino de Deus) é necessário 

ter várias e várias existências (Nascer de novo) cheias de er- 
ros e acertos, dissabores e alegrias, derrotas e vitórias, a fim 
de se conquistar a sabedoria e o amor, condições essenciais 
a uma vida plena de felicidade. Muitos podem contra-argu- 
mentar que o "nascer de novo" é uma mudança de vida, de 
comportamento perante todos ou o batismo... 

"Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconhece- 
ram; mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o 
Filho do homem há de padecer às mãos deles. Então enten- 

deram os discípulos que lhes falava a respeito de João, o 
Batista." 

(MATEUS 17:12-13) 
Aqui não há mais espaço para uma interpretação simbóli- 

ca como na perícope anterior, tem sim a conclusão lógica dos 
discípulos de Jesus de que João Batista é o Elias reencarna- 
do. Mas outros ainda podem falar que os discípulos são seres 
imperfeitos e, portanto, podem concluir de maneira errada... 

"E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos 
céus é tomado ã força, e os violentos o tomam de assalto. 
Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se 
quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir." 

(MATEUS 11:12-14) 
Mas esta passagem é inquestionável! Aqui Jesus fala 

LITERALMENTE que João Batista é Elias reencarnado, quem 
for contra essa idéia está indo contra o próprio Jesus! E quem 
terá a audácia de desvirtuar as palavras do Mestre?! Aqui não 
há alegoria nem erro de tirocínio, pois foi o homem que é a 
perfeição em pessoa que disse isto! 

Por fim, há muitas outras passagens tanto no velho como 
no novo testamento que revelam a reencarnação e que 
dariam para escrever múltiplos livros, os quais já existem na 
literatura espírita. Assim, vê-se que a reencarnação faz parte 
sim dos ensinos da bíblia, com outros nomes ou designações, 
sendo mais uma luz que ilumina os caminhos da humanidade, 
revelando de onde viemos, para onde vamos e por que sofre- 
mos na nossa breve passagem pela terra! 

* Presidente do Centro Espírita André Luiz, formado em 
Letras e Servidor Público Federal. E-maíl: centroespírita_an- 
dreluiz@yahoo. com 
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Maranhão participa de pesquisa nacional 

Foi realizada esta semana, em São Luís, 
a visita técnica de uma equipe do Con- 
selho Nacional de Secretários de Educa- 

ção (Consed) e da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) para realizar uma pesquisa sobre Go- 
vernança nas Secretarias Estaduais de Edu- 
cação. 

A técnica da FGV, Érica Ruiz, que é res- 
ponsável por esta fase da pesquisa na Seduc 
do Maranhão, entrevistou o secretário de Es- 
tado de Educação, Pedro Fernandes, adjuntos 
e técnicos da secretaria, além de representan- 
tes de instituições ligadas à educação pública 
como o Conselho Estadual de Educação, a 
União dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime) e o Sindicato dos Professores da 
Rede Estadual. 

Iniciada em novembro de 2012, a pesquisa 
tem como principal objetivo elaborar um mapa 
das inovações e boas práticas de gestão que 
possam servir para todos os estados. O diag- 
nóstico será feito a partir de uma análise da 
gestão das secretarias, de seus principais as- 
pectos institucionais, dos recursos humanos e 
financeiros, principais programas e políticas, 
a articulação com outros níveis de governo e 
com a sociedade, além das inovações e ações 
bem-sucedidas e dos resultados educacionais 
obtidos. 

Boas práticas no Maranhão 
A técnica Érica Ruiz cita três grandes 

pontos positivos já identificados no Estado: a 
criação da Secretaria-Adjunta das Unidades 
Regionais de Educação; a proposta, ainda em 
planejamento, de uma caravana de técnicos 
para articular melhor a relação da Seduc com 
os municípios e os encontros entre professo- 
res e o secretário Pedro Fernandes, iniciados 
semana passada. 

"São ações que estreitam a relação com as 
escolas, como a criação da Secretaria-Adjunta 
das Unidades Regionais e, também, demons- 
tram o interesse em trazer um pouco mais a 
realidade dessas escolas para a secretaria, 
como o encontro com os professores", afirma 
Érica. Ela também identificou a preocupação 
em melhorar a aplicação dos recursos dispo- 
níveis para a Educação. "São pontos que me- 
recem ser divulgados no Brasil e que, embora 
pareçam simples, podem ter resultados de 
grandes proporções", destaca a pesquisadora. 

O secretário de Estado da Educação. Pe- 
dro Fernandes, espera que o resultado da 
pesquisa seja importante para a melhoria da 
atuação das Secretarias de Educação em todo 
o país e ressalta que todos os técnicos da Se- 
duc contribuíram para informar um panorama 
da realidade no Estado. "Temos uma equipe 
muito receptiva, muito interessada em contri- 
buir e participar de ações para a melhoria da 
educação na rede estadual e tenho certeza 
de que nós vamos nos empenhar para fazer 

1 = 

Secretário Pedro Fernandes durante o evento 

muito mais pelo ensino público no Maranhão", 
afirma o secretário. 

Para a secretária-adjunta de Ensino da Se- 
duc, Leuzinete Pereira, a pesquisa terá um sal- 
do extremamente positivo, por possibilitar um 
diagnóstico de toda a atuação da Secretaria 
e, também, conhecer outras experiências. "É 
uma oportunidade de nos autoavaliar. Pode- 
mos servir de referência para outros estados 
com problemas semelhantes, mas também 
teremos a oportunidade de rever e aprimorar 
práticas, com base no relatório final que será 
produzido", declara a secretária-adjunta. 

Todos os estados brasileiros e o Distrito 

Federal aderiram à pesquisa. O levantamen- 
to de informações é feito de duas formas: a 
visita em campo de técnicos da Fundação Ge- 
túlio Vargas e a resposta de questionários em 
um roteiro que elenca diversos tópicos, como 
organograma, gestão de recursos humanos, 
projetos pedagógicos, etc. No total, são 112 
itens divididos em 10 blocos, que serão res- 
pondidos por técnicos da Secretaria. 

O prazo para conclusão da fase de coleta 
de informações nas secretarias estaduais ter- 
mina no dia 31 de março. Já as entrevistas da 
pesquisa de campo, feitas pela pesquisadora 
da FGV, terminaram na quinta-feira (17). 

Técnicos discutem redes de 

assistência à saúde no Maranhão 

r 

Discutir a montagem de um cronograma 
de trabalho para as quatro redes de serviços 
definidas como prioritárias pelo Ministério da 
Saúde foi o principal objetivo das reuniões 
realizadas esta semana entre representantes 
do Ministério da Saúde (MS) e técnicos da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). Gru- 
pos condutores estão sendo montados para 
implantar as Redes de Urgência e Emergên- 
cia, Cegonha, do Câncer e Psicossocial em 
todo o estado. 

Nesta sexta-feira (18), no gabinete do 
subsecretário de Estado da Saúde, José 
Márcio Soares Leite, foi discutida a Rede 
Cegonha. "As redes de saúde representam 
a organização das regiões e vai garantir um 
aumento do financiamento do Sistema Úni- 
co de Saúde (SUS)", disse ele. Esta semana 
também foram discutidas as redes de urgên- 
cia e emergência, câncer e psicossocial. 

Estão participando da elaboração dos 
projetos os departamentos de Vigilância em 
Saúde, Atenção Básica, Rede de Serviços 

e Planejamento da SES. "Apoiadoras do Mi- 
nistério da Saúde estão no Maranhão para 
auxiliar na elaboração dos projetos para que 
todas as 19 regiões de saúde sejam atendi- 
das pela Rede Cegonha", explicou a chefe de 
Planejamento da SES, Francisca Nogueira. 

A Rede Cegonha é uma estratégia do 
Ministério da Saúde, operacionalizada pelo 
SUS. fundamentada nos princípios da hu- 
manização e assistência, onde mulheres, 
recém-nascidos e crianças têm direito a am- 
pliação do acesso, acolhimento e melhoria 
da qualidade do pré-natal; transporte tanto 
para o pré-natal quanto para o parto; vincula- 
ção da gestante à unidade de referência para 
assistência ao parto. 

A gestante também tem garantido a rea- 
lização do parto e nascimento seguros, atra- 
vés de boas práticas de atenção; acompa- 
nhante no parto, de livre escolha da gestante; 
atenção à saúde da criança de 0 a 24 meses 
com qualidade e resolutividade e, também, 
acesso ao planejamento reprodutivo. 

Defensoria e Fiema firmam parceria para 

capacitação de mulheres vítimas de violência 

Seminário reunirá prefeitos e 

secretários municipais de educação 

Dentro da filosofia de investir na parceria 
do Estado com os municípios e a União, em 
busca da educação de excelência e melho- 
rar a qualidade de ensino, os 217 prefeitos e 
secretários de educação foram convidados 
para participar do 1o Seminário Educacional 
de Cooperação Estado e Municípios. 

Promovido pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado de Educação 
(Seduc), em parceria com União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), o evento será realizado nesta 
quarta-feira (23), a partir de 8h, no auditório 
do Palácio Henrique de La Rocque, em São 
Luís. 

O seminário será aberto pelo secretá- 
rio de Educação, Pedro Fernandes, e terá 
como meta intensificar as ações que possi- 
bilitem a ampliação do diálogo e integração 
do Estado com a União e os municípios, 
para fortalecer o regime de colaboração en- 
tre os entes federados. 

O evento, que será encerrado às 17h, 
tem como foco apoiar e orientar as redes 
municipais de educação no desenvolvi- 
mento dos programas federais e de outras 
ações em curso no Estado. 

"Nós entendemos que a construção de 
um sistema estadual de educação forte no 
Maranhão só será possível se Estado e 
municípios estiverem articulados, por isso 

convidamos os municípios para apoiá-los, 
ampliando o diálogo e realizar uma integra- 
ção em prol de um ensino de qualidade em 
todos os níveis da educação", destacou o 
secretário Pedro Fernandes, 

PROGRAMAÇÃO 
-8h - Credenciamento 
-8h30 - Abertura 
-9h - Palestra: O Plano de Ações Arti- 

culadas (PAR) e os Programas do Governo 
Federal 

-14h - Painel: Censo Escolar, Indicado- 
res Educacionais, Programa Brasil Alfabeti- 
zado e Proinfo 

-14h40 - Painel: Programas na Área de 
Gestão e Formação Continuada; PDDE, 
PDDE Campo, PDE Escola. PDE Interativo, 
Formação pela Escola, Parfor e Programa 
Darcy Ribeiro 

-15h20 - Painel; Orientações Gerais 
sobre Educação Infantil e Ensino Funda- 
mental: Brasil Carinhoso, Programa Bolsa 
Família, Lei n. 11.274/2006, Programa Mais 
Educação, Regularização de Escolas e 
Pacto Nacional pela Alfabetização - PNAIC 

-16h - Painel; Planejamento e Gestão 
Educacional Democrática: Conferências 
Municipais/lntermunicipais, Plano, Fórum, 
Conselho Municipal de Educação 

-17h - Encerramento 

Em ato realizado na sede da Federação 
das Indústrias do Maranhão (Fiema), o defen- 
sor geral do Estado, Aldy Mello Filho; o pre- 
sidente da Fiema, Edilson Baldez; e o diretor 
do Senai/MA, Marco Antônio Moura da Silva, 
assinaram convênio para implementação de 
parceria visando à qualificação técnico-profis- 
sional de mulheres assistidas pela DPE, que 
estejam em situação de violência doméstica, 
nas turmas regulares dos cursos oferecidos 
gratuitamente pelo Senai. 

O objetivo do convênio é diminuir o grau de 
vulnerabilidade em que essas mulheres se en- 
contram. Segundo dados do Disque-Denúncia 
Maranhão, foram registradas 520 denúncias 
de violência contra a mulher, em 2012, um 
aumento de 111% em relação ao ano ante- 
rior. Para o defensor geral Aldy Mello Filho, a 
qualificação profissional abre uma nova pers- 
pectiva de vida para essas mulheres, já que a 
maioria depende financeiramente do agressor, 
em geral, marido ou companheiro. 

"A mulher que sofre violência precisa se 
sentir amparada para iniciar uma nova vida. 
Efetivar a política de proteção a elas exige 
uma atuação conjunta da sociedade civil e dos 
órgãos públicos, sobretudo na integralização 
de ações nas áreas da saúde, segurança, jus- 
tiça, educação e trabalho", afirmou. 

Aldy Mello Filho explicou que a Defenso- 
ria possui um núcleo especializado de atendi- 
mento a mulheres, vítimas de violência, que 
além de ingressar com as medidas protetivas 
estabelecidas na Lei Maria da Penha e com 
eventuais representações criminais contra os 
agressores, a partir da celebração do convê- 
nio com o Senai, cria oportunidades para que 
essa mulher venha a ser inserida no mercado 
de trabalho, uma vez qualificada. 

Para o presidente da Fiema, Edilson Bal- 
dez, as parcerias com órgãos públicos são im- 
portantes porque potencializam os resultados 
do trabalho realizado. "Sozinhos, o alcance 
das ações é limitado. Unidos, o poder público 
e a iniciativa privada podem fazer muito mais", 

Internos trabalhando na edificação do anexo do CDP 

afirmou o presidente. 
Convênios - Na mesma oportunidade, foi 

firmada parceria com o Senai para a qualifica- 
ção profissional de jovens adultos na faixa etá- 
ria de 18 a 24 anos, assistidos pela Defenso- 
ria. "Focamos nesse público porque, segundo 
estatísticas, é o que mais está sujeito a incidir 
na prática delitiva, especialmente aqueles que 
possuem histórico de exclusão social, exata- 
mente o público da Defensoria", destacou o 
defensor geral. 

Foram ainda renovados convênios com 
o Sesi, garantindo a realização gratuita de 
exame de DNA, dentro do Projeto "Ser Pai é 
Legal", desenvolvido pela DPE, de estímulo 
à paternidade responsável. Também incluiu a 
qualificação profissional, em turmas regulares 
dos cursos ofertados gratuitamente pelo Se- 
nai, de apenados que estejam em regime se- 
miaberto, aberto ou em cumprimento de penas 
e medidas alternativas, bem como em turmas 
constituídas especificamente para os apena- 
dos que se encontram em regime fechado, na 
perspectiva de fortalecimento da sua reinte- 
gração social com o intuito de reduzir o alto 
grau de reincidência no estado, em parceria 
com o Tribunal de Justiça e a Secretaria de 
Estado de Justiça e Administração Penitenci- 
ária (Sejap). 

AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
P/ PUBLICAÇÃO EM 21 DE JANEIRO DE 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N0 008/2013-CPL, A Comissão Permanente de 
Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão-MA torna público que realizará 
licitação na seguinte forma: OBJETO: Locação de palco coberto, sonorização, iluminação e deco- 
ração de palco da avenida para a realização do carnaval popular 2013 de Amarante do Maranhão. 
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço por item. DATA DE ABERTURA: 01 de fevereiro de 2013, às 

08h30min. LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Amarante do 
Maranhão, localizada na Av. Dep, La Roque, 1229 - Centro, Amarante do Maranhão-MA. AQUISI- 
ÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão consultar 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$ 30,00 (trinta 

reais). Amarante do Maranhão-MA. Emerson Maxime Nogueira Fernandes - Pregoeiro. 
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ECONOMIA 

Férias de verão devem abrir 28 mil vagas de trabalho temporário 

A contratação de trabalhadores temnn- As maic rom lieitorlop oõ/-. nnm    :c -   ■  A contratação de trabalhadores tempo- 
rários nos setores de lazer e entretenimento 
deve crescer 12% nas férias de verão deste 
ano em relação ao mesmo período de 2012, 
estima a Associação Brasileira das Empresas 
de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Tem- 
porário (Asserttem) e o Sindicato das Empre- 
sas Prestadoras de Serviços Terceirizáveis 
e de Trabalho Temporário do Estado de São 
Paulo (Sindeprestem). 

A previsão é de que sejam abertas 28 mil 
vagas, com possibilidade de efetivação de 
10% dos contratados (percentual que repre- 
senta o número de trabalhadores que devem 
permanecer na empresa após a alta tempo- 
rada). A maioria (24 mil) das vagas é para 
atuar em parques temáticos, aquáticos, de 
diversão, clubes, hotéis, pousadas, acampa- 
mentos, bares, restaurantes e agências de 
turismo. 

As funções mais requisitadas são para 
atendimento, monitoria, recreação, operação 
de brinquedos, garçons, cumins, operador de 
turismo, serviços de quarto, serviços de cozi- 
nha e salva-vidas. 

Para ser contratado, o candidato deve de- 
monstrar liderança, capacidade de trabalhar 
em equipe, responsabilidade e simpatia. Há 
oportunidades para quem tem pouca esco- 
laridade ou nível universitário e fluência em 
inglês ou espanhol. Podem disputar as vagas 
estudantes no último ano de psicologia, pro- 
paganda e publicidade, educação física, pe- 
dagogia, turismo, hotelaria e administração. 
Entre as empresas contratantes estão hiper- 
mercados, supermercados e redes de fast 
food. As principais vagas são para a linha de 
produção, degustação e promoção. Nestes 
casos, é exigido o ensino médico completo, 
comunicação, simpatia. Algumas empresas 

exigem experiência na área. 
O levantamento, encomendado pela As- 

serttem/Sindeprestem ao Instituto Ipema, in- 
dica que dos 24 mil postos temporários mais 
solicitados pelo mercado de trabalho, dois mil 
(8%) têm chances de serem efetivados e seis 
mil (25%) deverão ser jovens em situação de 
primeiro emprego. Estão previstas quatro mil 
vagas nos segmentos do comércio de lazer, 
marketing promocional e eventos. 

A Região Sudeste deve abrir o maior nú- 
mero de postos no Brasil, 14.610 vagas, cor- 
respondente a 52,18% do total, sendo a maio- 
ria no estado de São Paulo (8.240), seguido 
por Minas Gerais (3.212), pelo Rio de Janei- 
ro (2.542) e pelo Espírito Santo (616). O Sul 
aparece na segunda colocação (5.891 vagas) 
ou 21,04% do total. O menor movimento deve 
ocorrer no norte do país. com 1.151 postos 
temporários. 

Uj 
•s 

Banda larga no país cresce 45% em 2012 

No ano passado, foram ativados 27 mi- 
lhões de novos acessos em banda larga, com 
um crescimento de 45% em relação a 2011. 
Segundo levantamento da Associação Brasi- 
leira de Telecomunicações (Telebrasil), o Bra- 
sil encerrou 2012 com 86 milhões de acessos 
em banda larga. Do total de acessos, 50% fo- 

ram ativados nos últimos 18 meses. 
A banda larga móvel cresceu 60% em 2012 

em relação ao ano anterior, alcançando um to- 
tal de 66 milhões de acessos em dezembro. 
Na banda larga móvel, 52,5 milhões são de 
conexões de celulares 3G, incluindo ossmar- 
tphones, e 13,5 milhões de terminais de da- 

dos. entre eles modens de acesso á internet 
e chips de conexão máquina-máquina (M2M). 

A expansão da cobertura das redes de 
banda larga móvel cresceu 24%, alcançando 
3.285 municípios, onde moram 88% da popu- 
lação. Na banda larga fixa, os acessos soma- 
ram 20 milhões em dezembro do ano passado. 

Brasil fechou 2012 com mais de 261 milhões de linhas de celular 

No ano passado, o pais registrou 19,54 
milhões de novas linhas de telefone celular, 
o que representa crescimento de 8,07% na 
base de assinantes. O Brasil fechou 2012 
com 261,78 milhões de linhas ativas na tele- 
fonia móvel. 

De acordo com a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), a teledensidade 
no país chegou a 132,78 acessos para cada 
grupo de 100 habitantes. Do total de linhas 
ativas, 80,53% são pré-pagas e 19,47% são 
pós-pagas. Os terminais 3G (banda larga mó- 

vel) totalizaram 59,19 milhões de acessos. 
A operadora Vivo lidera o mercado, com 

29,08% de participação, seguida pela TIM, 
com 26,87%, da Claro, com 24,92%, da Oi, 
com 18.81%, da CTBC, com 0,28% e da Ser- 
comtel, com 0,03%. 

EDUCAÇÃO 

UnB, UFMA e UFTM firmam parceria com empresa pública 

universidades federais firmaram accinarãn Três universidades federais firmaram 
hoje (17) acordo de parceria com a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 
para a administração dos respectivos hospi- 
tais universitários; a Universidade de Brasília 
(UnB), a Universidades Federal do Maranhão 
(UFMA) e do Triângulo Mineiro (UFTM). De 
acordo com o portal do Ministério da Educa- 
ção (MEC), a partir da assinatura do contrato, 
tem início a implantação de plano de rees- 
truturação de cada hospital, a ser executado 
de forma conjunta entre universidade e em- 
presa. 

Além das três universidades, outras 14 
instituições federais de educação superior 

assinarão os contratos com a empresa nos 
próximos meses. A parceria deve proporcio- 
nar a recuperação da infraestrutura física e 
tecnológica e a recomposição do quadro de 
pessoal, um dos principais desafios da rede. 
Os profissionais serão contratados mediante 
a realização de concursos públicos e proces- 
sos seletivos. 

A Ebserh foi criada em dezembro do ano 
passado para administrar os recursos finan- 
ceiros e humanos dos hospitais universitá- 
rios. A empresa é vinculada ao Ministério da 
Educação e. pela lei que a criou em dezem- 
bro de 2011, trata-se de empresa pública de 
personalidade jurídica de direito privado e 

patrimônio próprio. Os hospitais continuam 
academicamente subordinados às universi- 
dades. mas serão administrativamente inde- 
pendentes. 

Atualmente, os 46 hospitais universitários 
vinculados a 32 universidades federais são 
responsáveis pela formação de grande nú- 
mero de profissionais médicos no pais. Em 
determinadas regiões, são as unidades hos- 
pitalares mais importantes do serviço públi- 
co de saúde e cumprem papel fundamental 
na consolidação do Serviço Único de Saúde 
(SUS), pois 70% das unidades são conside- 
radas de grande porte e têm perfil assisten- 
cial de alta complexidade. 

Universidade Federal do Ceará foi a mais procurada no Sisu 2013 

O ministro da Educação Aloísio Mercadan- 
te anunciou na tarde desta segunda-feira (14) 
o balanço dos resultados do Sisu (Sistema de 
Seleção Unificada), que seleciona candidatos 
a vagas em instituições públicas de ensino su- 
perior. Dentre as 101 instituições que aderiram 
ao sistema, neste ano. a mais procurada foi 
a UFC (Universidade Federal do Ceará), que 
teve 133.923 candidatos para 6.258 vagas. 

O segundo instituto mais concorrido no 
Sisu foi a UFRJ (Universidade Federal do Rio 
de Janeiro), que teve 115.794 inscritos para 
disputar 4.745 vagas em cursos de gradua- 
ção. Na seqüência veio a UFF (Universidade 
Federal Fluminense), com 96.247 candidatos 
disputando as 4.789 vagas oferecidas. 

Dentre os cursos, o mais procurado foi o 
de gestão pública do Instituto Federal de Edu- 
cação, Ciência e Tecnologia de Brasília, que 
ofertou 45 vagas e teve 12.221 inscritos. 

APROVADOS 
Hoje pela manhã, o MEC liberou a consulta 

dos aprovados na primeira chamada pelo site 
do sistema. No começo da madrugada, ha- 
via sido liberada a consulta por telefone, por 
meio do 0800 61 61 61, o número da Central 

de Atendimento do MEC. O candidato precisa 
ouvir a gravação telefônica e depois selecionar 
as opções "3". em seguida "3", e depois "1". Só 
são aceitas ligações feitas a partir de telefones 
fixos. 

Foram colocadas em disputa no sistema 
129.319 vagas em 3.752 cursos de 101 ins- 
tituições de ensino superior - entre elas, a 
maioria das universidades federais. Os estu- 
dantes selecionados deverão realizar a matrí- 
cula na própria faculdade nos dias 18, 21 e 22 
de janeiro. 

Quem não foi classificado em nenhuma 
das duas opções de curso escolhidas no mo- 
mento da inscrição deve aguardar a segunda 
chamada, programada para o dia 28 de janei- 
ro, com matrículas nos dias Io, 4 e 5 de feve- 
reiro. 

Os candidatos aprovados para sua segun- 
da opção de curso, mesmo que cheguem a 
realizar matrícula, continuam concorrendo à 
vaga apontada como a primeira escolha. Ou 
seja. se houver desistência de um candidato 
mais bem pontuado, o estudante poderá optar 
pelo curso preferido, o que implica no cancela- 
mento da primeira matricula. 

Após a segunda chamada, as vagas rema- 

nescentes ficarão disponíveis em uma lista de 
espera, para a qual o estudante deverá pedir 
adesão no site do Sisu entre 28 de janeiro e 8 
de fevereiro. O candidato só pode manifestar 
interesse na lista de espera para a vaga esco- 
lhida como primeira opção. Isso vale mesmo 
para estudantes que já tenham efetuado ma- 
trícula no segundo curso escolhido. 

BATALHA DE LIMINARES 
A divulgação dos resultados do Sisu só 

foi possível após o MEC enfrentar uma nova 
batalha judicial com estudantes insatisfeitos 
com a nota recebida pela redação do Enem, e 
também com procuradores que questionaram 
o fato de o Inep (Instituto Nacional de Pesqui- 
sas Educacionais Anísio Teixeira) só pretender 
liberar vistas dos textos no dia 6 de fevereiro, 
quase um mês depois do Sisu, e sem permitir 
a interposição de recursos. 

Duas liminares concedidas a estudantes 
gaúchos por um juiz federal de Bagé (RS) na 
quarta-feira (9) chegaram a suspender o fim 
do prazo de inscrições e a divulgação dos re- 
sultados do Sisu. No entanto, enquanto o MEC 
recorria das decisões, o sistema foi mantido no 
ar e os prazos confirmados. 
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CRESCE NÚMERO 

DE EMERGÊNCIAS 

HOSPITALARES LIGADAS A 

USO DE ENERGÉTICOS 

Cresce o número de pacientes, mui- 
tos deles jovens, tratados em salas de 
emergências hospitalares por compli- 
cações ligadas ao consumo de bebi- 
das energéticas fortemente cafeinadas, 
como Red Buli, Monster Energy e 5-Hour 
Energy, revelam novos dados federais 
dos Estados Unidos. 

Os casos anuais em que pessoas 
procuraram hospitais por razões ligadas 
ao consumo de energéticos dobraram 
entre 2007 e 2011, o último ano para o 
qual há números disponíveis, revelou um 
relatório da Administração de Serviços 
de Abuso de Substâncias e Saúde Men- 
tal. Em 2011 houve 20.783 casos relata- 
dos de procura de salas de emergência 
em que uma bebida energética foi citada 
como a causa principal ou fator que con- 
tribuiu para um problema de saúde; em 
2007, tinham sido 10.068 casos. 

Esses problemas, normalmente liga- 
dos ao consumo excessivo de cafeína, 
podem incluir ansiedade, dores de ca- 
beça, arritmia cardíaca e ataques car- 
díacos. O setor de energéticos, que no 
ano passado teve vendas estimadas em 
mais de US$ 10 bilhões, vem sendo alvo 
de atenção crescente após a revelação 
recente de que a FDA (agência ameri- 
cana que regula remédios e alimentos) 
teria recebido várias denúncias de mor- 
tes e ferimentos em que foram citadas as 
bebidas energéticas. 

O fato de um produto ter sido citado 
num relatório da FDA, não significa que 
o produto contribuiu para uma morte ou 
um ferimento, e os fabricantes de ener- 
géticos insistem que suas bebidas não 
encerram perigos. Divulgado na quinta- 
-feira, o novo relatório reflete estatísticas 
atualizadas que foram coletadas através 
da Rede de Aviso de Abuso de Drogas, 
um sistema do governo ao qual os hos- 
pitais informam as visitas às salas de 
emergência relacionadas ao consumo de 
drogas. 

As visitas a hospitais relacionadas 
ao consumo de energéticos diminuíram 
ligeiramente de 2008 a 2009, período co- 
berto no relatório anterior. Mas os novos 
dados mostram que os casos voltaram a 
subir em 2010 e chegaram a um número 
recorde em 2011. "O consumo de bebi- 
das energéticas é um problema de saú- 
de pública que vem crescendo, porque 
o consumo excessivo de cafeína pode 
levar a problemas médicos e comporta- 
mentais", diz o relatório. 

"Um conjunto crescente de evidên- 
cias científicas documenta os efeitos 
adversos das bebidas energéticas para 
a saúde, especialmente para crianças, 
adolescentes e adultos jovens." Os da- 
dos mostram que o maior grupo de pa- 
cientes está na faixa dos 18 aos 25 anos. 
Dois terços dos pacientes tratados foram 
homens. Os fabricantes de bebidas ener- 
géticas promovem seus produtos para 
adolescentes e jovens com imagens que 
exaltam os esportes radicais, rock e mu- 
lheres com pouca roupa. 

Cerca de 42% das pessoas tratadas 
em setores de emergência para proble- 
mas ligados a bebidas energéticas ti- 
nham tomado as bebidas com álcool ou 
outras substâncias, como remédios para 
déficit de atenção. Como a cafeína, es- 
ses medicamentos são estimulantes, Os 
fabricantes de energéticos alegam que 
seus produtos proporcionam estimulo fí- 
sico e mental a quem os consome. 

Mas há poucas evidências cientí- 
ficas de que as bebidas proporcionem 
qualquer coisa senão uma dose alta de 
cafeína, semelhante à que é encontrada 
numa xícara de café forte, O relatório 
constatou que o número de pacientes 
mais velhos que apresentam complica- 
ções pelo consumo de energéticos tam- 
bém vem subindo, possivelmente devido 
a interações com outros medicamentos. 
"Os profissionais de saúde podem desa- 
conselhar o consumo de bebidas energé- 
ticas, explicando que os benefícios que 
as pessoas imaginam sentir se devem 
mais ao marketing dos fabricantes qv0 

a evidências científicas", diz o relatório. 
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Menos astros, muito mais dedicação 

Charmoso por natureza, mas palco re- 
cente de jogadores reservas e partidas 
sem muito público, o Campeonato Ca- 

rioca pode recuperar o prestígio dos velhos 
tempos na edição 2013, que começou neste 
sábado. Os maiores clubes - com exceção do 
Fluminense - terão o torneio como tarefa úni- 
ca do calendário até abril. Mas os torcedores 
que se motivarem a ir aos estádios não devem 
encontrar grandes novidades: apesar do mer- 
cado de transferências brasileiro estar aque- 
cido com contratações como Alexandre Pato 
e Eduardo Vargas, os cariocas não trouxeram 
nenhum astro na última janela, além de terem 
perdido nomes importantes. Desta forma, os 
protagonistas serão poucos. 

A grande estrela da competição deste ano 
não é brasileira. Contratado pelo Botafogo no 
meio da temporada passada, Clarence See- 
dorf terá a primeira experiência em um cam- 
peonato regional de sua carreira e chamará a 
atenção nos estádios que passar, seja no in- 
terior ou na capital. Em contrapartida, outros 

jogadores que eram atrações por si só já não 
atuam no futebol do Rio. 

No Flamengo, Ronaldinho Gaúcho foi em- 
bora para o Atlético-MG no meio do ano pas- 
sado, enquanto Vagner Love retomou para o 
CSKA na última semana. Do lado vascaíno, os 
veteranos Juninho e Felipe já não fazem mais 
parte do elenco (este último, por sinal, agora 
vai defender o Fluminense). No Tricolor, atual 
campeão, as estrelas estão presentes - Fred, 
Deco e Thiago Neves -, mas não devem entrar 
em campo com tanta freqüência por conta da 
disputa da Libertadores. 

- Preciso viver o Campeonato Carioca para 
poder falar dele, como foi com o Brasileiro. 
Sei que a rivalidade esportiva entre os quatro 
grandes clubes do Rio é uma coisa históri- 
ca que nunca vai mudar. É preciso dar valor 
a essa taça como qualquer outra. A Copa da 
Itália fica boa mesmo a partir das quartas de 
final. Os jogos decisivos são muito bons para 
ver e participar. A mesma coisa acontece aqui 
- disse Seedorf. 

Técnico do Milan abre portas para Kaká 

Fora do jogo de domingo do Real Madrid 
por ter sido expulso na última rodada, Kaká 
ganhou o aval do técnico do Milan para re- 
tornar ao clube italiano. Em entrevista coleti- 
va neste sábado, Massimilano Allegri confir- 
mou a negociação e afirmou que ficaria feliz 
com a contratação. 

Kaká esteve na Itália durante a semana, 
jantou com Robinho na quarta-feira (16) e 
deu entrevista dizendo que "faria de tudo" 
para voltar ao Milan. Em seguida, o vice- 
-presidente do clube, Adriano Galliani, con- 
firmou a negociação e o jornal "Gazzetta 
dello Sport" publicou que já há um acordo 
para o empréstimo do meia por 30 meses ao 
time de Allegri. 

Sem poder contar com Kaká, Mourinho 
divulgou a lista dos 19 jogadores relaciona- 
dos para enfrentar o Valencia e deixou Kaká 
fora. Os meio-campistas são: Khedira, Õzil, 

Xabi Alonso, Essien, Modric, Callejón e Di 
Maria, 

Quase ao mesmo tempo, Allegri dava 
entrevista coletiva em Milão e confirmou a 
negociação para o retorno de Kaká, que de- 
fendeu o Milan entre 2003 e 2009, quando 
foi vendido para o Real por €65 milhões (R$ 
177 milhões na cotação atual). 

- Não é verdade que eu não quero Kaká 
no Milan. A diretoria está negociando com o 
Real e seria muito bom se ele retornasse. Eu 
ficarei feliz se Kaká for contratado - afirmou 
o treinador rossonero. 

De acordo com a "Gazzetta", Allegri esta- 
ria planejando escalar Kaká em uma fdnção 
mais defensiva no meio-campo, lembrando 
o estilo de Pirlo. O técnico evitou comentar 
quais são seus planos para o brasileiro; 

- Ele pode aprender a fazer qualquer coi- 
sa. Se ele chegar, aí veremos onde jogará. 

Eliminação da Seleção sub-20: 'É vergonhoso' 
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Tite ensaia bola parada para o Paulistão 

Zizao em treino do Timão no CT Joaquim Grava 

O Corinthians fez, na manhã deste sá- 
bado, seu último treino antes de estrear em 
2013. O atual campeão mundial terá uma es- 
calação diferente, sem seus principais joga- 
dores, contra o Paulista, neste domingo, em 
Jundiaí, pela primeira rodada do Paulistão. 
A novidade que mais desperta curiosidade 
é Zizao. O atacante chinês será titular pela 
primeira vez desde que chegou (ele jogou 
apenas 13 minutos contra o Cruzeiro, no Bra- 
sileirão), e ganhou uma incumbência; cobrar 
os escanteios do time. 

Na última atividade, Tite comandou um 
treino tático com apenas os onze titulares 
em campo, como tem o hábito de fazer nas 
vésperas das partidas. O treino durou mais 
do que o normal, em razão também do de- 
sentrosamento entre os jogadores. Na parte 
final, o técnico deu ênfase na bola parada. 
Faltas e escanteios ofensivos e defensivos 
foram insistentemente repetidos. 

Zizao foi o responsável por bater os es- 

canteios, sobretudo pelo lado esquerdo, com 
o pé trocado. Será dele a tarefa na partida 
contra o Paulista. No treino, seu aproveita- 
mento nos cruzamentos foi bom, embora 
muitas bolas tenham parado nas mãos do 
goleiro. 

O chinês, contratado no início de 2012, 
também chegou a se arriscar na cobrança de 
faltas diretas para o gol. revezando com Ro- 
marinho, que deverá ser o "titular" no quesito. 
O jogador brasileiro até tentou algumas co- 
branças com o pé esquerdo, mesmo sendo 
destro. Ambos sofreram muito nas tentativas, 
que pararam na barreira ou foram para longe 
do gol. 

Na sexta-feira (18), Zizao deu coletiva 
no CT do Timão e, com um português mais 
fluente do que no ano passado, afirmou que 
quer muito jogar e sonha com o primeiro gol, 
que seria dedicado à mãe. No fim, arriscou 
até um "Vai. Corinthians!", mensagem que 
mais escuta nas ruas. 

Campeonato Carioca 1a Rodada Jogos de domingo, 20 de janeiro 
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Nova Iguaçu x Fluminense 
17h- São Januário 

X 

Macaé x Volta Redonda 
17h- Moacyrzão 

X 

Botafogo x Duque de Caxias 
19h30 - Engenhão 

Brasil foi eliminado após perder por 2x0 para o Peru 

De forma melancólica, o Brasil se des- 
pediu do Sul-Americano Sub-20, sexta-feira 
(18), após perder por 2 a 0 para o Peru. Para 
o técnico Émerson Ávila, a verdade é que nas 
quatro vezes em que entrou em campo, a Se- 
leção não apresentou um bom futebol. Vergo- 
nhoso. na opinião do treinador. 

A imagem de alguns jogadores deixando 
o gramado do Estádio Bicentenário, em San 
Juan, se repetiu no vestiário. A sensação era 
de total frustração pela eliminação. Essa foi 
apenas a segunda vez que o time canarinho 
ficou fora da fase final do torneio. Em 1971, 
também foi eliminado de forma precoce. Além 
disso, há 34 anos, a equipe não deixava es- 
capar a vaga no Mundial sub-20. A última vez 
foi em 1979. 

- Qualquer coisa que se fale após uma 

eliminação com essa seria apenas uma jus- 
tificativa para as partidas ruins que fizemos. 
Não fizemos sequer um bom jogo. Nem mes- 
mo quando vencemos a Venezuela. É vergo- 
nhoso. É muito triste voltar ao Brasil com a 
sensação de vergonha. O futebol brasileiro 
não ficava de fora de Mundiais há muito tem- 
po - disse o técnico Émerson Ávila, após a 
partida. 

Com a derrota, o Brasil acabou a primei- 
ra fase do torneio na penúltima colocação do 
Grupo B, com apenas quatro pontos. Uruguai, 
Equador e Peru avançaram para o hexagonal 
final. Na outra chave, os classificados foram 
Chile, Paraguai e Colômbia. A última fase do 
Sul-Americano sub-20 começará a ser dispu- 
tada no domingo. A seleção brasileira retor- 
nou neste sábado ao Brasil. 

Campeonato Paulista 1a Rodada- Jogos de domingo, 20 de janeiro 

Paulista x Corinthians 
17h- Jayme Cintra 

m.Í: 

X 

Ponte Preta x Mogl Mirim 
í9/730- Dec/o Vitta 

X 

Palmeiras x Bragantino 
17h— Pacembu 

■.F.C. 

w 

Botago-SP x Oeste 
í9/730 - Santa Cruz 


