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Especial 

Papa pede diálogo 

O Papa Franscisco pediu nesse sábado (27), em encontro com representantes da 
sociedade civil no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, "diálogo construtivo" para 
enfrentar o presente. "Entre a indiferença egoísta e o protesto violento, há uma opção 
sempre possível: o diálogo. O diálogo entre as gerações, o diálogo com o povo, a ca- 
pacidade de dar e receber, permanecendo abertos à verdade", afirmou o pontífice. Ao 
final do discurso, o Papa beijou crianças no palco, cumprimentou diversos represen- 
tantes presentes no teatro e colocou um cocar na cabeça após receber o adereço de 
líder indígena. Antes dele, o jovem Valmir Júnior, de 28 anos, fez um discurso emocio- 
nante, lembrou que foi usuário de drogas e que a igreja o ajudou a se recuperar. Ele 
destacou ainda que espera que a Jornada Mundial da Juventude "deixe um legado 
social" para a cidade do Rio de Janeiro. 

JMJ 

RÍO20I3 

Cocar de índio Cerimônia com o Papa 

O Papa Francisco sorriu depois de colocar um cocar que ganhou de um 
representante indígena durante evento no Theatro Municipal do Rio, 
nesse sábado (27). 

Hissa dos Bispos 

O Papa Franscisco celebrou na 
manhã desse sábado (27) uma 
missa a bispos e padres na Cate- 
dral Metropolitana de São Sebas- 
tião, no Rio de Janeiro, e pediu 
para os religiosos, citando Madre 
Tereza de Calcutá, que promo- 
vam uma "cultura do encontro" e 
que sirvam aos pobres nas fave- 

las, tendo "orgulho de nossa vocação". O pontífice criticou a "cultura 
da exclusão" na sociedade, na qual "não há lugar para o idoso, para a 
criança", e disse que é preciso ir contra essa tendência. 

Acampamento na praia 

■#» 

Fiéis acampam na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde o 
Papa Francisco realizou uma vigília nesse sábado (27), um dos eventos 
mais esperados da JMJ (Jornada Mundial da Juventude). 

índios que participaram da cerimônia com o Papa tiram fotos em frente 
ao Theatro Municipal com jovens da Pastoral da Juventude da diocese 
de Quixadá, no Ceará, informa a repórter Mariucha Machado. 

Peregrinos 

enfrentam filas 
Durante o percurso do Cen- 
tro até Copacabana, os pere- 
grinos inscritos podem retirar 
o kit da vigília, num posto 
montado, na altura do Mo- 
numento aos Pracinhas, no 
Aterro do Flamengo, que foi 
parcialmente interditado, em 
ambos os sentidos, no início 
da madrugada deste sábado. 
Os peregrinos formam filas 
quilométricas para pegar o 

material, também chamado de kit refeição. A entrega estava prevista 
para começar às 7h, mas sofreu atraso de 50 minutos. Lucélia Mendes, 
de 19 anos, chegou ao local na madrugada dessa sexta-feira para fugir 
da fila. 
— Ficamos preocupados com o fluxo de pessoas. Como já sabemos 
que tudo está desorganizado, achamos melhor vir bem mais cedo — 
afirmou a jovem. A administradora Lorena Paula Galter veio de Vila Ve- 
lha, no Espírito Santo, e foi a segunda a chegar ao local. — Fiquei com 
medo de pegar fila. Todos estão mal orientados, sai mais cedo da hos- 
pedagem já pensando nesse despreparo. Já estamos fazendo o nosso 
sacrifício de dormir mal, passar frio e ainda termos que sofrer com essa 
desorganização. Os kits estão sendo distribuídos dentro de caixas de 
papelão. Os jovens são orientados a colocarem os alimentos na mochila 
e depositarem a caixa no local de material reciclável. Dentro do kit, os 
jovens encontram caixinhas de suco e achocolatado, chocolates, atum, 
barras de cereais, amendoim, entre outros. 

COLUNA DA DIJÉ 

O papa é pop 

Que o papa Francisco é simples e desape- 
gado a luxos e ostentações, isso todos já sa- 
biam. O que surpreendeu foi o seu jeito volun- 
tário e espontâneo de ser, demonstrado em 
gestos simples, mas no mínimo raros de ser 
praticados por personalidades ou autoridades 
de tal envergadura. 
Quem acompanhou um pouco as aparições 
do papa em público viu Sua Santidade brincar 
com a presidente Dilma sobre a nacionalida- 
de papal; desfilar em carro aberto; dpscer do 
papamóvel para saudar o povo, acenar para a 
multidão com os braços para fora da janela do 
carro; pegar no colo e beijar crianças; tomar 

chimarrão na cuia de um peregrino; dar o soli- 
déu (pequeno chapéu do papa) a um homem; 
responder perguntas de uma repórter, cuja 
voz ecoou do meio da multidão; tomar cafe- 
zinho em uma das casas que entrou: visitar 
e rezar com famílias na comunidade e usar a 
expressão popular e genuinamente brasileira 
"bota água no feijão" durante um dos discur- 
sos oficiais. 
Em algumas ocasiões, misturou-se ao povo 
na rua, recebeu presentes de peregrinos e 
interagiu com as pessoas com serenidade e 
simplicidade como se fosse uma delas, um ci- 
dadão comum. 

'"oJjéGuede^ 

Sempre sorridente e atencioso, o papa des- 
tacou e agradeceu a hospitalidade brasileira 
esbanjando simpatia e carisma. Durante as 
celebrações e pronunciamentos evangelís- 
ticos usou uma linguagem coloquial e popu- 
lar. "Cristo bota fé no jovem", disse o papa 
ao exortar os jovens à vida cristã. Com esse 
comportamento e o jeito peculiar de ser e agir. 
ele conquistou a admiração e a simpatia de 
cristãos católicos e de outras denominações. 
Conclusão: o papa é pop. 
Bom domingo e uma ótima semana com as 
bênçãos de Deus, digno de honra, louvor e 
glória. 

POPULAR 

- DEVE-SE PEDIR AO PAPA FRANCISCO 
QUE SEJA O QUE NÃO É? 

Existe um perigo diante da avaliação popular do 
papa Francisco: que lhe peçam para ser o que 
não é. Seus gestos de despojar-se de símbolos 
de poder e de fazer sua a causa dos mais po- 
bres e esquecidos provocaram certa idolatria de 
sua pessoa. É verdade, entretanto, como des- 
creve Clóvis Rossi, um dos mais lúcidos ana- 
listas políticos e sociais do Brasil, que até agora 
Francisco "não ofereceu substância". Segundo 
ele, proclamar que a igreja deve estar com os 
pobres já é antigo nas pregações da igreja. Há, 
porém, uma frase de Francisco no início de seu 
pontificado que talvez, sim, seja substanciosa: 
quando disse, em seu primeiro encontro com 
os jornalistas em Roma, que gostaria não só de 
uma igreja "dos pobres", como também de uma 
"igreja pobre", o que existe cada vez menos. É 
claro que Francisco tem agora em suas mãos o 
poder de tomar esse seu desejo realidade, quer 
dizer, "substância". Ele começou a fazê-lo pes- 
soalmente, também em sua viagem ao Brasil. 
Exigiu austeridade a seu redor rejeitou carros 
de luxo, dormitórios especiais e até o chefe de 
cozinha do hotel mais famoso do Rio. Entretan- 
to, seu exemplo não basta para quem tem o 
poder de exigi-lo dos que trabalham na igreja e 
para a igreja. Será preciso esperar novas deci- 
sões suas a respeito. Outro grande perigo, além 
de uma idolatria pela novidade de seus gestos 
inovadores, é exigir que ele seja o que não é. 
Até agora, com efeito, falou-se mais no que 
Francisco é do que naquilo que não é. Parece 
claro que é um papa que privilegia a simplici- 
dade da vida acima da pompa; que prefere o 
contato com as pessoas comuns aos políticos 
poderosos, o que contradiz a conduta de muitos 
de seus antecessores. Aqui no Brasil, durante 
os minutos em que conversou com a presidente 
Dilma Rousseff, esta lhe perguntou se gostaria 
de encontrar "alguma personalidade brasileira 
que não conhecia". E Francisco lhe respondeu: 
"Sim, Deus". Prometeu renovar não só a Cúria 
Romana, centro das intrigas de poder religioso 
e financeiro, como também o papado. Até aqui, 
o que Francisco parece ser? E o que não é? 
Começou a ficar daro no Rio, quando, diante de 
um grupo de jovens que estão se recuperando 
das drogas no hospital São Francisco de Assis, 
decepdonou a maioria dos intelectuais e polí- 
ticos progressistas, não só do Brasil como de 
toda a América Latina, com seu "não" rotundo 
à liberalização das drogas, que, segundo ele, 
não resolveria o problema do que chamou de 
"mercadores da morte", referindo-se à violênda 
do tráfico de drogas. Ontem, de algum modo, 
o mundo chamado progressista ficou confuso e 
decepdonado. "Então Francisco não é o papa 
moderno que se dizia?', paredam se perguntar 
todos os que, com um ou outro motivo, defen- 
dem que não seja punido o consumo de dro- 
gas, cuja venda, afirmam, deveria ser permitida 
como a de bebidas alcoólicas. E não será esta 
a única vez que Frandsco vai decepcionar o 
chamado "mundo progressista", fora e dentro 
da igreja. Porque o papa, do qual se escreveu 
ontem jocosamente que fez aqui seu primeiro 
milagre ("fazer que os brasileiros amem um 
argentino"), vai decepdonar quando abordar 
temas de ética sexual. Então todo o ruído de 
que se trata de um papa de ruptura, que po- 
deria revolucionar os próprios fundamentos da 
igreja, apelando para a tradição do cristianismo 
primitivo, carece de fundamento? Não. Hoje a 
linguagem e a semântica passam por uma crise 
profunda, tanto no campo político quanto no reli- 
gioso. Francisco deve ser interpretado, em seus 
gestos e palavras, com os olhos e os ouvidos 
postos mais nas parábolas do Evangelho do 
que nos textos eruditos de Agostinho ou Tomás 
de Aquino. É preciso analisar sua conduta com 
a que teve o que abriu os caminhos do futuro 
cristianismo, o profeta Jesus. Ontem, diante 
dos jovens que lutam para sair da escravidão 
do vício das drogas, lembrou-lhes a parábola do 
Samaritano. E, comentando-a, lembrou, como 
um murro na sociedade dos acomodados que, 
assim como o religioso judeu (levita) diante do 
ferido na rua passou de lado e este foi socorri- 
do só por um samaritano não crente, também 
hoje tanta gente passa ao lado dos excluídos 
e necessitados e diz "não tenho nada a ver 
com isso". Essa frase Francisco pronunciou 
com força, levantando o olhar e fixando-o nas 
pessoas. Lembrava a resposta de Caim: "O 
que tenho eu a ver com meu irmão?" Chegou a 
escandalizar alguns teólogos conservadores da 
Cúria a afirmação de Francisco de que também 
os ateus podem se salvar "se fizerem algo pelos 
outros". Poderia parecer uma simplicidade. Não 
na igreja. Uma afirmação semelhante em outros 
tempos teria sido suficiente para depor o papa 
de seu cargo como "herege". A doutrina oficial 
afirma que só a graça de Cristo salva, portan- 
to, não existe salvação para os ateus ou. como 
reza o velho catecismo, "fora da igreja não há 
salvação". O futuro dirá se Francisco, que em 
quatro meses de pontificado já fez mais ruído 
que alguns papas durante todo o seu, é mais 
importante pelo que é do que pelo que não é, e 
que alguns se esforçam para que seja. 
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►COM VIGIAS RENDIDOS 

Cinco assaltantes levam R$ 5 mil de cerâmica 

Antônio Pinheiro 

M 

esmo com o trabalho intensivo da 
Polícia Militar com blitz, abordagens 
e prisões de várias pessoas que pra- 

ticaram assaltos, na semana passada, fazen- 
do uma comparação entre pessoas presas 
por assaltos e as que praticaram o crime, 
os assaltantes saíram levando a melhor. Na 
madrugada de sexta-feira (26). cinco homens 
fizeram um assalto em uma cerâmica, onde 
levaram a quantia de R$ 5 mil. 

O crime, que durou aproximadamente 
uma hora, aconteceu por volta de 1h40 da 
madrugada. Os cinco assaltantes chegaram 
em um veículo e rederam os três vigilantes da 
Cerâmica Icema. localizada na BR-010, bair- 
ro Coco Grande. Após renderem os vigias, 
eles foram até o cofre e. com um maçarico. 

arrebentaram o mesmo, levando aproximada- 
mente R$ 5 mil. 

Os assaltantes eram morenos, sendo um 
magro e quatro fortes, vestidos com roupas 
escuras e com idades entre, aproximadamen- 
te, 28 e 35 anos. Quatro deles estavam arma- 
dos com três revólveres calibre 38. Além de 
levar o dinheiro, eles levaram três celulares 
dos vigilantes. 

O assalto foi registrado na Delegacia do 
3o Distrito da Vila Lobão, por ser a delega- 
cia responsável pela área onde aconteceu o 
crime. Na Delegacia de Roubos e Furtos só 
estão sendo registrados assaltos superiores 
a R$ 16.000. Logo cedo, a Policia Militar, 
depois de ser comunicada do ocorrido, fez 
várias rondas, mas nâo conseguiu prender 
nenhum suspeito. 

Funcionários do supermercado Mateus de 

Açailândia podem entrar em greve 

Assim como está acontecendo em Sâo Luis, 
onde os funcionários do supermercado Mateus 
entraram em greve por melhores condições de 
trabalhos e salários mais justos, em Açailândia 
deve ocorrer da mesma forma. 

Os funcionários estão insatisfeitos com as 
condições de trabalho da empresa. Na sexta- 
-feira, dia 19. em assembléia geral, ficou decidi- 
do pelo sindicato do comércio local e comissão 
grevista que o empresário llson Mateus terá um 
prazo de 72 horas para oferecer uma proposta 
que seja viável a seus funcionários. Caso não 
haja proposta, a categoria deverá paralisar as 
atividades a partir do dia 1o de agosto. 

Greve em São Luís 
Na capital maranhense, o presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, 
Osvaldo Paulino, informou que as lojas do su- 
permercado Mateus vão permanecer fechadas 
neste sábado (27). "Todas as unidades da em- 
presa estarão fechadas hoje. Esperamos que 
a direção do Grupo Mateus se disponha a con- 
versar". 

Segundo Osvaldo Paulino. o movimento de 
paralisação em Sâo Luis foi iniciado após os 
funcionários do supermercado Mateus em Ma- 
rabá, no Estado do Pará, entrarem em greve de 
quatro dias e conseguirem melhorias salariais. 

Em nota á imprensa, o Grupo Mateus infor- 

Supermercado Mateus de Açailândia 

mou estar "surpreendido com as manifestações 
na frente de algumas de suas lojas na capital, 
uma vez que ainda está em andamento um pro- 
cesso de negociação com o Sindicomerciários" 
e que vai "prosseguir com o diálogo com os re- 
presentantes da categoria, no sentido que as 
negociações sejam rapidamente concluídas". 

É importante salientar que o Grupo Mateus 
é a 23a maior empresa varejista do pais e em- 
prega cerca de 12.000 pessoas, em 19 empre- 
endimentos. 

SEDINC e FIEMA promovem 

rodada de negócios 

A Federação das Indústrias do Estado do 
Maranhão (FIEMA) e a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
(SEDINC). com o apoio da Associação Co- 
mercial e Industrial de Imperatriz (ACII), re- 
alizam na terça-feira, dia 30 de julho, uma 
rodada de negócios entre empresários de 
Imperatriz e região e as empresas Air Liquide. 
Metso e Suzano Papel e Celulose. O evento 
acontece às 18h30 no auditório do Centro de 
Convenções. 

O objetivo dessa rodada de negócios é 
apresentar as demandas para empresas lo- 
cais nas áreas de fornecimento de produtos 
e serviços para os empreendimentos que as 
três empresas (Air Liquide. Metso e Suzano) 
estão realizando em Imperatriz. No evento 
serão apresentadas as necessidades, requi- 
sitos e os caminhos para se tomar fornecedor. 
Uma oportunidade para realização de relacio- 
namentos de negócios. O evento é aberto 
para todos os setores (Indústria, comércio e 
serviços). Para mais informações, os interes- 
sados devem procurar a FIEMA ou a ACII. 

As empresas 
Metso: fornecedora global de tecnologia 

e serviços aos clientes das indústrias de pro- 
cessamento. induindo mineração, constru- 
ção, papel e celulose, energia e também de 
petróleo e gás. A empresa possui 30.000 pro- 
fissionais, localizados em mais de 50 países, 
que entregam sustentabilidade e lucratividade 
para seus dientes ao redor do mundo. Em Im- 

peratriz é parceira nos empreendimentos da 
Suzano. 

Air Liquide : lider mundial em gases para 
a indústria, saúde e meio ambiente, está pre- 
sente em mais de 80 países com 50.000 fun- 
donários. Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e 
gases raros estão no centro das atividades da 
Air Liquide desde sua criação em 1902. Usan- 
do essas moléculas, a Air Liquide reinventa 
continuamente seus negócios, prevendo as 
necessidades dos mercados atuais e futuros. 
O grupo inova para possibilitar o progresso, 
atingir um cresdmento dinâmico e um desem- 
penho consistente. 

Suzano: empresa com 89 anos de exis- 
tênda e trajetória marcada pela busca cons- 
tante do desenvolvimento sustentável. Opera 
hoje no segmento de celulose de eucalipto, 
comerdalizada em 31 países, e papel, para 
imprimir e escrever (revestidos e não revesti- 
dos) e cartão, com quatro linhas e cerca de 30 
marcas, vendidos em 60 paises. 

No Brasil, emprega mais de seis mil 
profissionais próprios e cerca de 11 mil ter- 
ceirizados. A empresa tem sede adminis- 
trativa em Sâo Paulo (SP) e cinco unida- 
des industriais - quatro no Estado de São 
Paulo (Embu, Limeira e duas em Suzano) 
e uma na Bahia (Mucuri). Com o objetivo 
de aumentar organicamente a produção de 
celulose, está conduzindo as obras de uma 
nova fábrica na cidade de Imperatriz, no 
Maranhão, com inicio da operação previsto 
para o quarto trimestre de 2013. 

Três pessoas morrem em 

acidente na rodovia BR-226 

Três pessoas morreram em um acidente 
na rodovia 226, próximo ao município de La- 
jeado Novo, distante 235 km de Imperatriz. 
De acordo com a Policia Rodoviária Federal 
(PRF), um ônibus de turismo que seguia de 
Grajaú para Brasília (DF) colidiu com uma mo- 
tocicleta. Na moto tinham três pessoas, dois 
homens e uma adolescente. As vitimas esta- 
vam sem capacetes e morreram na hora. O 
acidente aconteceu por volta das 19h30 des- 

sa sexta-feira (26). 
Ainda de acordo com a PRF, a motocicleta 

estava sem as luzes traseiras, o que dificultou 
a visão do motorista do ônibus e acabou atro- 
pelando a motocicleta. 

Os corpos deram entrada no Instituto Mé- 
dico Legal (IML) de Imperatriz e foram identifi- 
cadas como; Reginei da Conceição Araújo, 29 
anos. Adriele Costa de Abreu. 15 anos, e Adi- 
lon Bandeira dos Santos. 51 anos. (Imirante) 

Projeto 'Voltando para Casa" 

beneficiará moradores de rua 

i 

A secretária Míriam Rela (Sedes) diz que projeto contará com apoio de várias Instituições em Imperatriz 

A Prefeitura de Imperatriz, por intermédio 
da Secretaria de Desenvolvimento Social 
(Sedes), começa a realizar o projeto deno- 
minado "Voltando para Casa", que garantirá 
assistência, acompanhamento e integração 
social aos beneficiários do programa. A infor- 
mação foi prestada na sexta-feira (26) pela 
secretária Miriam Reis (Sedes). 

Ela explicou que o projeto, desenvolvido 
de forma exclusiva pela Sedes, tem como 
objetivo construir um processo de saida das 
ruas, pois atualmente existem "moradores" 
que estão há mais de 15 anos nas vias públi- 
cas de Imperatriz. 

"Nós sabemos que a maioria desses 
moradores de rua nâo sâo de Imperatriz, 
de acordo com diagnóstico realizado pelos 
servidores da Sedes, onde também se ob- 
servou o desejo de grande parte desses mo- 
radores de voltarem para casa", disse a se- 
cretária, ao assegurar que o programa doará 
passagens, alimentação e assistência para 
o retorno do cidadão que aderir ao projeto 
"Voltando para Casa". 

Miriam Reis explica ainda que será ofere- 
cida internação voluntária aos moradores de 
rua, pois a intenção do projeto é resgatá-los 
e retirá-los das vias públicas: praças, calça- 
das e viadutos. "A rua nâo é o lugar para a 
pessoa morar", disse. 

A secretária detalha ainda que o projeto 
funcionará em convênio com diversos órgãos 
e instituições: Policia Militar, Setran. empre- 
sas e órgãos de comunicação de Imperatriz. 
"A idéia é retirar desses moradores de ruas 
o dinheiro (esmola), pois a alimentação tem 
sido fornecida pelo núcleo do Restaurante 
Popular de Imperatriz", frisa. 

Ela adianta que o projeto solicitará à co- 
munidade imperatrizense para que nâo dê 
esmolas, mas que faça doações aos abrigos 
que integram a rede de proteção social e 
de combate às drogas. 'Vamos divulgar nos 
meios de comunicação para que as pessoas 
nâo deem dinheiro aos moradores de rua, 
mas alimentos ou roupas para que esse mo- 
rador não venha utilizar esse dinheiro para 
comprar drogas", propõe. [ASCOM] 

Vereador elenca conquistas da gestão 

municipal para Imperatriz 

O vereador José Carlos Soares Barros 
(PTB), lider do governo na Câmara Municipal 
de Imperatriz, disse nessa sexta-feira (26) que 
a "expectativa para esse segundo semestre 
de trabalho legislativo - previsto para recome- 
çar na primeira semana de agosto - é que os 
projetos que tramitam nas comissões perma- 
nentes sejam debatidos em plenário". 

Ele entende que "é necessário que os ve- 
readores estejam vigilantes ao observarem a 
Lei Orgânica, cumprir a constituição Federal 
e Estadual e, ainda, fazer as alterações na 
legislação municipal". O parlamentar, que se 
manifestou em favor da família, considera 
uma "instituição intocável". 

Zé Carlos, como é mais conhecido, res- 
saltou que pretende participar de movimentos 
sociais, aprovar legislação e elaborar leis que 
protejam a instituição da família em Impera- 
triz. "Essa é a minha perspectiva como parla- 
mentar municipal, pois temos que dar exem- 
plo para o Brasil, como bons vereadores de 
Imperatriz", frisa. 

Também torce para que o prefeito Sebas- 
tião Madeira continue acertando, cada vez 
mais, nas áreas da educação, da saúde públi- 
ca e ínfraestrutura na pujante cidade de Impe- 
ratriz. "É desejo nosso ainda torcermos para 
que nossos empresários consigam sobressair 

da atual crise, bem como desse atual sistema 
inflacionário para que nossa cidade continue 
a manter os postos de trabalho", assinala. 

161 anos - O vereador parabeniza a cida- 
de neste mês que completa 161 anos, e desta- 
ca a iniciativa do prefeito Madeira que desde o 
primeiro mandato realizou mais de 160 obras 
e ações em benefício do povo de Imperatriz. 
"O nosso município sobreviveu durante muito 
tempo de ciclos: madeira, do arroz e do garim- 
po, mas hoje estamos chegamos ao processo 
de industrialização com a chegada da fábrica 
da Suzano", acrescenta. 

José Carlos lembra, em discurso recen- 
te. a frase que remete ao pensamento que 'o 
sul terá que vir para a região norte do país", 
ao contrário que o nordestino é que durante 
muitos anos chegou a se deslocar para o sul 
em busca de emprego e renda. "Imperatriz, a 
região Tocantina, e o Maranhão, tém muito a 
oferecer ao sul, pois é preciso que descubram 
o potencial econômico de nossa cidade", ar- 
gumenta. 

Para ele. o povo tem mais de 161 motivos 
para comemorar, pois a cidade desponta no 
cenário econômico e vive um dos melhores 
momentos de sua história. "A tendência é uma 
cidade cada vez mais próspera para nossa 
gente*, finalizou. 
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Jovem empreendedor: 

Leonardo Varão enxergou em produtos per- 

sonalizados a possibilidade de lucros 

o 

Janaina Amorim 

A idéia da loja virtual veio meio 
por acaso. Leonardo Varão, de 28 
anos, caminhava pela Beira Rio e 
pensava em um oresente criativo 
para namorada, 
Kelly Saraiva. 
"Como ela gos- 
tava de Clarice 
Lispector, pen- 
sei em fazer 
uma camiseta 
para ela", conta. "Depois eu pensei 
que outras pessoas poderiam com- 
prar. Vou testar", acrescenta. Então 
surgiu a proposta da Camisaria do 
Varão - uma loja de camisetas per- 
sonalizadas. "No início, eu não tinha 
referências de sites que trabalhasse 
com isso, mas depois eu vi vários". 

O jovem passou três meses es- 
tudando a forma de criar uma loja 
on-line. Depois da idéia concreti- 
zada, Varão começou a divulgar o 
empreendimento pelo Facebook e 
pelo Google. As primeiras vendas 
foram praticamente imediatas. "Eu 

Quando coloquei a primeira 

camiseta, só para testar, ven- 

di cinco. Foi rapidinho, em 10 
minutos. 

coloquei alguns botões de compar- 
tilhamento e curtir no site. Quando 
coloquei a primeira camiseta, só 
para testar, vendi cinco. Foi rapidi- 
nho, em 10 minutos", revela. 

A emoresa iá completou dois 
anos e passou 
por mudanças. 
No site, as ven- 
das eram para 
vários lugares 
do país. Mas, 
com o passar do 

tempo, o produto começou a ganhar 
espaço na cidade e o empresário 
resolveu começar uma nova etapa: 
montar uma sede. "A galera passou 
a procurar muito e eu não tinha ne- 
nhum endereço fixo". 

Inicialmente, a produção era em 
família: a mãe trabalha com a pro- 
dução, o pai com estamparia e Le- 
onardo Varão fazia arte das estam- 
pas. Agora, mais dois funcionários 
foram contratados. Kelly Saraiva, 
há dois anos, entrou como sócia e 
cuida do atendimento e da parte in- 
terna. 

Segundo o empreendedor, a pu- 
blicidade da loja virtual teve que 
ser mais moderada para que fosse 
possível a entrega dos produtos. "A 
loja virtual, nos dois primeiros anos, 
vendia muito. Eu anunciava na pro- 
paganda paga do Facebook e do 
Google e isso SS 
gerava muitas 
encomendas, 
mas depois que 
comecei a ven- 
der mais em Im- 
peratriz, tive que 
parar um pouco 
com a propaganda da loja virtual". 

Em média, 150 camisetas são 
vendidas por mês, fora os uniformes 
comercializados para as empresas. 
Novos produtos como xícaras, al- 
mofadas e chinelos personalizados 
foram incorpo- 

principal desafio, hoje, é dar conta 
de toda demanda. Ele deseja con- 
tratar mais funcionários para expan- 
dir a empresa. 

A maior parte do público consu- 
midor dos produtos personalizados 
são os jovens. No entanto, pessoas 

com mais idade 

A galera passou a procurar mui- 

to e eu não tinha nenhum ende- 

reço fixo como referência, então 

decidi montar a loja física. 

U rados. Recen- 
temente, Varão 
agregou as fi- 
guras de ação 
- bonecos de 
desenho anima- 
do. "Eu queria 
trabalhar com 
algo diferente e que me desse mais 
lucro, então comecei a importar fi- 
guras de ação", conta. 

O visual do site é simples e orga- 
nizado de acordo com o tema das 
estampas, permitindo que os produ- 
tos sejam comprados com facilida- 
de. As camisetas custam em média 
R$ 30, as sandálias, R$ 34,90, e as 
canecas, R$ 19,90. 

Na trajetória, Varão passou por 
cursos e visitou feiras de produtos 
têxteis em outros estados. As ex- 
periências em outras cidades foram 
fundamentais para "abrir a mente" e 
impulsionar o negócio. Para ele, o 

também se ren- 
dem à tendên- 
cia. "As pesso- 
as mais velhas 
costumam tra- 
zer estampas de 
filmes bem anti- 

gos", afirma o empresário. 
As camisas com desenhos ani- 

mados e super-heróis são as prefe- 
ridas. O destaque é o personagem 
Bob Esponja. Entre as estampas 
mais estranhas já vendidas estão 

duas com a su- 
ástica, símbolo 
do Nazismo - 
corrente política 
alemã que pre- 
gava a superio- 
ridade dos ale- 
mães sobre os 
demais, entre os 

anos 20 e 30, época em que vários 
judeus foram mortos devido a essa 
ideologia. A encomenda foi feita por 
um rapaz de, em média, 18 anos. 
"A gente ficou se perguntando se a 
pessoa sabia o significado, mas fi- 
zemos", lembra Leonardo. 

Para um negócio dar certo, na 
concepção do jovem empreende- 
dor, é necessário muito "suor, de- 
dicação, vontade de trabalhar". "A 
pessoa que gosta de trabalhar, pega 
qualquer coisa e vende", defende. 
A qualificação também foi aponta- 
da por varão como algo importante 
para a empresa. 

Para Varão, o principal desafio é 

dar conta de toda demanda. Ele 

deseja contratar mais funcioná- 

rios para expandir a empresa. 

m 
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►TV OKAZAJO: EDIÇÀO INÉDITA 

(15 

uef 

Reapresentaçâo acontece neste domingo 

s 

r. 

O espetáculo é destinado a maiores de 14 anos 

Welbert Queiroz 

A Cia. de Teatro Okazajo reapresenta 
neste domingo (28) a "TV Okazajo: Edi- 
ção Inédita". A peça será reapresenta- 

da em duas sessões, às 19h e 2111, no teatro 
Ferreira Gullar. Segundo o diretor da com- 
panhia, essa é a melhor opção para o fim de 
semana para quem deseja relaxar com boas 
gargalhadas. 

"A TV Okazajo, como a gente fala, não é 
um espetáculo, é um show de humor que trata 
da vida das celebridades mais loucas de uma 
TV, que é mais doida ainda. Estreamos na se- 
mana passada, no sábado e domingo: foi um 
grande sucesso de público, e, devido a esse 
grande sucesso e a pedidos, iremos reapre- 
sentá-la, que é o que sempre fazemos essa 
reapresentaçâo para quem não pode confe- 
rir", diz Rogério Benicio, diretor da companhia. 

Rogério afirma que a TV Okazajo sempre 
é sucesso de público e crítica. O espetáculo é 
uma sátira bem-humorada dos mais populares 
programas e novelas da televisão brasileira. A 
produção imperatrizense é considerada como 
a peça de repercussão do Okazajo e uma das 
maiores da cidade de Imperatriz. "A TV Oka- 
zajo sempre é apresentada nesse período de 
férias, e a fizemos para fechar esse período 
com chave de ouro, fechar o domingão com 

bastante alegria. Temos a sátira do programa 
da Fátima Bernardes, o programa Esquenta, e 
trouxemos ainda novos personagens que vão 
participar da TV, além, claro, da sátira da no- 
vela das 8h que será 'Ódio à Vida'". 

A versão da peça retrata de forma engra- 
çada os protagonistas do espetáculo com um 
enredo atual, com bastante improviso e que 
marca esse período de férias em Imperatriz. 
O diretor da companhia diz ainda que cada 
espetáculo tem suas particularidades e que a 
população sempre pode esperar surpresas no 
decorrer da trama. "Sabemos como o espe- 
táculo começa, mas não sabemos como vai 
terminar. Esse é um espetáculo muito marca- 
do pelo improviso. Esse é um dos espetáculos 
mais elogiados. O público ri do início ao fim, 
acredito que isso se deve a nossa experiência 
e essa é a resposta do público, uma 'catarse' 
em que o público ri, aplaude e participa". 

O diretor afirma que a TV Okazajo é uma 
boa pedida para quem deseja curtir o fim de 
semana e diluir todo o estresse e sobrecar- 
ga da semana com risos e alegria. "Convida- 
mos a todos para se divertirem e passarem 
o estresse da semana, pois esta semana foi 
de muita alegria com a vinda do Papa para o 
Brasil, mas sempre tem o estresse, as notícias 
ruins e o estresse no trabalho, e esse é um 
momento para relaxar e descontrair no teatro". 

Programa de Equoterapia Municipal de 

Imperatriz é referência no Maranhão 

CftSA DA 

EQUOTERAPÍA 

» ■ 
im 

Agora vinculado à SEMUS, o programa continua atendendo a comunidade satisfatoriamente 

Com o objetivo de oferecer à população 
de Imperatriz uma nova modalidade de tra- 
tamento para a pessoa com deficiência, foi 
implantado no município o Programa de 
Equoterapia, que utiliza o cavalo como ins- 
trumento pedagógico. Com a ampliação no 
número de atendimentos em abril deste ano, 
o programa agora faz parte da Secretaria 
Municipal de Saúde (SEMUS). Inicialmente, 
era vinculado à Secretaria de Desenvolvi- 
mento Social (SEDES). 

A secretária de Saúde, Conceição Madei- 
ra, explica que as atividades deste programa 
continuaram sendo desenvolvidas da melhor 
forma possível, com total apoio da SEMUS. 
"Trabalharemos para que a equoterapia, que 
é tão beneficente para os usuários, seja cada 
vez melhor, pois é uma forma de contribuir 
com a sociedade, melhorando a qualidade de 
vida da população de Imperatriz, tendo em vis- 
ta que os treinos equoterápicos proporcionam 
melhoras significativas aos pacientes". 

Segundo Sinval Damasceno, coordenador 
do programa, a mudança de secretaria viabili- 
za melhorias no que se refere ao recebimen- 
to de verbas pelos órgãos responsáveis pela 

saúde pública, mas não altera em nada a roti- 
na de tratamento. "Só mudou de secretaria por 
ser um programa de tratamento de saúde, mas 
em questão de apoio e de funcionamento não 
mudou nada; muito pelo contrário, a gente está 
fazendo uma série de mudanças para ampliar 
o atendimento. Agora mesmo nós incluímos só 
do CAPS mais 60 pacientes", explica. 

De acordo com o coordenador, a Equotera- 
pia de Imperatriz é referência no estado, pois é 
o único programa ativo contínuo do Maranhão. 
"Existe uma equoterapia na capital, São Luís, 
mas que funciona de forma intermitente, e ou- 
tros municípios ainda estão tentando implan- 
tar, tendo como referência o nosso programa", 
destacou, esclarecendo que a especulação de 
que o programa parou ou foi cancelado são 
apenas boatos. 

"O atendimento continua normal, e qual- 
quer pessoa participante de outro programa 
ou não, que necessitar do atendimento equo- 
terápico, pode nos procurar. Estamos todos os 
dias lá no Parque de Exposição das 15h às 
21 h", informa Sinval. Ele afirma ainda que tem 
sido procurado por diversas famílias da região, 
e que tem prestado atendimento a todos. 

Maioria dos condutores maranhenses 

é do sexo masculino 

l 5 

467.816 são homens são habilitados no estado 

O Departamento Estadual de Trânsito do 
Maranhão (Detran-MA) divulgou nessa quinta- 
-feira (25) o perfil do motorista maranhense e 
aponta que a maioria é do sexo masculino. 

Dos 616.578 maranhenses habilitados, 
467.816 são homens e 148.762, mulheres. Divi- 
didos pela faixa etária, 120.054 motoristas têm 
entre 18 e 25 anos e 38.282, possuem mais de 
65 anos. 

O número de Carteiras de Elabilitação tem 
aumentado. Segundo o Departamento, em 
2012 foram emitidas 188.837 Carteiras Na- 

cional de Habilitação; até o dia 24 de julho de 
2013, já foram 121.280 documentos emitidos. 
Neste ano, a categoria B ainda é a mais procu- 
rada, com 88.521 CNHs emitidas; em segundo 
lugar a categoria A, com 67.393 CNHs. 

No quesito exame teórico, até o momento, 
54.900 foram aprovados e 39.207 reprovados. 
Nos exames práticos, 28.986 candidatos para 
motocicletas foram aprovados contra 16.124 
reprovados. No caso de veículos pesados. 
46.968 candidatos foram aprovados e 55.432 
reprovados. 

Audiência Publica discute sobre conflitos e 

fragilidade institucional na comarca de Buriticupu 

A Coordenação do Fórum de Políticas 
Públicas de Buriticupu, em parceria com a 
rede Justiça nos Trilhos e a Ouvidoria da 
Defensoria Pública do Maranhão, realizou 
nessa quinta-feira (25) uma audiência pú- 
blica com o objetivo de discutir sobre os 
conflitos e a fragilidade das instituições pú- 
blicas da região. 

A audiência ocorreu durante todo o dia 
e contou com a presença de aproximada- 
mente 80 pessoas da sociedade civiEde Bu- 
riticupu e de outros municípios como Bom 
Jesus das Selvas e Bom Jardim, além de 
comunidades rurais da região. Estiveram 
presentes também Ailton Gutemberg, juiz 
da comarca de Buriticupu: Erivânia Estrela 
Aires, ouvidora da Secretaria Estadual de 
Segurança do Maranhão; Emmanuel Perei- 
ra Accioly e Joaquim Gonzaga de Araújo, 
defensores públicos itinerantes. 

Participaram da audiência ainda repre- 
sentantes do Conselho Estadual de Defesa 
dos Defensores de Direitos Humanos, da 
Delegacia de Polícia do Interior, da Defen- 
soria Pública Estadual, da Secretaria Esta- 
dual de Direitos Humanos, da Secretaria de 
Educação e de organizações não governa- 
mentais como a Ong Justiça Global, do Rio 
de Janeiro: Centro de Defesa da Vida e dos 
Direitos Humanos de Açailândia e Conse- 
lho Indigenista Missionário de Imperatriz. A 
prefeitura do município esteve representa- 
da pela secretária de educação e nenhum 
vereador do município compareceu na au- 
diência. Segundo os organizadores, todos 
foram convidados. 

Durante a programação, houve a com- 
posição de uma mesa com todas as re- 
presentações de instituições e entidades 
presentes. Em seguida, moradores, defen- 
sores de direitos humanos, conselheiros 
tutelares e familiares de vítimas de assas- 
sinatos não solucionados apresentaram os 
conflitos pelos quais estão passando na 
região. Nos relatos a tristeza de pessoas 
que vivem ameaçadas de morte, que so- 
frem com impactos socioambientais, com a 
falta de segurança pública e a ineficiência 
do poder público. 

"É o trabalhador rural que produz a ri- 
queza desse pais. Esse trabalhador na 
maioria das vezes não tem seus direitos 
garantidos. O trabalhador rural não é res- 
peitado em nosso município, nem pelas au- 
toridades", declarou José Luís, presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Buriticupu. Um dos problemas debatidos na 
audiência foram os conflitos de terra que 
acabam em mortes praticadas por pistolei- 
ros e não são solucionados. Na ocasião foi 
lembrado do caso da morte de "Cabeça", 
trabalhador rural, assassinado no inicio do 
ano passado e que a população disse não 
ter esclarecimentos sobre as investigações. 

No final da audiência foi construído um 
documento com as providências que serão 
encaminhadas pelas organizações que or- 
ganizaram o evento para as autoridades 

-competentes, com o objetivo de melhorar a 
vida da população de Buriticupu, principal- 
mente no que tange à segurança pública. 
(Rede Justiça nos Trilhos) 
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COM SEGURANÇA NÃO SE BRINCA! 

Alarmes Monitorado 24h Portões Automáticos ■ Cerca Elétrica 
Circuito Fechado de TV ■ Càmeras - Interfone e Fechadura Eletrônica 

(99) 3525-7215 / BI54-3237 / 9f57-0544 

www. centra/a/arme. com. br / centralalarme@hotmail. com 

Rua Rio Grande do Norte, 14 - Juçara - Imperatriz-Maranhâo 
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DIA 28 

DROGARIA BIC BEM (R. SIMPLÍCIO MOREIRA, 1655-CEIMTRO) 
FARMÁCIA DO TRAB. DO BRASIL (AV. BERNARDO SAYÃO.iaga -N.IMP) 

DROGA VIDA (R. JERUSALÉM,312 - PQ.ALVORADA II) 

DIA 29 

FARMÁCIA DO TRAB. DO BRASIL (AV.GETÚLIO VARGAS, 1245-CENTRO) 
DROGARIA MULTIFARMA (R.CEARÁ, 404-JUÇARA) 

DROGARIA BIG BEM (R. LEÔNCIO P. DOURADO, 15a-BACURI) 

9*. 
ST* 

piadas 

Visita de Rotina 

No fim de cada semestre, o presidente de uma grande empresa faz uma visita 
de rotina. Ele passa por todos os setores e conversa com o encarregado. O objetivo 
é checar se está tudo em ordem e o que precisa ser melhorado para aumentar o 
faturamento. Ao chegar no setor de produção, o patrão avalia todo o maquinário, 
enquanto ouve o relatório do novo gerente da área. Para testar o funcionário, per- 
gunta: 

Receitas 

pratos fáceis e rápidos 

i 

BARRINHA DE CHOCOLATE 
Ingredientes 
- 2 pacotes de biscoito de chocolate sem recheio 
(400 g) 
-14 colheres (sopa) de manteiga derretida (90 g) 
- 4 colheres (sopa) de água (25 ml) 
- 1 xícara (chá) de chocolate meio amargo cor- 

tado em cubinhos (150 g) 
-1/4 xícara (chá) de nozes picadas (60 g) 
-1 lata de leite condensado (395 g) 

Modo de preparo 
1- Pegue os 2 pacotes de biscoito de chocolate sem recheio e bata, com cuidado, 

sobre uma superfície lisa, para quebrar os biscoitos grosseiramente. Abra os pa- 
cotes, coloque os biscoitos quebrados numa tigela, adicione 14 colheres (sopa) de 
manteiga derretida, 4 colheres (sopa) de água e misture com as mãos, amassando 
e quebrando os pedaços que ficaram grandes. 

2- Numa assadeira forrada com papel manteiga, espalhe a mistura de biscoito 
(feita acima) cobrindo todo o fundo, pressionando bem para que não tenham espa- 
ços. Salpique 1 xícara (chá) de chocolate meio amargo cortado em cubinhos, de- 
pois distribua 1/4 xícara (chá) de nozes picadas e regue 1 lata de leite condensado. 
Leve ao forno médio pré-aquecido a 180oC por 30 minutos ou até dourar. Retire do 
forno e deixe esfriar. Corte em quadrados (5 cm X 4 cm) e sirva em seguida. 

www, coquetel, com. br/jogos 

CAQfi.pALAms 

Procure no quadro abaixo as palavras listadas ao lado dele. 

R X F G 
D B C S 
I N T E 
H D G T 
Q X B S 
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s P Z S L w 
J Q L T C H 
s J R P E D 
B O P X K G 
G J R T C B 
S S G R H D 
K O K P A P 
G R W ç Z C 
S R H D Q D 

ç O S M K J 
L H Z Q H Ç 
J C L G K K 
S A J F Ç H 
H C H D H Y 

ç F J V X L 
T D F R T J 
G O N i B U 
C Z Q Ç Y M 
L V B L B ç 
ç R H O R V 
P Q R J G K 
L T S A Q N 
K Y K S V X 

M H G F R V N B Y V 
X V Z Ç K s R c B S 
G G R S A J E R G I 
Z D T Y D G N C T Ç 
s L B C Ç R X Q R E 
F X wAY V Q D 
G P m Rj T I 

K O H W 

W D 

Q C R H 
Q V W 

R O H G 
W S 

Ç R 
K G 

H R 

N T T B 
V Ç O* 
Ç A M 
P R Ç 
X P B L X 

D G N 
G K S Z 
SOAS W K 

— Você sabe me dizer quantos empregados trabalham aqui? 

Depois de pensar e fazer uns cálculo, o funcionário responde: 

— Olha, para falar a verdade, quem trabalha mesmo é mais ou menos só a 
metade. 

Tirinhas 
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VOU UM 3C1TO 
NtSSOÍ ONPC O ÍÉfMOB MORA? 

ÍENHOR POLICIAL, ÔOSTARIA 
Pt FAZER UM BOLETIM PC OCORRÊNCIA. ALSUMAS PGSSOAS INVAPtRAM MINHA CASA. 

CMZAVINHA 

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

namorada do Popeye <HQ) 
Fita métri- ca porá medição 

Direito do trabalha- 
dor com filhos 

u 

locai da prática do atlatismo 

Machuca 
Peça para cobrira mosa 

Voraz; estomea- do 

A branca simboliza a paz 

Despidos 
Bale (as hora») 

Prfiprto de crianças 

Beb Horizonte 
(sigla) 

Draga usada no 
tratam erilo Ca Aids 

Glândula sexual da fêmea dos 

Fase fértil do animai 

Arnaldo Antunes, cantor brasileiro 

Dividem (o baralha) 

L 

Ofensa contra uma pessoa 

Mscha de ca beto enrolada 

Trocar uma (?); bater papo 

Colebvo de táxis 

Sílaba de 'Índio' 

Transferir para oulra 

Instrumen- to de duplas sertanejas 

Fazer igual a outra pessoa 

Acabado: concbido 

Parfido Liberei (sigla) 

Madame bruxa HQs (?).t det 
r 
Avenida (abrev.) 

Ari Toieoo, humoisla 

Variedade demamào pequeno 
Demons- tração comum 
dos heróis 

Respostas desta cruzadlnha na próxima edição 

iS o 

Respostas deste ca;a-palavras na próxima edição 
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T Áries 21-03/19-04 
Você está mais expansiva e transparente, neste mo- 
mento em que a Lua passa por seu signo. Porém, 
a tensão da quadratura com Mercúrio em sua área 
familiar lhe aconselha a ter cuidado ao lidar com os 
outros, atenção! 

S Câncer 22-06/22-07 
Procure equilibrar a vida pessoal e o trabalho, pois 
Lua e Mercúrio se tensionam, alertando que seus 
relacionamentos podem ser prejudicados pela sua 
dedicação exagerada à vida profissional. Planeje 
melhor seu tempo! 

rO: Libra 23-09/22-10 
Ao formar quadratura com Mercúrio, a Lua indica 
que você tende a se colocar de maneira radical, es- 
pecialmente ao lidar com as pessoas mais próximas. 
Que tal flexibilizar sua postura? Aprenda a respeitar 
as diferenças! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Lua e Mercúrio formam quadratura, lhe trazendo de- 
safios no meio familiar. Lidar com os excessos das 
pessoas a sua volta tende a ser um problema, mas 
procure compreendê-las, mesmo que para você as 
questões sejam fúteis! 

b Touro 20-04/20-05 
Evite se expor demais ao extravasar seus aborreci- 
mentos e carências, neste momento em que suas 
áreas de crise e de comunicação encontram-se ten- 
sionadas. Desabafe, mas saiba bem com quem está 
se abrindo. Seja discreta! 

SI Leão 23-07 / 22-08 
Voce tende a refletir mais profundamente sobre sua 
vida, pois a Lua passa hoje por sua área espiritual. 
A quadratura com Mercúrio indica que você tende a 
se focar nos problemas em vez de buscar soluções. 
Não desanime! 

% Escorpião 23-10/21-11 
A tensão da quadratura Lua-Mercúrio em sua área 
de trabalho traz momento de atritos e brigas, que 
serão um desafio no dia de hoje. Seja diplomática ao 
lidar com a falta de entendimento, pois os conflitos 
podem se agravar! 

W Aquário 20-01 /18-02 
A quadratura Lua-Mercúrio entre suas terceira e sex- 
ta casas alerta que não é uma boa hora para tratar 
de assuntos mais sérios e delicados. Procure se 
fortalecer emocionalmente e evite envolver-se em 
questões estressantes! 

Gemeos 21-05 / 21-06 
Suas amizades passam por momentos conflituosos, 
pois Lua e Mercúrio se tensionam hoje. Não coloque 
lenha na fogueira, procure ouvir as pessoas, mesmo 
que discorde delas. Evite brigas, seja mais flexível 
com os outros! 

TTO Virgem 23-08/22-09 
Um momento mais introspectivo é trazido pelo trân- 
sito da Lua por sua oitava casa, e a quadratura com 
Mercúrio em sua área de amizades lhe aconselha a 
ficar mais afastada, pois você tende a agir de manei- 
ra antissocial! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
Você se sente dividida entre realizar seus desejos 
e atender às suas obrigações, pois a Lua se tensio- 
na com Mercúrio em sua área social. Avalie o que 
realmente é prioridade e evite gastar demais com 
atividades de lazer! 

H Peixes 19-02/20-03 
Que tal impor seus limites nas amizades? Lua e Mer- 
cúrio tensionados indicam que você tende a absor- 
ver os problemas dos outros, o que pode lhe trazer 
prejuízos, até mesmo financeiros. Saiba ajudar os 
outros sem se prejudicar! 
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Tasso Assunção* 

O discípulo se dirigiu ao mestre e rogou a este que o instruísse 
pelos caminhos da realidade última ou ao menos lhe ministrasse um 
método que lhe permitisse aproximar-se da verdade, considerando 
que o sereno guru dispusesse de algum ensinamento secreto. 

Após fitá-lo por uns instantes, o mestre contou-lhe que o grande 
secreto se encontrava na observação, no ato de observar o ambien- 
te e a si mesmo, já que nada escapava a uma mente observadora e 
perceptiva, a qual se converteria ela própria no ensinamento. 

- Mas o que me aconselhas a fazer de prático, mestre - in- 
dagou o discípulo. - As indicações dos gurus sempre me parece- 
ram um tanto genéricas e vagas e, embora eu saiba que a vida é 
multifacetada e complexa, peço-lhe que me dê uma orientação mais 
precisa. 

- Observa atentamente, sem se identificar, aprovar nem con- 
denar - respondeu o guru. - Senta-te na praia, próximo ao mar. e 
observa como o sol se reflete em suas águas. Faze isso pelo tempo 
que for necessário para a abertura da tua capacidade de entendi- 
mento. 

Assim, o discípulo se manteve durante muitos dias, totalmente 
entregue à observação, sentado à margem do mar, atento à luz 
do sol que se refletia sobre as águas, às vezes tranqüilas, outras 
encrespadas, em algumas ocasiões bem claras, em outras, meio 
escuras. 

E, por outros tantos dias, observou as leves ondulações das 
águas, quando o rriar estava calmo, e ondas gigantescas, quando 
caía uma tempestade, e continuou a observar e a observar, atento 
e equânime, meditativo e alerta, em ascendente serenidade de 
espírito. 

Dessa forma, gradualmente, foi se desenvolvendo a capacidade 
de compreensão do discípulo. Sua mente começou a modificar-se 
e sua consciência foi se dando conta de outro modo muito mais rico 
de perceber, tanto o mundo exterior quanto o movimento interior. 

Muito agradecido, o discípulo regressou ao mestre, que lhe per- 
guntou se havia conseguido aprender a entrar em correspondência 
com a realidade através da observação, se havia compreendido que 
toda interferência do pensamento representava uma distração. 

A arte da observação 

- Sim - respondeu eufórico o discípulo. - Levei anos assistindo 
a cerimônias sagradas, lendo escrituras, praticando rituais, mas 
nada disso me deu compreensão. Já uns tantos dias de atenta 
observação me permitiram compreender a natureza essencial dos 
fatos! 

- Então - declarou o guru tu compreendeste que o sol é 
nosso ser interior, sempre brilhante, com luz própria, inatingível. As 
águas não o molham e as ondas não o alcançam. É indiferente à 
calmaria e à agitação aparentes. Permanece sempre inalterável, em 
si mesmo. 

- De fato, mestre - concordou o discípulo -, a essência não se 
pode mudar nem classificar, já que não se pode trazer o atemporal 
para a esfera do mensurável, do transitório - e esse é um ensi- 
namento sublime, o ensinamento que se depreende da arte da 
observação! 

- Portanto - concluiu o guru -, vai e demonstra a quantos puder 
que, embora o conhecimento tenha o seu lugar e a sua devida im- 
portância, no campo prático e tecnológico, na dimensão da vivência 
humana ele se toma um empecilho, um obstáculo à percepção do 
todo. 

••• " 
Embora muitas vezes não se deefn conta, os seres humanos 

em geral se mantêm habitualmente dominados pelo inquietante bulí- 
cio da atividade mental, submetidos a um incessante diálogo interno 
que os impede de efetivamente apreciar a indizível beleza da vida. 

A questão é que essa continua tagarelice da mente, sempre à 
volta com problemas, anseios, receios e divagações, compõe-se 
dos elementos propícios ao desequilíbrio emocional, ao estresse, à 
depressão e a diversas perturbações e enfermidades psicossomá- 
ticas. 

Ciente dessa problemática, a cultura hindu já preceituava, 
desde milênios, técnicas de meditação voltadas para a quietaçâo 
da mente, com vistas à vivência do silêncio, da harmonia e da 
serenidade que se encontram sob as múltiplas capas dos fugidios 
pensamentos. 

Como todos os métodos, entretanto, as práticas meditativas 
produzem cada uma seus próprios resultados, mas não conduzem, 
por si sós, à necessária compreensão de si mesmo e da realidade 

última, o que só se dá pela arte da observação - atenta, intensa e 
imparcial. 

Conforme já dito anteriormente, o autêntico entendimento 
apenas ocorre quando se dá o percebimento direto dos fatos, sem 
que se interponha nenhuma reação da memória entre estes e o 
sujeito que percebe, quando não há avaliação, comparação nem 
identificação. 

Ainda que a princípio a observação isenta possa parecer pouco 
participativa, rotular as pessoas, situações ou objetos consiste em 
uma atitude caracterizada pela intenção, ainda que subliminar, 
de minimizá-los, conceptualizá-los e reduzi-los a uma perspectiva 
relativa. 

Apesar de configurar uma verdade absoluta a quem os formula, 
conceitos, idéias, opiniões jamais passam de pontos de vista deter- 
minados pelo próprio contexto, os quais limitam o campo de visão e 
representam sério empecilho à compreensão holística, a única real. 

Por sua própria natureza, o julgamento - a comparação, aprova- 
ção ou condenação - retém a percepção ao campo do pensamento 
- das idéias, que definem e classificam a realidade, enquanto esta 
guarda uma profundidade, significado e valor muito mais amplos. 

Esse aprisionamento da percepção na esfera conceituai, 
através do qual o ego se perpetua com toda a sua carga emocional 
contraditória e negativa, constitui o ambiente em que grassam a 
ambição, a inveja, o medo, a competição, a corrupção, a violência e 
a aflição. 

É aqui que sobressai a alta relevância da arte da observação, 
que consiste, em verdade, em permanecer alerta ao que se passa 
no ambiente, bem como cônscio dos próprios pensamentos e senti- 
mentos, das mais grosseiras ou sutis reações do fundo psicológico- 
-cutturai. 

Como se pode constatar facilmente quando se adota essa pos- 
tura, manter-se vigilante, tomar consciência de cada reação mental, 
retira energia do pensamento, reduz sua velocidade, enfraquece 
o poder da autoimagen e abre espaço para o entendimento da 
Verdade. 

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

Opinião 

Janaina Amorim 

Guerra Mundial Z: só mais um espetáculo holfywoodiano 

Só para não quebrar a expectativa do público amante dos 
filmes americanos, Guerra Mundial Z é mais uma produção 
que mostra os Estados Unidos como centro do mundo. Na 
trama, baseada em um livro de Max Brooks, um vírus se 
espalha pelo mundo e transforma as pessoas em zumbi. 
A busca pelo antídoto é feita por um investigador da ONU, 
Gerry, interpretado por Brad Pitt. A produção é um mistura de 
ação, suspense, aventura e terror. 

O interessante é quando o investigador descobre que 
Israel conseguiu se proteger da "doença". A equipe decidiu 
visitar o local na esperança de encontrar respostas para a 
cura. Por um instante até imaginei que seriam mostradas as 
estratégias israelenses como superiores a americana. 

Mas Israel, na visão imperialista, apesar de ter sido o 
primeiro a descobrir que o vírus iria se espalhar pelo mundo 
só se preocupou em erguer muros gigantescos. Assim, o for- 

migueiro de mortos vivos logo sobe na muralha e a estratégia 
vai "muro abaixo". 

O protagonista supõe que a solução para o problema se- 
ria infectar os humanos com uma doença qualquer - já que só 
interessa aos zumbis hospedeiros sadios. Então se desloca 
a um laboratório. No percurso, mais uma vez os monstros 
atacam. O investigador solta uma granada, o avião cai e fica 
aos pedaços, totalmente estilhaçado. No entanto, o mocinho 
escapa com alguns arranhões no rosto e uma perfuração na 
costela. 

No laboratório, várias vezes são frisadas imagens de um 
infectado negro e com tranças rastafári - louco, enfurecido. 
A cor da pele escura contrastava em meio a um grupo de 
pesquisadores brancos. Foi o zumbi que mais apareceu no 
filme. Coincidência?! 

Finalmente, o herói americano consegue pegar as bacté- 
rias para aplicar na humanidade e assim imunizá-la contra o 
vírus zumbi. Depois, todos os contaminados são queimados, 

Gerry volta para a família e o mundo volta ao normal. É um 
filme até envolvente, mas o desfecho em nada surpreende. 
Só uma mega produção apocalíptica, só mais um espetáculo 
hollywoodiano. 

A conspiração da burocracia 

Por Alfredo Bonduki* 

A famigerada regulamentação é a versão mais desabonadora 
do jeitinho brasileiro. Favorece o imobilismo e dificulta a solução 
dos problemas. 

A Constituição de 1988, que está completando 25 anos em 
2013, e a legislação ordinária brasileira, a despeito da necessi- 
dade de modernização de alguns preceitos estruturais, como as 
reformas tributária, previdenciária e trabalhista, têm conteúdo 
bastante adequado à inserção do país nos mais contemporâneos 
conceitos do capitalismo democrático. Não nos faltam leis bem 
fundamentadas para as garantias dos direitos individuais e coleti- 
vos, equilíbrio entre prerrogativas e deveres, bom funcionamento 
das empresas, sanções criminais e normalização dos processos 
de interação entre as pessoas e os sistemas sociais. 

No entanto, o Brasil peca em demasia no cumprimento de 
seu marco legal. Não apenas pela propalada lentidão da Justiça, 
mas, sobretudo, por algo pouco comentado toda vez que se 
reclama da impunidade, da insegurança jurídica ou do excesso 
de burocracia e/ou normas exageradas para o desembaraço de 
papéis, certidões, guias de importação ou exportação, financia- 
mentos, abertura e fechamento de empresas e outros constran- 
gimentos a que estão rotineiramente sujeitas as pessoas físicas 
e jurídicas todas as vezes que necessitam de um procedimento 
dessa natureza. Refiro-me ao processo de regulamentação de 
leis, portarias, resoluções e até mesmo de alguns princípios 
constitucionais. 

Criam-se leis voltadas à solução de questões importantes da 
vida nacional, mas, na prática, o problema persiste, pois a re- 
gulamentação demora a ser feita. Por que, então, não se fazem 
leis autoconclusivas e já aplicáveis a partir de sua aprovação? 
O imbróglio, aliás, começa no tocante à própria Constituição 
de 1988. Um quarto de século após sua promulgação, metade 
de seus dispositivos, ou seja, cerca de 180 itens, ainda não foi 
regulamentada. Por isso, instituiu-se uma comissão específica 

no Congresso Nacional para cuidar desse absurdo atraso. Aliás, 
criar grupos de trabalho e comissões é outro costume nacional 
para postergar decisões. Uma espécie de eufemismo para a 
prática de empurrar tudo com a barriga. 

Por todas essas razões, a famigerada regulamentação é a 
versão mais desabonadora do jeitinho brasileiro a serviço do não 
cumprimento de leis e normas. Enquanto isso, setores de ativida- 
des ficam à espera das decisões e ao léu dos humores dos buro- 
cratas, do capricho dos políticos e da agenda dos parlamentares. 

O mais recente exemplo dessas desventuras dos segmen- 
tos produtivos nacionais que dependem de uma legislação para 
solucionar entraves e/ou ser mais competitivos diz respeito à 
Resolução 13 do Senado Federal, que estabeleceu alíquota 
única de 4% para o ICMS, em todo o território nacional, para os 
produtos constituídos por mais de 40% de conteúdo importado. 
A aprovação da medida, reivindicada e apoiada por numerosos 
setores de atividade e suas entidades de classe, dentre elas o 
Sinditêxtil-SP, colocaria fim à Guerra dos Portos, que consiste 
na isenção ou redução da cobrança daquele tributo estadual no 
ingresso de mercadorias estrangeiras em determinadas unidades 
da Federação. 

Essa vantagem reduz ainda mais a competitividade da 
indústria nacional. Afinal, trata-se de prática que estimula muito a 
importação e contribui para que mercadorias estrangeiras entrem 
no nosso mercado com preços ainda mais competitivos. Na 
verdade, é uma visão muito local, sem se pensar nas conseqü- 
ências em médio prazo, pois os próprios governos estaduais 
acabam sofrendo as conseqüências do desemprego e queda de 
arrecadação das empresas brasileiras. 

Pois bem, na prática, depois de todo o esforço pela aprova- 
ção da Resolução 13, há o risco de tudo continuar como antes. O 
motivo, é claro, encontra-se na regulamentação, absolutamente 
inviável. O trâmite do processo está em análise no Conselho Na- 
cional de Política Fazendária (Confaz), constituído pelos secretá- 
rios de Fazenda de todos os Estados, inclusive os protagonistas 

da Guerra dos Portos. Acreditem se quiser, mas parte desse 
colegiado, no qual as decisões têm de ser unânimes para entrar 
em vigor, quer que as empresas calculem o conteúdo importado 
presente nos produtos em cada etapa do processo produtivo. Na 
cadeia automobilística, por exemplo, que tem mais de cinco mil 
peças, a indústria teria de incluir no cálculo final do produto cada 
um desses componentes e seu percentual de importação, para 
somente depois declarar se o objeto é estrangeiro. Ora, não há 
seriedade nisso. É algo inviável técnica e economicamente. Uma 
exigência pensada exclusivamente com o intuito de inviabilizar a 
tal regulamentação. 

Os efeitos danosos disso podem ser constatados nos núme- 
ros da indústria têxtil e do vestuário, divulgados pela ABIT; no 
primeiro trimestre deste ano, o déficit da balança comercial seto- 
rial foi de US$ 1,5 milhão. No acumulado do ano, as importações 
de produtos têxteis e de vestuário somaram US$ 1,8 bilhão, um 
aumento de 4,7% em relação a igual período do ano passado. As 
exportações, evidenciando a paulatina perda de competitividade, 
tiveram alta de apenas 0,33%. No tocante à produção física, os 
números também são negativos: houve diminuição de 7,05% no 
vestuário e de 7,11% de têxteis. 

Enquanto a indústria nacional vai perdendo mercado, segue- 
-se postergando uma solução legal para reverter parte expres- 
siva do problema. É uma contradição! O mais grave é que não 
se trata de algo complicado. Para o cumprimento da Resolução 
13 bastaria adotar o Regime de Regras de Origem, mecanismo 
eficazmente utilizado no controle da nacionalidade dos produ- 
tos. Corremos o risco de, mais uma vez, assistir à anulação 
dos efeitos práticos de uma ótima medida, devido a deliberadas 
manobras para tomar impossível a sua execução prática. É por 
desatinos como esse que, muitas vezes, os brasileiros sentem- 
-se vivendo num país sem leis. 

'Alfredo Bonduki, engenheiro formado pela Escola Politécni- 
ca da USP, é empresário e presidente do Sinditêxtil-SP. 
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Eventos agropecuários movimentam setor 
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Estande da Sagrima na Expoagra, que será encerrada neste domingo (28) em Grajaú 

A quantidade de feiras, exposições agrope- 
cuárias e vaquejadas, com uma média de 
60 eventos realizados por ano nas diver- 

sas regiões do Maranhão, é um forte indicativo 
da força do setor produtivo maranhense, cujo 
agronegócio responde por aproximadamente 
17% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. 
A busca pela melhoria genética do rebanho e 
de novas tecnologias na agricultura são os prin- 
cipais atrativos para o produtor que participa 
desses eventos agropecuários, que geram um 
significativo volume de negócios com a compra 
de animais, equipamentos e financiamentos 
agrícolas. 

No caso da Exposição Agropecuária de 
Grajaú (Expoagra), que será encerrada neste 
domingo (28), a previsão é de que o volume 
de negócios alcance o montante de R$ 30 mi- 
lhões. "Estas feiras têm sido grandes canais de 
apresentação aos produtores locais das novas 
tecnologias e manejos para aumentar a eficiên- 
cia e produtividade do agronegócio local. São 
iniciativas como essas que promovem o desen- 
volvimento no nosso estado", avaliou o secre- 
tário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Cláudio Azevedo, que fez questão de ressaltar 
o apoio do governo estadual a estes eventos e 
a participação da Sagrima com a instalação de 
estandes e realização de palestras. 

Inicialmente com uma previsão de negó- 
cios da ordem de R$ 200 milhões, a Agrobalsas 
2013, realizada no período de 13 a 17 de maio, 
no município de Balsas, superou as expecta- 
tivas e gerou cerca de R$ 277 milhões na co- 
mercialização de máquinas agrícolas, veículos 
leves e pesados, implementos, insumos, finan- 
ciamentos agrícolas e prestação de serviço. 

A região de Balsas, localizada no Sul do Ma- 
ranhão, é considerada o principal polo produtor 
de grãos do Maranhão e responde por cerca de 
90% da soja produzida no estado. 

Se na Região Sul o destaque é a produ- 
ção de grãos, a Tocantina se caracteriza pela 
riqueza da pecuária de corte e de leite. O ponto 
alto da Exposição Agropecuária de Imperatriz 
(Expoimp), realizada em julho deste ano, ficou 
por conta dos sete leilões realizados durante o 
evento que produziram uma receita de R$ 2,3 
milhões com a comercialização de 1.995 ani- 
mais. 

De acordo com os dados divulgados pelo 
Sindicato Rural de Imperatriz (Sinrural), 261 bo- 
vinos da raça Girolando alcançaram um valor 
de R$ 519.800,00, durante o 13° Leilão Balde 
Branco, com uma média de R$ 1.991 mil/ani- 

mal. 
Foi durante o 9° Leilão Tabapuã Vale do 

Mutum e Convidados que foi atingida a maior 
média de custo por animal vendido, que ficou 
em R$ 4.144,18, com a comercialização de 86 
eqüinos, por R$ 356.400,00. 

Além dos leilões, também foi realizada a 16a 

edição do Torneio Leiteiro, onde na categoria 
livre, a vaca Borburema venceu a competição 
com uma produção de 49,417 litros/dia. O 1° lu- 
gar na categoria novilha foi alcançado pelo ani- 
mal Carina, com 28,767 litros/dia. 

Fiscalização 
Todos os animais que participam dos even- 

tos agropecuários são fiscalizados pelos téc- 
nicos da Agência de Defesa Agropecuária do 
Maranhão (Aged), órgão vinculado à Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Sa- 
grima), que tem como objetivo garantir a origem 
e a saúde dos rebanhos, impedindo a entrada 
de animais, produtos e subprodutos infectados 
no local em que é realizado o evento. 

Os animais são vistoriados pelo médico 
veterinário e técnico da Aged, que exigem do- 
cumentos como: comprovante de vacinação da 
febre aftosa, Guia de Trânsito Animal (GTA) e 
todas as documentações zoosanitárias previs- 
tas, de acordo com cada espécie. 

O secretário da Sagrima, Cláudio Azevedo, 
que participou dos três eventos - Agrobalsas, 
Expoimp e Expoagra -, ressaltou o investimento 
dos criadores no melhoramento genético do re- 
banho maranhense, principalmente da raça pre- 
dominante no Maranhão, a Nelore. "Graças ao 
melhoramento genético, em média, atualmente 
um boi é abatido aos três anos e meio de idade 
pesando 250 quilos. Na década de 70, o animal 
era abatido somente aos cinco anos, com ape- 
nas 150 quilos", comparou o secretário. 

O presidente da Fundação de Apoio à Pes- 
quisa do Corredor de Exportação Norte (Fap- 
cen), responsável pela realização do Agro- 
balsas, Antônio Gõrgen, lembrou que muitos 
produtores maranhenses só compravam máqui- 
nas em feiras de outros estados. "Muitos deles 
não tinham o costume de comprar esses equi- 
pamentos em feiras do Maranhão. No entanto, 
eles perceberam que a nossa feira não perde 
em nada para outras realizadas fora do estado", 
disse ele, que também é proprietário de uma 
empresa que comercializa implementos agríco- 
las, e que vendeu um trator e uma colheitadeira 
para um produtor da cidade de Guaraí, no To- 
cantins, durante o Agrobalsas 2013. 

Escolas têm até dia 31 para regularizarem 

atletas e técnicos participantes dos JEMs 

De acordo com o calendário oficial elabora- 
do pela direção geral dos 41a Jogos Escolares 
Maranhenses (JEMs), promovido pela Secretaria 
de Estado de Esporte e Lazer (Sedei), as institui- 
ções de ensino públicas e particulares participan- 
tes da Etapa Estadual dos JEMs 2013 têm até 
a próxima quarta-feira (31) para regularizarem 
seus atletas e técnicos já cadastrados nesta edi- 
ção da maior competição estudantil do estado. 
Após este prazo, as escolas não poderão mais 
inscrever nenhum componente para participar 
dos JEMs 2013. 

A regularização da documentação de atletas 
e técnicos vale tanto para as modalidades indi- 
viduais quanto para as coletivas. As escolas de- 
vem entregar toda a documentação relacionada 
a atletas e técnicos na sede da Sedei, localizada 
na Travessa Guaxenduba n0 100 - Outeiro da 
Cruz (Complexo Esportivo de São Luis). A Se- 
cretaria dos JEMs 2013 funciona das 13h às 19h. 

Em seu site (www.esporteelazer.ma.gov.br), 
a Sedei disponibiliza todas as fichas de inscri- 
ção e relação de documentos necessários para 
a regularização dos participantes das modalida- 
des individuais e coletivas da Etapa Estadual dos 
JEMs. Além disso, o cronograma completo dos 
JEMs já está disponível na página eletrônica da 
Sedei. 

A Etapa Estadual dos JEMs ocorrerá do 
período 3 a 17 de agosto em São Luís, com a 
participação de estudantes de todo o Maranhão, 
classificados para a fase final após a realização 
das etapas Metropolitana/Municipal, Regional e 
Inter-regional. 

A Etapa Estadual foi dividida em duas partes: 
de 3 a 8 de agosto ocorrem as disputas das mo- 
dalidades individuais e, de 11 a 17, as disputas 
das modalidades coletivas. Mais informações so- 
bre os JEMs 2013 podem ser obtidas pelo telefo- 
ne (98)2109-2009. 

Seduc realiza mapeamento 

funcional dos servidores 

Com o propósito de criar um ordenamento 
funcional, identificar as carências de servido- 
res e professores e suprir as ausências com 
remanejamento de profissionais nas escolas 
da rede estadual de ensino, a Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc) está concluindo 
o sistema de mapeamento funcional eletrônico 
dos servidores. O resultado do processo digi- 
tal idealizado pelo secretário Pedro Fernandes 
será encaminhado à governadora Roseana 
Sarney até o final da segunda quinzena de 
agosto. 

De acordo com o assessor especial da 
Seduc. Francisco Solon Lula de Oliveira, res- 
ponsável pela execução do processo, o ma- 
peamento funcional eletrônico consiste em um 
levantamento situacional dos servidores lota- 
dos nos setores administrativos e nas 1.233 
escolas da rede estadual de ensino. 

O mapeamento, iniciado no dia 8 de julho 
com o projeto piloto de vanguarda na unidade 
regional de educação de São Luis e do setor 
administrativo da Seduc, será concluído esta 
semana. O processo de construção dos dados 
abrange, além da capital, Alcântara, Paço do 
Lumiar e São José de Ribamar, totalizando 
186 escolas. 

Francisco Solon explicou que o antigo 
modelo manual de identificação dos servido- 
res da Seduc será substituído definitivamente 
pela versão digitalizada para levantar o déficit 
e ordenar a rede estadual de ensino. O resul- 
tado vai gerar um banco de dados que terá o 
sistema alimentado pela Superintendência de 
Recursos Humanos da Seduc. 

Segundo Francisco Solon, o sistema possi- 
bilitará identificar a disciplina e a carga horária 

Francisco Solon explica como vai funcionar o mapeamento 

de cada professor ou servidor e a escola em 
que trabalha. O resultado final vai apontar ou 
não a existência de déficit na rede com infor- 
mações fidedignas. 

O mapeamento funcional eletrônico tam- 
bém irá possibilitar o reordenamento da rede 
com o remanejamento de professores para 
cobrir as necessidades. Persistindo o déficit, 
ficará aberta a possibilidade de realização de 
concurso público para atender a demanda. 

Francisco Solon declarou, ainda, que o 
processo, que se encontra em fase de con- 
clusão, consiste na inserção de dados pelos 
gestores, seguido da validação. A partir do dia 
26 de julho e até o dia 2 de agosto será rea- 
lizado o mapeamento das outras 18 unidades 
regionais de educação. Ao final do ano letivo, o 
mapeamento das escolas será zerado e criado 
um novo banco de dados para o período esco- 
lar subsequente. 
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Novas cédulas de R$ 2 e R$ 5 entram em circulação segunda-feira 

Começam a circular nesta segunda-feira 
(29) as novas cédulas de R$ 2 e R$ 5 da segun- 
da família do real. De acordo com comunicado 
divulgado nessa sexta-feira (26) pelo Banco 
Central, as notas trazem elementos adicionais 
de segurança, como a marca d'água e o núme- 
ro escondido, já presentes nas notas de R$ 50 
e R$ 100 e de R$ 10 e R$ 20, lançadas respec- 
tivamente em 2010 e 2012. 

As novas cédulas encerram o ciclo de subs- 
tituições iniciado pela autoridade monetária em 
2010. Naquele ano. foram divulgadas imagens 
dos seis novos modelos. As cédulas da segun- 
da família do real trazem o valor da nota no can- 
to superior direito. 

A substituição das cédulas antigas pelas 
novas no dia a dia dos brasileiros será gradual, 
conforme as primeiras forem tiradas de circula- 
ção em função do desgaste natural. 
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Brasil cresce mais que a maioria dos outros países 

Apesar do baixo crescimento, a eco- 
nomia brasileira está se expandindo mais 
que a média do mundo, disse na última 
sexta (26) o secretário do Tesouro Nacio- 
nal. Arno Augustin. Segundo ele, o Brasil 
está crescendo este ano mais do que em 
2012, e as perspectivas para o Produto In- 
terno Bruto (PIB) são favoráveis, apesar 
da grande volatilidade internacional. 

"O Brasil tem um efeito internacional 
forte. Se esquecermos de avaliar o cresci- 
mento dos outros países, qualquer análise 
sobre a economia brasileira estará envie- 
sada", destacou o secretário. 

Segundo projeções recentes divulga- 
das pelo Fundo Monetário Internacional 
(FMI), o Brasil encerrará 2013 com cres- 
cimento de 2,5%, no mesmo nível da Rús- 
sia e à frente da África do Sul e do Ja- 
pão (2%). dos Estados Unidos (1,7%) e da 
zona do euro, que tem contração prevista 

de 0.6% do PIB. Entre as grandes eco- 
nomias, de acordo com o fundo, o Brasil 
só está atrás do México (2,9%), da índia 
(5,6%) e da China (7,8%) nas estimativas 
de crescimento. 

Pela projeção oficial do Ministério da 
Fazenda, divulgada na última segunda- 
-feira (22), o PIB brasileiro deverá crescer 
3% neste ano. O Banco Central, no entan- 
to, prevê 2,7%. As duas estimativas foram 
reduzidas em relação às previsões anterio- 
res, mas Augustin reiterou que o país teve 
um primeiro semestre bem melhor que em 
2012 e que encerrará 2013 com crescimen- 
to maior que a expansão de 0,9% registra- 
da no ano passado. 

Para o segundo semestre, o secretário 
disse que as perspectivas para a economia 
brasileira são favoráveis. Segundo ele, as 
medidas de estímulo - reduções de impos- 
tos para determinados segmentos da eco- 

nomia - tomadas pelo governo desde o fim 
do ano passado estão surtindo efeito. Além 
disso, o desemprego continua baixo. 

Algumas medidas, ressaltou Augus- 
tin, só terão efeito no médio prazo, como 
a desoneração da folha de pagamento. "A 
desoneração da folha é uma medida estru- 
tural, que não só gera emprego como au- 
menta a competitividade do país." 

A alta do dólar nos últimos meses, 
acrescentou o secretário, beneficiará o 
Brasil ao estimular as exportações. "Claro 
que o aumento do dólar tem impacto num 
primeiro momento, mas provoca efeito 
positivo num segundo momento porque o 
câmbio maior amplia a possibilidade de co- 
mércio internacional", justificou. O secretá- 
rio, no entanto, não quis mencionar quan- 
do começaria esse segundo momento nem 
citar um valor a partir do qual as vendas 
externas serão favorecidas. 

Empresas de banda larga fixa atingem novamente as metas de velocidade 

Pela terceira vez, as empresas de banda 
larga fixa dos estados de Minas Gerais, do 
Paraná, do Rio de Janeiro e de São Paulo 
atingiram as metas estabelecidas pela Agên- 
cia Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
para os indicadores de velocidade instantâ- 
nea e velocidade média. Os resultados das 
medições da banda larga fixa realizadas em 
junho foram divulgados nessa sexta-feira 
(26) pela Anatel. 

Todas as empresas atingirarh índices su- 
periores aos determinados no regulamento 
estabelecido pela agência reguladora. Em 
abril e maio, os indicadores de São Paulo, do 
Rio de Janeiro e de Minas Gerais já haviam 
demonstrado cumprimento dos requisitos da 

Anatel. 
Para a velocidade instantânea, as em- 

presas teriam que. em pelo menos 95% das 
medições, apresentar velocidade de. no mí- 
nimo, 20% do que foi contratado. A maioria 
das operadoras dos estados analisados al- 
cançou a meta em mais de 99% das vezes. 
A velocidade média medida durante o mês 
deve alcançar 60% da velocidade contrata- 
da, de acordo com o regulamento da Anatel. 
A medição mostrou velocidade média supe- 
rior a 83% em todos os estados analisados. 

A partir dos dados registrados pelos me- 
didores (whiteboxes) instalados no domicilio 
dos voluntários selecionados, a Anatel tam- 
bém identificou as velocidades médias das 

conexões. Os dados completos da medição 
da Anatel podem ser obtidos no site da agên- 
cia. 

As regras mínimas de velocidade para 
as operadoras de internet fixa valem desde 
outubro do ano passado, e os percentuais 
devem aumentar a cada ano. Em novembro 
deste ano, a velocidade instantânea passará 
para 30% e a média, para 70% da velocidade 
anunciada. 

A partir do próximo mês, a Anatel irá di- 
vulgar também os resultados das operadoras 
de banda larga fixa do Rio Grande do Norte e 
outros indicadores de rede. A partir de agos- 
to, serão divulgados os resultados da banda 
larga móvel. 

EDUCAÇÃO 

Ganhadores de olimpíada de matemática viram expositores no encerramento da SBPC 

A matemática não assusta os alunos da 
Escola Cândido de Assis Queiroz, localizada 
no município de Paulista, na Paraíba. Com 
aulas lúdicas e treinamento diário, os estu- 
dantes conquistaram 22 medalhas na Olim- 
píada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas. Treze deles foram expositores do 
Instituto Nacional de Matemática Aplicada no 
encerramento, sexta-feira (26), da 65a Reu- 
nião Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC). 

"A matemática está em tudo. Este es- 
tande é matemática, com sua aparência de 
paralelepípedo formado por figuras retangu- 
lares", descreveu Wanderson Almeida, de 12 
anos. O aluno coleciona três medalhas, duas 
de ouro e uma de prata. Ele estuda todos os 
dias com seu grupo de oito colegas. 

A professora Jonilda Ferreira conta que 
o segredo para trabalhar a disciplina é atrair 
os alunos usando as atividades do dia a dia. 
"Levo meus alunos à pizzaria e ensino fra- 

ção, equivalência e outras operações. Com 
o refrigerante, trabalhamos medidas e volu- 
mes. O aluno não gosta de matemática por- 
que não entende, não consegue perceber 
que a disciplina está em seu dia a dia. Dessa 
forma, procuro envolver o aluno para que ele 
não perca o essencial, que é o interesse", 
conta. 

Para Laura Gomes, 12 anos, a matemá- 
tica é sinônimo de paciência e persistência. 
A estudante demonstrou habilidade com a 
matéria ao explicar aos visitantes do estande 
quais as melhores maneiras de resolver um 
problema de equação e como seguir a lógica 
dos brinquedos pedagógicos expostos. "As 
pessoas ficam com medo, mas não têm essa 
dificuldade toda. Acho que o segredo é estu- 
dar, se dedicar e não desistir. A matemática 
me chama atenção por causa do desafio", 
diz Laura. 

De acordo com o analista de suporte 
do instituto de matemática. Dion Visgueiro, 

a idéia de levar os estudantes como expo- 
sitores teve o objetivo de estimular e reco- 
nhecer os alunos premiados na olimpíada. 
"São crianças com poucos recursos em sua 
cidade. Aqui foi uma oportunidade para eles 
terem contato multidisciplinar e conhecer ou- 
tras realidades". 

O encontro da SBPC reuniu cerca de 23 
mil pessoas durante toda semana na Univer- 
sidade Federal de Pernambuco para difundir 
os avanços da ciência e debater políticas pú- 
blicas para a área. 

A próxima reunião ocorrerá em Rio Bran- 
co, no Acre. A Universidade Federal do Acre 
deverá sediar o encontro entre os dias 20 e 
27 de julho de 2014. O evento é promovido 
anualmente desde 1948, com a participação 
de representantes de sociedades cientificas, 
autoridades e gestores do Sistema Nacional 
de Ciência e Tecnologia, para difundir os 
avanços da ciência e debater políticas públi- 
cas para área. 
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Bem Estar 

DENTISTAS QUEREM QUE 
CLAREADORES DENTAIS SEJAM 

VENDIDOS SÓ COM RECEITA 

Várias entidades de odontologia tive- 
ram uma reunião com a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária ), na 
quinta-feira (25), e pediram que fosse 
levada à consulta pública proposta de 
criação de resolução para regular a co- 
mercialização de agentes clareadores no 
país. A idéia é que os produtos passem a 
ser vendidos somente com apresentação 
de receita. 

A reunião contou com o Conselho 
Regional de Odontologia de São Pau- 
lo (Crosp) e a Associação Paulista de 
Cirurgiões-Dentistas (APCD Central), 
além dos representantes da Associa- 
ção Brasileira da Indústria de Artigos e 
Equipamentos Médicos, Odontológicos, 
Hospitalares e de Laboratórios (Abimo) 
e da indústria odontológica produtora de 
clareadores. 

As seguintes mudanças constam 
de uma proposta de regulamento sobre 
critérios para embalagem, rotulagem, 
dispensação e controle de agentes cla- 
readores dentários classificados como 
dispositivos médicos e foram elaboradas 
pela Anvisa: serão vendidos somente 
mediante prescrição emitida por cirur- 
giâo-dentista e sob sua supervisão, com 
obrigação de retenção de receita, como 
acontece com os antibióticos: a utiliza- 
ção dos clareadores será enquadrada 
na categoria de dispositivos médicos; e a 
embalagem do produto deverá apresen- 
tar tarja vermelha. 

"A proposta de resolução abrange 
a comercialização das tiras e o uso de 
produtos ou agentes clareadores e res- 
tringe a venda à prescrição odontológica, 
de forma que o produto poderá ser ad- 
quirido, seja em farmácias ou pela web, 
apenas com receita", diz Marco Antônio 
Manfredini, secretário geral do Crosp. 

Danos à saúde 
O uso de gel clareador dental de ma- 

neira incorreta, sem a devida prescrição 
e acompanhamento do cirurgião-dentis- 
ta, pode acarretar graves danos ã saú- 
de. Segundo o Crosp, atualmente várias 
marcas do produto estão disponíveis em 
sites comerciais e de empresas de itens 
odontológicos, sendo que esses estabe- 
lecimentos têm ignorado as precauções 
necessárias para resguardar a saúde da 
população. 

Entre os possíveis prejuízos de cla- 
rear os dentes por conta própria estão 
hipersensibilidade da dentina, reabsor- 
çâo radicular cervical (reabsorçâo pro- 
gressiva inflamatória, com localização 
na superfície lateral da raiz do dente), 
irritação gástrica, gosto desagradável 
e queimaduras na gengiva. Em alguns 
casos, também podem ser observadas 
alterações no esmalte dental. 

"É comum chegarem pacientes com 
manchas nos dentes, com hipersensibi- 
lidade, alteração irreversível na polpa do 
dente e lesões nas bochechas, gengivas, 
lábios e língua", conta o dentista Marcelo 
Poloniato, professor do curso de Bioma- 
teriais, na Faculdade de Odontologia da 
USP (Universidade de São Paulo). 

Ele diz que o Brasil está vendendo 
os clareadores como se faz nos Estados 
Unidos, porém a concentração de peróxi- 
do de carbamida (agente químico usado 
no clareamento dentário) nos produtos 
comercializados por aqui são bem maio- 
res que os de lá. "Isso é muito perigoso 
para a saúde", alerta Poloniato. 

Além de recorrer ã Anvisa, o Crosp 
também enviou ofício a mais de 300 em- 
presas que comercializam, produzem e 
industrializam produtos odontológicos, 
com inscrição e registro no próprio Con- 
selho, alertando sobre todos os pontos 
elencados na denúncia e expondo a le- 
gislação vigente. 

Os participantes da reunião terão até 
o dia 9 de agosto para estudar o texto 
apresentado pela Anvisa e propor su- 
gestões. A previsão é de que a consulta 
pública seja realizada no segundo se- 
mestre deste ano. Se forem aprovadas, 
as novas regras entrarão em vigor pro- 
vavelmente em janeiro de 2014. 

"Esperamos que seja aprovada, pois 
é uma questão de saúde pública", finali- 
za Manfredini. 
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MUNDIAL DE CLUBES 

Galo já tem data e local de estreia 

Na quarta (24), o Atlético-MG conquis- 
tou pela primeira vez em sua história 
a Libertadores. Nessa sexta (26), o 

alvinegro mineiro já soube quando e onde jo- 
gará no Mundial de Clubes, que acontece em 
dezembro, no Marrocos. 

De acordo com o chaveamento divulgado 
pelo site da Fifa, o Galo faz a sua estreia no 
dia 18 de dezembro, na cidade de Marrake- 
ch. Se vencer o seu rival, ainda indefinido, o 
Galo disputa a final no dia 21, também em 
Marrakech. 

Já o Bayern de Munique tem estreia mar- 
cada um dia antes, em 17 de dezembro, na 
cidade de Agadir. 

Até o momento, cinco equipes estão 
qualificadas para o Mundial. Além do Galo, 
campeão sul-americano, e o Bayern, cam- 
peão europeu, Monterrey-MEX, campeão da 
Concacaf, Auckland City, campeão oceânico, 
e o Raja Casablanca, representante do pais- 
-sede, já têm vaga garantida. 

* 

m 

Com índice de rebaixado, Sâo Paulo tem de 

fazer campanha de classificado à Libertadores 

Atlético-MG ainda não tem adversário definido 

Pressionado no Flu, Abel admite 

obsessão pela Libertadores 

aproveitou para deixar claro que sua vontade 
é completar esta missão. 

"Meu projeto no Fluminense não está com- 
pleto porque a minha obsessão é a mesma do 
torcedor, do patrocinador, da diretoria, que é 
conquistar a Libertadores. Me sinto muito tran- 
qüilo, muito forte, não tenho a mínima vontade 
de sair do clube. Tenho uma relação humana 
muito forte aqui", disse. 

Abelão comandou o Fluminense em duas 
oportunidades na competição. Em 2012, o 
time fez a melhor campanha na primeira fase, 
mas acabou eliminado pelo Boca Juniors 
(ARG) nas quartas de final, depois de sofrer o 
gol decisivo no último minuto do jogo. 

Nesta temporada, o time teve dificuldades 
para passar da primeira fase, mas acabou eli- 
minado na mesma fase de 2012. Desta vez, o 
carrasco foi o Olímpia (PAR). 
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Sâo Paulo tem de fazer boa campanha para não sofrer com degola 

Abel tem planos para o Flu 
Pressionado no cargo, o técnico Abel Bra- 

ga disse que seu projeto no Fluminense ainda 
não acabou. O treinador se referiu à Libertado- 
res, titulo que ele não conquistou pelo clube, e 

O São Paulo será rebaixado pela primeira 
vez no Brasileirão se mantiver até dezembro 
o aproveitamento de pontos que conquistou 
até agora. Os quatro times rebaixados dos 
últimos anos tiveram, em média, inicio até 
melhor do que o clube do Morumbi marca em 
2013. Oito pontos marcados em dez rodadas 
dão ao São Paulo aproveitamento de 26,6%, 
e mostram que é preciso, agora, ter uma 
campanha de candidato à vaga na Libertado- 
res para se livrar do fracasso histórico. 

Rogério Ceni já deu o alerta após a última 
derrota, na quarta (24), contra o Internacio- 
nal. Em 2013, o Sâo Paulo jogará para se sal- 
var. sem objetivos mais ambiciosos. O técni- 
co Paulo Autuori concorda e também afirmou 
que o objetivo será escapar da degola, cada 

vez mais próxima. 
A situação perigosa e o projeto para es- 

capar do rebaixamento podem ser compara- 
dos ao Brasileirão do ano passado. Figuei- 
rense e Atlético-GO, que terminaram em 20 
e 19, respectivamente, tiveram marca quase 
igual à atual do São Paulo. Portuguesa, que 
ficou em 16° lugar e se salvou na penúltima 
rodada, marcou 45 pontos. 

Neste domingo (28), o Sâo Paulo en- 
cara o Corinthians, no Pacaembu. O duelo 
pode servir para encerrar a pior fase da 
história do clube - onze jogos sem vencer, 
com oito derrotas seguidas - e iniciar a 
campanha para fugir do rebaixamento. Por 
outro lado. uma derrota tornaria a revira- 
volta mais difícil. 
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OS RESULTADOS APARECEM 

QUANDO VOCÊ DA UMA 

BOA IMPRESSÃO! 

> MENOR PREÇO 

> MAIOR QUALIDADE 

> PONTUALIDADE NA ENTREGA 
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