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► Nossa Opinião 

EDITORIAL 

Nem tanto ao mar... 

A proposta dos trabalhadores na educação do 

estado era de que se abrissem 10 mil novas va- 

gas no setor em todos os cargos. Foram abertas 

pouco mais de 5 mil apenas para professores. 

Ajuda, mas não resolve o problema. 

Desordem 

O trânsito na Luis Domingues está cada dia pior. 

Paradas de ônibus, estacionamento dos dois la- 

dos da rua, carga e descarga de caminhões, ex- 

cesso de semáforos. E pra piorar uns mal educa- 

dos param os carros no meio da rua para resolver 

seus problemas nas lojas. Se vê de tudo por lá, 

menos os agentes da Sutran. 

Socialistas em campo 

O PSB estadual ganha musculatura para as 

eleições 2010 realizando encontros regionais por 

todo o Maranhão. Vai indicar José Reinaldo Ta- 

vares para a vaga ao Senado se a aliança com 

PCdoB e PT se viabilizar. Aqui em Imperatriz a 

direção ainda luta para se recuperar do apoio 

frustrado a Sebastião Madeira. Ganhou e não le- 

vou. 

Peculato 

O vereador Rildo Amaral fez grave denúncia 

terça passada na Câmara. Disse ter constatado 

que todos os terrenos que eram do município no 

bairro Bacuri estão invadidos. E que os invasores 

são funcionários públicos municipais. Não seria 

o caso de encaminhar denúncia ao Ministério 

Público ou de instalar uma CPI para investigar o 

caso? 

Jeitinho 

A vereadora Fátima Avelino disse que foi 

necessário ela intervir em um atendimento no 

hospital municipal de Imperatriz para que a filha 

de uma cidadã (provavelmente eleitora) fizesse 

exames de raios-x. O motivo é nobre, mas o 

crime é de Concussão. Ela disse na Câmara que 

foi levada num acesso interno entre o hospital in- 

fantil e o Socorrinho, onde um conhecido seu fez 

o exame, v 

Muda Imperatriz 

A Câmara Municipal de Imperatriz deveria ficar 

mais atenta quanto à prestação de contas das 

secretarias municipais. Pelo menos metade das 

compras de uma delas foi feita com dispensa de 

licitação. É hora de dar uma injeção de morali- 

dade no setor. 

Atraso 

Fornecedores da Prefeitura de Imperatriz 

começam a reclamar do atraso no pagamento. 

Pelo menos dois deles entraram em contato com 

o Correio para dizer que estão há três meses sem 

ver a cor do dinheiro que lhes é devido. E que a 

fila no local de pagamento é grande e não anda. 

I 
Reescrevendo a história 

Nesta edição dedicamos uma 
página especial ao sétimo Salão 
do Livro de Imperatriz. Um evento 
grandioso, de encher os olhos 
e a alma dos imperatrizenses. 
Grandioso por oferecer mais de 
50 mil títulos de livros e mais de 
um milhão de exemplares a uma 
população carente de leitura. 

De encher a alma por ver 
que o Salão está a cada ano se 
consolidando como um dos mais 
importantes eventos literários 
do Maranhão, sem se resumir 
à simples comercialização de 
livros, mas com boas palestras, 
lançamentos, debates. 

Excetuando-se o stand da 
Editora Globo (que, deselegante, 
permaneceu vazio pelo menos até 
a quinta-feira), todos os outros 
oitenta espaços estão ocupados 
com obras de mais de trezentas 
editoras de todo o país. Além, é 
claro, da Ética Editora, inicia- 
tiva local do imortal Adalberto 
Franklin. Esta, nos orgulha es- 
pecialmente por ser uma das 
que mais livros edita no Brasil, 
apoiando e incentivando os escri- 

tores locais. 
A idéia inicial do Salão do 

Livro é do também imortal cantor 
e compositor Zeca Tocantins. No 
ano de 2003 ele propôs e a Aca- 
demia Imperatrizense de Letras 
(AIL) acatou que se criasse a 
Semana Imperatrizense do Livro. 
Naquela época o presidente da 
AIL era o hoje vereador e 
colunista do Correio de Im- 
peratriz Edmilson Sanches. 

Essas pessoas perceberam que 
não bastava fazer as reuniões dos 
imortais no palácio da praça da 
Cultura, mas que era necessário 
trazer a população para o fasci- 
nante mundo da literatura. Viram 
que é preciso que a geração 
virtual também conheça os livros 
de papel. Neles é que está escrita 
a nossa história. 

E a história de Imperatriz 
há que ser mudada. Antes con- 
siderada a capital brasileira da 
pistolagem, a cidade é hoje um 
importante pólo regional de 
conhecimento, com dezenas de 
cursos superiores nas mais diver- 
sas áreas. 

Só universidades públicas há 
duas federais (Ufma e Ifet) e uma 
estadual (Uema). As federais a 
cada ano iniciam novos cursos, 
como está fazendo agora o Ifet 
(antigo Cefet) que discute a im- 
plantação dos cursos um na área 
de informática e outro na área de 
engenharia. 

Cresce a cidade, cresce a 
região. Diariamente centenas de 
estudantes de diversos municí- 
pios da região Tocantina chegam 
em ônibus e vans fretados para 
assistir as aulas. Somam-se a 
estes os que optam por morar 
em Imperatriz trazendo mais 
recursos para a cidade. 

Todo esse potencial de pólo 
de educação possibilita à cidade 
a realização de dezenas de outros 
eventos a exemplo do Salão do 
Livro. Seminários, palestras, 
debates, shows artísticos. Pre- 
cisamos aprender a viver com 
essa nova etapa da formação de 
nosso povo, de nossa cultura. 

Vida longa ao Salão do Livro. 
Vida longa à educação. Vida 
longa ao conhecimento. 

Imagem do Dia 

— 

O professor Joedson Silva do curso de Comunicação Social da Ufma de Imperatriz reve- 

la nesse flagrante o contraste entre o moderno e o tradicional. Pescador e sua companheira 

usam a tarrafa para pescar nas águas do Rio Tocantins tendo ao fundo a ponte que, com 

sua arquitetura arrojada, promete trazer mais desenvolvimento para a região. 
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Farmacêuticos acusam Governo Roseana de improbidade e 

desmonte do sistema público de saúde 

O Sindicato dos Farmacêu- 

ticos do Estado do Maranhão 

(Sinfar-MA) divulgou nota 
oficial com graves acusações 

contra o Governo Roseana 

Sarney. Além de indicar que 
está havendo um desmonte do 

sistema público de saúde, os 

farmacêuticos denunciam que 
o laboratório que hoje presta 

serviços ao governo é de pro- 

priedade do secretário-adjunto 
de Saúde, o que caracterizaria 

ato de improbidade adminis- 

trativa. 

Veja abaixo a nota do Sindi- 

cato: 

"O Governo do Estado 

promove uma operação que 

objetiva desmantelar o sistema 

público de Saúde, com graves 

conseqüências para a popula- 
ção. Para tanto, desenvolve-se 
um processo de privatização 

do setor, cujo passo mais re- 

cente ocorre nos serviços de 

laboratórios. A Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), execu- 

tora dessa operação, apóia-se 

na justificativa de "melhorar o 

atendimento", o que é falso. 
Afinal, onde já se efetivou 

a privatização - extra-oficial- 

mente, pois não existe contrato 

entre o Estado e os laboratóri- 
os privados - as filas de coleta 
de material aumentaram. O 

pretexto de "mais agilidade", 

além de não se sustentar, é im- 

oral. Os laboratórios das uni- 

dades foram transformados em 

simples postos de coleta. Os 

exames são realizados nas em- 
presas, o que demanda maior 

tempo para os resultados. 

O mais grave é saber-se 

que um dos laboratórios priva- 

dos que assumiu o controle da 

rede pública é de propriedade 

do secretário-adjunto de Fi- 

nanças da Secretaria de Estado 
da Saúde. A afirmativa dos 

dirigentes da SES que haverá 
"salto de qualidade" não é ver- 

dadeira. 

Cerca de 80%.dos profis- 

sionais que trabalham na rede 

privada, também trabalham na 

rede pública e é nesta que re- 

cebem a maior parte das suas 

qualificações. Ademais, os 
equipamentos que existiam na 
rede pública eram de qualidade 

superior aos desses laboratóri- 
os privados. Infelizmente, o 

descompromisso social e a in- 

competência dos gestores da 

SES provocaram a deteriora- 
ção desses equipamentos por 

falta de manutenção. 

O Governo do Estado, por 

outro lado, pratica uma ile- 

galidade, ao descumprir a Lei 
Orgânica da Saúde (Lei n0 

8080), que determina que o 

atendimento prioritário deve 

ser feito nas redes pública 
e filantrópica, sendo à rede 

privada apenas permitida a 

participação em caráter com- 
plementar. O propósito do 

Governo do Estado é entregar 
todos os pacientes ao setor 

privado, não havendo ressar- 

cimento dos serviços ao setor 

público nem investimentos 
para melhorar a infra-estrutura 
da rede pública. 

Constata-se, ainda, que 
anunciado concurso público 
já traz um reduzido número 
de vagas para os profissionais 

farmacêuticos, o que causará 

Roseana Sarney 

impacto direto no atendi- 

mento à população. Lamen- 
tamos comunicar à sociedade 
que a Farmácia Estadual de 

Medicamentos Excepcionais 
(Feme) reduziu seu quadro de 

farmacêuticos. Atualmente, 
a SES se utiliza de profis- 

sionais de outras áreas, que 
não possuem qualificação nem 

conhecimento adequado para 
trabalhar com medicamentos, 

causando desperdício e atraso 
nas entregas, além da gravi- 

dade de pôr em risco a saúde 
dos usuários. 

Desta forma, conclama- 

acusada de improbidade administrativa 

mos o povo do Maranhão para 
caminhar junto com a catego- 
ria farmacêutica, exigindo que 

a rede pública, custeada pelo 

dinheiro público, tenha seu 
recurso investido no próprio 

serviço público, não en- 

riquecendo empresários nem 
fazendo, como indica, caixa de 

campanha para candidatos às 

eleições de 2010 com recurso 

proveniente de nossos impos- 
tos. Saudações Farmacêuti- 

cas". 

Sindicato dos Farmacêu- 
ticos do Estado do Maranhão 

(Sinfar-MA) 

Professores do estado aceitam proposta salarial do Governo 

mas mantém estado de greve 
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Júlio Pinheiro presidente do SINPROESEMMA 

Os professores da rede es- 

tadual decidiram aguardar o 

pagamento do final do mês 

para ver se o Governo cumpre 

o acordo de pagar 10% de re- 

posição salarial para a catego- 

ria. Em assembléias regionais 

a maioria dos professores de- 

cidiu aceitar o acordo, exceto 

a regional de São Luís. Além 

do aumento de salário os edu- 

cadores buscam ainda outras 

conquistas. 

De acordo com o Sindicato 

dos Trabalhadores na Edu- 

cação (SINPROESEMMA), 

o foco da Campanha Salarial 

de 2009 deve ser, principal- 

mente, a definição do Estatuto 

do Educador (incluindo os 

funcionários de escola) e do 

PCCS (Plano de Cargos, Car- 

reira e Salários). 

A campanha salarial 2009, 

teve início em abril deste ano. 

As negociações do Sindicato 

dos trabalhadores em Edu- 

cação Básica da Rede Públi- 

cas Estadual e Municipal do 

Maranhão - Sinproesemma, 

iniciaram ainda com os rep- 

resentantes da administra- 

ção de Jackson Lago (PDT). 

Com a mudança de governo 

o Simproesemma se reuniu 

em 16 de maio, com o atual 

secretário de Educação, César 

Pires, entregando e pro- 

tocolando a pauta de reivindi- 

cações. Apenas em 

setembro em meio às pressões 

é que a governadora decidiu 

dar uma reposição salarial. 

As reivindicações dos pro- 

fessores continuam. "Nós não 

estamos lutando apenas por 

salário, mas também por qual- 

idade na educação e melhores 

condições de trabalho", afirma 

Raimundo Nonato Batista da 

Silva, coordenador do SIN- 

PROESEMMA em Imper- 
atriz. Segundo o coordenador 

existem escolas Estaduais em 

Imperatriz que não dispõe de 

pincéis e as carteiras são pou- 

cas sendo a maioria quebrada. 

Um exemplo é o colégio Nova 

Vitória, localizado no Con- 

junto Vitória. Além de não 

oferecer infraestrutura ade- 

quada, a escola também não 

possui biblioteca. 

Para o sindicato, o concurso 

público para professores com 

5.320 vagas distribuídas entre 

Ensino Médio, Fundamental e 

Educação, Especial, não cobre 

as necessidades para uma edu- 

cação digna, pois a carência 

de professores é aproximada- 

mente de 12 mil vagas. 

Silva esclarece que o con- 

curso é resultado das reivindi- 

cações sindicais e do Termo 
de ajuste e conduta - Tac do 

Ministério Público. "O con- 

curso só saiu para profes- 

sores, mas nós queremos para 

todas as áreas da educação, 

as escolas não tem merendei- 

ras, não tem vigia, a maioria 

são terceirizados", reclama o 

coordenador. 

CHAME O CORREIO DE IMPERATRIZ: (99) 3525 5929 - jornalismo@correiodeimperatriz.com.br 
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Planalto 

Associação Mão Amiga 

A Presidente da Associação Mão Amiga dos conjuntos 

Planalto I e II disse que os conjuntos estão abandonados pelo 

poder público municipal. Ela diz que falta tudo, os bairros 

são desprezados pelo poder público municipal. 

Habitar Brasil 

Antonio Gomes 

O presidente da Associação dos moradores dos conjuntos 

Habitar Brasil I e II, Antonio Gomes diz que a prefeitura 

não faz a manutenção necessária, por isso os habitantes estão 

abandonados sem saneamento e sem saúde, todos em estado 

de desespero. 

iFunbeart 

P 

Alunos do curso de Empreendedorismo Rural 

A FUNBEART levou seus filiados para fazerem o Curso de 

Empreendedorismo Rural organizado pelo Sinrural. O curso 

que tem duração de quatro meses está sendo ministrado pelo 

Sebrae e teve início dia 17/10/09. 

Calamidade 

muito, a comunidade quer um bom acesso 

O presidente da Fumbeart Zé Pereira diz nas ruas, melhoria no atendimento de água, 

que a prefeitura está muito lenta com seus tra- um serviço de esgoto sanitário e fluvial, que 

balhos para atender as necessidades dos bair- não tem, em todos os bairros a situação é de 

ros de Imperatriz. "O nosso povo não pede calamidade publica", disse. 

' 

v 

Federação dos Bairros exige melhorias do prefeito 

Vila Fiquene 

O presidente da associação de moradores dras poliesportivas, e campos de futebol, 

da Vila Fiquene. Pedro Gomes, diz que o Ele espera projetos para o desenvolvimento 

governo Federal tem disponível 28 bilhões esportivo de Imperatriz, as crianças, jovens 

de reais no ministério dos Esportes para e adolescentes usam esta prática esportiva 

construções de ginásios de esportes, qua- com muita carência. 

R 

E UMA 
OUE VAI D 

■ "r 

O a? D 

Pedro Gomes, presidente da associação de moradores da Vila Fiquene 

MANDE AS NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO: (99) 3525 5929 - jornalismo@correiodeimperatriz.com.br 
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Cidade 05 

Segunda etapa da Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas acontece neste sábado 

Olimpíada 

Brasileira de 

Matemática 

O Ministério da Educação 

em parceria com Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada 

(IMPA) realiza hoje a segun- 
da etapa da quinta Olimpíada 

Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas. Nesta fase, os 

alunos do ensino fundamental e 
médio devem responder ques- 

tões discursivas de matemática. 

A Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públi- 
cas (OBMEP) é uma competi- 

ção aberta a todos os estudan- 

tes dos Ensinos Fundamental e 

Médio das escolas públicas de 
todo o Brasil. 

De acordo com desempenho 

durante a competição, os me- 

lhores alunos são condecorados 

nacionalmente, e recebem uma 
Bolsa de Iniciação Científica do 

Conselho Nacional de Desen- 

volvimento Científico e Tecno- 
lógico - Cnpq. 

Maranhão - Em Imperatriz 

as provas são realizadas nas es- 

colas Amaral Raposo, Dorgival 

Pinheiro de Sousa e Nascimento 
de Morais. Segundo o coorde- 

nador Regional de Imperatriz 

da Olimpíada de Matemáti- 

ca, Glauco Hebert Almeida de 

Melo, espera-se que mil estu- 

dantes realizem a prova neste 
sábado. 

O coordenador também afir- 

ma que Imperatriz é responsável 

pela aplicação das provas em 

sessenta municípios do Mara- 

nhão. "Foram escolhidas em 

Imperatriz sessenta e quatros 
pessoas, chamadas de coorde- 

nadores de centro, para levar as 

provas até as cidades onde de- 

verão ser aplicadas". Ele ainda 

acrescentou que em algumas lo- 
calidades é necessária a presen- 

ça de dois coordenadores, por 

isso a diferença nos números. 

Sobre a importância da 

Olimpíada Brasileira de Mate- 
mática Glauco Almeida disse 

que a competição, do ponto de 

vista pedagógico, incentiva os 

alunos a estudarem matemática, 
e proporciona uma inclusão dos 

estudantes numa competição na- 

cional. Além disso, a olimpíada 
serve para descobrir talentos em 

matemática - ressaltou. 
Para alguns estudantes, pas- 

sar para a segunda etapa da 

Olimpíada Brasileira de Mate- 
mática foi motivo de surpresa. 

O estudante do ensino mé- 

dio, Ariston Soares diz que foi 

de fato uma surpresa passar na 

Olimpíada, pois ele não gosta 

de matemática e nem tem boas 

notas na disciplina. "Eu passei 
na Olimpíada e zerei a prova de 

matemática que havia realizado 
no mesmo período da primeira 

etapa da Olimpíada" - declarou. 

Mas o jovem garante que vai 

estudar muito para passar nesta 

segunda etapa. 

Já para Jeovania Oliveira, 

passar para segunda etapa da 

Olimpíada de Matemática não 

foi uma novidade. Ela disse que 
já chegou na segunda etapa da 

Olimpíada em edições passadas. 

"Dessa vez vou estudar mais 

para passar" - disse a estudan- 
te. 

As provas da segunda eta- 
pa da Olimpíada Brasileira de 

Matemática iniciam às 13:30 no 

horário local, e 14:30 no horário 
de Brasília. 

I 

Diocese de Imperatriz realiza II 

Congresso de Catequese 

Da Pascom 

O II Congresso Diocesano 
de Catequese acontece amanhã 
a partir das 9h no ginásio da Pa- 
róquia São Francisco. 

O tema do encontro é: 

"Catequese, caminho 
para o discipulado" e 

traz como lema: "Nos- 
so coração arde quando 
ele fala, explica as es- 

crituras e parte o pão" 
(Lc 24, 32-35). O en- 

contro é para catequis- 
tas formados e para 
quem deseja ser cate- 
quista. 

O objetivo do en- 
contro é impulsionar a 

catequese da Diocese de Impe- 
ratriz como serviço na igreja e 

como caminho para o discipula- 

do. "Queremos também incenti- 

var o retomo de catequistas que 

se afastaram da missão e pro- 

porcionar um ambiente de par- 
tilha de histórias e experiências 

significativas do cotidiano da 

catequese" enfatiza Eline Costa, 

secretária da catequese. 

Durante o evento serão mi- 

nistradas várias palestras. A irmã 
Maria do Carmo da Catedral de 

Fátima vai ministrar a palestra: 
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Irmã Maria do Carmo ministrará palestra 

"Aprender caminhando com o 
Mestre: Jesus se aproxima e es- 
cuta". Padre Eliezer de Açailân- 

dia vai pregar o tema, "Apren- 

der ouvindo o Mestre: Ele nos 

revela as Escrituras", e o profes- 
sor Antônio de Pádua conduzirá 

o tema, "Aprender agindo com 
o Mestre: ao partir o pão, eles 

o reconheceram e retomaram o 

caminho". 
A organização do evento é 

por conta das micro-regiões da 

diocese. Cada micro recebeu a 
função de preparar dinâmicas 

e expor o histórico, 

fotos e materiais 

produzidos nas pa- 
róquias. "Vamos le- 
var fotos antigas e 

atuais para mostrar 
o quanto a cateque- 

se de Santo Antonio 

desenvolveu em ter- 
mos de estrutura e 

quantidade de pes- 
soas na obra", de- 
clara Maria Eliene, 

coordenadora da ca- 

tequese da Paróquia 
Santo Antonio de Pádua. 

Segundo o Papa João II, a 
catequese é a educação da fé 

das crianças, dos jovens e dos 

adultos, a qual compreende es- 

pecialmente um ensino da dou- 
trina cristã, dado em geral de 
maneira orgânica e sistemática, 

com o fim de os iniciar na pleni- 
tude da vida cristã. 

► Aqui Juredo 
jurivemacedo@superig.com.br 

PRÊMIOS PARA LEITORES 

A Academia Imperatrizense de Letras e a RPS, - esta última 
é a promotora de eventos, de São Paulo, organizadora do VII 
Salimp - têm hoje mais um motivo para incrementar ó apoio 
às empresas e editoras que estão nos estandes do Salão. 
Vão sortear, na noite deste domingo (25) prêmios valiosos 
entre os visitantes adquirentes de livros. Incentivadores locais 
ajudam. 

PRÊMIOS PARA LEITORES (2) 

Para cada grupo de 20 reais na compra de livros, no Salimp, 
o visitante ganhará um cupom que será depositado em urnas 
ali encontradas. Notebook, bicicletas, a obra Enciclopédia 
de Imperatriz (Edimílson Sanches), passagens aéreas e de 
ônibus na linha Imperatriz-São Luis, despesas de estadia na 
capital paga, entre outros brindes, serão sorteados na noite 
de amanhã. 

CACO BARCELOS 

Redijo esta coluna na manhã de ontem, sexta-feira, quando 
era esperado na cidade o escritor e jornalista Caco Barcelos. 
Tudo indicava que o novo visitante irá atrair maior público ao 
Salimp do que Gabriel, o Pensador. Um teatro está sendo 
preparado no pátio do prédio onde funciona o Salão, com 
telão estrategicamente montado para que todos assistam à 
palestra. 

SALADA INDIGESTA 

Não resta dúvida que no Maranhão o casamento PMDB/ 
PT, costurado no plano nacional, não vai dar véu e grinalda. 
Seria querer unir Martinho Lutero e São Francisco de Assis. 
Também não fica dúvida sobre um racha ainda maior no PT 
timbira. Em Imperatriz, para ficar num só exemplo, Jomar Fer- 
nandes é hoje um general que perde soldados a cada dia. 

APENAS NOMES 

No PMDB é aquela história de mudou o viveiro, mas os 
canários são os mesmos. Antonio Leite, Roberto Casimiro, 
Fátima Avelino... Até parece que a gente está vendo lldon 
Marques sentado à cabeceira da mesa, manobrando os 
cordéis partidários. Agostinho Noleto alega cansaço e Car- 
los Lima resolveu manter distância. Polegada já DEMoniou. 
Segue lldão. 

BOLA MURCHA 

No Brasileirão, só falta mesmo o Botafogo vencer o Fla- 
mengo para completar o lote de zebras soltas nos gramados. 
O meu Palmeiras, coitado, deixa a gente com saudade do 
humilde Jorginho, sem nome de técnico, sem pose de "profes- 
sor", mas que, neste campeonato, fez mais pelo time do que 
os posudos Luxemburgo e Murici. O Palmeiras virou periquito 
paraguaio. 

RAIVA DIRECIONADA 

Empresário local muito conhecido não só pela sua impetu- 
osidade Mas também pela visão mais aberta das coisas, foi 
procurado por um grupo de pessoas que pretendem espalhar 
grande quantidade de folhetos criticando o governo estadual, 
caso o acesso à ponte sobre o Tocantins não seja concluído 
dentro do prazo divulgado, ou este mês de outubro. 

RAIVA DIRECIONADA (2) 

"Só entro nessa se for para criticar Roseana Sarney e Jack- 
son Lago. Ela tem seis meses de governo e Jackson teve dois 
anos e meio para complementar as obras dessa ponte. Por 
que ele fez festa para entregá-la sem a condição de uso"? 
Foi a ponderação feita pelo empresário, que é um oposi- 
cionista de carteirinha. O grupo não soube dar resposta à 
pergunta. 

TEMPERATURAS 

Em São João do Paraíso, o clima está mais do que quente 
na área política. Agora a reação por conta da volta do prefeito 
Boca Quente é popular. Em Açailândia, a CPI da Pedofilia 
esquenta ânimos inclusive dentro de áreas povoadas por 
gente de alto gabarito. Diz a Candinha que o tema é bastante 
explosivo naquela cidade. Gentes finas têm nome na praça. 
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O- Ivete Sangalo e Metallica tocam juntos em Salvador 

Os 25 anos do Axé Music, 

que serão comemorados no 

Festival de Verão de Salva- 

dor 2010 sob o tema "Mistu- 

ra aê", poderão promover o 

encontro inusitado da banda 

Metallica com Ivete Sangalo. 

As atrações para o evento, 

que acontece entre os dias 

20 e 23 de janeiro, ainda 

não foram confirmadas, mas 

entre os metaleiros, a atra- 

ção é dada como certa. 

Duranteaprimeira reunião 

para organizar o evento, no 

dia 7 de outubro, o diretor 

de marketing e evento da 

Rede Bahia - afiliada da TV 

Globo -, João Gomes, disse 

que o formato 'encontros', 

como ocorreu esse ano com 

os encontros do forró e do 

samba, não estão descar- 

tados. Agora é esperar pra 

ver no que dá. 

O- Flávia Alessandra faz novo 

ensaio para a Playboy em 

Dezembro 

MB 

Ivete Sangalo e Metallica, 2010 em Salvador 

o- Em dez anos, "Fantástico" perde 

1 em cada 3 telespectadores 

Flávia Alessandra já foi 
capa da revista Playboy 
em agosto de 2006. Pois 
a loira, intérprete de Dafne 
na novela Caras & Bocas, 
da Globo, vai repetir a dose 
neste ano. 

A atriz já posou para 
o novo ensaio, que será 
publicado em dezembro. 
Portanto, você terá que 
esperar para ver as curvas 
da Sra Otaviano Costa, 
pois antes dela, Fernanda 
Young vai estrelar na revis- 
ta no mês de novembro. 

Falando em Otaviano 
Costa, o marido de Flávia 
dá todo o apoio para que 
ela faça fotos sensuais. 

- Estarei sempre ao 
lado dela, 100% ao lado 

& 

■ 

Dafne vem ai 

dela, de corpo e de alma. A 
Flávia lida muito bem com o 
corpo dela. E a sua carreira 
já está estabilizada, ela não 
precisa provar mais nada a 
ninguém. 

Nos últimos dez anos, o 

"Fantástico", um dos carros- 

chefes de ibope da Globo, já 

perdeu mais de 30% de sua 

audiência, segundo levanta- 

mento de médias anuais de 

audiência na Grande São 
Paulo. 

A tabela obtida pelo site 
Ooops! mostra a evolução 

ano após ano do programa 

(veja a imagem abaixo). 
A queda dominical parece 

coincidir como o surgimento 

de uma concorrência maciça 

não de outra emissora, mas 

de um conjunto midiático que 

inclui internet, TV a cabo, 

DVD, e games. 

Após anos de estudo, no 

ano passado a Globo im- 

plantou mudanças no "Fan- 

tástico", incluindo a saída 
de um de seus históricos 

"rostos", Gloria Maria. Pode 
ser só coincidência, mas a 

queda se acentuou após a 

despedida; de 28,2 pontos 
obtidos em 2007, último ano 

de Glória, para 23,4 pontos 

em 2009 (média calculada 

até 11 de outubro). 

O- Márcio Garcia se prepara para segunda investida 

como diretor de cinema 

O ibope do "Fantástico" nesta década 

34,3 36,3 35,8 
31/7 

31/1 32/6 33/0 26/3 
28,2^-^ 

23/4 

Márcio Garcia tomou gosto 
pela Sétima Arte. Depois de 
apresentar, com sucesso, no 
Festival de Cinema do Rio 
seu primeiro filme, o curta- 
metragem Predileção, o ator, 
apresentador e agora cineasta 
já arregaça as mangas em 
seu mais novo projeto para as 
telas. O voo é mais alto desta 
vez, com um longa-metragem, 
batizado de O Golpe. 

- Predileção foi um ensaio 
para O Golpe. Vou rodar esta 
nova produção em 2010 junto 
com a Total Filmes. É um pro- 
jeto antigo e escrevi o roteiro 
com Carol Castro, que não é a 
atriz, e vou dirigir também. 

A nova produção ainda não 
tem elenco definido. O Golpe, 
assim como Predileção, é 

um filme de ação, narrando a 
história de dois casais que se 
traem. 

- O bacana desse filme é a 
virada. Lá para o meio do filme 
fica-se sabendo que o golpe, 

O Cineasta Márcio Garcia 

na verdade, não era o que se 
achava antes. 

Márcio, que deve voltar à TV 
ano que vem comandando um 
programa dominical na Globo, 
está adorando a fase cineasta. 

O- Marcelo Resende apresenta 

novo programa na Band 

NOVELAS 

A 

GLOBO 
VIVER A VIDA 

Marcos hesita em ficar com 
Dora, mas acaba cedendo 

Luciana manda uma mensagem 
para Jorge e demonstra seus ciúmes 
por Paixão. Helena pega uma re- 
vista na banca e admira uma foto de 
Bruno. Renata se levanta à noite na 
casa de Tereza, pega uma garrafa de 
vodca e volta para seu quarto. Tere- 
za a surpreende no corredor e toma 
a garrafa de sua mão. Sandrinha fica 
aflita ao receber um telefonema de 
Benê contando que seu julgamento 
é no dia seguinte. 

Jorge vê o e-mail de Luciana, 
fica furioso e ó grosseiro com Su- 
zana. Paixão o recrimina e ele se 
desculpa. Miguel leva Renata para o 
hospital e pede a Ellen para refazer 

V  

os curativos da namorada. Marcos 
passa de lancha pelo píer, vê Dora e 
pensa em não parar para buscá-la. 
Marcos hesita em ficar com Dora, 
mas acaba cedendo, deixando-a 
feliz. 

Durante a palestra. Renata fica 
nervosa com o que ouve sobre seu 
distúrbio e vai embora. Miguel vai 
atrás e tenta confortá-la. Luciana 
pede para Bruno lhe mostrar a 
cidade de Petra. Helena decide ir 
junto e eles se divertem. Marcos 
decide voltar para o Rio de Janeiro. 
Bruno apresenta Helena e Luciana 
para Felipe. 

SBT 
VENDE-SE UM VEU 

DE NOIVA 

Marize tenta seduzir Gustavo, 

Contratado pela Band no 
último dia 17, o jornalista 
Marcelo Rezende ocupará as 
tardes da emissora com uma 
atração diferente de tudo que 
já apresentou anteriormente 
na tevê brasileira. 

Uma fonte de O Fuxico, 
que tem livre acesso aos 
corredores da emissora, 
descobriu que o novo pro- 
grama de Marcelo será ambi- 
entado num grande tribunal, 

com direito a acusações, juiz 
e defensores. 

Na atração, que ainda não 
tem nome e deve estrear na 
primeira quinzena de novem- 
bro, por volta das 15h, Mar- 
celo levará para a televisão 
os diversos sentimentos, 
como culpa, ira, ódio e indig- 
nação. 

Ainda segundo a fon- 
te, diariamente um caso 
diferente será abordado, e 

BAND BAND BAND 
^ <§> <*> BAND 

a BAND 

Márcio Resende nas tardes da Band 

telespectadores interes- 
sados poderão participar 
da atração, enviando casos 
através de cartas e e-mails. 

mas não tem sucesso. Ulisses e 
Klauss se encontram no bar de Barba. 
O alemão diz que foi enganado por 
Irani. Klauss diz que Cauã é um 
vigarista. Os dois começam a brigar. 
Marujo conta a Isabel e Josias que 
Cauã fez o teste de paternidade com 
Klauss e deu negativo. 

Rubens entrega a Gustavo a 
caixa do véu de noiva. Gustavo fica 
abalado. Homero entrega procuração 
do divórcio para Gustavo assinar. 

O rapaz fica pensativo, mas assina. 
Leonardo procura Jackie na oficina. 
Gustavo e Flávio voltam a conversar 
sobre o projeto na Ilha do Profeta. 

Joaquim aparece na oficina com 
uma flor para Jackie, diz que foi 
Leonardo que mandou. Irani procura 
a cigana Esmeralda. Homero mostra 
a Rubens as procurações do divórcio 
assinadas por Gustavo. Tia Cora en- 
tra na sala do empresário e rasga a 
procuração. 

Tia Cora diz que não vai per- 
mitir que o amor de Romeu e Julieta 
acabe. Ela diz a Rubens que ele 
não pode ser conivente com essa 
tramóia, pois Lady MacBeth e lago 
estão destruindo a maior história 
de amor de todos os tempos. Es- 
meralda tira as cartas da morte, do 
julgamento e do cavaleiro de copas 
para Irani. A cigana fala em metáfo- 
ras e a caiçara fica sem entender o 
significado. 
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Economia Internacional 

Brasil é vítima do próprio sucesso 

econômico, diz £FT' 

Em reportagem publicada 
na quarta-feira 21/10/09, o 

diário britânico Financial 

Times afirma que o Brasil é 

"vítima do seu próprio sucesso 

econômico" - razão pela qual 

anunciou a taxação de 2% 
sobre o capital estrangeiro. 

Em quatro artigos dedi- 

cados ao tema em quatro 

seções diferentes, o jornal 

aposta ainda, como outros, 

que a iniciativa deve ser 

pouco eficiente no objetivo 

de conter a apreciação do 

real frente ao dólar. "O prin- 

cipal objetivo do governo é 

combater a volatilidade", 
diz o FT. 

O artigo mais noti- 

cioso, que ganha espaço na 

primeira página, afirma que, 

"se o governo está tentando 

conter o avanço estável do 
real em relação a outras 

moedas com a taxa de 2%, 

muitos estão céticos quanto 
à hipótese de dar certo". 

E que, diante das boas per- 

spectivas para o país, a atração 
de capital externo tem crescido 
a paà^ua largue. "O Brasil se 
loinou vitima de ^ua própria 

resistência a crise", diz o cor- 

respondente do jornal em São 

Paulo. No momento em que 
grande parte do mundo ainda 

sofre com os efeitos crôni- 

cos da recessão, o país "deu 

os ombros" para a crise e está 

"voltando rapidamente para 
um forte crescimento", afirma 

o diário. 

Como explicou um analista, 
citado em uma segunda ma- 
téria, com a taxa o governo 

brasileiro "está lutando contra 
todo o mercado". "Todo mundo 

quer estar no Brasil neste 

momento", disse, ao jornal. 
Em dois outros artigos, mais 

Fonte: BBC Brasil 

analíticos, o FT avalia outras 

razões para a apreciação do 
real. O jornal diz que, se tiver 

sido unicamente por causa da 

riqueza gerada - rapidamente 
- pela alta das commodities, 

há razões para impor a taxa e 

tentar evitar a especulação fi- 

nanceira. 

"Por outro lado, se a 

força do real se dever à 

permanente mudança nos 
termos de comércio do 

Brasil, há pouco que o gov- 

erno possa fazer. Uma taxa 

de câmbio sobrevalorizada 

pode reduzir a competitivi- 

dade, mas a resposta a isso 

é mais produtividade. Pelo 

menos o real forte faz os 

brasileiros se sentirem mais 

ricos, um bônus político 

antes das eleições do ano 
que vera", diz o FT. 

Além disso, diz o jornal, 
a taxa que torna menos atra- 

tivo o capital de curto prazo 
também toma menor a saída de 

recursos à medida que a recu- 
peração econômica melhorar 
a atratividade de outras partes 

do mundo. Para o jornal, "esta 

ação preventiva é um sinal 

promissor do amadurecimento 

financeiro do Brasil". 

► Papo de Empreendedor 

Por Aron Rodrigo 

Hoje vamos contar a história de 

sucesso de um jovem empreendedor maranhense, 

Marcelo Grangeiro, que transformou em reali- 
dade seu sonho de ser dançarino com a criação 
da Companhia de Dança - reconhecida no Brasil 

e no Exterior - A Companhia de Dança Marcelo 

Grangeiro foi criada em 2002, e hoje possui 10 
dançarinos, que interpretam vários tipos de dança 

como samba de gafieira, salsa cubana, tango, bo- 
lero, dança moderna e contemporânea. "A propos- 

ta sempre foi transpor os limites do imaginável e 

fazer algo diferente do que já existia, sem perder 

as origens da dança de salão", conta Grangeiro, 

que tinha apenas 19 anos quando começou a ensi- 
nar os primeiros passos de dança para amigos. Ele 

Foto: Gilberto Freire 

lembra que, na época, dançava em uma banda de 

forró, mas deixou o grupo quando percebeu que 

as aulas seriam mais rentáveis. "Comecei a mon- 

tar coreografias do jeito que sabia, depois fiii me 

especializando, até criar a Companhia de Dança e 
o primeiro espetáculo Amor, Briga e Humor". 

Em 2004, Marcelo participou de vários 
cursos sobre empreendedorismo. "Os cursos mu- 
daram a minha vida pessoal e profissional, tanto 

que os negócios não pararam de crescer, a ponto 

de termos grande sucesso na Europa com as nos- 

sas danças típicas reinventadas", salienta. Para 

ele, os cursos ampliaram seus conhecimentos, 

tomou-o mais ousado, competitivo e o estimulou 
na busca constante por idéias inovadoras que sur- 

preendam o público com alegria, diversão, dança 
arte e cultura. 

A Companhia foi o destaque, em 2005, do 
3o Baile Show Minas/BH. No mesmo ano, durante 

a 3a Semana da Dança, também em Belo Horizon- 

te, ganharam os prêmios de melhor coreografia e 

coreógrafo. Atualmente, apresentam-se era todo o 

Brasil e em outros países, e realizam shows espe- 

ciais, como o realizado na fazendo do cantor ser- 

tanejo Daniel, em São Paulo. Além disso, o grupo 
dá aulas em Organizações Não-Governamentais 

(ONG's) e em entidades carentes. 

► Informe AIV1 
Armando Milhomem 

Aliados 
Nas ultimas eleições para o governo do Estado, o PSDB foi mero coadju- 
vante. Importante, é verdade, pois ao não se aliar a Roseana, a impediu de 
vencer já no primeiro turno possibilitando a vitória de Jackson Lago - mesmo 
o pedetista não apoiando o candidato tucano à presidência. Mas, agora a 
história é diferente. O partido está no comando dos dois mais importantes 
colégios eleitorais do Estado, estando portanto cacificado para apresentar a 
Jackson uma pesada fatura; Jackson, na tentativa de retornar ao comando 
do Estado aceita apoiar o candidato tucano ao planalto? E o PDT nacional, 
aliado ao Lulismo, permitirá que o seu candidato aqui no Estado, apóie os 
tucanos em nível nacional? Ou ainda, sendo os Brizolistas carne e unha com 
o PT nacional, e tudo levando a crer que os petistas estarão no palanque de 
Roseana, não poderão fazer um chapâo aqui no estado? PMDB, PT e PDT 
juntos. Por que não? 

Unimara 
A ainda senadora Roseana Sarney apresentou um projeto criando a Univer- 
sidade Federai do Vale do Tocantins, beleza. Só que esse projeto não saiu 
do papel. Agora como Governadora do Estado, com maioria na Assembléia, 
seria muito fácil para ela enviar e aprovar projeto criando a Universidade 
Estadual de Imperatriz. O campus da UEMA na cidade bem que poderia ser o 
ponto de partida desse projeto 

Nomeados 
Políticos da cidade e região aceitaram ser nomeados para cargos de faz de 
conta, com salários insignificantes. É a velha cultura de levar vantagem, sem 
considerarem que o desgaste é bem maior que o beneficio que estão rece- 
bendo. 

Futebol I 
O moribundo futebol do estado - em especial o da capital - foi protagonista 
de um dos maiores escândalos do esporte nacional/internacional do ano. A 
história começou no final do campeonato Estadual deste ano. quando o Moto 
foi rebaixado para a segunda divisão. Os Srs da federação, armaram o re- 
torno do clube à "elite" do nosso futebol já neste ano. Ocorre que o clube não 
teve competência para vencer seus adversários, teoricamente mais fracos, 
e chegou á ultima rodada precisando de ajuda, foi quando armaram a vitória 
do time pelo placar que lhe permitiria o retomo; porém seus adversários fiz- 
eram uma contra-armaçào e o Moto continua na segunda. Lamentável, todos 
saíram diminuídos do episódio: a federação e os quatro clubes envolvidos. 
Bem que a justiça desportiva poderia declarar sem vencedor a competição, 
com todos os envolvidos tendo que disputá-la no próximo ano. 

Futebol II 
Nós tricolores, já temos uma desculpa na ponta da língua para a iminente 
queda do time. O Rio não pode ficar de fora da segunda divisão, caso con- 
trário a competição não tem charme. 

Alça de mira 
O secretário do Meio-Ambiente Eneas Rocha virou saco de pancada de 
boa parte da chamada base aliada. São muitas (e sérias) as acusações que 
fazem ao moço. Além das criticas da tribuna, informações comprometedoras 
são vazadas numa visível campanha de desestabilização. 

Jomar 
O ex prefeito petista tem novo problema a atormentá-lo. Dessa vez. não é 
político. Jomar é acusado pelo Ministério Público no caso de sua malograda 
tentativa de ser empresário no Estado do Tocantins. O MP quer que Jomar e 
seus sócios na empreitada, devolvam aos cofres Públicos, algo em torno de 
Dezesseis milhões de reais 

Ossos do ofício 
O dirigente da cooperativa dos garimpeiros, Gessé Simao, por onde anda. 
leva consigo uma ostensiva equipe de segurança de impressionar; São três 
carros e cinco Homens para dar proteção ao líder dos mineradores. 

Táxi-lotação 
Tai uma tarefa ingrata para o pessoal da SETRAN. Impedir a circulação por 
determinação da Justiça dos Táxi lotaçào.Um serviço que caiu no gosto da 
população, assim como os moto-táxi 

Ousadia 
Se você perdeu o emprego e é ousado, pode ocupar um logradouro Público, e 
armar sua barraca. Ninguém vai incomodá-lo. Bancas de venda de alimentos 
estão por toda a cidade, sem passarem se quer por uma inspeção sanitária. 

Bagunça 
Por falar em ocupação desordenada dos espaços públicos, é triste o que 
acontece na Praça de Fátima. Durante o dia, é ocupada por Hippies e os 
pés inchados flanelinhas. que a toda hora, embalados pelo álcool, provocam 
brigas entre eles, à noite, o espaço se transforma numa grande Praça de 
alimentaçâo.Tem comida para tudo que é gosto. 

Adjuntos 
Além de receberem um bom contra-cheque no final do mês e estarem sempre 
em atrito com seus chefes hierárquicos, alguém sabe para que servem? 

Desgastes 
Vereadores dizem que o executivo não dá bola para seus projetos de indica- 
ção, causando mau estar junto às suas comunidades. Ledo engano Srs. O 
desgaste de V.Sas é pelo fato de não exercerem a função precípua para qual 
foram eleitos; fiscalizar o executivo, que deita e rola contando com a omissão 
dos Srs. 

Ocuparte 
O prédio onde funcionou a Biblioteca Municipal, palco de ruidosas manifesta- 
ções durante a administração lldon continua abandonado. Enquanto isso, o 
município paga aluguel do prédio onde funciona o arremedo de Biblioteca! 
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Governo lançará plano nacional de banda 

larga de R$ 10 bilhões 

Ministro das Comunicações, Hélio Costa 

O Brasil lançará no final de novem- 

bro um plano nacional de banda larga 

com necessidade de investimentos de 

R$ 10 bilhões, disse o Ministro das 

Comunicações, Hélio Costa, que de- 

fende parceria público-privada (PPP) 

para levar o projeto adiante. A men- 

salidade pode ser de R$ 9,90, segundo 

declarou o ministro. 

Costa disse ainda que o governo 

"neste momento não tem uma em- 

presa capaz de tocar um empreendi- 

mento desta magnitude", ao ser ques- 

tionado sobre a possível reativação da 

Telebrás para liderar a universalização 

da internet rápida no país. 

Para o ministro, o plano deve 

incluir incentivos fiscais, crédito do 

Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico Social (BNDES) e uso de 

infraestrutura de transmissão de dados 

do governo que está subaproveitada, 

entre outras coisas. 

O governo de São Paulo lançou na 

última semana um programa de banda 

larga popular com preço de R$ 29,90 

por mês. Para Costa, esse valor pode 

ser bom para o Estado, mas é alto se 

consideradas regiões mais pobres do 

país, como o Norte. 

"De repente se pode fazer banda 

larga por R$ 9,90", disse o ministro, 

destacando que o objetivo é que todo 

o Brasil tenha acesso veloz à web num 

prazo de até cinco anos. 

Mais da metade dos deputados 

e Senadores é favorável à atual 

legislação do aborto 

:: Da Agência Brasil 

Brasília - Mais da metade dos depu- 

tados e senadores é favorável à atual 

legislação do aborto, enquanto 1% de- 

fende modificações no texto. Por outro 

lado, 18% acreditam que a prática deve 

ser legalizada. Os dados constam da 

quinta pesquisa divulgada pelo Centro 

Feminista de Estudos e Assessoria (Cfe- 

mea), que ouviu a opinião de 321 dos 594 

parlamentares. O estudo foi realizado, 

nos últimos dois anos, com a intenção de 
descobrir o que os parlamentares pensa 

dos direitos das mulheres 

Segundo o estudo, 57% dos parla- 

mentares defendem o texto em vigor 

referente ao aborto. Além disso, 15% 

dos deputados e senadores são con- 

trários a qualquer forma de interrupção 

voluntária da gravidez, enquanto 8% 

preferiram não opinar. 

Ficou constatado no estudo que 38% 

dos entrevistados preferem legislar 

seguindo convicções religiosas. Para o 

Cfemea, a influência desses setores na 

definição de políticas públicas pode 

atrapalhar pois, a classe feminina tem 

sido oprimida por algumas doutrinas re- 

ligiosas associadas, muitas vezes, à for- 

mação machista, que impõem condições 

de subordinação e preconceitos. 

Artistas pressionam 

deputados a aprovar fim dos 

impostos para CDs e DVDs 

Brasília - Um grupo de artistas 

liderados por Raimundo Fagner e 

Pepeu Gomes visitou a Câmara para 

pressionar os deputados federais a 

aprovar uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC), que reduz 

custos da indústria de audiovisual. A 

proposta chamada de PEC da Música 

dá isenção de impostos para CDs e 
DVDs brasileiros produzidos na Zona 

Franca de Manaus. Se aprovada, o 

preço dos produtos deverá cair 25%. 

A proposta também barateia os 

ringtones [toques de telefones celu- 

lares] de músicas brasileiras. A pre- 

visão é que o download de música pelo 

telefone fique 30% mais barato. 
Segundo manifesto distribuído, a 

PEC da Música ainda irá contribuir 

para que músicos iniciantes vendam 
CDs e DVDs oficiais e saiam da in- 
formalidade. A proposta será incluída 

na Constituição no artigo 150, que dá 
imunidade tributária a livros, jornais, 

periódicos e ao papel destinado à sua 

impressão. 

A PEC deverá ser votada em 
primeiro turno hoje (21) à noite. Ainda 

precisa passar pelo segundo turno na 

Câmara dos Deputados e, se aprovada, 

segue para o Senado, onde também será 
analisada em dois turnos. E preciso que 

três quintos dos parlamentares de cada 
Casa aprovem a proposta para que seja 

promulgada pelas mesas da Câmara e 

do Senado e entre em vigor. 

População está menos 

confiante no Judiciário, 

aponta pesquisa da FGV 

SÂO PAULO - Em sua segunda edição, o índice de Confiança do 

Judiciário (ICJ), medido pela Escola de Direito da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), indicou uma piora no sentimento da população em rela- 

ção à atuação do Poder Judiciário brasileiro. Numa escala que vai de 

0 a 10, as instituições que compõem este segmento social receberam 

5,6 pontos, no terceiro trimestre, contra uma avaliação no trimestre 

anterior de 5,9 pontos (queda de 5%). 

A sondagem foi feita com 1.616 entrevistados de sete regiões 

metropolitanas do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Recife. Salvador, Brasília, e Porto Alegre). Os dados mostram, princi- 

palmente, que o público considera o andamento dos processos muito 

demorado e a abertura de ações muito cara, destaca o professor da 

Universidade de São Paulo (USP), Rodrigo De Losso, um dos elabo- 

radores do trabalho. 

-A população desconfia bastante do Judiciário brasileiro em várias 

dimensões entre elas uma bem objetiva refere-se ao custo e tempo 

de tramitação do processo, custo de entrada na Justiça e também 

acesso ao Judiciário de alguma forma. Além disso, tem uma percep- 

ção de imparcialidade, de honestidade, capacidade de resolução de 

conflitos bastante questionáveis - diz. 
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► Edmilson SanchesJ= 

"O livro é um diamante de papel. Um livro é para sempre. " 
EDMILSON SANCHES, em "Fazer Livros" (obra inédita) 

B Ler é desenvolver 

Monteiro Lobato é autor de uma frase que todos repetem: 
"Um país se faz com homens e livros". 

O que aquele bom paulista quis dizer é que é indispensável 
uma sólida base de conhecimento, de informação, de educação, 
de cultura em qualquer sociedade que pretenda evoluir. E que, 
para isso, o livro é um dos melhores, um dos mais antigos 
e um dos mais charmosos suportes para a documentação e 
veiculação desses conteúdos. 

Conhecimento é desenvolvimento. Desenvolvimento é 
conhecimento. Desenvolvimento é um estágio de cabeça, de 
mente. Uma comunidade desenvolvida é uma comunidade 
que valoriza conhecimento, cultura, informação, arte. Por 
enquanto, muitas comunidades ainda não passaram do bucho, 
do bolso. 

A França é desenvolvida. É um dos sete países grandes 
— o tal G-7. Mas a França é menor do que a Bahia e é pelo 
menos 15 vezes menor do que o Brasil. Na França se fala, 
claro, francês, um idioma que perdeu o status de língua 
diplomática para o inglês e, diferentemente do inglês, não é 
tão falado no mundo — fala-se acolá no Haiti, ali em uma das 
Guianas, mais em cima, numa parte do Canadá, em algum 
cantão da Suíça, em Marrocos, Madagascar, Maurício, uma 
parte da Bélgica e outra do Canadá, no Togo, país do oeste da 
África, e outros poucos lugares. 

Entretanto, pequena no território, sem maior expansão 
lingüística (pelo menos se considerada a "invasão" do inglês), 
a França é um país que se impõe, e se impõe, primeiro, 
pela força de sua cultura, de seus filhos que aderiram ao 
conhecimento, que valorizam a informação, a arte, a educação. 
Quinze vezes menor do que o Brasil, em território, e é 15 vezes 
maior como destino turístico: recebe mais de 75 milhões de 
estrangeiros por ano — o Brasil, cinco milhões, menos até 
do que os 7,5 milhões que visitam anualmente a Torre Eiffel, 
um dos diversos monumentos e locais de visitação turística da 
França. A pequena República Francesa (nome oficial do país) 
desperta muito mais interesse do que o grande e belíssimo 
Brasil, o país-gigante da América Latina. E o que as pessoas 
vão ver na França? Cultura. Ciência. Tecnologia. O poder 
conservador (da identidade) e transformador (da realidade) de 
um povo através do conhecimento, do saber, da cultura. 

Há mais de 150 anos a França é o mais visitado dos países 
europeus. Mais: a França é o maior exportador de idéias e 
conceitos do mundo ocidental. Que força!.., Que cultural... 
Enquanto no Brasil lêem-se menos de cinco livros por pessoa 
ao ano — e alguns desses livros são didáticos, portanto, 
obrigatórios —, na França lêem-se 11 livros por pessoa ao 
ano. Quanta diferença!... Sem falar nas outras "diferenças" 
dos livros que se lê alhures e aqui: volume ("grossura") do 
livro, a qualidade do conteúdo ("assunto"), se as letras são 
grandes ou pequenas, se tem ilustrações, preço... 

Comunidades que lêem são comunidades desenvolvidas. 
De há muito que indústrias, chaminés, fumaça, deixaram 
de ser símbolo de desenvolvimento. Se antes se falava no 
desenvolvimento de indústrias a ordem hoje é a indústria do 
desenvolvimento, e esta passa tanto por uma ou outra indústria- 
âncora, ou por nenhuma, quanto por cidades onde se explore 
sadiamente o turismo, o artesanato, o patrimônio histórico, o 
meio ambiente, os equipamentos culturais (teatros, cinemas, 
feiras etc.). Porque desenvolvimento é sinônimo de qualidade 
de vida. E qualidade de vida não é só ter emprego e salário, se 
isso não se converte em oportunidades para enriquecer o ser 
humano por dentro. Uma coisa é uma cidade industrial, outra 
é uma boa cidade. Repita-se: uma coisa é o desenvolvimento 
de indústrias, outra é a indústria do desenvolvimento. 

"Nações desenvolvidas — escreveu Otaviano de Fiore — 
são nações de leitores". Na segunda metade da década de 
1990, foi instalado em Imperatriz, no sul do Maranhão, o Comitê 
local do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o PROLER, 
do qual fui palestrante oficial. Meia dúzia de pessoas (eu entre 
elas), em articulação com os governos Federal, Estadual e 
Municipal tentou fazer o milagre da multiplicação dos pães 
verbais. Não foi fácil, e não se trata daquela história surrada 
de que "nada é fácil; se fosse, todos fariam". Não é isso. É 
que se constata uma disfarçada má-vontade em cidades com 

Denúncia 

I 

Tribunal de Justiça recebe denúncia 

contra prefeito de Carolina 

A 3a Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça, em sessão 
na segunda-feira, 19, recebeu 
denúncia contra o prefeito de 
Carolina, João Alberto Martins 
Silva. 

Ele foi denunciado pelo 
Ministério Público estadual, 
que o acusou de ter firmado 
contratos de prestação de 
serviços e efetuado compras de 
materiais de forma fragmenta- 
da, em 1998, sem a observân- 
cia das regras estabelecidas na 
lei vigente. 

O MP informou que as 
contas apresentadas pelo pre- 
feito, referentes ao exercício 
financeiro de 1998, foram 
desaprovadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) 
em razão de irregularidades 
como ausência de processos 
de licitação e fragmentação 
de despesas, com o intuito de 
evitar procedimento licitatório 
para a aquisição de bens e 
serviços. 

Indícios de autoria - O 
relator da denúncia, desem- 
bargador José Ribamar Fróz 
Sobrinho, rejeitou as alegações 
levantadas pelo prefeito em 
sua defesa e considerou que 
no processo há indícios sufi- 
cientes de autoria e materiali- 
dade do delito. Acompanharam 
seu voto os desembargadores 
Joaquim Figueiredo e Lourival 
Serejo. 

De acordo com Fróz So- 

brinho, estariam demonstra- 
das várias irregularidades em 
contratos firmados e compras 
feitas pela Prefeitura de Caro- 
lina, no ano de 1998. 

O magistrado entendeu 
cabível o recebimento da 
denúncia para apurar a ocor- 
rência ou não das práticas 
delitivas sustentadas pelo 
MPE. O voto do relator foi de 
acordo com o parecer da Pro- 
curadoria Geral de Justiça. 

Carolina - MA 

história como a de Imperatriz 
por tudo quanto diga respeito a 
valores e símbolos de cultura, 
conhecimento e informação. 
(A propósito, o comitê do 
PROLER parece que acabou; 
há muito não se tem notícia 
pública e publicada de qualquer 
ação dele. Novidade... Nos idos 
daquela década, para certos 
governantes, leitura era verniz 
de retórica elíptica e etílica. O 
negócio era a dependência, 
não a competência.) 

Reflexo e disso e de otras 
cositas más: Em Imperatriz, por 
enquanto, livraria e biblioteca 
pública não são substantivos 
plurais. Em uma ação ou inação 
de deixar pasmo o mundo 
civilizado, levou-se à "extinção" 
a única biblioteca municipal. 
Enquanto isso, as livrarias 
imperatrizenses, as livrarias 
de interesse geral, se foram 
fechando, persistindo apenas 
uma, além de um sebo (livros 
usados) e algumas pequenas 
livrarias universitárias, além 
de outras do gênero, que são 
também papelarias e vendem 
uns ou outros livros didáticos e 
paradidáticos. 

E assim Ia nave va... 
Embora tenhamos em 
Imperatriz dezenas de milhares 
de estudantes e professores, 
milhareseprofissionaisliberaise 
outros profissionais de razoável 
poder aquisitivo, o volume 
de vendas livreiras não é dos 
mais gratificantes. Ocupação 

de assentos, no cinema, só 
com alguns blockbusters norte- 
americanos. Teatro, Deus me 
livre e guarde! Sobrevive por 
insistência de um e outro grupo 
de meia dúzia de vontadosos 
(outros diriam "loucos"). 
Lançamento de livros: quase 
ninguém. Assinaturas de jornal, 
mínimas. Leitura de jornais, 
mínima. Discussão do que se lê 
nos jornais, mais mínima ainda. 
Resposta (escrever) aos jornais 
sobre o que se lê neles — nula, 
nada, nihil. Palestras e debates: 
nem metade da quantidade de 
cadeiras — exceto quando 
voltados para estudantes que 
devam assinar no final a lista 
de "chamada", nas mãos de 
professores e diretores, ou, 
pior, quando movido pelo 
interesse no sorteio de brindes 
a ser realizado no final. Não é 
nada meritório ter um público 
mantido na cadeira a esse 
preço. 

Para os que, cínicos, 
apregoam que é a struggle for 
life, a luta pela sobrevivência, 
vale a pena lembrar que seres 
humanos não são elementos 
da natureza que aqui estão 
apenas para sobreviver. Estão 
aqui para iluminar-se. Porque, 
em termos de sobrevivência 
mesmo, porcos, baratas e 
amebas são seres vivos muito 
mais competentes do que nós. 
Não somos um tubo, com um 
buraco por onde deve entrar 
comida e outro, por onde o que 

restar deve sair. Não temos cem 
bilhões de células cerebrais e a 
potencialidade de cem trilhões 
de conexões interneuronais 
para isso. Não somos tubos, 
não somos porcos, não somos 
baratas, não somos amebas — 
somos pessoas, gente, seres 
humanos... E ser humano é 
a razão — humana — de a 
gente ser. E de estarmos aqui. 

Há quem pense o contrário. 
Há quem haja ao contrário. Há 
quem faça tudo para apenas 
acumular, como o mulo que leva 
fardos à costa - diferentemente 
de conhecimento, de cultura, de 
informação, os quais, quanto 
mais dividimos com os outros, 
mais se multiplicam em nós. 

Ao término deste artigo, far- 
se-ão em algumas pessoas 
sorrisos de mofa explícitos ou 
interiores. A opção de certos 
seres humanos pela ignorância, 
pela irracionalidade não é 
algo incomum. Resta saber 
se porcos e baratas gostarão 
da concorrência. No mínimo, 
estranharão a companhia. Más 
companhias. 

Sem conhecimento não há 
desenvolvimento. Vá/venha ao 
Salão do Livro de imperatriz. 
Leia. Leia muito. Leia sempre. 
Faça um coquetel de livros. 
Tenha um pileque de jornais. 
Tome um porre de leitura. 

Pois a ressaca será sempre 
informação, conhecimento. 
Desenvolvimento. 

(EDMILSON SANCHES) 

CHAME O CORREIO DE IMPERATRIZ: 
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Café Literário 

Vivamos as diferenças, sem preconceitos! 

Por: Ivan Lima de Azevedo 

Lília Diniz - artista 
liliadinizpoeta@gmail.com 
www.liliadiniz.zip.net 

Quem acompanha a história 
do teatro, ou quem faz teatro pelo 
Brasil, já percebeu que o precon- 
ceito de achar que teatro é coisa de 
veado, prostituta e drogado vem a 
cada dia mais se distanciando da 
realidade dos artistas. Somente 
as cabeças mais retrógradas não 
conseguiram ultrapassar a faixa 
da homofobia e se prendem a esse 
discurso, dizendo inclusive que o 
preconceito é da sociedade, como 
forma de esconder suas dificul- 
dades individuais em lidar com as 
diferenças. 

No teatro grego mulheres 
não subiam ao palco, isso den- 
tro de um contexto machista no 
qual a mulher era subjugada a 
uma condição de inferioridade, e 
isto durou muito tempo, logo, as 
primeiras que ousaram subir ao 
palco eram discriminadas e con- 
sideradas prostitutas. Os negros 
até hoje são poucos nos elencos 
de novelas, e quando o são, estão 
na classe dos empregados, mar- 
ginais ou escravos. 

Cada vez mais cresce o núme- 
ro de cursos superiores em Teatro, 
e cada vez mais, os cursos são 
procurados para formação profis- 
sional, até mesmo como forma 
ascensão social, fama e glamour. 
Em Imperatriz, por exemplos te- 
mos uma turma de teatro na Ufma 
- Universidade Federal do Mara- 
nhão, no curso de licenciatura. 

O Teatro Ferreira Gullar já 
foi palco de grandes montagens 
protagonizadas por homossexuais 
de grande competência. Hoje 
depois de muita dificuldade, que 
tem bancado a produção de espe- 
táculos e casa lotada é justamente 
um grupo de atores que nunca es- 
conderam sua orientação sexual. 
Profissionais ou não. Bons atores 
ou não. Teatro escracho! É o que 
eles se propõem a fazer e tem 
feito muito bem, afinal é casa 
lotada sempre. E bem ou mal são 

eles que têm levado as pessoas ao 
teatro. E quem disse que o teatro 
tem que ser sempre reflexivo? 
Sério? Pedagógico? Cult? A arte 
é fruto da sociedade que a pro- 
duz. Então aonde andam mesmo 
os atores que se propõem fazer 
diferente? Façamos e cultivemos 
nosso público. Façamos e ocupe- 
mos também o teatro, as ruas, as 
praças e as escolas. Tem espaço 
para todos. Espaço para "Um dia 
de Maria" e "Zorra Total". Isso 
é graças a diversidade cultural, 
ideológica, religiosa e tantas 
outras. 
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É bem verdade que o teatro, 
no mundo inteiro, sempre contou 
com um número expressivo de 
homossexuais, aliás, a arte como 
um todo pelo seu caráter liber- 
tário, tem grandes representantes 
homossexuais ou bissexuais, 
ícones internacionais que tem 
mérito cultural inquestionável 
como Ney Matogrosso, Miguel 
Falabella, Jorge Fernando, 
Martheus Narschtegale, Cazuza, 
Ana Carolina, Fred Mercury 
dentre outros. 

Eles são grandes expressões 
da diversidade, mas especial- 
mente fruto da coragem de quem 
não se rende a repressão e às 
retaliações perversas dos poucos 
que ousam querer limá-los da so- 
ciedade. Felizmente já temos leis 
que punem algumas discrimina- 
ções entendidas, como violência, 
e tem surtido efeito no Brasil. 
Homofobia é crime! Racismo é 

crime! Preconceito é ignorância! 
Não é a orientação sexual que 

determina o discurso, a dignidade 
ou o valor do profissional. To- 
dos independente da orientação 
sexual, estão sujeitos a equívocos 
e o que permite a qualidade profis- 
sional é a persistência, o estudo e 
autocrítica. 

Aproxima-se a Conferência 
Municipal de Cultura de Im- 
peratriz e Açailândia, e um dos 
temas a serem abordados é a di- 
versidade, e diversidade passa 
essencialmente por tolerância às 
diferenças, todas as diferenças. 
E é de fundamental importância 
que homens e mulheres artistas 
ou não, negros, índios, ciganos 
e homossexuais participem para 
discutirmos políticas públicas de 
enfrentamento a toda forma de dis- 
criminação e entendermos a cultu- 
ra como direito, de acordo com a 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, reafirmando seu com- 
promisso com a plena realização 
dos direitos humanos e das liber- 
dades fundamentais e em outros 
instrumentos universalmente re- 
conhecidos, como os dois Pactos 
Internacionais de 1966 relativos 
respectivamente, aos direitos civis 
e políticos e aos direitos econômi- 
cos, sociais e culturais. 

Ou ainda de acordo com a 
Declaração Universal Sobre a Di- 
versidade Cultural, ratificada pelo 
Brasil em 2007, que nos orienta 
dizendo que "a defesa da diver- 
sidade cultural é um imperativo 
ético, inseparável do respeito à 
dignidade humana. Ela implica 
o compromisso de respeitar os 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais, em particular os 
direitos das pessoas que pertencem 
a minorias e os dos povos autóc- 
tones. Ninguém pode invocar a 
diversidade cultural para violar os 
direitos humanos garantidos pelo 
direito internacional, nem para 
limitar seu alcance". 

Pensando deste modo, podem- 
os de modo solidário reconhecer 
na diversidade e no desenvolvi- 
mento dos intercâmbios culturais, 
entendendo que a "diversidade 
cultural é, para o gênero humano, 
tão necessária como a diversidade 
biológica para a natureza". 

Curso de Jornalismo 

da UFMA realiza 

projeto ComCultura 

William Castro (Ascom/Ufma-Imperatriz) 

Realizado na última quinta-fei- 
ra, dia 22 de outubro, o lançamento 

do Projeto ComCultura no Campus 
de Imperatriz. O evento teve uma 

programação cultural com artistas 

locais, atividades e apresentações. 
O projeto ComCultura é uma 

iniciativa da Coordenação curso 

de Comunicação Social - Habilita- 
ção Jornalismo, sob a coordenação 
da professora Letícia Cardoso. O 
projeto visa movimentar cultural e 
artisticamente a universidade, uti- 

lizando o espaço do Campus como 
espaço público efetivamente, com 

a presença de artistas locais, pro- 
dutores, cantores e músicos em 
geral. Segundo Letícia Cardoso, 
"o ComCultura é uma forma da 
universidade se aproximar da so- 

ciedade civil, por meio da arte, 
usando o campus como lugar de 

produção cultural". A pàrtir do 
lançamento, todos os meses serão 
promovidas atividades culturais e 
artísticas na universidade, assim 
como debates, oficinas e palestras 
baseados em um calendário regu- 
lar do projeto, para que a sociedade 
participe da programação realizada 
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Professora Leticia Cardoso 
coordena o ComCultura 

pelo Comcultura. 
O lançamento teve a participa- 

ção do grupo Kizomba, e todos os 
artistas locais interessados podem 
colaborar com o projeto. 

> Espaço Gospel 

:: UCRÂNIA: Igreja é atacada e incendiada; pastor 

PEDE ORAÇÃO 

O pastor da igreja Calvary Chapei Kaharlyk, ao sul de 
Kiev, Ucrânia, agradece a Deus por sua proteção, depois 
que o templo da igreja, onde ele mora com sua família, foi 
atingido por explosivos lançados por nacionalistas. 

Nas primeiras horas do dia 14 de outubro, os vândalos 
picharam na parede da igreja "Fora com as seitas!" e "ÍÓÍ", 
uma sigla para um movimento nacionalista ucraniano. 

O pastor Wayne Zschech relembra os eventos em seu 
blog: "Por volta das 4 da manhã, depois de despedaça- 
rem a janela com uma pedra, os incendiários atiraram um 
Coquetel Molotov (arma química) na sala das crianças de 
nossa igreja". 

"Não tínhamos notado o ataque até as 7h, quando 
minha esposa Olya acordou com o cheiro da fumaça." 

O pastor Wayne diz que eles só descobriram o local do 
início do fogo após a chegada da brigada de incêndio. 

"Depois que o fogo foi extinto, passamos um longo tem- 
po com os fiscais da milícia responsáveis por investigar os 
crimes, realizar interrogatórios e escrever relatórios. Mais 
tarde, o chefe de polícia da região de Kaharlyk foi pessoal- 
mente para ter uma visão melhor da situação. Ele disse 
que esse tipo de coisa nunca havia acontecido na cidade 
com um grupo em particular." 

"Louvado seja o Senhor por sua proteção. O dano 
causado pelo fogo e pela água foi relativamente pequeno. 
Ainda bem que não havíamos comprado a mobília pela 
qual estávamos orando, para o ministério infantil. Houve 
alguns estragos no porão, onde estão os computadores, 
causados pela água. Não calculamos o tamanho do pre- 
juízo ainda." 

"Deus é tão bom. Poderia ter sido muito pior. Nos 
ataques anteriores, apenas as janelas foram quebradas. 
No entanto, esse ato de violência foi muito sério. Foi plane- 
jado para destruir nosso templo. Seis pessoas dormiam no 
prédio na hora do ataque." 

"Nikita, nosso filho de três semanas, estava dormindo 
ao lado de uma janela. O crime também poderia ser clas- 
sificado como tentativa de homicídio, pois poderíamos ter 
morrido por inalar a fumaça." 

O pastor Wayne Zschech pede para que os cristãos em 
todo o mundo orem para que Deus seja glorificado nessa 
situação. "Oramos para que o Senhor leve as pessoas à 
salvação e que Ele fortaleça seu Corpo. Nos alegramos 
em termos sido achados dignos de sofrer por causa do 
Senhor e pelo bem do evangelho." 

Fonte; Missão Portas Abertas 

:: A BÍBLIA PARA TODOS: Robô inicia 

TRANSCRIÇÃO DO NOVO TESTAMENTO 

Abre esta Terça-feira em Lisboa, 
no Museu das Comunicações, a 
exposição multimédia "A Bíblia 
para Todos", que tem como princi- 
pal elemento um robô que tran- 
screverá o Novo Testamento, evo- 
cando a tarefa executada pelos 
monges copistas da Idade Média. 
Durante nove semanas, 24 horas 
por dia, o dispositivo proveniente 
da Alemanha reproduzirá os livros 

correspondentes à segunda parte da Bíblia, utilizando a le- 
tra do primeiro livro impresso por Gutenberg, precisamente 
a Sagrada Escritura. 
A cópia corresponderá à mais recente versão do texto 
bíblico, denominada "A Bíblia para Todos", primeira edição 
literária da Sagrada Escritura publicada em Portugal, e que, 
por esse motivo, se distingue por não indicar os capítulos 
e os versículos. 
Além do robô, a exposição mostra pela primeira vez uma 
Bíblia manuscrita por cerca de cem mil pessoas em Portu- 
gal, uma réplica da prensa de Gutenberg, duas apresenta- 
ções multimédia, uma colecção de objectos com os vários 
suportes da mensagem bíblica, desde a tradição oral à era 
digital, e um scriptorium moderno, onde os visitantes po- 
dem juntar a sua caligrafia à Bíblia Manuscrita. 
A mostra, que pode ser visitada até 21 de Dezembro, as- 
sinala os 200 anos da primeira distribuição de bíblias em 
Portugal pela Sociedade Bíblica. 

Fonte: Agência Ecclesia 

:: EVENTO: 3o Seminário com Famílias 

Data: Dias 24 e 25 de Outubro 
Hora: 19:00 
Tema: Edificando a Família e suas finanças com a Palavra 
de Deus 
Local: Templo Central da Assembléia de Deus de Imper- 
atriz, na Rua Gonçalves dias, 656 - Centro 

Esse espaço estará disponível para divulgar o evento de 
sua Igreja ou comunidade cristã. Entre em contato conosco: 
deurilene@hotmail.com ou (99) 8812-6407/ 8139-1305 

«V 
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Professores repudiam a ausência do Vale Cultural 

Nayane Cristina, especial para o Correio de Imperatriz. 

«ííiimp 

A organização do T Sa- 

limp solicitou ao governo 

do Estado do Maranhão que 

disponibilizasse um vale 

cultural, para os professores 

da rede estadual utilizarem 

durante o evento. O vale 

seria de cem reais para cada 

nomeação do professor e 

funcionaria como um cartão 

magnético. 

A iniciativa foi do gestor 

regional de Educação do 

Governo do Estado Ago- 

stinho Noleto um dos orga- 

nizadores do Salão do livro. 

Mas, o Governo Roseana, 

apesar de prometer dar o 

incentivo, não o disponibi- 

lizou. 

O Sindicato dos Trabalha- 

dores em Educação Básica 

das Redes Públicas Estadual 

e Municipal do Maranhão - 

Sinproesemma, repudiou a 

atitude do governo de não 

conceder o vale cultural. 

Para Raimundo Nonato 

Batista da Silva, coordena- 

dor do sindicato, o vale iria 

beneficiar tanto os leitores 

como os expositores. "Não é 

interesse do governo ajudar 

a educação no Maranhão", 

afirma Silva. 

O professor de história 

Stenio da Silva criou grande 

expectativa com o vale já 

que em função da data do 

evento ele e outros colegas 

da profissão se encontravam 

sem dinheiro para a compra 

de livros. E também o caso 

do professor Lídio Louzeiro, 

que a três dias do término do 

evento ainda não tinha visi- 

tado o Salão do livro. "Seria 

um momento do professor 

montar a sua biblioteca", 

disse. 

Os professores esperam 

contar com o vale cultural 

na próxima edição do Salão 

do Livro, mas sugerem que 

a data do evento deveria 

coincidir com o pagamento 

dos salários. E ainda que as 

editoras deveriam ter um ca- 

dastro dos educadores para 

esses receberem um des- 

conto na compra dos livros, 

afinal o professor ajuda na 

divulgação dos livros em 

sala de aula. 

Expositores do 7° Salão do Livro de 

Imperatriz reclamam das vendas 

Thays Assunção, especial para o Correio de Imperatriz 

José Arteiro, vários motivos 

contribuem para a baixa venda 

de livros no Salimp. Um desses 

motivos é o período. "Estamos 

no meio do mês, ninguém tem 

dinheiro" - ressaltou. 

No entanto, os exposi- 

tores ainda se esforçam para 

aquecer as vendas do Salimp. 

Alguns estandes oferecem des- 

conto independente da forma 

de pagamento. E a Academia 

Imperatrizense de letras lançou 

nar quarta-feira, 22, uma cam- 

panha para aumentar as vendas 

de livros. A cada vinte reais em 

livros, a pessoa ganha um cu- 

pom para participar do sorteio 

no encerramento do Salimp. Os 

prêmios oferecidos são: passa- 

gens aéreas de ida e volta para 

São Luís e hospedagem, três 

Enciclopédias de Imperatriz, 

e uma Enciclopédia Barsa. 

"Essa foi a melhor forma que 

encontramos para resolver o 

problema das vendas" - afir- 

mou Edna Ventura, integrante 

da comissão organizadora do 

Salimp. 

' 

m. 

As vendas estão fracas. Essa 

é a avaliação feita pelos ex- 

positores do 7o Salão do Livro 

de Imperatriz - Salimp. Eles 

tinham a expectativa de vender 

todos os livros que trouxeram 

para o evento, mas o público 

apenas olha e não compra os 

livros. "As pessoas vem mais 

para passear. A feira é uma for- 

ma de entretenimento, como se 

fosse um domingo no parque" 

- declarou Vanda Freire, divul- 

gadora da Cortez Editora. 

O proprietário da Livraria 

Athenas, José Arteiro Muniz, 

também afirma que as vendas 

estão abaixo do esperado. Ele 

considera que a possível carta 

de crédito dos professorés da 

rede estadual poderia melhorar 

a feira, mas não a salvaria. 

Quando questionados sobre 

os motivos da pouca venda de 

livros, alguns expositores justi- 

ficam como sendo uma questão 

cultural. "Aqui não tem incen- 

tivo para leitura. Em cidades 

mais desenvolvidas como São 

Paulo há um maior incentivo 

para a leitura" - disse a divul- 

gadora Vanda Freire. Já para 

Perguntado pela reportagem o que levou ao cancela- 

mento do vale cultural, o gestor regional Agostinho Noleto 

preferiu não se manifestar. Disse que somente o secretário 

de estado de Educação poderia dar a informação. O Cor- 

reio de Imperatriz soube através de Noleto que o secretário 

de educação estaria em Imperatriz na sexta-feira, mas não 

conseguiu contato com ele. 

% 

Arena Infantil é sucesso 

entre as crianças 

Rodrigo Reis, especial para o Correio de Imperatriz 

Um espaço criado para a vivência das brincadeiras e 

aprendizado da leitura por meio de estórias faz sucesso en- 

tre as crianças. Trata-se da arena infantil do Salão do Livro 

de Imperatriz. 

Durante manhã, tarde e noite a Arena Infantil funciona 

com atividades recreativas, leitura de poesias, conversa com 

escritores e apresentações teatrais. As crianças aprovaram 

a idéia. "É muito legal, divertido, engraçado e aprendemos 

muitas estórias" disseram as crianças Milena Sousa, Karina 

Lorrane e Andressa Conceição da Escola Dom Pedro II. 

A interação das crianças com o mundo da leitura entu- 

siasmou os adultos e organizadores. "Eu fico emocionada 

quando vejo a alegria de cada menino e menina, esses mo- 

mentos vão ficar marcados na vida deles" fala Elizângela 

Ferreira, diretora de escola. A palhaça Jô Santos comple- 

menta, "É muito prazeroso fazer recreação com as crianças, 

sou professora, e isto é uma forma divertida de educar". 

Além da Arena Infantil, o Salão do Livro possui corredor 

especial com exposição de vários livros infantis. 

jí 

Arena infantil do Salão do Livro de Imperatriz 

CHAME O CORREIO DE IMPERATRIZ: (99) 3525 5929 - jornalismo@correiodeimperatriz.com.br 
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Adriano se incomoda com 

jejum de apenas dois jogos: 

'Estou com raiva já' 

;* 

Ameaçado por Diego Tardelli e Alecsandro, 

Imperador espera terminar o ano à frente de Galo 

e Inter na tabela e na lista de goleadores do Brasileiro. 

Sua preocupação em fazer 

gol no próximo domingo, no 
clássico contra o Botafogo, 

no Engenhão, não é só pela 
aproximação dos rivais na 

artilharia, mas também para 

quebrar um pequeno jejum que 

já o incomoda. Seu último gol 

foi contra o Fluminense, no 

começo do mês. De lá para cá, 

o atacante disputou um jogo 

pela seleção brasileira, con- 

tra a Venezuela, e enfrentou o 

Palmeiras. Ou seja, são apenas 

dois jogos sem marcar, já que 

ele não enfrentou Vitória e São 

Paulo. Mas, para ele, parece 

que o tempo é maior. 

- São alguns jogos sem 

fazer gol e estou com raiva já 

- brincou Adriano. 

Ele considera a disputa sa- 

dia e fará de tudo para abrir 
vantagem. 

- Se continuar no mes- 

mo ritmo, é possível. Con- 

heço o Diego Tardelli, que 

é um amigo. Mas não venho 
buscando muito isso. Espero 

ser artilheiro, mas é conse- 

qüência. Estou ali para fazer 

essa função - afirmou o ata- 

cante. 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS 

I Investimento da Suzano 

no nordeste será revisto 

SÃO PAULO - A Suzano Papel 
e Celulose informou hoje que os I 
números relativos aos investimentos 
em duas unidades de produção no 

Nordeste serão revistos, devido à 
atual situação econômica mundial e 
à recente oscilação cambial. 

O investimento inicial nas uni- 

dades do Maranhão e do Piauí - pro- 
gramadas para iniciar as atividades 
em 2013 e 2014, respectivamente 
- seria de US$ 1,8 bilhão para a área 
industrial e US$ 500 milhões para a 
base florestal. 

André Dorf, diretor de relações 
com investidores da Suzano, não 
adiantou o reajuste, mas afirmou 
que será divulgado ainda neste 
ano. Além disso, ele destacou que 
a reavaliação será feita porque os 
aportes foram realizados em junho, 
antes da crise financeira. 

ICemar inaugura nova 

subestação de energia 

«il| 
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nauguração 

A Cemar inaugurou, no Municí- 
pio de Turiaçu, localizado a cerca de 
500 km da capital. São Luis, mais 
uma subestação. O evento foi na 
semana passada. A subestação vai 
beneficiar cerca de 35 mil pessoas. 
Com um investimento de cerca de 
3 milhões e meio de reais, o inves- 
timento vai promover a melhoria na 
qualidade de atendimento à região, 
antes atendida pela subestação de 
Governador Nunes Freire. Os in- 
vestimentos da Subestação Turiaçu 
e a linha de distribuição 34,5 KV - 
Governador Nunes Freire/Turiaçu 

de mais uma subestação da CEMAR 

são obras de reforço do Programa 
Luz Para Todos, efetivaas pela 
CEMAR. A potência instalada na 
Subestação de Turiaçu é de 6,25 
MVA e será atendida através de 
uma nova Linha de Distribuição de 
34,5 kV. proveniente da subestação 
de Governador Nunes Freire. 

Durante a programação orga- 
nizada pela CEMAR foi realizada 
uma apresentação institucional. 
O gerente de comunicação da 
Companhia, Luiz Carlos Cardoso, 
falou sobre os investimentos re- 
alizados pela empresa nos últimos 

cinco anos. Em seguida, todos se 
deslocaram até a subestação, onde 
aconteceu a solenidade de inaugu- 
ração. 

Além de vários clientes, 
lideranças empresariais e comu- 
nitárias do município, estiveram 
presentes no evento o prefeito do 
município, Raimundo Nonato Costa, 
o secretário estadual de ciência e 
tecnologia, Waldir Maranhão, e o 
deputado estadual Hélio Viana. A 
recepção da solenidade ficou por 
conta do Coordenador Comercial da 
CEMAR em Pinheiro, Jorge Castro, 
pelo engenheiro Francisco Campos 
e pelo Gerente de Comunicação 
Corporativa, Luiz Cardoso. 

"Temos disponibilidade de 
energia. Agora vamos lutar para 
levar energia para as ilhas do 
município", destacou o prefeito de 
Turiaçu, Raimundo Nonato. Ele res- 
saltou ainda que além de melhora 
a qualidade de energia, a subesta 
ção no município garante também 
possibilidade de atração de novos 
investimentos para região. 

"Essa obra confirma o com 
promisso e o empenho da CEMAR 
em atender às necessidades de 
seus clientes, contribuindo para 
desenvolvimento e o crescimento 
econômico da região e garantindo 
uma distribuição de energia elé 
trica de qualidade, que é o maio 
objetivo da CEMAR", afirmou 
Vice-Presidente de Operações d 
CEMAR, Augusto Miranda. 

Adriano tem 15 gois no Brasiieirao 

McLaren quer Button 

ao lado de Hamilton 

Patrocinador garante condições de 

pagar alto salário ao atual campeão 

McLaren, mas a 
escuderia ainda 

não contratou um 
segundo piloto. 

Qualquer 

time gostaria de 
ter dois campeões 
mundiais - disse 
a fonte ligada ao 
patrocinador. 

Jenson Button 

ainda não tem 
contrato assinado 
para disputar a 
temporada de 
2010, e tudo indi- 

ca que a McLaren, 
com mais recur- 
sos financeiros, 

pode pagar ao inglês um valor 
mais alto do que a Brawn GP 
pode oferecer. 

- Já conversamos com 

vários pilotos, Não seria 
apropriado dizer mais do que 
isso. Vamos contratar os dois 
melhores pilotos disponíveis, 
como sempre fizemos - disse 

o chefe da McLaren, Martin 
Whitmarsh. 

* 

Hamilton e Button podem ser companheiros de equipe 

A McLaren está de olho 
em Jenson Button, o novo 
campeão mundial da Fórmula 
1. Segundo informações do 
jornal britânico "Daily Mail", 
uma fonte próxima ao princi- 
pal patrocinador do time inglês 
garante que a equipe quer ter 
dois pilotos locais em 2010. 

O inglês Lewis Hamilton, 
campeão do mundo em 2008, 

é atualmente o número 1 da 

26/10 

A 

• • 

—1m 

aonwrtirfc minl">w» "traste 

3B9ÕÍ6 AS SiCUMD«& tfti 
MOTlATtO RMSBA GUUAft 


