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DINHEIRO PÚBLICO 

GOVERNO ROSEANA JÁ GASTOU 12 

MILHÕES DE REAIS EM DIÁRIAS 

Em apena seis meses de seu retorno ao Palácio dos Leões o Governo 

Roseana Sarney gastou mais de doze milhões com viagens. 

> PÁG. 03 

CORINTHIANS 

Ronaldo fenômeno está 

garantido no timão para a. 

temporada de 2010 

> PÁG. 12 
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Diretora do Hospital Infantil de 

Imperatriz diz que mau cheiro no local 

é culpa das mães das crianças >PAG03 

ENEM 

Plano logístico do Enem foi 

alterado sem autorização do MEC 

> PÁG. 09 

■ SANTA TERESA D ÂVIIA 

Milhares de féis percorrem as 

ruas de Imperatriz 
> PÁG. 07 

■ CIDADE 

Madeira prorroga mais uma 

vez prazo do Profs e faz apelo à 

comunidade >b\g.o5 

■ MOTOTAXISTAS 

Categoria elege por 

unanimidade nova diretoria 

para presidir o sindicato >pag.o4 

■ ESPORTE 

Viana conquistou o segundo 

turno da Série B do Maranhense. 

> PÁG. 10 

■ GOVERNO 

Lula sanciona lei que unifca 

número do RG, passaporte e 

CPF 

■ INFRAESTRUTURA 

Pontes continuam em péssimas 

COndÍÇÕeS > PÁG. 10 

■ DRASIL 

Brasil mantém liderança do 

ranking das melhores seleções 
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Time de Dunga tem 1.632 pontos, apenas 
três a mais que os espanhóis, que tiveram a 
melhor campanha das eliminatórias europé- 
ias da Copa de 2010 

PROCON 197 



02 Opinião CORREIO DE IMPERATRIZ 
IMPERATRIZ, SÁBADO 17 DE OUTUBRO DE 2009 

Nossa Opinião 

EDITORIAL 

Homenagem 
O Correio de Imperatriz recebeu quarta-feira ofí- 

cio da Câmara Municipal de Imperatriz felicitan- 
do toda a equipe do jornal pela primeira edição. 

A iniciativa foi do vereador Rildo Amaral. 

Propaganda Enganosa 

Roseana Sarney está veiculando um bonito 

comercial falando dos investimentos que es- 
tão sendo feitos no estado, como a refinaria da 

Petrobras e a hidrelétrica de Estreito. Tudo como 
se fossem fruto de sua gestão. É o governo 

midiático, como dizia o senador Cafeteira nos 
bons tempos. 

Dilma lá 

"Essa é uma aliança estratégica não só politi- 

camente, mas para governar o País. Já falei 
com o PMDB. Os peemedebistas podem, pub- 

licamente, assumir que são vice da gente", do 

presidente do PT Ricardo Berzoini. 

Ildon aqui 
A chapa de oposição ao Planalto deve trazer 

DEM e PSDB puxando os votos. E como fica 

o ex-prefeito Ildon Marques? Vai subir no pa- 
lanque de Serra e Madeira aqui em Imperatriz? 

Ao trabalho 
O Governo Federal já publicou no Diário Oficial 

a liberação de 1 Bilhão de reais aos municípios 

brasileiros. A ajuda é para fechar os buracos 

abertos com a queda de arrecadação durante 
a crise financeira internacional. Imperatriz vai 
receber R$ 1.278.487,00. 

Garimpeiros 

Após vinte e cinco anos sendo enganados, os 

garimpeiros receberam a cessão de lavra do 
Governo Federal para explorar o garimpo de 
Serra Pelada. Mas ainda falta muito para que 

possam ver a cor do dinheiro. A cada ano par o 

processo anda um pouco. Nos ímpares, acon- 

tecem as eleições. Muitos garimpeiros já morre- 
ram e não viram um só tostão. 

Sed Lex 

O vereador Chagão (PT) disse que iria apre- 

sentar projeto de lei para obrigar a prefeitura 

de Imperatriz a apresentar a prestação de con- 
tas do município. Foi aparteado pelo vereador 

Edmilson Sanches (PSDB) que afirmou não 

ser necessário o projeto, pois está na Lei que 

é obrigatória a prestação de contas bimestral. 

Sanches deixou claro que a prefeitura não está 

cumprindo a Lei. 

Coleta de Lixo 

A Câmara Municipal deve convocar a Limpfort 

para dar explicações sobre as denúncias de tra- 

balhadores que estariam tendo seus direitos tra- 

balhistas atingidos. O mesmo aconteceu com a 
Marquise, que teve seu contrato encerrado com 

a prefeitura. Vai ser dado o mesmo tratamento? 

Censura 

O Correio de Imperatriz repudia a forma como 
sua equipe foi censurada pela direção do Hospi- 

tal Infantil de Imperatriz. 

(jogo de xadrez 

A menos de um ano das eleições, o quadro político 
começa a ficar agitado. Depois da acomodação dos can- 
didatos com o fim do prazo para troca de partidos, pode 
se ter uma idéia mais clara do que pode acontecer. 

Na Assembléia Legislativa, como de costume, o 
Palácio dos Leões é o dono da maior bancada. Indepen- 
dente de quem esteja hospedado nele. Foi assim com 
Jackson Lago, é assim com Roseana Sarney. Uma parte 
dos prefeitos da base da Frente de Libertação do Mara- 
nhão apesar de parecer ter mudado de lado, na verdade 
permaneceu como estava; apoiando o governo (e não o 
governador). 

Potencialmente há hoje três grupos dispostos a " 
encarar a disputa para o governo do estado. O de 
Roseana Sarney, o de Jackson Lago e o de Flavio Dino. 
Os dois primeiros mais consolidados; o de Flavio Dino 
ainda não é um grupo, mas pode ser a grande surpresa. 

Nesse tabuleiro, Roseana sai na frente por ser a dona 
da banca. Tem toda a força da máquina estadual a seu 
favor, o que parece ser seu único trunfo. Com o grande 
desgaste que a família Sarney vem sofrendo em nível na- 
cional e com um governo travado e com pouco tempo 
pra soltar o freio de mão, pode acabar errando. 

Jackson Lago é, historicamente, o nome de maior 
peso para combater o que se convencionou chamar de 
oligarquia Sarney. Mas errou demais nos seus poucos 
mais de dois anos de governo. Privilegiou grupos 
políticos tradicionalmente opositores às lutas populares, 
como o PSDB, em detrimento dos movimentos sociais 
e partidos de esquerda. Foi retirado do governo fazendo 
mea culpa, mas não comoveu muita gente. 

Entre esses descontentes está o deputado federal 
Flavio Dino. Surpreendeu ao chegar ao segundo turno 
nas eleições passadas em São Luís cpntra o ex-gover- 
nador João Castelo. Viu o governador Jackson Lago 
apoiar abertamente o candidato do tucano. Perdeu a 
eleição municipal, mas se cacifou como a nova liderança 
política do estado. E hoje tem a possibilidade de ir para 
o segundo turno contra Roseana, deixando Lago para 
trás. A seu desfavor pesa o fato de ser apontado como 
plano B do grupo Sarney. 

As alianças nacionais não devem ser seguidas à risca 
aqui no Maranhão. Mesmo com o vice de Dilma Roussef 
sendo do PMDB, aqui no estado é pouco provável o 
PT coligar oficialmente com Roseana Sarney. Mas o PT 
maranhense vai aos pedaços para o lado que apontar. 
Não vai inteiro com Jackson, nem com Roseana, nem 
com Dino. Não tem unidade. 

O mesmo problema acontece com Jackson Lago. 
O PDT nacional deve formalizar o apoio à candidatura 
de Dilma a qualquer momento, já que verbalmente está 
tudo amarrado. Como fica então a situação de Jackson? 
E obrigado a fechar com o PSDB, que igualmente tem 
problemas. Em nível nacional está fechado com o Dem. 
E como ficam os tucanos maranhenses? 

As peças estão no tabuleiro. Por enquanto os joga- 
dores estudam as estratégias do jogo. Tentam atrair para 
seus exércitos adversários eventuais e aliados distantes. 
Reis e rainhas mexem seus peões. Quem vai dar o 
xeque-mate? 

Correio de Imperatriz 
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O Mercado do Peixe de Imperatriz foi derrubado ainda no Governo Jomar com a alegação 

de que no local iria ser construído um Centro de Artesanato. O mercado foi desativado, mas 

a obra não saiu do papel. Ano passado, Jackson Lago anunciou, ao lado do pré-candidato 

Sebastião Madeira, repasse de verbas para a prefeitura tocar a obra. Madeira venceu, mas 

o mercado continua sem existir. Roseana cortou o convênio do Estado para a construção 
do novo mercado do peixe. Dizem que tem uma cabeça de jumento enterrada lá. 
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Geral 03 

Governo Roseana gasta 12 milhões de reais 

em diárias em apenas seis meses 

Em apena seis meses de seu 
retomo ao Palácio dos Leões o 

Governo Roseana Samey tor- 

rou mais de doze milhões de 

reais em diárias. A secretaria 
de Saúde, cujo titular é Ricardo 

Murad, cunhado de Roseana 
Samey e um dos homens mais 

fortes do Governo do Estado, 
foi a que mais gastou. Em se- 

gundo lugar aparece a secre- 
taria da Fazenda, seguida pela 

secretaria de Educação. Os 
dados são do próprio governo 
e estão disponíveis no portal da 

transparência na Internet. 

O Correio de Imperatriz fez 
a pesquisa no portal da trans- 

parência do governo do estado 
na quarta-feira passada (14 de 

outubro) e usou como filtro o 

período de primeiro de maio a 

primeiro de outubro, efetiva- 
mente os seis primeiros meses 

do Governo Roseana, já que o 

governador Jackson Lago teve 
sua cassação confirmada pelo 

TSE no dia 16 de abril. 

Nesse período, a sigla FES- 

Unidade Central, que represen- 

ta o Fundo Estadual de Saúde, 

gastou mais de um milhão de 
reais em diárias. Foram exatos 
R$ 1.004.459,72 utilizados 

apenas pela citada Unidade 

Central. Há ainda referentes 
à FES diárias para o Hospital 

Materno Infantil de Imperatriz 
(R$ 414,00) e Supervisão de 

Hematologia e Hemoterapia 

(R$ 95.261,33). 
O segundo maior gasto com 

diárias é da secretaria de estado 
da Fazenda (R$ 817.427,99). O 

próprio secretário Cláudio José 

Trinchão Santos é o recordista 

em recebimento de diárias. 
Foram exatos 12.803,82 entre 

maio e outubro deste ano. Em 

uma única viagem para par- 

ticipar do Fórum dos Governa- 

dores do Nordeste o secretário 

recebeu R$ 2.367,36. Na de- 
scrição do empenho das diárias 

está escrito "Vl.Ref.08 Diarias 

P/Participar do Fórum de Gov. 

do Nordeste J.Pessoa/Pb". 
As diárias foram emitidas dia 

sete de julho e o encontro dos 

governadores foi no dia nove. 

Roseana Sarney permite que milhões sejam gastos em diarias 

Ainda que o secretário tenha 

chegado antes para participar 

da reunião com os secretários 
de estado que de fato aconte- 

ceu, não parece justificável que 
ele ficasse até o dia 15 de outu- 

bro na Paraíba. 
Na secretaria de Educação 

foram gastos R$ 743.971,00. 

De acordo com as informa- 

ções do portal, desse montante 

destina-se a maior parte a pag- 

amento de diárias a "Fornece- 

dores e Credores Diversos" ( 

R$ 241.814,36). O estranho é 
que não se sabe quem são essas 
pessoas, já que o nome delas, 

não aparece na lista. Conse- 
quentemente, não se sabe quem 
de fato recebeu o dinheiro, 

caracterizando-se, portanto, a 
falta de transparência no portal 

da transparência do governo 

do estado. 

Com tanto dinheiro assim 
sendo torrado em diárias mil- 

ionárias, o Governo Roseana 

Samey não tem do que recla- 

mar. Ao contrário de diversas 

prefeituras que afirmam estar 

operando no vermelho por 
conta da diminuição de repasse 

das verbas estaduais. 

Diretora do Hospital Infantil de 

Imperatriz diz que mau cheiro 

no local é culpa das mães das 

crianças 

O mau cheiro no Hospital 

Infantil de Imperatriz é culpa 

das mães das crianças que são 

atendidas no local. Essa foi uma 

das justificativas que a diretora 

do hospital Isabela Alencar deu 

à reportagem do Correio de Im- 

peratriz na última quarta-feira. 

A outra justificativa é a idade 

do prédio. 

A reportagem do Correio de 

Imperatriz esteve no Hospital 

Infantil de Imperatriz, popular- 

mente chamado de Socorrinho, 

para conferir de perto denún- 

cias de falta de estrutura de 

funcionamento no prédio. As 

principais reclamações são ref- 

erentes a mau cheiro, falta de 

higienizaçào e equipamentos 

enferrujados 

"As camas e berços estão 

todos enferrujados e o banheiro 

é um nojo, fede muito. Os fun- 

cionários limpam todo dia, 

mas é uma limpeza que você 

não vê", disse a dona de casa 

Francineide Campeio, mãe de 

um paciente. 

A diretora do hospital disse 

que os banheiros são limpos 

todos o? dias, mas como a es- 

trutura do prédio é bem antiga, 

o mau cheiro é inevitável. Ela 

acrescentou que às vezes esse 

mau cheiro vem das mães das 

crianças, que não banham os 

filhos direito e derramam co- 

mida no quarto. 

Sobre os equipamentos 

enferrujados Isabela Alencar 

disse que o hospital vai fazer 

um mutirão para pintura dos 

berços e camas e que há um 

projeto de mudança do Socor- 

rinho para o prédio do Hospital 

Pequeno Príncipe. 

Censura 

O Correio de Imperatriz não 

teve acesso aos banheiros ou às 

enfermarias do hospital infantil 

por ordem expressa da diretora 

do hospital. De acordo com a 

secretária da direção, o acesso 

não era permitido porque a 

repórter poderia querer conver- 

sar com as mães dos pacientes. 

Traduzindo: a direção do hos- 

pital teve medo das denúncias 

que as pessoas poderiam fazer 

ao jornal. 

Para que fossem feitas 

entrevistas dentro do Socor- 

rinho, a diretora exigiu que a 

reportagem lhe entregasse an- 

tes as perguntas, para que ela 

liberasse o que poderia ou não 

poderia ser perguntado. Todas 

as entrevistas foram feitas do 

lado de fora do prédio, quando 

os pacientes entravam ou saíam 

do hospital. 

Foi o caso da dona de casa 

Gabriela Sousa, natural de Gra- 

jaú. Ela estava deixando o So- 
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Socorrinho tem mau cheiro, admite direção 

corrinho com sua filha quando 

foi abordada pela reportagem. 

Após ter passado cinco dias 

sem que fosse diagnosticada 

a causa das crises convulsivas 

da criança, Gabriela decidiu 

deixar o hospital e buscar so- 

corro em outro local. Ela disse 

que pediu a presença de um 

neurologista para avaliar a sua 

filha, mas que a médica disse 

que não era necessário. 

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

Domingo a comunidade dos conjuntos Planalto I e II re- 

aliza assembléia geral ordinária para eleger a nova diretoria 

executiva e conselho fiscal da entidade. Três chapas con- 

correm na eleição do próximo dia 18: Chapa I, encabeçada 

pela candidata Antonia Conceição Paiva (Toinha da Sucan); 

Chapa II, encabeçada pelo Sr. Calisto do Salão; e Chapa III, 

encabeçada pelo Sr. Geovani Reis da Saúde. 

A eleição vai ser coordenada pela Fumbeart e vai ter duas 

seções, uma em cada conjunto. "A Federação não tem candi- 

datos, o candidato da Federação é aquele que a comunidade 

eleger", disse Zé Pereira. 

IVila Cafeteira 

Dia das crianças na Vila Cafeteira 

O Conselho Comunitário da Vila Cafeteira realizou festa 

em homenagem ao dias das crianças. 

O presidente do Conselho Comunitário Pipoca, convidou 

várias autoridades entre elas os vereadores Zé do Crea e Bu- 

zuca para a festa da criançada. 

Todo mundo se divertiu bastante no pátio da Escola Santa 

Tereza, na Vila Cafeteira 

IVila Maranhão do Sul 

A direção da Asso- 

ciação dos Criadores dos 

Pequenos Produtores Ru- 

rais e Moradores da Vila 

Maranhão do Sul, marcar- 

am audiência com a gov- 

ernadora Roseana Samey, 

para tratarem da regular- 

ização da área onde moram 

e produzem 24 famílias. O 

Reunião na Vila Maranhão do Sul 

presidente da Associação 

Davi Machado de Alen- 

car disse que vai pedir à 

governadora melhoria na 

energia elétrica no abas- 

tecimento de água potável. 

"Temos a certeza de que 

seremos bem recebidos 

pela governadora", disse o 

presidente. 
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No último dia 6 os mototaxistas de Im- 

peratriz elegeram em Assembléia Geral a 

nova direção, conselho fiscal e delegados do 

Francisco Aragão foi eleito por unanimidade 

sindicato da categoria. Foi eleita por una- 

nimidade a chapa única encabelada pelo mo- 

totaxista Francisco Aragão. 

Vila Nova 

No feriado de 12 de outu- 

bro o vereador Zé do Crea, 

conversou com o Presidente 

da Fumbeart, Sr. Zé Pereira 

sobre a associação dos mo- 

radores do bairro Vila Nova. 

Eles acreditam que apesar do 

problemas a associação tem 

que ser restabelecida e pode 

fazer muitas ações pela co- 

munidade local. 

Visita 

A representante do 

Ministério de Desenvol- 

vimento Agrário (MDA) 

Cilídia Barbosa de 

Souza fez visita surpresa 

à Fumbeart no último 

dia 10. Cilídia visitou 

feiras de hortigranjeiros 

a convite de Zé Pereira, 

presidente da Fum- 

beart. Acompanharam 

a comitiva Francisco, 

presidente dos taxistas 

de lotação de Imper- 

atriz; Francisco Aragão, 

Presidente do Sindicato 

dos Mototaxistas de Imper- 

atriz; Nonato, Presidente 

do Sindicato dos Profes- 

Ouro Verde 

O Presidente da Central 

dos Horticultores do Bairro 

Ouro Verde Pedro Enedina 

comemora as conquistas da 

Central e disse que considera- 

se um vencedor na presidên- 

cia da entidade. "Primeiro de 

tudo, as considerações são 

dos associados, por terem en- 

tendido que para uma comu- 

nidade ou uma família tudo 

parte da união de todos, que 

todos obedeçam a opinião 

da maioria", afirmou Pedro 

Enedina. A Central está bus- 

cando parceria com Sebrae, 

Banco do Nordeste, estado e 

município. 
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sores do Estado em Imper- 

atriz; e Pedro Ales da Silva, 

Presidente da Cenoverde. 

Cilídia Souza ficou animada 

Cilidia Conceição Souza 

com o que viu e garantiu que 

o MDA vai estar presente 

junto aos produtores ainda 

este ano. 

MANDE AS NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO: (99) 3525 5929 - jornalismo@correiodeimperatriz.com.br 
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GOVERNO DO ESTADO CORTA 62,23% 

DOS RECURSOS DO PÓLO DE PORTO 

FRANCO 

E não bastasse o confisco o Secretário Ricardo Murad diz que "essa foi 

uma grande vitória para o governo Roseana Sarney 

► AQUI JUREDO 

O governo Roseana Sarney, 
a exemplo do que fez com os 
recursos dos convênios deixa- 
dos pelo ex-governador Jack- 
son Lago, cortou R$ 366.663,82 
dos recursos públicos do Pólo 
de Saúde de Porto Franco des- 
tinados a média complexida- 
de, sendo RS 100.000,00 do 
Fundo Estadual de Saúde e RS 
266.663,82 do Fundo Nacional 
de Saúde, de tal modo que os 
recursos disponibilizados para 
média complexidade do sis- 
tema foram reduzidos de RS 
589.191,30 para RS 222.527,48, 
o que representa um brutal con- 
fisco de 62,23% da base do fi- 
nanciamento estadual e federal 
do pólo de Porto Franco. 

Apesar de o governo Ro- 
seana e seus aliados na região 
terem comemorado a drásti- 
ca diminuição dos recursos da 
saúde de Porto Franco, o gran- 
de prejuízo será da população 
dos Municípios de Porto Fran- 
co, Campestre do Maranhão, 
Ribamar Fiquene, São João do 
Paraíso, São Pedro dos Crentes 
e Lajeado Novo, ou seja, a po- 

pulação oficialmente referencia- 
da de 62.520 habitantes e mais 
os novos contingentes de pes- 
soas decorrentes da Hidrelétrica 
de Estreito estimados entre 8 a 
10 mil pessoas é quem perderão 
com a decisão do governo, pois 
é evidente que com um corte da 
ordem de RS 366.663,82 o sis- 
tema de saúde de Porto Franco 
- um dos melhores do estado - 
terá que cortar serviços de mé- 
dia complexidade. 

O Estado do Maranhão, se- 
gundo o Município de Porto 
Franco, apresentou a Justiça Fe- 
deral em Brasília informações 
e dados completamente distor- 
cidos acerca do pólo de saúde 
de Porto Franco, o que acabou 
por fazer o Presidente do TRF 
da 1." Região, Desembargador 
Federal Jirar Aram Meguerian, 
incidir em erro de julgamento 
com suspensão da liminar da 
Justiça Federal de Imperatriz. 
Disse o Estado em sua petição, 
por exemplo, que não houve di- 
minuição de recursos, mas, sim, 
acréscimo de RS 544.837,26 
para RS 819.361.86, o que cons- 

Madeira prorroga mais 

uma vez prazo do Profis e 

faz apelo à comunidade: 

O prefeito de Imperatriz, Se- 
bastião Madeira, anunciou que 
decidiu prorrogar mais uma vez 
o prazo para quitação de tributos 
municipais por meio do Pro- 
grama de Recuperação Fiscal 
(Profis). O último dia era 30 de 
setembro. "Nós decidimos pror- 
rogar esse prazo devido à greve 
dos bancários, visando benefi- 
ciar milhares de contribuintes 
que ainda não tiveram a chance 
de participar do Profis", justifi- 
cou. 

Além disso, o prefeito Ma- 
deira assinalou que os recursos 
arrecadados do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU- 
2009) estão sendo investidos na 
revitalização da malha asfáltica, 
drenagens (profunda e superfi- 
cial) de ruas e avenidas, citando 
a grande obra de recuperação da 
Rua Floriano Peixoto, no bairro 
Nova Imperatriz. 

Ele ainda enumerou a cons- 
trução de 50 passagens molha- 
das que resultam na melhoria 
do trânsito em diversos cruza- 
mentos da cidade, bem como os 
investimentos que foram reali- 
zados pela prefeitura nas áreas 
social, lazer e entretenimento 
(carnaval, aniversário da cidade 
e praias). 

"Em sessenta dias de período 
de veraneio na Praia do Cacau 
não houve um único acidente 

grave, mas esse investimento é 
considerado alto, existem custos 
para que a população possa se 
divertir com segurança", frisou 
ele, ao lembrar que o município 
entregou 45 mil uniformes esco- 
lares aos alunos das escolas mu- 
nicipais de Imperatriz. 

Arrecadação 
O prefeito Madeira enfatizou 

que, embora o município esteja 
fazendo uma série de investi- 
mentos, o município somente 
conseguiu arrecadar RS 2,6 mi- 
lhões de reais em IPTU. "Nós 
precisamos da colaboração da 
comunidade imperatrizense para 
continuarmos a realizar obras e 
melhorar a infraestrutura da ci- 
dade", conclamou. 

Madeira explicou que o mu- 
nicípio já investiu RS 15 milhões 
de reais neste ano em obras, mas 
ressaltou que é de fundamental 
importância a recuperação fiscal 
com a atualização das dívidas 
atrasadas em IPTU. 

Profis concede descontos 
aos contribuintes 

O prefeito Madeira explicou 
que "essa é uma oportunidade 
única ao contribuinte que deseja 
quitar suas dívidas juntta ao fis- 
co municipal, com descontos e 
anistia de multas e juros pagan- 
do apenas o valor original". 

"Como teve a greve dos ban- 
cos, nós não achamos justo que 

titui uma arrematada mentira, 
pois os recursos mensais que 
o município recebeu depois do 
corte para média complexidade 
foi da ordem de RS 222.527,48, 
os quais, aliás, constam da Por- 
taria . 

A secretária de saúde do 
Município de Porto Franco 
Valéria Macedo disse à repor- 
tagem que, que em razão do 
corte de 62,23% dos recursos 
"o sistema terá que realizar um 
amargo ajuste fiscal com corte 
de exames especializados, pro- 
cedimentos cirúrgicos, demitir 
médicos, enfermeiros e outros 
profissionais da área de saúde, 
cortar serviços ambulatoriais e 
hospitalares de média comple- 
xidade, cortar compras de ma- 
teriais médicos e hospitalares 
na proporção do corte que foi de 
62,23%". Valéria Macedo acres- 
centa que "não terá cirurgião 24 
horas, todas as especialidades 
terão corte como, por exemplo, 
cardiologia, oftalmologia, fisio- 
terapia, dermatologia, urologia, 
cirurgia vascular, ortopedia, e 
exames especializados". 

as pessoas tivessem perdido a 
oportunidade de participar do 
Profis, onde decidi prorrogar, 
pela última vez, até o dia 30 des- 
te mês", disse. 

Ele lembrou que o município 
dispõe de um estoque de RS 35 
milhões de reais em dívidas do 
IPTU em atraso, em Imperatriz. 
Mas cortando os juros e corre- 
ções monetárias temos uma dí- 
vida de RS 22 milhões de reais. 
"Se a pessoa não quitar suas dí- 
vidas terá o nome incluído na dí- 
vida ativa do município, onde o 
imóvel deverá ir para a penhora, 
conforme prevê a legislação", 
frisou. 

"Imperatriz é nossa casa e 
nós é que temos que cuidar dela. 
Que cada um faça a sua parte", 
diz o prefeito Madeira 

Governando uma cidade 
cheia de problemas num dos pio- 
res momentos da situação finan- 
ceira em que atravessa os muni- 
cípios brasileiros com queda de 
arrecadação e diminuição nas 
transferências federais, como 
por exemplo, o FPM, o prefei- 
to de Imperatriz, vê na parceria 
com sociedade uma das saídas 
para a crise financeira pela qual 
a passa o município por isso é 
que acaba de lançar uma ver- 
dadeira cruzada para convencer 
o contribuinte Imperatrizense a 
pagar os seus tributos. 

Uma dos motivos para a pror- 
rogação do Profis foi a greve dos 
bancários. O próprio prefeito 
tem ido aos veículos de comuni- 
cação para interagir com a popu- 
lação e falar sobre a necessidade 
de se melhorar a arrecadação do 
município. 

jurivemacedo@superig.com.br 

MITOS E CRENDICES ( 1 ) 
O imperatrizense da terceira idade ainda se lembra daquela 
figura simpática e ingênua que era (nem sei se ele ainda vive) 
Elias do Boi. Prestativo, alegre, aparentava debilidade men- 
tal, Tinha entre suas manias a formação de grupo de meninos 

. que, a cada começo de ano, andavam pela cidade simulando 
uma "Folia de Reis". Latas velhas eram caixas e tambores; 
encardido pedaço de pano enfeitado com estampas de 
santos e medalhas sem qualquer valor era a "bandeira de 
Santos Reis". As "esmolas", dádivas porventura recolhidas 
nas andanças da folia, Elias as repartia com os meninos e 
entregava sua parte à velha mãe. Era elogiado como um bom 
filho, arrimo da pobre velhinha. Ele não bebia, nem fumava, 
apenas sabia rir 

Não era apenas um bom filho, que durante boa temporada 
ele foi também olhado como um oráculo eleitoral. Maior do 
que previsão de instituto de pesquisa, sua palavra era levada 
a sério por muitos eleitores. Portando um megafone de 
papelão, ou de alumínio, ele percorria ruas da cidade, di- 
ariamente, apregoando o nome do seu candidato majoritário 
preferido. Muita gente acreditava que ele fazia aquilo em troca 
de algum dinheiro, mas a crença géral admitia que o propa- 
gandista agia levado pela simpatia ao candidato. Verdade é 
que durante muito tempo Elias era o "ibope" mais acreditado 
pelo eleitorado; ele sentia a opinião pública melhor do que 
ninguém, até o dia em que um seu candidato a prefeito perdeu 
a eleição. 

Ainda no terreno das crendices, um hoje aposentado (ou já fa- 
lecido) estivador, que foi jogador do Imperatriz - aquele antes 
do Cavalo de Aço - contava a este colunista que " chorava 
uma meia-noite de cada derradeira sexta-feira do mês". Ele 
morava na faixa onde foi o antigo aeroporto, hoje área da 
Praça Mané Garrincha, Prefeitura, Fórum e outros prédios 
públicos. Ali perto estava a encruzilhada que dava acesso à 
Boca da Mata, entre outro sítios distantes hoje transformados 
em bairros populosos. "Quando dava meia-noite, contava 
ele, a gente se entocava ali perto, no turvo da noite. Não 
errava uma! De repente, lá apareciam duas ou três pessoas 
que depositavam no cruzamento dos caminhos aquele pano 
branco. Em cima dele uma galinha assada, uma sacola com 
farofa, uma garrafa de cachaça, uma de azeite de coco, cinco 
velas acesas distribuídas em formato de cruz. Aquilo fazia a 
alegria do meu coração. Mais do que depressa, assim que 
as pessoas saíam eu arrecadava tudo aquilo e corria para 
casa. Era o sábado gordo de cada mês que chegava. Ainda 
de madrugada a galinha e a farofa eram traçadas, regadas 
com a cachaça. O azeite ficava para tempero da comidinha 
caseira, e as velas substituíam a lamparina. Pois até isso, 
Seu Moço, a gente não tem mais; nem minha casinha, nem a 
encruzilhada, nem os despachos que enchiam minha barriga. 
Imperatriz mudou muito" 

ATÉ A BARSA 

De repente, deu-me na telha consultar a Barsa (Macropédia). 
A minha ainda é edição 1997. Fui ver como ali era vista a 
Imperatriz daquele tempo. Imaginem o meu espanto;"... A 
economia local baseia-se extração de madeira, assim como 
no cultivo da cana-de-açúcar, arroz, milho, babaçu e algodão, 
na fabricação de óleo de babaçu" Logo a Barsa! Pode ?... 

SALÃO DO LIVRO 

A Academia Imperatrizense de Letras entra com força na 
programação do seu VII Salão do Livro (SALIMP). Instala- 
ções em andamento, técnicos e operários em ação, a Comis- 
são de Organização dedicando tempo integral ao evento. A 
governadora Roseana Samey não estará na cerimônia de 
abertura, mas em dia da próxima semana." Tudo a indicar 
grande sucesso. 

PENSA, MAS ESPERA 

O prefeito Deoclides Macedo, de Porto Franco, confirmou a 
este colunista que realmente pensa disputar uma vaga na Câ- 
mara Federal, ano que vem, mas não tem pressa alguma em 
chegar ao anúncio da candidatura. Vai esperar pelo resultado 
de entendimentos que hoje mantém com o seu grupo político. 
Ele não deixou Jackson Lago. Ficou no PDT. 

FLORES E ESPINHOS 

Para um comerciante com anos de trabalho em Estreito, " 
a hidrelétrica que ali está sendo construída arrastou para a 
cidade muito trabalhador, mas também criou problemas sem 
conta. O emprego está diminuindo, a violência cresceu e a 
prostituição de jovens é hoje caso de polícia", afirma ele, 
que já pensa no quadro que restará ali depois de concluída 
a obra. 
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OFábio Assunção de volta as telas 

O galà global, Fábio Assun- 
ção, foi convidado para con- 
tracenar na nova minissérie da 
Globo "Dalva e Herivelto" que 
estréia em janeiro de 2010. De- 
pois de quase um ano se tratan- 
do da dependência química o 
ator retorna as telas na "pele" 
do saudoso cantor e composi- 
tor Herivelto Martins. 

Para o ator não é fácil inter- 
pretar alguém que realmente 
existiu. "O Herivelto nasceu 
em 1912 e morreu em 1992 e 
não posso interpretá-lo como 
quiser. Sua imagem ainda está 
muito fresca na memória das 
pessoas", declara Fábio. 

Segundo Fábio Assunção 
ele recebeu convites para fazer 
duas peças, uma em São Paulo 
e outra no Rio, e o chamaram 
também para duas minisséries 
"...para viver o Herivelto, decidi 

- Fábio Assunção na pele do sambista 
Herivelto Martins. Foto: AgNews 

na hora. Foi uma questão de 
afinidade com o trabalho e com 
as pessoas que estão envolvi- 
das nessa obra", afirma Assun- 
ção. 

Fábio ficou emocionado ao 
receber o carinho dos fãs du- 
rante as gravações do terceiro e 
quarto capítulos da minissérie. 

O Thalia tira Barack Obama para dançar 

durante festa latina na Casa Branca 

latina realizada na 
Casa Branca para 
comemorar a pre- 
sença hispânica no 
país. 

A brincadeira 
aconteceu durante 
a apresentação da 
cantora, que pediu 
permissão a Michelle 
antes de tirar o mari- 
do dela para dançar. 

Mas a alegria de Obama não 
agradou a primeira-dama. que 
se mostrou indiferente quando 
ele voltou à mesa. 
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Thalia e Barack Obama 

O presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, dan- 
çou salsa com a cantora Thalia 
na noite de terça-feira, 13 de 
outubro, durante uma festa 

O Marcos se rende aos encantos de Dora 

que e o leva à ruína 

Assim que Helena, Tais 
Araújo, chega em Paris com Lu- 
ciana, Alinne Moraes, de onde 
seguirão até Petra, na Jordânia, 
para o desfile dos sonhos da 
loira, o garanhão Marcos, José 
Mayer, entra em ação. 

Logo que Helena desembar- 
ca na França, a bela telefona 
para o marido e insinua que 
aquela poderá não ser mais 
sua despedida das passarelas, 
conforme havia prometido. 

Indignado, o empresário 
viaja sozinho para Búzios, Rio 
de Janeiro. E aí, quem entra na 
história? Dora, que de boazinha 
não tem nada. Certa noite, 
Marcos caminha pelo calçadào, 

olha para dentro do restaurante 
onde Dora trabalha e não pen- 
sa duas vezes; entra no local, 
senta á mesa e começa a jogar 
seu charme para cima da moça. 
A princípio, o rei do xaveco 
finge não ter reconhecido a gar- 
çonete que, de cara, se lembra 
dele. Seguindo com seu jogo de 
sedução, contudo, Marcos pede 
o vinho mais caro do lugar, só 
para impressioná-la. Quando 
ela sai para pegar a bebida, ele 
a mede de cima a baixo. Dora 
percebe e se arranha toda. 

Minutos depois, Rafaela, 
Klara Castanho, chega ao res- 
taurante e, esperta como ela 
só, começa a bater papo com 

OCasamento de Fábio Jr. e 

Alexandre enfrenta crise 

Mari 

Fábio Jr. e Mari Alexandre se 
casaram em abril de 2007. Foto: Jakeiyne Lechinewski 

Dora seduzirá Marcos e tentará tirar parte da fortuna que resta ao empresário 
Foto: João Miguel Júnior/ Rede Globo 

Será que o sexto casamen- 
to do cantor e ator Fábio Jr. 
vai resistir ás eventuais brigas 
conjugais? Essa é a pergunta 
que amigos próximos do ídolo e 
da sua mulher, Mari Alexandre, 
tem feito nas últimas semanas. 
De acordo com uma fonte li- 
gada à família do artista, e que 
prefere não se identificar, a 
união do casal está realmente 
muito tensa. 

"Eles estão em crise. Mes- 
mo sem ter ocorrido traição, o 
ciúme dela é incontrolável, pois 
o Fábio é muito mulherengo, 
né? Mas eles vão tentar uma 
reconciliação. Não querem que 
o casamento desabe. Até por 
que têm um filhinho (Záion) de 
oito meses", confirmou esta 
pessoa. 

Enquanto isso. Silmara 
Moraes, assessora do can- 
tor, desmente as supostas 
brigas e a separação. "Não, 

Marcos. A mãe da menina 
manda que ela vá embora, mas 
Marcos, encantado com a mãe 
e a filha, enche a pequena de 
mimos. 

No dia seguinte, o ricaço sai 
para dar um passeio de lancha. 
No caminho, encontra Dora e 
a convida para ir com ele. Já 
no mar, o empresário faz de 
propósito uma manobra mais 
arriscada com o barco e Dora 
vai parar em seus braços. Não 
satisfeito, Marcos segui para 
uma para uma praia deserta. 
Sozinhos e bastante atraídos 
um pelo outro, os dois trocam 
um beijo de cinema. 

Só que essa nova paixão de- 
verá custar bem caro para o ex- 
ecutivo. Ambiciosa ao extremo, 
Dora roubará o marido de Hel- 
ena e, tudo indica, tirará dele a 
parte da fortuna que ainda lhe 
resta. E contará com a ajuda de 
ninguém menos que a filha. A 
gatinha, diga-se de passagem, 
ao longo da novela se mostrará 
uma tremenda aprendiz de 
alpinista social, com direito a 
cometer maldades dignas de 
gente grande. Imagine o que 
Helena sentirá ao ver que foi 
traída pelo marido e pela mul- 
her que ajudará bastante, após 
ter sido salva por ela. 

imagina! Eles aparentemente 
estão superbem. Fábio está 
feliz tanto na vida profissional 
quanto amorosa, contou ela. 
Entretanto, algumas pes- 
soas que trabalham com o 
astro no estúdio Mosh, em 
São Paulo, dizem que Fábio 

prefere passar a maior parte 
do seu tempo no local, onde 
está preparando o CD que 
será lançado em novembro, a 
voltar para casa. Isso, mesmo 
quando o trabalho daquele 
dia já está pronto. A ex- 
assessora de Mari, Luelana 
Bustamante, que também é 
amiga da modelo, é outra que 
nega a crise conjugai. "Nossa! 
Ela está muito feliz com o 
Fábio. Sei que Mari não gosta 
de falar de sua vida pessoal, 
mas tenho certeza que está 
tudo bem com eles. O que ela 
quer agora é curtir essa fase 
mãe e o maridão", garantiu 
Luelana. 

Um dos padrinhos do 
casamento de Mari e Fábio foi 
Robério de Ogum, um dos mais 
requisitados médiuns do país. 
Conversamos com o espiritua- 
lista que disse não saber sobre 
conflitos entre seus afilhados. 
Ele, porém, deu um conselho: 
"Espiritualmente posso dizer 
que o amor deles é suficiente 
para superar qualquer crise se 
ela realmente existir", explicou 
Robério. 

NOVELAS 

GLOBO 
CAMA DE GATO 

Sábado, 17/10/2009 
Gustavo procura Rose 
Gustavo constata que foi traído por Al- 
cino e Verônica e sai furioso. Domenico 
vô Gustavo abatido e tenta saber o que 
aconteceu. Ele se lembra de Rose e 
Domenico sugere que procure por ela. 
Rose fica comovida de ter que deixar 
sua casa. Tião oferece seu quarto na 
pensão para que ela fique com os filhos. 
Verônica fica satisfeita quando Alcino 
sai para ir à empresa. Ferdinando e Ju- 
lieta pensam em uma forma de animar 
Verônica. Roberto cobra que Verônica se 
encontre com ele. Ferdinando e Julieta 
fazem Verônica jogar peteca com eles. A 
pedido de Gustavo, Domenico pergunta 
por Rose para Tais. Gustavo vê Davi e 
Alcino chegarem à empresa. Patrícia, 
Suzana e Heloísa ficam intrigadas com 
a cobrança que Mari faz a Alcino. Mari 
comenta que não acredita no sofrimento 
de Verônica. Gustavo segue Tais ao sair 
da empresa, mas a perde de vista de- 
pois de descer do ônibus. Tião e Bené 
ficam com ciúmes ao verem Rose e Tais 
saírem arrumadas para o baile. Verônica 
consegue disfarçar seu constrangimento 
ao ver Roberto falando com Ferdinando 
e Julieta. Verônica manda Roberto sair 
com seus sogros para deixá-la sozinha 
em casa. Adalgisa contraria Davi e Sofia 
e empresta seu carro a Pedro. Euridice 
descobre que Pedro não vai á lancho- 
nete com ela. Pedro aposta corrida em 
uma estrada perigosa e fica assustado 
quando a policia aparece. Tarcísio ajuda 
Tião a levar cobertores para dormir na 
Kombi de Rose. Verônica deixa Alcino 
desesperado ao ligar para ele e dizer 
que está sozinha em casa. Gustavo 
vê Rose e Tais entrarem no baile e as 
segue. Depois de distrair o porteiro, ele 
consegue entrar e fica fascinado vendo 
Rose dançar. 

CARAS E BOCAS 

Sábado, 17/10/2009 
Dafne enfrenta Judith 
Bianca é levada por Edgar e Felipe vai 
procurar ajuda. Dafne tenta acalmar 
Gabriel, que teme ter contraído caxum- 
ba de outro preso. Piedade pede para 
Jacques um voto de confiança em Dafne 
e Gabriel. Felipe avisa Dafne que Bianca 
foi raptada. Bianca acorda no cativeiro 

e descobre que foi presa para não 
denunciar Denis. Jacques acha que 

o seqüestro de Bianca é uma inven- 
ção de Dafne para prejudicar Judith. 
Denis se despede de Espeto que não se 
conforma com a viagem do pai. Padre 
Guilherme acompanha Vicente à casa 
de Dafne e, ao passar por Jandir, o re- 
conhece. André faz as vontades de Cás- 
sio no restaurante e Nereide fica furiosa. 
Piedade pede para Jacques ir embora. 
Ada faz teste para modelo. Espeto pro- 
cura por Bianca na pensão. Vicente diz 
a Dafne que é hora de pressionar Judith 
e os dois seguem para a galeria. Judith 
comenta com Edgar que vai forçar Denis 
a lhe entregar Xico antes de viajar. Fe- 
lipe conversa com sargento Lucas e So- 
corro impede que ele conte o motivo do 
seqüestro. Frederico fica revoltado com 
o resultado do exame e chama Vicente 
para defendê-lo. Ester pede para Han- 
nah se casar com Benjamin. Pelópidas 
autoriza Galeno a iniciar o processo de 
divórcio. Gabriel se sente mal. Espeto 
conta para Felipe que Denis antecipou 
sua viagem e pede que ele tente des- 
marcar as passagens pelo computador. 
Socorro acusa Denis de envolvimento 
no seqüestro de Bianca. Dafne exige 
que Judith revele onde escondeu sua 
filha e as duas brigam. 

VIVER A VIDA 

Sábado, 17/10/2009 
Sem vontade de parar 
Marcos pede para Gustavo ir a Búzios 
vender um terreno. Helena fala com 
Marcos ao celular e insinua que esse 
pode não ser o seu último desfile. Jorge 
discute com Luciana quando falam nova- 
mente sobre seus planos de casamento. 
Irritado, Jorge encerra uma reunião de 
trabalho. Luciana conta para Helena que 
Marcos pediu que a vigiasse. Paixão dá 
um presente a Jorge e ele se emociona. 
Helena e Luciana passeiam por Paris, 
sentam em um café e conversam sobre 
casamento. Gustavo vai ao estúdio de 
TV onde Malu trabalha e a convida para 
ir a Búzios com ele de helicóptero. Ingrid 
conta para Tereza sobre Carlos e Betina 
e elas falam sobre traição. Malu liga 
para Gustavo e avisa que vai viajar com 
ele. Gustavo fica empolgado. Gustavo 
se desespera ao saber que Marcos vai 
para Búzios de helicóptero. Sandrinha 
conta para Flavinho sobre sua vontade 
de voltar ao Rio de Janeiro. Glória vai 
com José até o quarto de um hóspede 
e encontra Paulo e Soraia. Dora leva 
Rafaela a uma festa de criança. Marcos 
chega a Búzios. 
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Milhares de fiéis participam da procissão 

em honra a Santa Teresa D'Ávila. 

Da Pascom 

Uma grande manifestação 
de fé e devoção marcaram a 
procissão e o encerramento do 
festejo em honra a Santa Teresa 
D'Ávila. Milhares de católicos 
acompanharam a procissão que 
começou às quatro horas da 
tarde da quinta-feira, 15 de ou- 
tubro, dia da Santa Padroeira de 
Imperatriz. 

A imagem de Santa 
Teresa D'Ávila foi levada em 
procissão fluvial do Náudco 
Clube para o Porto da Balsa, 
onde teve início a procissão 
terrestre. Próximo a imagem, 
estavam Dom Gilberto, bispo 

Procissão com a imagem de Santa Tereza d'Avila 

da diocese de Imperatriz, padre 
Raimundo Nonato, pároco de 
Santa Teresa D'Ávila e vários 
padres da diocese, ministros e 
coroinhas. 

A procissão percorreu 
as ruas Luís Domingues, 15 de 
maio e Frei Manoel Procópio. 
Moradores esperavam em casa 
a passagem da Santa. "Para mim 
esse momento é muito grati- 
ficante, amo esse dia, esse mo- 
mento. Eu não pude acompan- 
har a procissão este ano porque 
estou doente, mas montei um 
altar aqui de casa cm homenag- 
em a padroeira de nossa cidade". 
Disse Dalva Landa, moradora da 
rua Godofredo Viana. 

N o 
percurso de 
quase quatro 
q u i 1 ô m e t - 
ros, adultos, 
jovens, cri- 
anças e famí- 
lias entoa- 
vam cantos 
de louvor 
e gritos de 
viva a Jesus 
Cristo e 
SantaTeresa. 
"Façamos 

VIVER EM 

COMUNIDADE 

Durante minhas visitas pas- 
torais, tenho refletido com 
os padres e os conselheiros 

j paroquiais, sobre a necessi- 
{dade de incentivarmos o es- 
pírito comunitário nas nossas 
ações evangelizadoras. Tenho 
me servido do texto dos Atos 
dos Apóstolos, capítulo dois, 
versículos quarenta e dois a 

í quarenta e sente. Aqui encon- 
tramos os fundamentos de 
uma comunidade cristã. 

Se nos empelharmos 
na formação de pequenos gru- 

| pos, a partir dos vizinhos mais 
próximos, imbuídos de es- 

j pírito comunitário, certamente 
í avançaremos em muito, no 
testemunho cristão e conse- 
qüentemente no seguimento 

j de nosso mestre Jesus Cristo. 
Qual é o Espírito que 

deve permear, motivar e im- 
i: pulsionar os membros de uma 
[comunidade? Certamente que 
í na comunidade, as pessoas se 
| unem pela fé em Jesus Cristo 
je pelo amor entre si. Na co- 
munidade o mais importante 

l deve se sempre A PESSOA, o 
seu ser, a sua história e o seu 
modo de vida. Na comunidade, 
a AUTORIDADE deve ser sem- 
pre um serviço, uma ajuda que 
se presta para o bem comum. 
A organização se concretiza 
na fraternidade, na justiça, no 

amor e na igualdade, respeit- 
ando cada pessoa com seus 
valores e sua dignidade. 

A comunidade deve 
pretender unir todas as pes- 
soas numa grande família, 
onde todos possam viver na 
segurança e na paz. Prevalece 
sempre e somente a verdade, 
a justiça, o amor. As decisões 
são estudadas por todos, à luz 
da Palavra de Deus, assumi- 
das por todos, tendo em vista 
o bem comum. É na comun- 
hão e na participação, que se 
busca uma vida digna para 
todos. 

O que devemos então 
fazer para formar uma comu- 
nidade? Quais os primeiros 
passos? A comunidade, ini- 
cialmente é formada por um 
pequeno grupo de pessoas. 
Jesus iniciou sua missão com 
um pequeno grupo. Doze pes- 
soas. Assim devemos fazer a 
comunidade. Reúna com as 
famílias mais próximas, pro- 
cure cultivar a Vida em Comu- 
nidade. Comece por exemplo 
rezando o terço com as famí- 
lias mais próximas. 

Aos poucos a Vida na 
Comunidade vai ajudando as 
pessoas a criarem laços de 
fraternidade, valorizando cada 
membro como filho e filha de 
Deus. A vida em comunidade 
ajuda as pessoas a amadure- 
cer, a vivenciar a fé, a ser re- 
conhecido, a aprender e a par- 

dessa caminhada um ato de fé 
e amor pela nossa cidade. Que 
Santa Teresa interceda por cada 
um de nós" dizia Conceição 
Formiga pelo microfone para 
toda a comunidade. 

Desde o dia seis de ou- 
tubro, 157° festejo em honra a 
Santa Teresa D'Àvila aconteceu 
no pátio da paróquia e teve seu 
encerramento no dia 15, após a 
procissão e missa campal celebra- 
da por Dom Gilberto Pastana. O 
bispo ressaltou a importância do 
tema da festividade, "Na busca 
da paz e da justiça com Santa 
Teresa D'AviJa" e convidou os 
fiéis a seguir o exemplo de vida 
de Tereza D'Ávila. 

Santa Tereza de Jesus 
nasceu em Ávila, na Espanha. 
Mulher de grande inteligência 
e sabedoria foi proclamada 
Doutora da Igreja em 1970 pelo 
papa Paulo VI, como mestra 
de espiritualidade. Deixou para 
posteridade obras famosas e de 
grande valor espiritual como 
"Caminho de perfeição", "Mo- 
radas ou Castelo Interior" e 
"Livro da Vida". Além de ser 
autora do poema "Nada te per- 
turbe". 

D. Gilberto Pastana 

ticipar ativamente da igreja. 
O que é importante 

acontecer na Comunidade? 
Todos devem participar, com 
suas opiniões, com suas ex- 
periências de vida. Os encon- 
tros devem ser periódicos. As 
pessoas devem gostar de par- 
ticipar. Devem se sentir bem. 
É bom utilizar dinâmicas que 
ajudem as pessoas a pensar 
e refletir sobre os assuntos 
meditados. É muito impor- 
tante a divisão de tarefas entre 
os membros do grupo, de tal 
modo, que todos possam as- 
sumir uma atividade. É bom 
também a comunidade ter um 
pequeno planejamento, onde 
todos os membros tenham 
clareza do que se pretende 
fazer, ou seja, os objetivos 
da comunidade. Faz parte da 
vivência em comunidade uma 
avaliação, é assim que vamos 
saber se estamos conseguin- 
do ou não alcançar objetivos 
que nos propomos. 

Dom Gilberto Pastana 
Bispo da Diocese de Impera-triz 

► INFORME AM 

Armando Milhomem 

Santa Teresa 
Transcorreu sem incidentes a procissão em homenagem à 
padroeira da cidade; mas foi por pouco.Instantes antes do início do 
cortejo,um desnecessário vai e vem de veículos, colocava em risco 
a integridade física das pessoas que ali se encontravam para par- 
ticipar da procissão.Nao eram os veículos que entravam/saiam da 
cidade via balsa, mas dos uniformizados "amigos de santa Teresa" e 
de banhistas que voltavam da praia e, retiravam seus carros do es- 
tacionamento do porto da balsa.Faltou organização aos promotores 
do evento e, a Setran que devia ter proibido o tráfego no local no 
horário do cortejo! 
E por falar em Sta Teresa, minha filha adolescente, me perguntou por 
que a padroeira é chamada de co-fundadora da cidade. Ficou sem 
resposta;Me é novidade esse tratamento dado á Sta, eu que, fui 
criado nos arredores da igreja, jamais ouvira falar dessa participação 
da Sta na fundação da cidade! 

Jogando para a platéia 
Quem assiste a uma sessão da Câmara de vereadores, fica tentado 
a acreditar que a bancada de oposição ao prefeito Madeira é grande; 
pronunciamentos duros contra auxiliares do prefeito ali são proferi- 
dos a toda hora. Ledo engano, quando são tratados assuntos de 
interesse do executivo, sejam eles quais forem, os Srs. vereadores 
estão sempre dizendo amém! 

Licitação 3x4 
A Câmara recebeu denúncias de que uma licitação recente da sec- 
retaria municipal de Educação, para a aquisição de carteiras esco- 
lares tinha forte indícios de direcionamento: nenhuma empresa de 
Imperatriz, do forte setor moveleiro local.teve condições de participar 
desse certame, que foi ganho por empresas de fora. Os vereadores 
decidiram formar uma comissão para apurar o caso! 

Congresso de Educação 
Outro fato no mínimo inusitado envolvendo a SEMED foi a realização 
do Congresso de Educação; anunciaram a vinda de Gabriel Chalita, 
mas o moço acabou não vindo. O ele mudou recentemente de parti- 
do. Desse jeito fica difícil para os tucanos continuarem criticando o 
aparelhamento da administração pública pelo PT. 

Qual a diferença 
Entre corrupção e promiscuidade nas relações dos agentes públicos, 
e os fornecedores/prestadores de serviços? A coisa ta meio confu- 
sa. 

PT despejo 
"Convidado" para mudar de endereço, o PT,como todo pobre, fez a 
mudança em um carro cedido por um militante; o problema é que 
esse veículo, de transporte de carne, não pode carregar outro produ- 
to que não alimento. E quem avisou o fotógrafo lldistas da hora exata 
do despejo amigável? As alas sempre em guerra interna dentro do 
partido, fazem acusações umas as outras! 

Lagartas 
O choro dos nossos gestores público é sempre o mesmo: falta grana 
para que eles possam trabalhar. Porém todos eles, tem tantas lagar- 
tas que devastam as folhas, que bastaria exterminá-las para sobrar 
grana para investimentos! 

Forasteiros 
Foi grande o número de políticos Imperatrizenses que mudou de 
domicílio eleitoral de olho nas próximas eleições. Continuar com- 
etendo o erro de "importar" de Imperatriz, candidatos que não teriam 
vez na terra do Frei; ainda não perceberam que, para eles, o pior de 
lá, é melhor que o melhor daqui! 

Eleições 
Imperatriz mais uma vez, caminha para apresentar um grande 
número de candidatos à Assembléia Legislativa; porém a maio- 
ria desses candidatos não tem densidade política que justifique tal 
empreitada,vindo só a atrapalhar candidatos locais com chances de 
eleição. Deixando a cidade com uma representatividade inexpressiva 
em relação a sua importância no estado, em especial, na parte sul. 

Critérios para nomeações 
Reza a cartilha política, que os critérios para a nomeação de asses- 
sores, deve ser, técnica e/ou política.Porém nossos governantes (do 
município e estado) preferem o critério do parentesco e/ou amizade. 
Nomeiam políticos semi-aposentados, que não agregam nada a sua 
base de sustentação, e técnicos sem conhecimento do assunto com 
que irão trabalhar! 

Sistemas 
Vez por outra, nos deparamos com a queda de sistemas quando pre- 
cisamos de tais serviços. Minha curiosidade é saber por que isso só 
ocorre em órgãos públicos ou controlados pelo governo. 
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Adesão ao Simples Nacional poderá ser 

agendada a partir de novembro 

As empresas terão até o dia 30 de dezembro para agendar a sua entrada no sistema 

PAPO DE EMPREENDEDOR 

:: Da AgIncu Sebrai de NotIcus 

A partir do dia 3 de 
novemoro e até o dia 30 
de dezembro de 2009, as 
micro e pequenas empre- 
sas poderão agendar, para 
janeiro, sua opção pelo 
Simples Nacional - que é 
o sistema simplificado de 
arrecadação de tributos 
dessas empresas. 

Conforme a Secre- 
taria Executiva do Comitê 
Gestor do Simples Nacio- 
nal, o agendamento será 

feito por meio do site do 
Simples Nacional - portal 
da Receita Federal do Bra- 
sil (www.receita. fazenda. 
gov.br) — no serviço 'Agen- 
damento da Solicitação da 
Opção pelo Simples Nacio- 
nal', item 'Contribuintes'. 

Podem aderir ao Sim- 
ples Nacional empresas 
com receita bruta anual de 
até R$ 2,4 milhões e que 
estejam entre as atividades 
econômicas permitidas 
para o sistema. As novas 
empresas, ou seja, aquelas 

que estão iniciando for- 
malmente suas atividades, 
podem aderir ao sistema a 
qualquer momento. Aque- 
las que já atuam formal- 
mente só podem aderir 
no mês de janeiro de cada 
ano. 

São exatamente aquelas 
que só podem aderir em 
janeiro de cada ano que 
poderão fazer o agenda- 
mento de sua opção. De 
acordo com as normas do 
Comitê Gestor, o agenda- 
mento não é obrigatório 
e seu objetivo é apenas 
dar mais tempo para que 
as empresas interessadas 
possam verificar e resolver 
pendências para poder en- 
trar no sistema. 

A empresa sem nenhu- 
ma pendência que tiver seu 
agendamento confirmado, 
estará automaticamente no 
sistema a partir do dia Io 

de janeiro de 2010. Quem 
tiver pendência não terá 
seu agendamento aceito 
até que esses problemas 
estejam resolvidos. 

I 

Empreendedor 

Individual 

O Empreendedor Indi- 
vidual - figura jurídica que 
permite a formalização 
dos chamados ambulantes 
ou trabalhadores por con- 
ta própria - também inte- 
gra o Simples Nacional e 
paga uma taxa fixa mensal 
de até R$ 57,15 por meio 
do chamado Sistema de 
Recolhimento em Valores 
fixos Mensais dos Tributos 
Abrangidos pelo Simples 
Nacional (Simei). Mas ele 
não precisa fazer o agenda- 
mento, já que a sua entrada 
no sistema é automática, 
no momento em que ele se 
formaliza. 

Na próxima edição 
iremos responder quanto 
você vai pagar no regime 
Simples. Aguarde! 

EMPREGO 

Micro e pequenas criaram 60,8% das vagas 

com carteira em setembro 

Agência Sebrae 

A maior parte das 
novas vagas, 52,4% do 
total, foi gerada por em- 
presas que empregam até 
quatro trabalhadores 

As micro e pequenas 
empresas brasileiras 
foram responsáveis por 
60,8% dos 252.617 no- 
vos postos de trabalho 
formais gerados em 
setembro. O dado foi 
extraído pela Unidade 
de Gestão Estratégica do 
Sebrae Nacional a partir 
do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempr- 
egados (Caged), divulga- 
do na última quarta-feira 
(14) pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

Setembro foi o melhor 

mês do ano e o 8o seguido 
de expansão, com alta 
de 0,77% em relação a 
agosto. A indústria foi o 
setor que mais contratou, 
seguido por serviços. Já 
a agropecuária registrou 
fechamento de postos 
por causa da entressafra 
em algumas regiões. 

A maior parte das no- 
vas vagas, 52,4% do total, 
foi gerada por empresas 
que empregam até qua- 
tro trabalhadores, 0,6% 
nas microempresas que 
empregam entre cinco e 
19 trabalhadores e 7,7% 
nas pequenas empresas, 
que empregam entre 20 e 
99 funcionários. Médias 
e grandes responderam 
por, respectivamente, 
11,6% e 27,6% do saldo 

total. 

As microempresas 
que empregam até quatro 
trabalhadores geraram 
novos postos em todos 
os setores acompanha- 
dos pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, 
enquanto as microem- 
presas que empregam 
entre cinco e 19 tra- 
balhadores extinguiram 
postos no comércio e na 
agricultura, único setor 
em que houve demissões 
líquidas nas pequenas 
empresas. 

"A indústria de trans- 
formação foi responsável 
por 48,8% do total de 
novos postos gerados, 
movimento fortemente 
influenciado pelas novas 

contratações nas grandes 
empresas do setor, que 
sozinhas contrataram 
27% do novo efetivo de 
trabalhadores formais. 
Esse movimento, captu- 
rado em outros estudos 
realizados pelo Sebrae 
Nacional, fez com que o 
setor ultrapassasse o co- 
mércio no efetivo total de 
trabalhadores ocupados", 
informa Emanuel Malta 
Falcão Caloête, analista 
da área de pesquisa do 
Sebrae Nacional. 

Seu Zé da Esquina 
é o modelo do em- 
preendedorbrasileiro. 
Desde muito jovem 
ele teve de driblar 
todo o tipo de dificul- 
dades para conseguir 
abrir seu caminho 
na vida. Com muita 
criatividade e de- 
terminação, Seu Zé 
da Esquina superou, 
uma a uma, adver- 
sidades que foram 
de uma infância pas- 
sada na pobreza ao 
preconceito social, 
da falta de acesso 
à educação à insta- 
bilidade econômica, 
empreendedor nato, 
vem cuidando do seu 
comercio há 30 anos, 
nunca trabalhou de 
carteira assinada e 
esse documento ele 
nem possui. 
Como muitos em- 
preendedores Seu Zé 
da Esquina começou 
a trabalhar bem cedo 
na vida, menino da 
periferia, tinha que 
ajudar o pai na labuta 
diária e no orçamento 
da família, estudou o 
básico para apren- 
der a ler e assinar o 
nome. 
Hoje, Seu Zé da 
Esquina é um em- 
preendedor de suc- 
esso, um bem-suce- 
dido empreendedor 
Supermercadista da 
região sul do Mara- 
nhão, de um sim- 
ples comerciante de 
bairro se transfor- 
mou em verdadeiro 
fenômeno, digno de 
ser estudado por to- 
dos os que querem 
aprender a cultivar a 
arte do empreende- 
dorismo. Extrapolan- 
do - e muito - a fun- 
ções de um simples 
comercio de Bairro, o 

comercio do Seu Zé 
da Esquina tornou-se 
um exemplo de como 
atrair e manter cli- 
entes. 
A forma como Seu 
Zé da Esquina con- 
ta suas histórias de 
vida, para seus ami- 
gos e clientes, logo 
me fez perceber que 
havia vários em- 
preendedores em 
Imperatriz com Seu 
Zé da Esquina, com 
histórias a serem 
compartilhadas com 
o leitor, não apenas 
pelo prazer que se 
tem de saber da vida 
de alguém, mas tam- 
bém pelas preciosas 
lições de empreend- 
edorismo que elas 
tem a ensinar. As- 
sim, surge esse es- 
paço para você que 
possui uma história 
de sucesso e deseja 
compartilhar, assim 
com Seu Zé da Es- 
quina seu nome será 
preservado. Acredito 
que suas experiên- 
cias e ensinamentos 
possam servir de ex- 
emplo, força e inspi- 
ração a tantos que lu- 
tam para triunfar em 
meio às adversidades 
que, como bem sabe- 
mos, não são poucas 
em nossa Imperatriz. 
Esse é, com certeza, 
o objetivo desse es- 
paço contar as mel- 
hores e mais fasci- 
nantes histórias de 
vida com importantes 
lições de empreend- 
edorismo, vindas de 
alguém que apren- 
deu o que nenhuma 
escola pode ensi- 
nar: o conhecimento 
prático adquirido - e 
conquistado - por al- 
guém que aprendeu 
fazendo. Você. 
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Pequenas empresas geraram maioria dos postos de trabalho 

Minha Casa, Minha Vida 

vendeu só 5% da meta em 

6 meses 

Seis meses após o lançamento do programa "Minha Casa, Minha 
Vida", só 45.824 moradias foram vendidas no País. Os dados são da 
Caixa Econômica Federal e vão até o dia 9 deste mês. O total vendido 
até agora é menos de 5% da meta de 1 milhão de casas previstas 
pelo governo. 

Segundo a Caixa, do início do programa, em 14 de abril, até sexta- 
feira da semana passada foram contratadas 95.659 moradias. Isso 
significa que essas habitações já têm o aval do governo para serem 
comercializadas dentro do programa. 

Para Sérgio Watanabe, presidente do Sinduscon-SP (Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo), "os resultados 
até agora são relativamente baixos." Ele acredita que as vendas de- 
vem se acelerar daqui para frente. 

Apesar da lentidão das vendas, as construtoras voltadas para a 
baixa renda comemoram o desempenho do programa. A HM Engen- 
haria, por exemplo, do Grupo Camargo Corrêa, já vendeu 916 ca- 
sas e apartamentos dentro do programa, que estão em construção. 
Henrique Bianco, presidente da empresa, conta que já tem 13 obras 
contratadas pela Caixa. 

CHAME O CORREIO DE IMPERATRIZ: (99) 3525 5929 - jornaljsmo@correiodeimperatriz.com.br 
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Plano logístico do Enem foi alterado 

sem autorização do MEC 

Amanda Cieglinski, Agência Brasil 

Brasília - O ministro da 
Educação, Fernando Haddad, 
afirmou hoje (14), em audiência 
pública na Câmara dos Deputa- 
dos, que o local da gráfica de 
onde foi furtada a prova do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) foi criado sem 
autorização do Instituto Na- 
cional de Estudos Pesquisas 
Educacionais (Inep). 

Segundo Haddad, uma 
equipe de técnicos do Inep 
visitou a gráfica, e os pro- 
cedimentos de segurança na 
impressão estavam garantidos. 
Mas, cerca de dez dias antes 
da realização do exame, teria 
sido aberto um galpão vizinho 
ao setor de impressão para que 
fossem feitos os kits de prova 
que seriam distribuídos no 
estado de São Paulo. De acordo 
com Haddad, "aparentemente" 
a mudança foi feita sem au- 
torização e acompanhamento 
do Inep. 

"O plano logístico foi al- 
terado nos últimos dias, colo- 
cando as provas em um ambi- 
ente inseguro, em contato com 

m 

Ministro da Educação, Fernando Haddad em audiência na Câmara 

pessoas recém-contratadas para 
um procedimento que precisa 
ser envolto em um ambiente de 
total segurança", criticou. 

Pelo contrato estabelecido 
com o Consórcio Nacional de 
Avaliação e Seleção (Conna- 
sel), rompido após o vazamen- 
to das provas, ficou acertado 
que a impressão seria feita na 
Gráfica Plural, em São Paulo. 
O manuseio para a montagem 
dos cadernos de prova ficou sob 
a responsabilidade da Funrio e 
seria feito em um galpão no 

Câmara de Ribeirão Preto 

(SP) aprova projeto que 

retira nome de Sarney de 

viaduto 

Autor do projeto de lei afirma que presidente do Senado 

"não merece " ter o nome em viaduto da cidade 

A Câmara de Veradores de 

Ribeirão Preto, no interior pau- 
lista, aprovou um projeto de lei 

que retira o nome do ex-presi- 
dente e atual presidente do Sena- 

do, José Samey, de um viaduto 
da cidade. O autor da proposta, 

vereador Walter Gomes (PR), 
afirmou que o nome Samey "su- 
jou a cidade" devido aos escân- 

dalos em que ele está envolvido. 

- Fiz o projeto porque o Sar- 
ney não merece estar no nome 

do viaduto. Os escândalos da 

família Samey sujaram a classe 

política e a nossa cidade. 
De acordo com Gomes, o 

pedido de mudança do nome 
do viaduto partiu da população. 

Ele afirma que vários cidadãos 

de Ribeirão Preto o procuraram 

pedindo a alteração. 
O projeto aprovado na terça 

revoga um decreto municipal de 

1986, que batizou o viaduto de 
José Samey em homenagem ao 

então presidente, e muda o nome 
da ponte para Jandira de Camar- 

go Moquenco. Jandira foi dire- 

tora do jornal "A Cidade", de 

Ribeirão Preto. Gomes afirmou 

que o jornal "presta vários servi- 
ços para a cidade", mas não sou- 
be especificar alguma realização 

de Jandira. 

- Coloquei o nome da dona 
Jandira pois ela prestou grandes 

serviços à nossa cidade e tem o 
nome limpo, enquanto o nome 
dele [Samey] está sujo no Brasil 

inteiro. 
O projeto foi aprovado com 

17 votos favoráveis e nenhum 

contrário. Três vereadores não 

votaram. Durante a apresenta- 
ção do projeto ao plenário, Go- 
mes apresentou recortes de jor- 
nal que mostravam reportagens 

referentes a escândalos políticos 
no qual o nome de Samey está 

envolvido. 

Procurada pela reportagem, 
a assessoria de imprensa do se- 

nador José Samey disse que ele 

não comentaria a decisão. 

O projeto vai agora para a 
sanção da prefeita de Ribeirão 

Preto, Dárcy Vera (DEM). 

Rio de Janeiro previamente 
vistoriado pelo Inep. Somente 
as provas de São Paulo seriam 
montadas no próprio estado. 

"Criou-se um ambiente que 
não havia recebido a visitação 
do Inep para que os procedi- 
mentos de segurança fossem 
avaliados. E nesse ponto que 
está sendo focada a audito- 
ria. E, se ficar demonstrado 
que essas providências foram 
tomadas dessa maneira, fica 
caracterizado que o ambiente 
não era seguro", afirmou. 

ILula sanciona 

lei que unifica 

número 

do RG, 

passaporte e 

CPF 

A carteira de identidade, o 

passaporte, o CPF e a cartei- 
ra de motorista são alguns dos 

documentos que passarão a ter 
o mesmo número de registro. A 

lei 12.058 que autoriza o regis- 

tro civil único foi sancionada na 

última terça-feira pelo presiden- 
te Luiz Inácio Lula da Silva. 

Com a unificação, o cidadão 

terá o número único de registro 
de identidade civil, válido para 

os brasileiros natos e naturali- 

zados. De acordo com a lei, a 

implementação do registro úni- 
co deve começar dentro de um 
ano. 

Pelo projeto, os documentos 

terão o mesmo número do Re- 
gistro da Identidade Civil (RG), 
à medida que forem sendo ex- 

pedidos. 
Um dos objetivos da lei é 

evitar a falsificação de docu- 

mentos. Cerca de 10% de pelo 

menos 160 milhões de carteiras 
de identidade que circulam no 

Brasil são falsas, conforme da- 
dos da PF. 

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

► EDMILSON SANCHES 

A leitura é para a mente o que o exercido é para o corpo". 
(RICHARD STEELE, 1672-1729. escritor irlandês 

m 7° SALÃO DO LIVRO DE IMPERATRIZ 
™ Vai começar a maior exposição de livros do maranhão 

Caminhões de diversos pontos do país chegam ao Centro de 
Convenções de Imperatriz 

Escrevo este texto em 13 de outubro, terça-feira. 
Começaram a chegar os primeiros grandes caminhões para 
a montagem do 7o SALIMP - Salão do Livro de Imperatriz, 
o maior evento do gênero em todo o estado do Maranhão, 
que começa dia 17 e vai até dia 25 de outubro. De Belém, 
de Recife, do Sul-Sudeste do Brasil veículos carregados de 
livros e equipamentos também estão se dirigindo para cá. Os 
caminhões já descarregavam material para montagem dos 
estandes, e equipes inteiras de homens especializados, vindas 
de Belém, já iniciavam os trabalhos de preparação do salão 
principal do Centro de Convenções de Imperatriz. Os carpetes 
foram os primeiros a ser colocados. 

Dirigentes da RPS Eventos, empresa de São Paulo 
especializada na organização de salões, feiras e bienais de 
livros, acompanhavam de perto a montagem. Na tarde do dia 
13, diretores e membros da Academia Imperatrizense de Letras 
reuniam-se para tratar do evento e coordenar as próximas 
ações. 

No SALIMP, diariamente, serão nada menos que 12 horas 
de exposição, lançamentos e venda de livros, mais shows 
artísticos, palestras e eventos com estudantes e crianças. Entre 
os lançamentos, dezenas deles serão de livros de autores de 
Imperatriz e região, alguns estreantes, como Allanna C. R. 
Sanches, estudante de Jornalismo da Universidade Federal 
do Maranhão, que irá autografar o livro "Fim de Estiada", obra 
poética com apurado rigor e esmerado projeto gráfico, em 
edição "full color" (totalmente colorida) da Ética Editora. 

Ao todo. serão mais de CINQÜENTA MIL à disposição dos 
visitantes, totalizando UM MILHÃO de exemplares de livros dos 
mais variados campos do saber. O 7o SALIMP tem o patrocínio 
da Prefeitura de Imperatriz e do Governo do Maranhão, que 
vai doar 3 mil cartões de crédito de R$ 100,00 cada, para 
professores da rede estadual utilizarem em aquisição de obras 
no evento. 

O jornalista Caco Barcelos, responsável pelo programa 
semanal "Profissão: Repórter", da Rede Globo de Televisão, e 
o compositor, cantor e músico Gabriel o Pensador, premiado 
com o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil, são presenças 
confirmadas no 7o SALIMP. onde farão palestras e lançarão 
seus livros. Gabriel falará na terça-feira, dia 20. Caco Barcelos, 
dia 23, sexta-feira. 

O 7o SALIMP pode ser acompanhado pelo site www. 
salimp.com.br, desenvolvido pela empresa imperatrizense 
de tecnologia SI - Soluções Inteligentes. No site, notícias e 
transmissão do evento simultânea, "on line", ao vivo e em cores. 

O Salão do Livro de Imperatriz conta também com o apoio 
da Associação Nacional de Livreiros, da Câmara Brasileira do 
Livro, da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz e da 
Câmara de Dirigentes Lojistas. 

Prefeito Madeira, entusiasmado; 
g "VOU ME ESBALDAR EM COMPRAR LIVROS" 

Declaração foi feita no lançamento do 7o Salão do Livro de Imperatriz 

Ao jornalista e vereador Edmilson Sanches o prefeito 
Sebastião Madeira (foto) antecipou, com evidente entusiasmo, 
que vai se "esbaldar" comprando livros no 7o SALIMP - Salão 
do Livro de Imperatriz, cujo lançamento para a Imprensa, 
autoridades, educadores ocorreu na manhã de sexta-feira, 9, 
em evento organizado pela Academia Imperatrizense de Letras, 
realizadora do Salão. 

Disse o prefeito, textualmente:" - Vou me esbaldar em 
comprar livros". Como está na própria origem da palavra, 
"esbaldar-se" significa fazer algo com muito entusiasmo e em 
grande quantidade, "aos baldes". 

EDUCAÇÃO E LIVRO - O contentamento do prefeito na 
sexta-feira se manifestava também em razão da abertura, na 
mesma manhã, do 1o Congresso de Educação, promovido 
pela prefeitura, que também é apoiadora do 7o SALIMP. Para 
o prefeito, "educação, livro e literatura são complementares e 
eventos de grande porte nessas áreas trazem efervescência e 
contribuem para dar uma nova imagem para Imperatriz". 

PREFEITO LEITOR - No momento em que entra em 
sua fase de maturidade, com a profissionalização do evento 
e reconhecimento nacional, o Salão do Livro de Imperatriz 
tem, pode-se dizer, sorte de ter á frente do Poder Executivo 
um prefeito leitor. Sebastião Torres Madeira classifica-se a 
si mesmo como "leitor voraz" e, muitas das vezes, "chorão", 
por emocionar-se com relatos humanos em obras de ficção e 
histórias reais. 

O 7o Salão do Livro de Imperatriz será realizado de 17 a 
25 de outubro no Centro de Convenções. Nada menos que 
um milhão de livros, distribuídos em 50 mil títulos, estarão 
disponíveis para os visitantes nos mais de 80 estandes de 
editoras nacionais e internacionais que prestigiam o evento. 
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Pontes sobre o riacho Capivara próximo 

à JK continuam em péssimas condições 

Após mais de uma semana 
que a população queimou em 
protesto a ponte que ligava a 
rua Miguel Baury à avenida JK 
no Grande Santa Rita a situa- 
ção continua a mesma. A pre- 
feitura não refez a ponte e as 
outras que ligam várias ruas do 
bairro à avenida também estão 
em péssimas condições. 

Os moradores alegam que 
fizeram várias reivindicações 
à prefeitura, mas não foram 
atendidos, por isso decidiram 
incendiar o restante da ponte. 
Eles afirmam que a ponte se 
tomou muito perigosa e vári- 
os acidentes aconteciam na 
travessia, como a queda de 
crianças e de motocicletas no 
riacho Capivara. 

Outra ponte que dá acesso a 
JK através da ma Bahia também 

Poiícia, Samu e Bombeiros não tem como entrar no bairro por esta via 

Morador improvisa tábua para atravessar riacho 

se encontra em situação crítica. 
Os moradores alegam que na 
época de chuva a situação se 
agrava. Mau cheiro, água ent- 
rando nas casas e proliferação 
de doenças são os principais 
problemas enfrentados. Segun- 
do eles, somente a construção 

de uma galeria resolveria o 
problema por completo. 

Na mesma região, os mo- 
radores da ma São José entre 

Bahia e Ser- 
gipe, próximo 
a Avenida JK 
não possuem 
acesso digno a 
suas residências. 
A única via de 
acesso às casas 
não se trata nem 
de uma ponte, e 
sim de uma tábua 
colocada como 
passagem. Só é 
possível passar 

pedestres e bicicletas, e com 
muita dificuldade. "Há 22 anos 
que moro nesse local e sempre 
foi desse jeito", diz Marcela 
dos Santos, dona de casa. 

Devido a falta de acesso, 
outros problemas surgem na 
localidade. Os correios e a 

Ufma de Imperatriz 

sedía Conferência 

Municipal de 

Comunicação 

Nos dias 22 e 23 de outubro 
acontece na Universidade Fede- 
ral do Maranhão a I Conferên- 
cia de Comunicação de Impe- 
ratriz. A conferência discutirá 
propostas de novas 
políticas públicas 
para o setor da 
comunicação no 
país, que ajudarão 
na elaboração do 
Plano Nacional de 
Comunicação. A 
conferência mu- 
nicipal precede a 
Conferência Esta- 
dual que ocorre em 
novembro em São 
Luís e a Nacional em Brasília 
no mês de dezembro. 

A comissão organizadora do 
evento é formada por professores 
e alunos do curso de Jornalismo 
da Ufma, jornalistas profissio- 
nais, Associação de Imprensa 
da Região Tocantina, Sindicato 

dos Jornalistas e Radialistas, re- 
presentantes da sociedade civil, 
entre outros. Apesar de alguns 
avanços e retrocessos durante a 
organização do evento o curso 

de jornalismo 
da Ufma se 
manteve firme 
na certeza da 
realização da 
Confecom. 

O evento 
tem caráter 
propositivo, 
ou seja, serão 
encaminhadas 

  propostas para 
a Conferência 

Estadual de Comunicação. Nes- 
se sentido é necessária a partici- 
pação da sociedade em geral. 

Segundo a coordenadora do 
curso de jornalismo em Impe- 
ratriz, Roseane Arcanjo, "pela 
primeira vez a sociedade de Im- 
peratriz é convidada a colaborar 

Comissão Nacional 

Pró-Conferência de 

COMUNICAÇÃO 

coleta de lixo não passam por 
todas as casas. "A minha enco- 
menda de produtos cosméticos 
não chegou em casa porque o 
carteiro não conseguiu chegar 
aqui" diz dona Rosário Batista, 
funcionária pública. 

Outros moradores denun- 
ciam que aquela parte do 
bairro se tomou perigosa, pois 
a polícia também tem dificul- 
dade de entrar no local. Há 
denúncias de que na localidade 
há uma boca de fumo e tráfico 
de drogas. Nossa reportagem, 
não pôde tirar muitas fotos do 
local, por que foi alertada pe- 
los entrevistados de que havia 
suspeitos querendo roubar a 
máquina digital. 

O Correio de Imper- 
atriz tentou contato com o 
secretário de infra-estrutura do 
município Roberto Alencar na 
quarta-feira, mas ele não se en- 
contrava na cidade. 

para mudar as políticas públicas 
na área da comunicação". A co- 
ordenadora ressalta que até hoje 
a sociedade teve pouca partici- 
pação na elaboração de políticas 
públicas para a comunicação. 

Para Alda Queiroz, estudante 
do T período do curso de jorna- 
lismo e membro da comissão da 
Confecom, o evento é um mar- 
co na história da comunicação 
no Brasil e um meio dos alunos 
de jornalismo "encontrarem um 
mercado que seja um mercado 
ético, que a gente possa traba- 
lhar de maneira coerente, que a 
gente possa realmente aplicar 
toda essa teoria a prática". A 
estudante destaca a importância 
da participação dos acadêmicos 
de outros cursos e também de 
estudantes secundaristas, para 
juntos projetarem melhorias na 
área da comunicação. 

Para a construção de uma 
mídia democrática se faz neces- 
sário à participação da socieda- 
de civil, estudantes, empresá- 
rios e governo. As Inscrições da 
Confecom estão sendo feitas na 
coordenação do curso de jorna- 
lismo na Ufma até um dia 21 de 
outubro, as vagas para os grupos 
de trabalhos, ressaltando, são li- 
mitadas. Garanta sua vaga. 

► Espaço Gospe 

:: SAO PAULO E SUAS INVENÇÕES: VOCÊ CON- 
HECE A RUA DOS EVANGÉLICOS? 

Ruas especializadas são características da cidade de 
São Paulo. Há uma rua das noivas, uma de madeiras, 
outra de motores, a dos eletrônicos, a dos lustres, a dos 
joalheiros, a dos instrumentos musicais e, agora, a mais 
nova invenção da grande São Paulo, a dos evangélicos, 
localizada às costas da Catedral da Sé. Em pouco mais 
de duas quadras, há galerias, lojas e camelôs vendendo 
artigos de que fiéis e pastores possam precisar - desde 
bíblias até envelopes para a coleta do dízimo. Pode-se en- 
contrar ali o mobiliário necessário para montar um templo. 
Durante a semana, o maior movimento na rua é de lojistas 
de todo o país em busca de mercadorias. No sábado é a 
vez do comprador individual. 

Na década de 90, as variadas denominações 
evangélicas se multiplicaram no Brasil. O número de fiéis 
cresceu quatro vezes acima da média da população brasil- 
eira. O mercado de produtos específicos para este público 
é estimado em 1 bilhão de reais, o dobro de quatro anos 
atrás. Sete anos atrás, a primeira edição da ExpoCristã, 
a maior feira de negócios evangélicos da América Latina, 
em São Paulo, reuniu 58 expositores e recebeu 4 500 visi- 
tantes. Neste ano, o número de expositores chegou a 315 
e o de visitantes passou dos 150 000. Há também versões 
mais modestas montadas em Belo Horizonte e no Rio de 
Janeiro. Estima-se que três de cada dez CDs vendidos no 
país sejam de música gospel. Um dos discos de Aline Sar- 
ros, a mais popular cantora evangélica, vendeu mais de 3 
milhões de CDs e DVDs. 

:: TESTEMUNHO: Sylvester Stallone, de Rocky e 
Rambo, se entrega novamente a Cristo 

Sylvester Stallone, fa- 
moso pelos filmes "Rocky" e 

PL' "Rambo", voltou a suas raíz- 
W •?,. ik 2 i es cristãs, numa experiência 

1 de conversão que ele diz 
o libertou das pressões do 
mundo. "Quanto mais vou 
à igreja", disse Stallone, de 
acordo com o boletim Citizen- 
Link de Focus on the Family, 
"e quanto mais me entrego 
ao processo de crer em Je- 
sus e escutar Sua Palavra 
e deixá-Lo me guiar no que 
faço, mais sinto como se as 
pressões sumissem de cima 
de mim". 

No filme de Stal- 
lone, Rocky Balboa, o último 

na série de filmes "Rocky", ele reflete sobre seguir Cristo e 
não sobre enfrentar batalhas sozinho. "É como se [Rocky] 
estivesse sendo escolhido, como se Jesus estivesse so- 
bre ele, e como se ele fosse o cara que viveria sempre o 
exemplo de Cristo", Stallone disse numa conferência com 
pastores e líderes religiosos no ano passado. "[Rocky ag- 
ora] é muito, muito perdoador. Não há amargura nele. Ele 
sempre vira a outra face. É como se sua vida inteira fosse 
sobre servir". 

"Fui criado num lar cristão, e aprendi a fé cristã e 
fui até onde consegui", disse Stallone. "Até que um dia, 
sabe, entrei no tão chamado mundo real e conheci a tenta- 
ção. Praticamente me desviei do caminho e fiz uma porção 
de escolhas erradas". 

Stallone disse que ele quer comunicar para as 
audiências a importância de freqüentar a igreja e receber 
apoio no compromisso de viver a fé cristà."Precisamos ter 
a experiência e a orientação de outra pessoa", disse ele. 
"Não podemos treinar a nós mesmos. Sinto do mesmo jeito 
acerca do Cristianismo e acerca do que a igreja é; A igreja 
é a academia de ginástica da alma". 

A estória de um Rocky que sente culpa espiritual 
e lê a Bíblia antes de cada luta foi escrita pela própria ex- 
periência de vida do ator, disse Stallone. 

"A maior parte dos meus filmes anteriores era che- 
ia de sangue", ele declarou para o jornal San Francisco 
Chronicle. "Eles eram os resultados criativos de minha ju- 
ventude, quando meu casamento não estava indo bem e 
me sentia seduzido pelas tentações de Hollywood". 

"Precisei realmente passar por meus testes e tribula- 
ções", ele disse, "antes que eu pudesse ser homem o su- 
ficiente para saber escrever o tipo de estória que 'Rocky 
Balboa' é". 

Stallone desenvolveu um kit de recursos grátis para 
líderes, em associação com Motive Entertainment, para 
ajudar os pastores e líderes de igreja a utilizar a mensa- 
gem cristã do filme. O kit inclui um guia de líderes (grátis 
por download) que lida com as questões de coragem, in- 
tegridade, fé, vitória e propósito, relatou o jornal Christian 
Examiner. O guia tem várias abordagens feitas para suprir 
as várias necessidades dos pastores, líderes de jovem, lí- 
deres de ministérios de leigos e pais. 

Fonte: Lifesite 

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 

Sylvester Stallone 
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VEXAME 

Presidente e treinador do Viana afirmam que 11 a 0 foi 

'resultado normal' 

A imprensa nacional deu 
bastante repercussão ao re- 
sultado do jogo que colocou 
o time do Viana na primeira 
divisão do campeonato mara- 
nhense. No site do Globo Es- 
porte, os jornalistas Diego Ro- 
drigues e Marcelo Monteiro 
relataram as entrevistas com o 
presidente e o treinador do Vi- 
ana sobre o elástico resultado 
que deixou o Moto Club na 
segundona. 

Com nove gols marcados 
nos nove minutos finais da 
partida, o Viana conquistou o 
segundo turno da Série B do 
Maranhense. O Moto Club, 
que derrotou o Santa Quitéria 

Imperatriz sedia a 

partir de hoje o 79 

Salimp (Salão do 

Livro de Imperatriz) 

Hoje a partir das dez horas da 
manhã, quando forem abertos os 
stands do Salão de Livro de Imper- 
atriz, a cidade vai se transformar na 
capital cultural do Maranhão. Du- 
rante uma semana, milhares de pes- 
soas vão passar pelo Centro de Con- 
vençõe de Imperatriz, onde serão 
comercializados mais de 50 mil 
títulos de editoras de todo o país. 

Veja abaixo a programação do 
T Salimp. 

Time do Viana não encontrou resistência do Chapadinha PROGRAMAÇÃO GERAL 

por 5 a 1, e terminou na se- 
gunda colocação e está fora da 
Série A no ano que vem. 

- Foi normal o resultado. 
Assim com o Viana ganhou, o 

Chapadinha poderia vencido 
também. Como o Chapadinha 
levou o terceiro e o quarto gol, 
e não tinha mais condições de 
ganhar, desistiu - disse. 

O treinador da equipe, Braide Ribeiro, 

também considerou que o jogo foi 

normal. 

- Eu só tenho que dar 

parabéns aos atletas pela dis- 
posição, coragem e determina- 
ção no jogo. As pessoas estão 
querendo insinuar e quando 

se brinca com o caráter, sai da 
instância esportiva para a civ- 

il. Tem que ter muito cuidado. 
É muito difícil provar essas 

coisas. E não tem prova maior 
que o relatório do árbitro. Não 
podemos subestimar a capaci- 

dade dos profissionais. Al- 

guém viu conchavo? Foram 

lances normais que o Cha- 

padinha não tem nada a ver. 

O Viana cumpriu a obrigação 
dele. Nós vamos ser punidos 
porque ganhamos? Porque 

não pune quem ganha da 

gente também? - disse. 
Diante da desconfiança 

sobre o resultado do jogo. 

no qual seu time marcou 
nove gols nos últimos nove 

minutos, José Carlos Costa 

reagiu denunciando irregu- 

laridades na partida entre o 

Moto Club e o Santa Qui- 
téria. Tradicional clube do 
Maranhão, com 24 títulos 

estaduais, o Moto venceu 

por Sal, mas ficou em 
segundo lugar no returno 

devido ao saldo de gols (11a 

2 para o Viana) e permaneceu 

na Série B. 
- O jogo do Moto não 

começou no mesmo horário 

que o nosso. Armaram uma 
mutreta. Marcaram cinco 

pênaltis em uma partida. Isso 

é normal em um jogo deci- 
sivo? Os jogos deveriam ter 
começado no mesmo horário, 

até porque todos os times pre- 
cisavam ganhar. O Moto teve 

cinco pênaltis, e o prefeito de 
Santa Quitéria, com quase 60 
anos, jogou uma partida con- 
siderada tão importante. Se 

o nosso jogo foi considerado 
anormal, o do Moto também 

deve ser considerado - disse o 
presidente do Viana. 

No jogo em São Luís, 
foram marcados cinco penali- 

dades máximas: quatro para o 

Moto (que desperdiçou uma 
cobrança) e uma para o Santa 

esteve em campo, o placar 

seguiu 0 a 0. 
Costa evitou comentar as 

críticas feitas por dirigentes 

da Federação Maranhense ao 
resultado. 

- Que julguem se achar que 

foi anormal. Já vi time vencer 
por 20 a 0 - revelou. 

Já o treinador Braide Ri- 
beiro atacou o comando da 
Federação Maranhense. 

- Eles (da Federação) são 

imorais. Quem é ele? Faz um 

levantamento da vida dele. 
Ninguém joga pedra no tel- 

hado dos outros quando o seu 

é de vidro. Não temos nada 
a ver com isso - disse, refer- 

is 

Quitéria. E a equipe visitante, 

nos dez primeiros minutos, 

contou em campo com a pre- 

sença de Manin Leal, de 52 

anos, prefeito de Santa Qui- 
téria e presidente de honra 

do clube. Enquanto o prefeito 

Braide Ribeiro, treinador do Viana 

indo-se ao diretor-técnico da 

entidade, José Alberto de Mo- 

rais Rêgo, que classificou o 

resultado como "uma vergon- 

ha para o futebol" do estado. 

17.10 -Sábado (abertura) 
1 Oh - Abertura dos stands 
15h — Recreação Infantil / Arena 
Infantil 
18h - Banda Municipal / Pórtico da 
Feira 
19h - Abertura Oficial com auto- 
ridades 
20h - Sarau Literário e Musical / 
Arena Multicultural 
22h - Fechamento dos stands 

17 a 25 outubro (todos os dias) 
1 Oh - Abertura dos stands 
lOh - Início de atividades na Arena 
Infantil 
14h - Início das atividades na Are- 
na Multicultural 
15h - Exibição de vídeo no Café 
Literário 
16h - Bate-papo com escritores no 
Café Literário 
17h às 20h - Lançamentos de livros 
na Arena Multicultural 
20h - Palestra na Arena Multicul- 
tural 
22h - Fechamento dos stands 

RENA MULTICULTURAL 

17.10-Sábado 
20h - Sarau Literário e Musical 
- Músicos, poetas, declamadores e 
convidados e presentes. 
18.10- Domingo 
5h - Palestra "História da Música 
Popular Brasileira", pelo maestro 
Zé Neném, com apresentação de 
peças musicais. 
18h - Palestra "O processo da leit- 
ura no exercício da cidadania", por 
Rosa Maria Ferreira Lima,da Bib- 
lioteca Pública Benedito Leite (São 
Luís - MA) 
19.10 - Segunda-feira 

15h - Palestra "A importância do 
livro e da leitura, do conhecimento 
e da cultura para a vida pessoal, 
profissional e comunitária", por 
Edmilson Saches (AIL) 
18h - Lançamentos dos livros 
- "Personal Trainer", de Cleyton 
Dias (Ética) 
- "Identidades sul-maranhenses: 
subsídios à prática pedagógiòa no 
Ensino Médio", de Larisse Santos, 
Valdiléia Cardoso e Suely Veloso. 
(Ética) 
- "Roteiro e mapa da viagem de 
S. Luís do Maranhão até a corte 
do Rio de Janeiro" (1810, de Se- 
bastião G. da Silva Berford, por 
Adalberto Franklin (Org.) (Ética) 
- "Leituras críticas de romances 
de Josué Monteilo", por Joseane 
Souza (org.), coordenadora da 
Casa de Cultura Josué Montello 

(São Luís-MA) 
20.10 - Terça-feira 
15h - Palestra "A experiência da 
leitura e da escrita", por Lourival 
Serejo (AIL / AML) e Manoel Au- 
reliano Neto (AIL) 
18h - Lançamentos dos livros 
- "Introdução à Filosofia", de 
Antônio de Pádua P. Silva (Ética) 

-"O livro-de-imagem: um (pretex- 
to para contar histórias" (3.a ed.) e 
"Caderno de Atividades", de Tereza 
Bom-Fim (Alma de Artista / Ética) 
- "A arte da negociação", de Mauro 
Melo Albuquerque (Ética) 

21.10-Quarta-feira 
15h - Palestra "A contribuição da 
Sociologia à Ciência do Direito", 
por Francisco Lima Soares (AIL / 
FEST) 
18h - Lançamentos dos livros 
- "Sócrates e o beba com modera- 
ção", de Ricardo Coelho (Ética) 
- "Gotas de Otimismo" (3. ed.), de 
Járedes Araújo de Sousa (Ética) 
- "A educação infantil nas séries 
fundamentais", de Jorge Hermi- 
da (UFPB) e Maria Roza Soares 
(FEST) 
22.10-Quinta-feira 
15h - Palestra "A obra de Coelho 
Neto e Humberto de Campos", por 
Sebastião M. Duarte (AML) 
18h 0 Lançamentos dos livros 
- "Retalhos de poesias", de Ariston 
di França (Ética) 
- "Badalos silentes"í de Ricardo 
Cavai (Ética) 
-"Trinta quadras", de Ricardo Cav- 
ai (Ética) 
- "Cantos da vida inteira", de Rib- 
amar Silva (Ética) 
- "O contato inicial", de Leonildo 
Alves de Sousa (Ética) 
- "Diário poético", de Phellipe Du- 
arte (Ética) 
- "Pensando no Amor", de Carlos 
Gomes de Amorim (Ética) 
- "Fim de estiada", de Allanna C. R. 
Sanches (Ética) 
23.10 - Sexta-feira 
15h - Palestra "A experiência da 
leitura e da escrita", por Arnaldo 
Monteiro dos Santos (da AIL) 
17h - Lançamentos dos livros 
- "Meias metades; histórias conta- 
das em pedaços", de Itaerço Bezerra 
(Ética) 
- "Riquezas da memória" (crôni- 
cas), de Valdizar P. Lima (Ética) 
- "Sombras dos tinguis: crôni- 
cas sertanejas", de João Francisco 
Chicô (Ética) 
- "As esferas lineares" (2.a ed.), de 
Nauro Machado (Ética) 
-••Kelbilim, o caçador de enganos" 
(romance), de A. Noleto (Ética) 
20h - Caco Barcelos / palestra e ses- 
são de autógrafos 
24.10-Sábado 
lOh - Livros-de-imagens / ativi- 
dades com crianças, Profa Tereza 
Bom-Fim 
I6h - Palestra "A Guerra do Leda: 
matanças nos sertões do Maranhão - 
Cem anos da morte de Leão Leda", 
por Sálvio Dino (AIL e AML). 

18h - Lançamentos dos livros 
-"Um coração sertanejo amante da 
educação" (cordel), de Coraci Mar- 
tins Cavalcante 
-"Textos ecológicçs" (crônicas), de 
Domingos Cézar (Ética) 
- "Lideranças em agronegócio no 
crescimento econômico de Balsas - 
MA", de Francisca Feitosa Oliveira 
(Ética) 
- "Dito & Feito: crônicas", de 
Joaquim Haickel (Ética) 
20h - Teatro COC Imperatriz 
- Peça "Brasil, flores e canções" 
25.10 - Domingo - Encerramento 
16h - A hora do conto (leituras de 
contos para jovens) / Coord. da 
Prof.a Tereza Bom-Fim (AIL / 
UFMA) 
I8h - Lançamento do livro "Perfis 
Acadêmicos da AIL" 
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CORINTHIANS 

ASSEGURA RONALDO 

EM 2010 

"Já estamos discutindo 
2011. Não temos um contrato 
de trabalho com o Ronaldo, 
mas uma parceria. Só precisa- 
mos saber se ele vai querer jog- 
ar ou não em 2011, se ele vai 
querer ir para o departamento 
de futebol ou para a parte so- 
cial, combatendo a pobreza ou 
o preconceito", explicou Luis 
Paulo Rosenberg, diretor de 
marketing. "Ele fcará conosco 
para sempre." 

O encontro no Parque São 
Jorge contou com as presenças 
de Rosenberg, Farah e de Caio 
Campos, gerente de market- 
ing do clube. A conversa durou 
mais de duas horas e serviu 
para defnir alguns detalhes do 
contrato de 2010. 

A princípio, as porcentagens 
a que Ronaldo tem direito sobre 
os patrocínios serão mantidas: 

80% do que for arrecadado com 
todos os espaços do uniforme, 
exceção feita ao principal. Isso 
porque a expectativa do Cor- 
inthians e de Ronaldo é que 
os parceiros paguem em 2010 
valores muito maiores que os 
atuais. 

Assim, a receita do atacante 
também crescerá. Atualmente, 
entre salários e participação nos 
patrocínios, Ronaldo embolsa 
cerca de R$ 1 milhão por mês. 
"E certo dizer que o Ronaldo 
vai ganhar mais do que atual- 
mente", comentou Rosenberg. 

"Essa composição [de por- 
centagens] pode ser alterada, 
por exemplo, se houver um pa- 
trocínio único, caso alguma em- 
presa pague mais do que difer- 
entes empresas paguem juntas", 
emendou o diretor. 

A reunião desta tarde serviu 

também para traçar algu- 
mas iniciativas usando a 
imagem de Ronaldo em 
2010, como a realização 
de amistosos internacio- 
nais. 

I' . "Queremos fazer qua- 
tro jogos. Já temos um 
amistoso acertado com o 

Huracán, mas também quere- 
mos trazer um clube de primei- 
ra linha da Europa", revelou 
Rosenberg, citando ainda um 
amistoso com o Corinthian Ca- 
suais, modesto time inglês que 
inspirou o nome do clube al- 
vinegro. "Mas essa partida pode 
ser contra o time de veteranos 
do Corinthians. Não se bate em 
avô", brincou Rosenberg. 

Mas o certo é que Ronaldo 
será novamente a grande atra-< 

ção corintiana em 2010, ano 
em que a grande expectativa 
da torcida e do próprio clube é 
a conquista do inédito título da 
Libertadores. E se o casamento 
entre atacante e Corinthians. 
continuar em harmonia, a fel já 
pode esperar o camisa 9 defend- 
endo o clube alvinegro também 
em 2011. 

mantém liderança do 

ranking das melhores seleções 

mas Espanha encosta 

Time de Dunga tem 1.632 pontos, apenas três a mais que os espanhóis, 

que tiveram a melhor campanha das eliminatórias européias da Copa de 

2010 

O Brasil continua na lider- 

ança do ranking mensal da Fifa, 

divulgado nesta sexta-feira (16). 
Porém, a vantagem em relação 
a segunda colocada, a Espanha, 

é de apenas três pontos (1.632 

contra 1.629). 
A Holanda, que continua 

em terceira, tem 292 pontos a 

menos do que o Brasil. 

O grande ganhador deste mês 
é Portugal (1.042), que retoma 

ao grupo dos dez primeiros 

após vencer os últimos jogos e 
se classifcar para a repescagem 

européias das eliminatórias da 
Copa. 

A Fifa lembrou que 13 das 

23 equipes já classifcadas para 

a Copa estão entre entre as 20 

primeiras posições do ranking. 

Outras cinco seleções jogarão a 

repescagem. Entre os 20 prie- 
iros, apenas Croácia e Repúbli- 
ca Tcheca estão defhitivamente 

fora do Mundial de 2010. 

Classifcação: 

1. Brasil 1.632 

2. Espanha 1.629 

3. Holanda 1.340 

4. Itália 1.215 

5.Alemanha 1.161 

6. Argentina 1.103 

7. Inglaterra 1.101 

8. Croácia 1.087 

9. França 1.049 

10. Portugal 1.042 

11. Estados Unidos 1.025 

12. Rússia 982 

13. Suíça 961 

14. Camarões 949 

15. República Tcheca 928 

16. Grécia 921 

17. Chile 909 

18. México 904 

19. Costa do Marfm 903 

20. Sérvia 892 

ULTIMAS NOTÍCIAS 

Contra o que muda 

no Maranhão com o 

início do horário de 

verão 

Adiante o relógio em 1 hora 
a partir da Oh do dia 
13 de outubro, domingo. 

srww np obamos 

• ILUl tvno 

O horário de verão vai até 
a meia-noite do dia 20 de 
fevereiro de 2010. 

0 Estados tom 
horário de verão 

Começa a partir da meia 
noite de domingo (19), o novo 
horário de verào para as regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do 
país. Apesar do Maranhão, não 
estar incluído na medida, como 
os demais estados da região 
Nordeste, alguns setores serão 
afetados pelo novo horária 

Segundo o gerente adminis- 
trativo da Superintendência do 
Banco do -Brasil, no Maranháo, 
Mariano Padilha, os horários 
de atendimento nos bancos dê 
todo o estado serão antecipados 
para às 9h, e encerrados às 15h, 
a partir desta segunda-feira (20), 
primeiro dia útil após o início do 
horário de verào. 

O gerente administrativo 
também ressalta que os horári- 
os das transações nos locais 
de auto-atendimento (caixa 
eletrônico) também deverão ser 
observadas para evitar prejuízos 
com os juros. 

"O cliente deverá observar 
cuidadosamente a data de venci- 
mento dos títulos. A partir deste 
domingo, os pagamentos do dia 
serão validados somente até às 
21 h, nos caixas eletrônicos, e 
não mais às 22h como antes", 
explicou o gerente. 

Segundo o superintendente 
do aeroporto da capital, "todos 
os vôos seguirão o horário de 
Brasília. Os passageiros deverão 
fcar atentos, pois mesmo que a 
partida seja de um lugar que não 

esteja incluído no novo horário, 
ele obedecerá criteriosamente o 
horário de verào". 

Outra mudança ocorrerá na 
grade de programação da Rede 
Globo que será modifcada a 
partir desta segunda-feira, 19. 
No Maranhão a exibição dos 
programas começa às 4h50 
(5h50 no horário de Brasília), 
a grade fca adiantada em uma 
hora em relação ao horário nor- 
mal. O 'Jornal Nacional', por 
exemplo, será exibido, ao vivo, 
às 19hl5, em rede nacional, e, 
por este motivo, a novela 'Caras 
& Bocas' vai ao ar somente 
depois, às 19h55. Os jornais 
locais também terão os horários 
alterados. 

O horário de verão 
2008/2009 se estenderá até o dia 
15 de fevereiro próximo, e terá 
como objetivo reduzir o con- 
sumo de energia de 4% a 5% no 
chamado horário de pico, que, 
em geral, vai das 19h às 22h. O 
equivalente a uma economia de 
2 mil megawatts 

O horário de verào é adotado 
sempre nesta época do ano por 
causa do aumento na demanda, 
resultado do calor e do cresci- 
mento da produção industrial 
às vésperas do Natal. Nesse 
período, os dias têm maior 
duração por causa da posição 
da terra em relação ao sol, e a 
luminosidade natural pode ser 
melhor aproveitada. 

Seleção de Dunga segue líder do ranking 


