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Decisão do nome 

O Papa Francisco disse, neste sábado (16), em um encontro com a impren- 
sa na sala Paulo VI, no Vaticano, que escolheu seu nome de líder da Igreja 
Católica após falar com o cardeal brasileiro Dom Cláudio Hummes, arce- 
bispo emérito de São Paulo, que participou do conclave que o elegeu. "Na 
eleição, eu tinha ao meu lado o arcebispo emérito de São Paulo, um grande 
amigo. Quando a coisa começou a ficar um pouco perigosa, ele começou 
a me tranqüilizar. E quando os votos chegaram a 2/3, aconteceu o aplauso 
esperado, pois, afinal, havia sido eleito o Papa. (...] Ele me abraçou, me bei- 
jou e disse: "Não se esqueça dos pobres". Aquilo entrou na minha cabeça. 
Imediatamente lembrei de São Francisco de Assis." O Papa também relem- 
brou que Francisco de Assis era um homem da pobreza e da paz. "Como eu 
queria uma Igreja pobre, e para os pobres", afirmou. 

POPULAR 

Feliz da vida 

... 
José Damião Sobrinho, o pedreiro de 57 
anos que perdeu R$ 2.700 na enchen- 
te do dia 22 de fevereiro, em Cubatão 
(SP), não vê a hora de voltar para Pes- 
queira, em Pernambuco, sua terra natal. 
O drama do pedreiro mobilizou o país. 
Centenas de pessoas se comoveram 
e fizeram doações para que a viagem 
fosse possível. Uma companhia aérea 
também cedeu passagens para José Damião e sua família. O pedreiro 
ainda se emociona quando lembra o dia quando perdeu um saco onde 
guardava todo o dinheiro que juntou para retornar à sua cidade, mas 
está muito feliz com as mudanças que aconteceram em sua vida nas 
últimas semanas. "Eu tinha perdido tudo. Agora, graças à ajuda de 
pessoas de todo o Brasil, tenho mais do que tinha", comemora. A an- 
siedade para voltar à cidade de origem, junto com sua filha de 16 anos, 
só não é maior que a expectativa por um sorriso novo. "Minha dentadu- 
ra já está pronta. Ficou muito bonita. Vou pegar na semana que vem, 
em uma clínica em São Vicente. Não poderia voltar para Pernambuco 
sem ela", diz José Damião. 

Campanha antecipada 

Coma irreversível 

O estado de saúde do músico 
pernambucano Dominguinhos, de 
71 anos, é muito grave. Internado 
desde o dia 17 de dezembro de 
2012 (primeiro no hospital Santa 
Joana, em Recife, e transferido 
em 13 de janeiro de 2013 para o 
Sírio-Libanês, em São Paulo), ele 
está em coma irreversível, segun- 
do Mauro da Silva de Moraes, 
filho do primeiro casamento do 
cantor e compositor. A informação 
teria sido dada a ele há alguns 
dias pelo neurologista Paulo Mar- 
chiori, segundo Mauro, em entre- 
vista ao GLOBO. Mas só agora ele decidiu divulgar a informação, em 
respeito aos fãs. — Essa foi a palavra do médico para mim: irreversível. 
Mesmo assim todo dia a gente espera que ele acorde, estamos orando 
bastante. Ele está vivinho, estável, não precisa da ajuda de aparelhos 
para respirar. 

HISTÓRIA: 
PRESIDENTE VISITA IMPERATRIZ 

Há 27 anos, em 17 
de março de 1986, o 
presidente da Repúbli- 
ca José Sarney fazia 
sua primeira visita 
oficial a Imperatriz, 
como chefe de Estado. 
Desembarca às 8h51 
em Imperatriz e vai 
para o Terminal Ferro- 
viário de Pequiá, em 

Açailândia (MA), de onde embarca para São 
Luís (MA). A comitiva é formada pelo ministro 
do Trabalho, Almir Pazzianoto; general Bayma 
Dennis, chefe do Gabinete Militar; e pela pri- 
meira dama Marly Sarney. Todos são recebi- 
dos na cidade pelo prefeito José de Ribamar 
Fiquene; governador Luiz Rocha; deputado 
estadual -- por Imperatriz -- Carlos Sósthenes; 
secretários estaduais Freitas Filho (Desenvol- 
vimento Regional) e Dorian Menezes (Assun- 
tos Extraordinários do Governo); presidente 
da Câmara de Vereadores de Imperatriz, José 
Ribamar dos Santos Veiga; bispos dom Alci- 
mar Magalhães, da Diocese de Carolina (MA), 
e dom Pascácio, de Grajaú (MA); e pelo diretor 
do Fórum de Imperatriz, juiz de Direito Júlio 
Ayres. A visita é rápida e não há entrevistas 
nem pronunciamentos. No mesmo dia, já em 
São Luís. o presidente da República lança o 
Projeto Agrícola Integrado Araguaia-Tocantins. 

RADIOTÁXI 
Há 16 anos. em 17 de março de 1997, era 
criada legalmente a Cooperativa de Rádio Táxi 
Imperatriz Ltda, Este serviço de radiotáxi já 
existia de fato e até tinha presidente (empos- 
sado em 20 de abril de 1996), mas somente 
na data de hoje, em 1997, passou a existir de 
direito. 

Eduardo Campos (PSB-PE), de Pernambuco, passou seu recado a um grupo de 60 empresários que se reuniu 
na quinta-feira (14) em SP, num jantar, para conhecê-lo melhor e descobrir se ele é mesmo, candidato á presi- 
dência. Boa parte saiu de lá com a certeza de que Campos vai. sim, se lançar contra Dilma em 2014. O encontro 
foi na casa do empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, onde Campos soltou o verbo. Começou dizendo 
que o Brasil teve grandes conquistas nas últimas décadas e logo engatou críticas que a oposição sempre fez 
ao ex-presidente Lula, à Dilma e ao PT; "O Brasil não começou ontem. Não começou com o partido A, B ou 
C . Na seqüência, engrossou o coro dos que dizem que as coisas no país vão bem, mas podem piorar. "Não há 
grande incômodo nas grandes massas. Não há na classe média esse sentimento, nem de forma generalizada no 
empresariado. Mas há, nesse instante, nas elites, grande preocupação com o futuro. Há o sentimento de que as 
coisas podem piorar", concluiu. 

COLUNA DO SANCHES 
Edmilson Sanches 

sor universitário, escritor) 

POESIA 
Um escritor que viveu apenas 24 anos, mas 
cuja qualidade de lirismo e denúncia de suas 
poesias levou sua data de nascimento a ser 
considerada pelos brasileiros o "Dia Nacional 
da Poesia". É Castro Alves, filho da Bahia, 
onde nasceu em 14 de março de 1847. 14 de 
março, Dia Nacional da Poesia. 
Sobre o ofício do poeta, escreveu Carlos 
Drummond de Andrade, mineiro de nascimen- 
to e considerado por muitos o maior poeta 
brasileiro. Transcrevo passagem de uma 
crônica onde Drummond opina e prescreve: 
"(...) Entendo que poesia é negócio de grande 
responsabilidade, e não considero honesto 
rotular-se de poeta quem apenas verseje por 
dor-de-cotovelo, falta de dinheiro ou momen- 
tânea tomada de contato com as forças líricas 
do mundo, sem se entregar aos trabalhos 
cotidianos e secretos da técnica, da leitura, 
da contemplação e mesmo da ação. Até os 
poetas se armam, e um poeta desarmado 
é, mesmo, um ser à mercê de inspirações 
fáceis, dócil às modas e compromissos. 
Infelizmente, exige-se pouco do nosso poeta; 
menos do que se reclama ao pintor, ao músi- 
co, ao romancista... Mas iríamos longe nesta 
conversa. (...)" 
Em tempo: a palavra "poesia", em sua origem 

grega, significa "construção". Assim, somos 
todos construção de Deus, Poeta maior. So- 
mos todos... poesia. 

LEITOR 
José Ribamar Santos Veiga cumprimenta 
a coluna, que diz ler todos os dias. Veiga é 
servidor público federal (SUCAM). Ex-presi- 
dente da Câmara Municipal de Imperatriz; seu 
mandato de vereador foi de Io de janeiro de 
1983 a 1o de janeiro de 1989. 

EVANGÉLICOS EM AÇÃO 
Há 21 anos, em 14 de março de 1992, era 
lançado em Imperatriz o Projeto Missionário 
Campos Brancos, do Serviço de Evangeliza- 
çâo dos Rios Tocantins e Araguaia (SETA), da 
Igreja Assembléia de Deus. 

Em 15 de março de 1971, há 42 anos, 
instalava-se em Imperatriz o primeiro ano 
letivo no colégio da Fundação Cultural e Pro- 
fissional Ebenézer, entidade criada em 27 de 
dezembro de 1970 pela Igreja Presbiteriana 
de Imperatriz. 

ESCREVERAM 
"(...) Mas, antes do Adalberto [Franklin], outro 
acadêmico merece nossa gratidão pelo zelo 
das letras. // É um verdadeiro amansador de 
letras, o [Edmilson] Sanches. Ninguém doma 
letras nesta terra com mais segurança do que 
ele. 
"Se elas, as letras, vêm dóceis para o curral 
do Adalberto e de outros que mantêm abrigo 
de letras, é porque pessoas como Sanches 
as amansaram. // Sanches monta letras como 
domador de cavalo xucro. Vi na televisão que 
um certo americano recebe visitantes de todo 
o mundo em sua fazenda para ver e aprender 
como ele amansa cavalos, O homem não os 
maltrata, como é de costume fazer com os 
potros que são montados pela primeira vez. 
Ele simplesmente domina seus cavalos por- 
que descobriu a natureza mais remota desses 
animais especiais. Então, com respeito e cari- 
nho, deixa o cavalo pronto para ser montado, 
sem necessidade de espancamento em saltos 
e correrias. 
Sanches é um domador de letras desse tipo. 
Ele conhece todas elas. Sabe como se agru- 
pam em rebanho e facilmente as domina." 
(Texto "Fazendeiros das Letras", de AGOSTI- 
NHO NOLETO SOARES, advogado, profes- 

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

- SUZANÓ FALIDA? 
Na semana passada a Suzano tomou 
uma terrível decisão para o estado do 
Piauí; suspender a implantação de 
sua fábrica no estado, projetada para 
o município de Palmeirais. Diretores 
da Suzano se reuniram na última 
terça-feira (12), em São Paulo, para 
avaliar a situação da empresa. Suas 
dívidas e a crise financeira mundial, 
que ainda persiste, levaram a empre- 
sa a suspender por tempo indeter- 
minado suas atividades no Piauí até 
que a alavancagem da companhia 
esteja abaixo de 2,5x a dívida líquida 
e as condições macroeconômicas e 
de mercado permitam novos investi- 
mentos. A unidade de produção de 
celulose da Suzano no Piauí foi anun- 
ciada ainda no governo Wellington 
Dias. O investimento seria de R$ 4 
bilhões, até o início da produção. A 
empresa tinha planos de instalar a fá- 
brica em Palmeirais no próximo ano e 
uma base florestal para fornecer ma- 
téria prima, mas o projeto foi adiado 
em abril do ano passado. Segundo o 
presidente, Walter Schalka, foi inves- 
tido cerca de R$ 550 milhões, desde 
2008, na fábrica do Estado. A com- 
panhia explicou que a reformulação 
do cronograma fora causada pela 
crise da Europa, principal importado- 
ra da empresa. A Suzano comunicou 
ontem que teve prejuízo líquido de 
R$ 182,1 milhões em 2012, frente ao 
lucro líquido de R$ 29,9 milhões, re- 
gistrado um ano antes. 

- REFLEXO EM IMPERATRIZ 
Apesar disso, a empresa manteve 
os planos de investir R$ 3 bilhões 
ao longo deste ano. Serão R$ 2,3 bi- 
lhões na fábrica de celulose que está 
em construção em Imperatriz. Uma 
parcela de R$ 558 milhões será apor- 
tada em manutenção das operações, 
e outros R$ 148 milhões correspon- 
dem a investimentos de melhoria 
operacional. Apesar da construção 
da fábrica do Maranhão ser mantida, 
Walter Schalka disse que irá suspen- 
der os projetos de energia renováveis 
do nosso estado. 

- PREFERÊNCIA 

Os motivos para a escolha de manter 
a construção da fábrica em Imperatriz 
e não em Palmeirais foram os futuros 
lucros que nossa localidade privile- 
giada pode trazer à Suzano. O Ma- 
ranhão tem uma proximidade grande 
com o principal mercado consumidor, 
a Europa, assim o escoamento de 
navio dura cinco dias a menos que 
o normal, outro fator que contribuiu 
para essa preferência pela nossa re- 
gião tem sido a questão de disponibi- 
lidade de terras a um preço razoável, 
tão necessárias para o plantio do eu- 
calipto, matéria prima da Suzano. 

- E PARA O PIAUÍ? 
Assim, mais uma vez, o Piauí se man- 
tém na sua condição de estado pro- 
dutor e vendedor de matéria-prima. 
E os muitos que acreditaram nesse 
megaempreendimento da Suzano, 
vendendo e comprando terras para 
plantio das florestas de eucalipto, ou 
venderão sua produção para a fábri- 
ca da Suzano no Maranhão ou amar- 
garão o prejuízo. 
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►BR-010 

Êemi 

Acidente envolve ônibus e bicicleta 

• * 

O ciclista foi socorrido pelo SAMU (foto: ASMOIMP) 

Um acidente na BR-010 envolvendo um 
ônibus da empresa Zanchett e um ciclista 
deixou uma vítima gravemente ferida no 

final da tarde desta sexta-feira (15). 
Segundo informações de populares o ciclista 

entrou despercebido na via e o ônibus acabou 

u 

se chocando com o ele. O SAMU esteve no lo- 
cal, onde realizou os procedimentos de primeiros 
socorros. 

A vitima, ainda não identificada, foi levada 
para o Hospital Municipal de Imperatriz (Socor- 
râo) sentindo fortes dores nas costas. 

oposição 

cama 
ff 
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Deputado Federal, Chiquinho Escócio (PMDB) 

O deputado federal Chiquinho Escócio, 
PMDB-MA, disse ontem que o presidente 
da Embratur, Flávio Dino, "não tem mostra- 
do serviço, apesar de dispor de um invejá- 
vel orçamento e de já estar há muito tempo 
na pasta". Segundo o parlamentar, Dino 
"é muito mais candidato fora de época do 
que presidente da Embratur, pouco vai lá e 
a partir das quintas-feiras está no interior, 
fazendo campanha antecipada, vedada por 
Lei". 

Escócio referia-se a mais um encontro 
das oposições em Imperatriz, na sexta-fei- 
ra, "dia de semana, quando Dino deveria 
estar dando expediente". Segundo o depu- 
tado, "pelas informações e fotos que recebi, 
foi mais um fracasso de público no auditório 
de uma faculdade particular, apesar de es- 
tarem lá todas as estrelas de uma oposição 
que dorme mais do que a cama"- afirmou. 

"O povo de Imperatriz tem o que fazer, 
é o símbolo do trabalho e do empreendedo- 
rismo do Maranhão do Sul e esses que se 
anunciam transformadores, mas que só sa- 
bem repetir um discurso mentiroso, já não 
encantam mais ninguém na Terra do Frei. 
O povo quer saber é de trabalho, Dino está 
no poder, tem orçamento há muito tempo 

e me digam onde é que tem uma placa de 
obra dele em Imperatriz, digam! - desafiou 
o deputado peemedebista. 

Do encontro, que seria o lançamento 
da candidatura de Dino, estavam na mesa, 
além de Flávio Dino. Roberto Rocha, Ru- 
bens Pereira, Weverton Rocha e Carlinhos 
Amorim. "O Flávio ficou cinco anos no go- 
verno de Zé Reinaldo e de lá saiu com um 
mandato de deputado federal e agora está 
ha dois anos na Embratur; o Rubens ficou 
no governo nos cinco anos do Zé Reinal- 
do e nos dois de Jackson Lago; Roberto 
Rocha, filho de governador, esteve no po- 
der nos cinco anos de Zé Reinaldo e nos 
dois de Jackson. Já Carlinhos Amorim foi 
o que quis nos governos de sete anos que 
antecederam a volta de Roseana"- lembrou 
Escócio. 

"O Weverton Rocha é um capitulo à par- 
te, assim como Carlinhos Amorim no gover- 
no de Roseana, aquele foi o que quis com o 
Zé Reinaldo e com o Jackson. Desviou mi- 
lhões do Castelão, do Ginásio Costa Rodri- 
gues é do Pró-Jovem. responde na polícia 
e na Justiça, e agora quer dar uma de reno- 
vação. Isso é querer duvidar da sabedoria 
do imperatrizense"- finalizou. 

Criança de 3 anos morre afogada e 

família acusa babá de negligência 

Um garoto de três anos morreu afogado 
na tarde de quinta (14), na piscina de casa, 
em São Luís. Segundo o Plantão Central da 
RFFSA, a família acusa a empregada do- 
méstica e babá do garoto, de 18 anos, de 
negligência. 

A jovem foi presa ainda na quinta-feira à 
noite e se encontra à disposição da Justiça 
na Delegacia da Beira-Mar. De acordo com 
informações da Rádio Mirante AM, a jovem 
contou que sentiu a ausência do garoto e ao 
chegar no terraço da casa, viu que ele já ha- 
via se afogado. 

Ela relatou que ainda levou o menino á 

Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Vi- 
nhais, mas a criança acabou falecendo. Ao 
delegado, ela disse não se dedicar exclusi- 
vamente ao garoto e que "faz todo o serviço 
da casa". 

A residência da família fica em um bairro 
de classe média da capital. Os pais do garoto 
resolveram registrar um boletim de ocorrên- 
cia contra a empregada, ela acabou presa e 
autuada em flagrante. O delegado Lawrence 
Pereira estabeleceu o pagamento de 10 sa- 
lários mínimos como pagamento de fiança, 
mas a família da jovem disse que não tem 
condições de pagar o valor. 

Imperatriz é selecionada e receberá 

recursos do PAC-Pavimentacão 

wm wmmm Wsm mÊmuomm ■ 

U O secretário Roberto Alencar (Slnfra) diz que serão investidos mais de R$ 100 milhões em pavimentação asfáltlca 
A Prefeitura de Imperatriz, selecionada 

no Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC-Pavimentação), receberá recursos na 
ordem de R$ 100 milhões para investimentos 
em obras de pavimentação e qualificação de 
vias por meio de implantação de pavimenta- 
ção nova em vias existentes ou recapeamen- 
to, incluindo infraestrutura necessária como 
sistema de drenagem de águas pluviais, re- 
des de abastecimento de água e coleta de 
esgoto, passeio com acessibilidade, medidas 
de moderação de tráfego, sinalização viária 
e elementos que promovam a acessibilidade 
universal. 

O secretário Roberto Vasconcelos Alen- 
car (Infraestrutura), explicou à reportagem 
que foram aprovados dois projetos de R$ 
50 milhões que serão aplicados no asfalta- 
mento das vias urbanas ainda neste segundo 
semestre do ano. "O município, em parceria 
com o Governo Federal, investirá R$ 45 mi- 
lhões em pavimentação asfáltica nas ruas 
dos bairros da Vilinha, Parque Alvorada I e 
ir. 

Ele anunciou ainda investimento na or- 

dem de R$ 45 milhões em asfaltamento de 
ruas na região do grande Santa Rita, contem- 
plando os bairros Bom Sucesso, Sol Nascen- 
te, Santo Amaro e São José. "Desse recur- 
so, serão investidos ainda R$ 10 milhões no 
recapeamento de ruas e avenidas da região 
central de Imperatriz", garantiu. 

VILA NOVA - Roberto Alencar anunciou 
ainda o início das obras do PAC 2, na Vila 
Nova. com a construção de uma nova esco- 
la de ensino fundamental, considerada de 
suma importância para atender a demanda 
da comunidade daquela região. "A prefeitura 
construirá um novo posto de saúde e no co- 
meço do período de estiagem serão iniciados 
os serviços de terraplanagem, drenagem, es- 
gotos e pavimentação asfáltica", disse. 

O secretário adiantou que serão investi- 
dos R$ 30 milhões em obras de asfaltamen- 
to de ruas e avenidas na região da grande 
Vila Nova. "Esse recurso já foi assegurado, a 
obra licitada e assinado contrato com a em- 
presa. A meta é aplicar R$ 56 milhões na Vila 
Nova", concluiu. 

Procon apresenta empresas mais 

reclamadas no Maranhão 

Na data em que se comemorou o Dia 
Mundial do Consumidor, a Gerência de Pro- 
teção e Defesa do Consumidor (Procon-MA) 
divulgou, na última sexta-feira (15), a lista das 
empresas mais reclamadas no Maranhão. 

Na oportunidade, o Procon apresentou 
o balanço de atendimentos realizados em 
2012. No ano passado foram realizados mais 
de 30 mil atendimentos, número maior que 
a somatória dos três anos anteriores (2009, 
2010 e 2011) registrados pelo órgão. 

Desses mais de 30 mil atendimentos, o 
grupo Oi ficou em primeiro lugar com 4.281 
reclamações, que corresponde a 15,46% de 
toda demanda do órgão. Em segundo lugar 
ficou a Companhia Energética do Maranhão 
(Cemar) com cerca de 2.177 ocorrências, 
valor equivalente a 8% de toda a demanda 
do órgão. 

VEJA A RELAÇÃO DAS EMPRESAS 
1o Grupo Oi 
2o Companhia Energética do Maranhão 

(Cemar) 
3o Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão (Caema) 
4o Claro/Embratel 
5o CCE/Digibras 
6o Itaú 
7o Máquina de Vendas 
8o B2W/Lojas Americanas 
9o Bradesco 
10° Eletromil 

O Procon realizou, na quarta (13). quinta 
(14) e sexta (15), a "I Semana de Combate ao 
Superendividamento - Saindo do Vermelho" 
na Praça do Sol, no Tropical Shopping, em 
São Luís. Na ocasião, foram montados es- 
tandes de várias empresas e prestadoras de 
serviços para receber os consumidores para 
renegociar suas dívidas e tentar a concilia- 
ção com o cliente, mediante acompanhamen- 
to do Procon. As equipes ficaram de plantão 
durante os três dias, das 8h às 18h. (G1/Ma- 
ranhâo) 
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Rita de Cássia: 

A farmacêutica que ensina a receita do Sucesso 

"O sucesso é sempre buscar metas, objetivos, trabalhar e estudar muito, e isso eu faço", assegura Rita de Cássia. 

Carla Dutra 

Um empreendimento que começou 
em sociedade com o esposo e 
com ajuda da família. A Farmácia 

de Manipulação Naturalis, de proprieda- 
de de Rita de Cássia Milhomem Moreira 
Gundim, de 43 anos de idade, foi a segun- 
da a ser implantada na cidade neste seg- 
mento. O primeiro passo da empresa foi 
em 1997, quando 

Existem muitas mulheres 

em Imperatriz de grande 

sucesso, que são empreende- 

doras, e que estão no merca- 

do buscando o seu horizonte 

zação e depois voltei para Imperatriz para 
abrir a farmácia", relata. 

Antes de abrir o empreendimento, a 
farmacêutica primeiro buscou mostrar o 
projeto aos médicos da cidade indo de 
consultório em consultório, na intenção 
de expor para os médicos os produtos 
que tinha a oferecer para a população, 
"aí sim foi que os médicos começaram a 
prescrever as receitas", relata Rita, ga- 

rantindo que nes- 

miciou com ape- 
nas um funcioná- 
rio. A empresária é 
Farmacêutica/Bio- 
química, e quando 
estava estudando 
fora de Imperatriz 
já pensava em 
montar seu próprio 
negócio na cidade. 

De acordo com Rita de Cássia an- 
tes de se formar em Farmácia, sempre 
que vinha passar férias em Imperatriz 
observava que no mercado estava fal- 
tando mais empresas no ramo de Far- 
mácia de Manipulação, e aí começou a 
se aperfeiçoar e fazer pesquisa em cima 
do assunto. "Comecei a questionar quais 
as necessidades dos médicos da região. 
Quando eu me for- m e i, 
fiz espe- 
ciali- 
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se momento o 
trabalho foi ardo, 
"porque você tem 
que mostrar pri- 
meiro para o médi- 
co o trabalho para 
assim, acreditar 
na qualidade do 
serviço", lembra. 

Rita de Cás- 
sia implantou a loja em sociedade com o 
esposo, "nós começamos juntos, com a 
ajuda da mãe e da irmã para ajudar no 
dia a dia da empresa", afirma. Ela conta 
que a empresa começou apenas com 
um funcionário, e com a perseverança e 
implantação de um sistema de gestão de 
qualidade, fez com que a partir de 2002 
a empresa começasse a se expandir no 
mercado, tendo como ponto fundamen- 
tal uma equipe comprometida com as 
responsabilidades sociais e ambientais. 
Atualmente, as suas duas Farmácias têm 
36 funcionários e conta com quatro far- 
macêuticas. . 

Para entender melhor a função da 
Farmácia Naturalis, Cássia explica: "nós 
preparamos receitas, que são fórmulas e 
dosagens específicas para cada pacien- 

te, seja cápsula ou cremes para o tra- 
tamento". Ela garante que para todo 

serviço feito na Farmácia é pre- 
ciso ter a receita médica. Nas 

duas farmácias, o trabalho da 
equipe é com produto quími- 
co e natural, sempre na in- 
tenção de proporcionar aos 
clientes um serviço amplo 
e de qualidade. 

Depois que o paciente 
passa pela consulta mé- 
dica, ele é encaminhado 
para a Farmácia de Ma- 
nipulação, por meio da 
receita o médico passa o 
miligrama do princípio ati- 
vo que o paciente precisa 
ou faz associações de dois 
a três ativos para o cliente 
introduzir só uma cápsula, 
"em vez do paciente in- 
troduzir três comprimidos 
que tomaria da drogaria, 
pode consumir só um na 
Farmácia de Manipulação", 
explica. A Farmácia Na- 
turalis atende prescrições 
médicas de várias especia- 

lidades, desde clínico geral, 
dermatologista, cardiologis- 
tas, veterinários até odontólo- 
gos. 

Para a empresária, a Far- 
mácia de Manipulação tem al- 
gumas vantagens em relação 
aos remédios comprados em 
drogarias, como por exemplo: 
"o paciente que às vezes pre- 
cisa fazer um tratamento só de 
uma semana, que no caso se- 
ria só sete cápsulas, não pre- 
cisaria ir a drogaria comprar 
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remédios que eqüivalem a 30 comprimi- 
dos", explica Rita. Outra opção do pacien- 
te é quando ele não pode deglutir uma 
cápsula, o médico pode prescrever na 
receita o que ele tem na drogaria, subs- 
tituindo por xarope ou suspensão que a 
farmácia faz em supositório ou em gel 
transdérmico. "São essas as vantagens 
da Farmácia de Manipulação", afirma. 

Todo empresário tem que ter metas e 
objetivos. "Aqui na farmácia nós traçamos 
metas", assegura Rita. Ela conta que o 
dia a dia do trabalho na empresa é árduo, 
mas tem uma equipe qualificada e treina- 
da que ajuda. Em suas diversas funções, 
há funcionários que trabalham estrategi- 
camente em pesquisa para saber a sa- 
tisfação do cliente e também do médico. 
"Tudo isso nós fazemos na farmácia para 
mensurar e ter ferramentas para cumprir 
as metas", garante. 

"Eu acho que nós temos muito a ofere- 
cer para o cliente e somos responsáveis 
pelo que produzi- 

ii mos, e por isso é 
necessário estu- 
do", assegura Rita. 
Um dos motivos 
que ela faz ques- 
tão de sempre 
oferecer em seu 
empreendimento é 
o treinamento para 
sua equipe, que 
segundo ela, a preparação é feita desde 
os líderes, que no seu caso são as far- 
macêuticas, até os colaboradores, que 
fazem a parte dos serviços gerais nas 
empresas. Além disso, também são feitas 
auditorias internas na farmácia. 

PRÊMIO 
Devido o reconhecimento da Farmá- 

cia de Manipulação Naturalis na cidade 
e na região, a empresa já recebeu vários 
prêmios, e em 2012, com o reconheci- 
mento de Micro e Pequena Empresa em 
serviços de saúde e qualidade, ganhou 
prêmio tanto na etapa estadual, como na 
nacional. 

CONCORRÊNCIA 
Para a empresária, em Imperatriz o 

mercado nesse segmento é amplo e a 
todos os proprietários e a quem possa 
interessar montar uma Farmácia de Ma- 
nipulação, tem espaço na cidade. "Eu 
acho que se fazer um bom trabalho, ofe- 
recendo um serviço de qualidade e ten- 

do "feedback" com paciente e médico, 
o empresário não tem concorrência", ga- 
rante a empreendedora. Além disso, na 
Farmácia Naturalis, os clientes são fiéis, 
e para ajudar a promover e garantir a no- 
toriedade da empresa, parte dos estados 
do Pará, Tocantins e outros municípios 
do Maranhão são atendidos pelas duas 
empresas de Rita. 

DIFICULDADE 
Para chegar a ser um empreendi- 

mento bem visto pela sociedade, Rita de 
Cássia afirma que as dificuldades enfren- 
tadas no início da trajetória foi o trabalho 
de mostrar para os médicos o serviço da 
farmácia de manipulação. "Maior dificul- 
dades foi mostrar e ter o retorno do mé- 
dico em relação à prescrição da receita", 
conta Rita de Cássia, que com esforço 
conseguiu chegar longe nesse caminho. 

MULHER EMPRESÁRIA 
"A mulher sabe 

como trabalhar, 
como tratar um 
colaborador, ela 
é multidisciplinar", 
afirma Rita de 
Cássia. Ela con- 
corda que todas 
essas qualidades 
citadas, sendo im- 
plantadas no dia 

a dia de uma empresa, o resultado será 
satisfatório. A empresária afirma que em 
Imperatriz há muitas mulheres em desta- 
que no mercado de trabalho. "Existem 
muitas mulheres em Imperatriz de gran- 
de sucesso, que são empreendedoras, e 
que estão no mercado buscando o seu 
horizonte", assegura. 

EDUCAÇÃO 
A empresária aconselha as mulhe- 

res que desejam um dia ser totalmente 
independentes, e se tem a intenção de 
implantar um empreendimento devem ter 
metas e objetivos, mas para isso aconte- 
cer tem que buscar conhecimento, "sem 
estudar ninguém chega a lugar nenhum, 
pois se a mulher tem sabedoria e discer- 
nimento consegue atingir o que busca", 
afirma a empresária comprovando o que 
disse quando põe sua própria história à 
prova. "Sou totalmente realizada, tan- 
to emocionalmente como também com 
minha família e como empreendedora", 
garante. 

Sem estudar ninguém chega 

a lugar nenhum, pois se a 

mulher tem sabedoria e dis- 

cernimento consegue atingir 

o que busca 
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Entrevista Exclusiva com Lucas Alves 

O diretor de teatro que elevou uma produção de Imperatriz à nível nacional 

Welberl Queiroz 

Lucas Alves subiu a primeira vez ao palco 
há 18 anos no colegial e nunca mais pa- 
rou. Durante sua trajetória Lucas, diretor 

e ator começou como amador, fez o curso de 
Letras e posteriormente Artes Cênicas na ci- 
dade de Ouro Preto, veio para o Maranhão e 
resolveu destilar o seu sucesso em Imperatriz 
fundando a Companhia de teatro CEB. A com- 
panhia já conta com dois anos e 7 premiaçôes. 
Destinada atualmente apenas para alunos da 
escola CEB a companhia almeja futuramente 
abrir uma extensão para o público em geral. 

O diretor premiado duas vezes como Me- 
lhor Direção no Festival de teatro na capital 
Sâo Luis vai levar o espetáculo ao palco do te- 
atro de referência nacional o Teatro Artur Aze- 
vedo em um evento de cunho nacional, confira 
os detalhes nesta entrevista. 

QUAL O GÊNERO DO ESPETÁCULO 
"SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO"? 

A peça é uma comedia romântica, sâo 
dois casais, que possuem conflitos amorosos 
e acabam sendo enfeitiçados pelo cortejo e 
pelos personagens encantados da floresta, é 
neste cenário onde ocorrem alguns conflitos 
com uma pitada de comédia através dos seres 
mágicos. 

VOCÊS REALMENTE RECEBERAM 5 
PRÊMIOS NO XVI FESTIVAL DE TEATRO 
EM SÃO LUÍS? 

Sim. ganhamos no XVI festival que acon- 
teceu no ano passado, fomos com "Sonho de 
uma noite de verão", das oito premiaçôes ga- 
nhamos 5: melhor espetáculo, melhor direção, 
melhor cenário, melhor figurino e inclusive de 
atriz revelação que foi a Renata Rener. 

QUAL A SENSAÇÃO DE TER SIDO A 
COMPANHIA MAIS PREMIADA DO EVENTO? 

Essa premiaçâo foi incrível porque em 
São Luis eles tem uma cultura tradicional de 
escolas de teatro e pela segunda vez fomos 
vencedores, fomos muito reconhecidos. Os 
administradores do Artur Azevedo que assisti- 

ram peça nos convidaram para a VII Semana 
Teatral do Maranhão achei que era conversa 
de bastidores, mas essa semana eles nos li- 
garam o interessante é que essa semana sâo 
para grupos nacionais. 

QUAL É A SENSAÇÃO DE SE APRESEN- 
TAR NO MAIOR TEATRO DO MARANHÃO? 

O teatro é incrível! Acredito que seja o so- 
nho de qualquer ator pisar num palco Histórico 
com um cunho meio barroco, rococó e renas- 
centista. Eu e os alunos estamos ansiosos, 
mas a ansiedade é como um professor meu já 
dizia "se o ator não sentir esse frio na barriga 
pode largar a profissão porque significa irres- 
ponsabilidade", em tudo na vida se você não 
tiver o frio no estômago você não está levando 
a sério. 

LUCAS, VOCÊ ESTA ATUANDO E IN- 
TERPRETANDO NESTE ESPETÁCULO? 

Sim, sou o diretor e durante o processo 
de formação dos atores me induo como ator 
em alguns momentos para ensinar algumas 
técnicas e nesse espetáculo em particular eu 
partidpo. Meu personagem é o Quina, ele faz 
o papel de diretor na peça. pois é uma peça de 
teatro dentro de uma peça. 

FORAM FEITAS ADAPTAÇÕES NO EN- 
REDO DA OBRA? 

O texto foi pego na integra e durante os 
ensaios fizemos alguns cortes por o texto ser 
muito longo e adaptamos algumas linguagens 
para o texto ficar mais próximo do público. 
Tiramos um pouco deste rebuscamento para 
deixar o texto mais fluente. 

COMO VOCÊ VÊ A QUESTÃO DA OBRA 
DE WILLIAM SHAKESPEARE SER TÃO 
ATUAL APESAR DE TER SIDO ESCRITA 
HÃ SÉCULOS? VOCÊ CONCORDA QUE OS 
TEXTOS DEBATEM TEMAS ATUAIS? 

Os textos dos Shakespeare perpassam por 
séculos e eles permanecem atuais, no caso do 
"Sonho de uma noite de verão" lida com con- 
flitos conjugais e amorosos que sâo eternos, 
na questão da magia que é uma parte lúdica 

Crianças visitam gabinetes na Câmara de 

Yereados de Imperatriz 
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Lucas j» recebeu dois prêmios de Melhor Dlreçêo 
da peça onde os próprios seres mágicos tem 
esses conflitos e discute também questões 
como poder e posse e riqueza e pobreza. Tem 
muito a ver com os dias de hoje que temos que 
ser polivalentes. fazer várias coisas ao mesmo 
tempo. 

QUAIS OS PROJETOS DA COMPANHIA 
PARA INTEGRAR A COMUNIDADE? 

Nosso grupo ainda é fechado para alu- 
nos. mas já temos um que se chama "Palco 
Cidadão" começaremos esse ano trabalhando 
com senhoras da melhor idade, nesse caso 
gratuitamente. Para o ano que vem faremos a 
escolinha de teatro CEB aberto para toda co- 
munidade. 

QUAL SUA OPINIÃO EM RELAÇÃO A 
IMPORTÂNCIA DO TEATRO? EM QUE ELE 
PODE CONTRIBUIR? 

Gostaria de ressaltar a importância do 

teatro nas escolas, gostaria que toda escola 
tivesse um grupo de teatro que ajuda na for- 
mação pessoal e psicológica dos alunos aju- 
da a desinibir conversar em público, as vezes 
eles tem fobias sociais de medos, angústia e 
timidez excessiva e o teatro ajuda muito. As 
escolas poderiam fazer isso até mesmo para 
disseminar essa cultura. 

APROVEITANDO O ESPAÇO, LUCAS 
ALVES CONVIDA OS IMPERATRIZENSES 
PARA PRESTIGIAREM A PEÇA GANHADO- 
RA DE 5 PRÊMIOS QUE ESTARÁ NO PAL- 
CO DO TEATRO ARTUR AZEVEDO. 

Convido o público para vir ao teatro Ferrei- 
ra Gullar de 4 a 7 de abril. O espetáculo é livre 
(sem censura) é um espetáculo diferente, tem 
a parte Lúdica (infantil). Nossa linha é teatro, 
dança e música. É um espetáculo muito atra- 
tivo e o público vai gostar bastante. Convido 
todos, vai ser imperdivel. 

12 bairros de Imperatriz ganharão 

academias da saúde 

Vcrc.idor 

A primeira unidade eati sendo construída na Beira Rio 

Turma durante visita do gabinete do vereador Antônio José 

Hemerson Pinto 

Olhos bem abertos, ouvidos atentos às 
explicações, perguntas, sem deixar as brin- 
cadeiras. é claro, um grupo de crianças do 
4° ano de uma escola localizada no Parque 
Anhanguera, visitou a Câmara Municipal de 
Imperatriz. Os pequenos entraram em todos 
os gabinetes e conheceram os espaços de 
cada um dos legisladores. 

A professora Patrícia Areia, explicou que 
a iniciativa estimula no grupo de 32 alunos 
o exercício da cidadania, "ligando as discipli- 
nas de História, Geografia, Ética e Cidada- 
nia. Falar é uma coisa, visitar no ambiente é 
outra, aprendem mais, vão passar, a saber, 
como funciona o poder legislativo", diz. 

Aos nove anos, Maht Silva resumiu em 

poucas palavras o que viu nos primeiros 
gabinetes visitados; 'Gostou das salas", co- 
mentou. O colega de turma, lan Lucas, nove 
anos, foi um pouco mais além: 'é a primeira 
vez que venho aqui e estou gostando de vi- 
sitar a Câmara de Vereadores". Interrogado 
sobre o que gostaria de ser quando crescer, 
lan não pensou duas vezes: "Pretendo ser 
médico ou vereador". 

A criançada só não conseguiu ver todos 
os vereadores, pois o horário da visita cho- 
cou com a realização da audiência sobre a 
Estrada do Arroz, onde os legisladores que 
compareceram à Câmara estavam envolvi- 
dos. 

O grupo também realizou visitas no Palá- 
cio Renato Cortez Moreira, onde funciona a 
Prefeitura de Imperatriz. 

Com o objetivo de contribuir com a me- 
lhoria da saúde da população, a prefeitura de 
Imperatriz, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde - SEMUS implantará no município 
12 Academias da Saúde. O programa visa 
construir polos com área de convivência e 
aparelhos para desenvolvimento de ativida- 
des físicas. As obras do primeiro polo que 
será inaugurado na Beiro Rio já foram inicia- 
das essa semana, com previsão de conclu- 
são em 180 dias. 

Conforme explica a Secretária Municipal 
de Saúde, Conceição Madeira, o Programa 
Academia da Saúde é uma estratégia para 
estimular o aumento da prática de atividade 
física na população. 'A iniciativa prevê ainda, 
disponibilizar nestes ambientes, profissionais 
qualificados para a orientação de práticas 
corporais, atividades físicas, lazer e modos 
de vida saudáveis", afirma ao destacar que a 
verba para implantação deste projeto trata- 
-se de uma emenda parlamentar do Deputa- 
do Federal David Alves Silva Júnior. 

Segundo ela. os bairros beneficiados fo- 
ram definidos pelo parlamentar em comum 
acordo com o município, por se tratarem de 
áreas onde a população precisa desse tipo 
de atendimento. "Além da Beiro Rio. os próxi- 

mos bairros a serem favorecidos sâo o Santa 
Rita. Santa Inês, Vilinha, Parque do Buriti, 
Parque Santa Lúcia. Parque Alvorada I e II, 
Nova Vitória. Caema e Aeroporto". 

De acordo com Conceição Madeira, a 
Academia da Saúde irá proporcionar melhor 
qualidade de vida à população imperatrizen- 
se. com previsão de retorno econômico e 
social. 'Investir em ações como essas é ga- 
rantir melhorias na saúde do cidadão, e ao 
mesmo tempo, garantia de economizar gas- 
tos futuramente, com consultas, medicamen- 
tos e internações". 

Coordenadora de Projetos da SEMUS. 
Anne Dannielle Franco Nascimento, desta- 
ca que serão implantadas na cidade duas 
modalidades básicas e dez ampliadas. "Am- 
bas contemplam área de vivência e espaço 
externo, composto de área multiuso com 
equipamentos para alongamento. O que as 
diferenciam sâo apenas o tamanho de sua 
área. sendo que a básica deve ter no mínimo 
300m2 e a ampliada 550m2. Dentre os apa- 
relhos a serem instalados, ela informa que 
haverá barras para flexão de braços vertical 
e horizontal, barras fixas para apoio a exer- 
cícios, pranchas para exercícios abdominais 
e espaldar". 



Dallila Moraes a pequena 

grande mulher fliSaí 

Que vem e que passa 

No doce balanço, a caminho do mar". 

(Jpm Jobím) 
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MEDITAÇÃO "Enganosa é a beleza e vi a formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa sim será louvada." (Provérbios 31:10,11, 30) 

CIRCULANDO POR Al llll 

O que não falta é balada boa na "Terra do Frei" com muita gente bonita e alto astral que circulam por ai! 
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A DJ Larissa e Thiago Marques 
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Esta colunista e o empresário João Clautíino Vanessa, Marina, Manuella e Cristiane em evento 

O paparazzi Nedson e a top e atriz Suzane Moreira 
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| Aline, esta colunista, Luiza Bragatto e V/ertjert Pessoa 

f 
HOJE TEM 

ÉDMAISNATV 

Recheado de novidades o programa É D'mais de hoje que vai ao ar pela TV Difusora aos Domingos 
logo mais às lOhOO, está recheado de novidades com as melhores baladas city dentre eles o teste- 
munho de Felipão (Ex -Forró Mora), niver do designer Werbcrt Pessoa, Dj Henri paulista com sua 
tocada pra lá de animada e mais novidades. FeíipaoiEx Forró Moraijcom s reportei Djane m 
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Farmacias 

DIA 17 
DROGARIA ULTRA MED (AV. CETÚLIO VARGAS, 1263-CENTRO) 

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

DIA 18 

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

DROGARIA SÃO MARCOS (RUA RUI BARBOSA-VILA REDENÇÃO) 
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Receitas 

pratos fáceis e rápidos 

SOBREMESA DOS DEUSES 

Ingredientes 

Três bananas médias; 

Meia xícara de passas secas; 

Cinco colheres de sopa de açúcar; 

Três colheres de sopa de manteiga; 

Canela em pó quanto baste; 

, Uma dose de conhaque. 

Modo de preparo 

Em uma frigideira anti-aderente der- 

reta a manteiga, coloque as bananas 

para dourar (não pode deixar comple- 

tamente mole), acrescente as passas, 

o açúcar e a canela em pó. Deixe criar 

uma calda sempre mexendo, coloque o 

conhaque e flambe. desligue o fogo e 

sirva ainda quente. 

m 

Bandido inexperiente 
A moça entra na delegacia e anuncia: 
-Acabo de ser violentada sexualmente por um débil mental. 
- Como tem certeza que era mesmo um débil mental? - pergunta o delegado. 
- Certeza absoluta! Tive que ensinar tudo pra ele... 

Sem misturar nada 

O bêbado chegava todo dia no boteco, pedia uma pinga, tapava o nariz e tomava 
tudo num só gole. Um dia, o balconista não se conteve e perguntou: 

- Escuta aqui, cara! Por que você tapa o nariz toda vez que vai tomar a pinga? 
E o bêbado: 
- É que o cheiro da pinga me dá água na boca... e eu gosto dela é pura! 

Tirinhas 

3Á PENSOU \ NErtl 1160 
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T Áries 21-03/19-04 
Problemas antigos podem voltar a lhe aborrecer 
hoje, pois Lua e Mercúrio se tencionam. Não dei- 
xe que isso abale sua autoestima, encare essas 
situações e perceba que elas lhe trazem impor- 
tantes aprendizados de vida! 

Touro 20-04/20-05 
Você tende a agir de maneira dominadora com 
os amigos, pois Lua e Mercúrio formam aspectos 
tensos hoje. As pessoas se sentem intimidadas 
ao seu lado, portanto cuidado com a maneira 
como você fala com os outros! 

H Gêmeos 21-05/21-06 
Você pode prejudicar sua imagem no trabalho 
ao expor suas insatisfações no ambiente profis- 
sional. Lua e Mercúrio tensionados alertam que 
você tende a levar tudo para o pessoal nos confli- 
tos com colegas. Seja mais imparcial! 

qS Câncer 22-06 / 22-07 
Que tal cuidar de si mesma e buscar mais sere- 
nidade e harmonia espiritual? A quadratura Lua- 
-Mercúrio e a tensão em sua área de crise acon- 
selham você a encarar as questões difíceis como 
parte de seu crescimento pessoal! 

«ílteâo 23-07/22-08 
Ainda que não seja lá muito fácil, Lua e Mercúrio 
formam quadratura, indicando que você precisa- 
rá buscar acordos com as pessoas mais próxi- 
mas. Mantenha o foco nos pontos de sinergia e 
seja mais flexível. Evite radicalismos! 

TH? Virgem 23-08/22-09 
Você tende a procurar com novos rumos profis- 
sionais neste dia em que Lua e Mercúrio se ten- 
cionam. trazendo à tona suas insatisfações. Não 
remoa fracassos, perceba o que pode mudar e 
defina objetivos. Planeje-se! 

Q A H K B W G B A Aparte A H A P carameto- 
dado Q M H D Ç R D R 

D Ç P Ç 
Q K pudim 

N O C K C K R Q N 
W M K Ç O Ç W R 

A G K W V H 
R R 

N M R G D D Q 
O B D 
R X H B 
M M (?) Serra, 

. c-y co G S W A Q Q R brasileiro 
H A Q H Q 

W H 
R N V/ 

Y W K K 
H G Y W K R 

M C H Q R O 
P W F L Y R Q 

N F Ç R G 
A Z B V D 
K Ç H J N 
I R A W R 

Q D 
R B 

A C D W D H 
C O w 

Q Q 

Libra 23-09/22-10 
Fique atenta ao modo como você lida com as 
pessoas, sobretudo no trabalho, pois a tensão 
Lua-Mercúrio alerta para suas colocações ex- 
cessivamente incisivas. Não intimide os outros e 
ouça-os, evitando assim equívocos! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Cuidado para não se arriscar demais em sua ân- 
sia por diversão. Lua e Mercúrio se tencionam, 
lhe aconselhando a não se deixar levar pelos 
seus desejos mais íntimos, pois você pode aca- 
bar seguindo por caminhos perigosos! 

y Sagitário 22-11/21-12 
Suas áreas de relacionamentos e familiar são 
tensionadas por Lua e Mercúrio, indicando pro- 
blemas de conciliação com os mais próximos. 
Evite agir de maneira defensiva, isso só agravará 
a situação. Tenha cuidado! 

VS Capricórnio 22-12 /19-01 
Você tende a dizer tudo que está lhe incomodan- 
do de maneira descuidada. Lua e Mercúrio se 
tensionam, prejudicando seu poder de argumen- 
tação. Portanto, evite ser sincera demais, sobre- 
tudo ao lidar com hierarquias! 

^ Aquário 20-01 /18-02 
Seu bom senso é afetado pela quadratura de Lua 
e Mercúrio, entre suas áreas de lazer e material. 
Não faça investimentos financeiros arriscados, e 
não deixe que o lazer lhe tire do foco de seus 
objetivos. Fique atenta! 

K Peixes 19-02/20-03 
Perceba o que fragiliza seus relacionamentos 
pessoais, sobretudo quanto à sua atitude nas 
relações. A quadratura Lua-Mercúrio, entre sua 
área familiar e seu signo, alerta para a falta de 
sintonia e flexibilidade! 
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Por Marcos Aurélio Carvalho 
Malabarista do sinal vermelho 

Em meio ao caos vivido no trânsito dos grandes 
centros, exausto do lento tráfego em minha frente, me 
deparo com um trôpego homem invadindo a faixa de 
pedestres com três espadas daquelas bem afiadas. 
Parei então a olhar o que faria ele, com estes podero- 
sos instrumentos. 

TUDO JUNTO 

Eis que começa o show de malabares malditos, 
piruetas cortantes e hipnotizantes tomaram conta dos 
ávidos olhos de quem estava por ali parado. Facas 
gigantes se confundiam com outras e voltavam sempre 
às mãos do destemido homem que em seu picadeiro 
de piche atuava. 

De repente, como num golpe de covardia, uma das 
peixeiras voadoras lhe trai a confiança e brutalmente 
corta sua mão suja. Fiquei abismado. O sangue escor- 

reu instantaneamente pelo seu corpo, manchando todo 
o asfalto com sua coragem. Ele se joga no seu palco 
rubro berrando dor e desespero. Impactante! 

Neste momento, toda sua platéia desce de seus 
carros e começa a aplaudir o pitoresco espetáculo. 
Emocionante! O mundo gosta é do malfeito. Do verme- 

lho, do violento! 
Informações; Empresário, graduado em Ciências 

Jurídicas. 

BA AGORA É RS 3,00. UM BOM EXEMPLO PARA IMPERATRIZ. 

Muito se debate sobre a qualidade e eficiência 
do transporte coletivo de Imperatriz, inclusive já 
temos um movimento organizado para exigir essas 
mudanças, mas outros tipos de transportes públicos 
também requerem atenção da sociedade civil e au- 
toridades, estou falando dos chamados transportes 
alternativos, em particular o serviço de MOTO TÁXI. 
Entendo que o valor praticado em nossa cidade está 
abusivo. O mesmo transporte não oferece 100% 
de qualidade ou segurança ( 11 de gasolina custa 
praticamente 3.00 R$ o consumo em moto permite 
rodar em média 40 Km ), ou seja, daria para percor- 
rer tranqüilamente com apenas um litro todo períme- 
tro urbano e bairros afastados do centro, o que não 
justifica o alto preço cobrado pela corrida, podendo 
chegar até R$ 10,00 dependendo do percurso ou ho- 
rário ,aqui segue um bom exemplo de como estamos 
inflacionando esse transporte. 

Senhor do Bonfim é um município brasileiro 
localizado no interior da Bahia. Sua população 
estimada em 2007 era de 72.511 habitantes (fonte 
IBGE Censo 2007). Atualmente está com cerca de 
74 mil habitantes e uma área de 817 km2. Na pauta 
o assunto sobre aumento na corrida de moto em 

Senhor do Bonfim, que vem sendo cobrados preços 
diferentes na cidade. Segundo a categoria, o aumen- 
to é justo, pois eles não têm reajuste há pelo menos 
4 anos, quando ainda eram cobrados R$ 1,50, hoje o 
valor que está sendo cobrado é de R$ 2,00, e vai ser 
reajustado para R$ 3,00, justificando que a única 
fonte de renda da classe provem da atividade, e que 
existem despesas que precisam ser supridas, tais 
como, lona de freio, gasolina, manutenção, troca de 
óleo etc. Alegam também que pagam INSS, e tem 
suas famílias para sustentar. 

Por outro lado está havendo descontentamento 
por parte dos clientes, que alegam a falta de uma ta- 
bela que fixe esses valores, pois em muitos casos há 
moto taxistas que cobram até R$ 5,00 em viagens, 
tipo, saindo do bairro Santos Dumont, para o termi- 
nal rodoviário, em horário comercial. 

Segundo informou os representantes, o valor de 
fato sofre reajustes quando, por exemplo, o cliente 
pede uma corrida, Centro ao Loteamento Brisas do 
Monte, ou Centro ao Posto Pinheiro, que já existe o 
uso da malha rodoviária Federal, outra situação em 
que o reajuste é justificado pela categoria refere-se 
a corridas feitas em horários excepcionais tais como, 

a partir das 22 horas, para determinados locais, e 
que também muitas vezes é cobrado o deslocamen- 
to do profissional até o ponto onde encontra-se o 
cliente. 

Durante o bate papo no programa, alguns ouvin- 
tes telefonaram para colocar seus questionamentos, 
o que foi passado para os entrevistados, que de cer- 
to modo concordaram e deram suas versões, para 
as colocações dos ouvintes, e uma das colocações 
referente à má condição de alguns capacetes, de 
acordo com os moto taxistas seria de responsabili- 
dade do profissional, outro questionou que o usuário 
deveria fiscalizar e escolher aquele que lhe oferece 
condições de uso melhor, outro ainda sugeriu que o 
município fiscalizasse esses detalhes. 

Durante a entrevista, Fábio, da empresa Alto 
Moto Taxi. disse que sua empresa continuará fazen- 
do viagens no valor antigo, desde que seja do bairro 
alto da Maravilha ao Centro da cidade. 

Em Senhor do Bonfim, ainda não há uma organi- 
zação que venha a atender a classe dos moto taxis- 
tas, tal situação foi comprovada em relação ao novo 
preço, onde a maioria quer o reajuste, e outros ainda 
insistem em permanecer com o preço antigo. 

a cm 

Por Ramsés da Silva Mesquita Maciel* 

O Projeto Genoma Humano, trabalho científico 
realizado por centenas de geneticistas de várias 
nacionalidades, iniciado no fim do século passado, 
mapeou praticamente todos os genes do ser humano, 
e concluiu que as diferenças raciais são superficiais. 
O projeto demonstrou que não existem genes que 
determinam raças e que as diferenças genéticas entre 
homens da mesma raça são iguais ou até maiores do 
que as desigualdades genéticas de homens de raças 
opostas. A diferença na cor da epiderme é. pois, resul- 
tado de fatores mesológicos, do clima ou do ambiente, 
no decorrer dos milênios. 

Há um século e meio os Espíritos Superiores que 
colaboraram na codificação do Espiritismo já tinham 
revelado esta importante informação, antecipando 
a descoberta científica do Projeto Genoma. É o que 
está registrado nas seguintes questões de "O Livro 
dos Espíritos", elaborado por Allan Kardec e respon- 
dido pelos Embaixadores Divinos: "Donde provêm as 
diferenças físicas e morais que distinguem as raças 
humanas na Terra? 'Do clima, da vida e dos costu- 
mes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma 
mesma mãe que, educados longe um do outro e de 
modos diferentes, em nada se assemelharão, quanto 
ao moral.". Na questão seguinte, a de número 53, do 
mesmo livro, há uma complementaçâo no informe: 
"O homem surgiu em muitos pontos do globo? 'Sim e 
em épocas várias, o que também constitui uma das 
causas da diversidade das raças. Depois, dispersando- 
-se os homens por climas diversos e aliando-se os de 
uma aos de outras raças, novos tipos se formaram." 
Por tanto, como revelado pelos nobres espíritos e pelo 
projeto, em essência, somos todos iguais. A diferença 

na pigmentaçâo da pele. ou qualquer outra diferença 
física ou cultural, não tornam os homens distintos uns 
dos outros. Todos são da mesma família chamada hu- 
manidade, como exemplificado nesta outra questão de 
"O Livro dos Espíritos": "Estas diferenças constituem 
espécies distintas? 'Certamente que não; todos são da 
mesma família. Porventura as múltiplas variedades de 
um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de 
formar uma só espécie?" 

Allan Kardec, assim escreveu na Revista Espírita do 
ano de 1861:"(...) o Espiritismo, restituindo ao Espí- 
rito o seu verdadeiro papel na Criação, constatando 
a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz 
com que desapareçam, naturalmente, todas as dis- 
tinções estabelecidas entre os homens, conforme as 
vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só 
o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconcei- 
tos de cor.". Desta maneira, a Doutrina Espírita revela 
também que os homens e mulheres habitantes da 
Terra não são os seus corpos negros, brancos, amare- 
los, pardos ou vermelhos, mas são espíritos imortais, 
e que, portanto, não devem falar como comumente 
falam; "Eu tenho uma alma ou espírito"; e sim; "Eu sou 
espírito e tenho um corpo!"... Muito menos se discrimi- 
narem por essa causa. 

Outro grande ensinamento espirita que apare- 
ce a favor da fraternidade e da tolerância e contra o 
racismo, é a reencarnaçâo: "Com a reencarnação, 
desaparecem os preconceitos de raças e de castas, 
pois o mesmo Espírito pode tornar a nascer rico ou 
pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, 
livre ou escravo, homem ou mulher." (1). Assim, pode- 
-se perceber que todos podem nascer e renascer ora 
como negro, ora como branco. Também, com essa 
visão, consegue-se compreender, por exemplo, a 

situação daqueles que estão sofrendo com as guerras 
tribais, com a fome e a miséria no continente africano. 
Estes fatos podem ser encarnações de espíritos que 
em vidas passadas foram reis, príncipes e nobres que 
desprezaram e deixaram na miséria a plebe; senho- 
res feudais que exploraram de maneira cruel os seus 
servos; senhores de engenho que maltrataram os 
seus escravos: soldados nazistas que exterminaram 
judeus e ciganos; ou políticos corruptos que desviaram 
os recursos da saúde e da educação de municípios, 
estados ou países, prejudicando a vida de milhares ou 
milhões de pessoas... É a lei de causa e efeito, ou a lei 
da semeadura, agindo... 

Para o Espiritismo uma das características do 
homem de bem é ser"(...) bom, humano e benevolen- 
te para com todos, sem distinção de raças, nem de 
crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus." 
(2). Como se conhece a árvore pelos frutos, conforme 
bela lição evangélica, assim, aquele que é racista não 
pode ser classificado como homem de bem, ou homem 
santo ou, muito menos, homem de Deus. 

Vê-se, assim, que os postulados espíritas são des- 
providos de qualquer preconceito ou discriminação. Os 
seres humanos que se julgam pessoas de bem devem 
ter consciência de que "Todos os homens são irmãos 
em Deus, porque são animados pelo espírito e tendem 
para o mesmo fim." (3). Por isso, o racismo é fruto da 
ignorância humana e toda pessoa sensata e verdadei- 
ramente religiosa não guarda este ódio racial no peito. 

(1) Revista Espírita - Ano 1867 - Allan Kardec - 
FEB 
(2) O Evangelho Segundo o Espiritismo - Allan Kardec 
-FEB 
(3) O Livro dos Espíritos - Allan Kardec - FEB 
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►CONSED NO MARANHÃO 

Geral 

Reunião encerra com discussão sobre ensino 

\ 
Secretário Pedro Fernandes avalia positivamente o encontro 

A reformulação do ensino médio e o rea- 
juste do piso nacional dos professores 
foram os principais temas em discussão 

na 1a Reunião Ordinária, em 2013, do Fórum 
do Conselho Nacional de Secretários de Edu- 
cação (Consed). O encontro reuniu, além dos 
secretários, deputados federais e técnicos das 
secretarias. Na pauta das discussões houve 
ainda a elaboração da agenda do Consed para 
o biênio 2013-2014. 

A construção de um novo modelo de ensi- 
no médio universalizado, adaptado à realidade 
da juventude brasileira, foi o principal tema da 
segunda etapa da reunião. Além dos secre- 
tários de educação de todos os estados, as 
discussões contaram com a participação dos 
integrantes da Comissão de Reformulação do 
Ensino Médio da Câmara dos Deputados. 

O presidente da comissão, deputado Regi- 
naldo Lopes (PT-MG) disse que a expectativa 
é que a mudança no ensino médio seja con- 
solidada nos próximos 20 anos e que o traba- 
lho da comissão é organizar o debate sobre o 
assunto no parlamento. Ele"frisou que, neste 
sentido, a participação na reunião do Consed 
é importante, para recolher exemplos exitosos 
e sugestões que irão contribuir para a constru- 
ção do modelo preconizado. 

Na opinião do relator da comissão da Câ- 
mara, deputado Wilson Filho (PMDB-PB), os 
secretários estaduais são os principais respon- 
sáveis pela melhoria dos indicadores do ensi- 
no médio. Ele disse ainda que a comissão irá 
organizar encontros estaduais, para que cada 
secretário mostre a realidade de seu Estado, 
contribuindo para a construção de um relatório 
consistente e convergente. 

De acordo com a deputada Dorinha Sea- 
bra Rezende (DEM-TO), vice-presidente da 
comissão e ex-presidente do Consed, torna-se 
urgente colocar em prática, na legislação, as 
mudanças necessárias para melhorar a quali- 
dade do ensino médio ofertada pelos governos 
para acabar com o paradigma de que o ensi- 
no ofertado pela rede privada seja superior ao 

das escolas públicas. 
Durante o encontro, que também contou 

com a presença dos deputados federais do 
Maranhão. Costa Ferreira (PSC/MA) e Sétimo 
Waquim (PT/MA), os secretários de Educação 
expuseram para os parlamentares sobre o pa- 
gamento do piso salarial nacional dos profes- 
sores, a infraestrutura das escolas e o finan- 
ciamento do ensino médio. 

AVALIAÇÃO 
Para os secretários de educação, a reunião 

do Consed no Maranhão superou as expecta- 
tivas. A presidente do Conselho e secretária 
de Educação do Mato Grosso do Sul, Maria 
Nilene Badeca da Costa considerou o encon- 
tro produtivo, principalmente pelo diagnóstico 
das futuras pautas levantadas pelas regionais 
e pela presença da comissão de deputados. A 
primeira reunião ordinária do Consed encerra 
com saldo positivo. Além das discussões per- 
tinentes à melhoria da qualidade da educação 
no país. realizamos o lançamento do prêmio 
gestão escolar, afirmou Maria Nilene. 

O secretário de educação do Maranhão, 
Pedro Fernandes, também avaliou positiva- 
mente o encontro. Tivemos a oportunidade de 
conversar com secretários de todas as regiões 
do país, dos estados, e pudemos aprender 
com as discussões realizadas. Ficamos muito 
felizes em sediar a reunião. Crescemos mui- 
to em dois dias de encontro e o contato mais 
próximo com o Consed, certamente resultará 
em ganhos para o Maranhão, afirmou. Ele res- 
saltou a participação dos técnicos da Seduc. 
Nossa equipe participou ativamente de todos 
os momentos e da reunião e isso mostra nos- 
so compromisso com as discussões, como a 
reformulação do ensino médio, declarou. 

A secretária de Educação de Minas Gerais, 
Ana Lúcia Gazzola destacou que o encontro 
teve saldo positivo. Foi extremamente impor- 
tante com a discussão do planejamento do 
Consed, o prêmio gestão escolar e o debate 
com os deputados federais. 

Maranhão será contemplado com 

a Casa da Mulher Brasileira 

A secretária de Estado da Mulher, Catha- 
rina Bacelar, participou em Brasília, do lan- 
çamento do Programa Mulher, Viver sem Vio- 
lência. Apresentado pela presidenta Dilma 
Rousseffe pela ministra Eleonora Menicucci, 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República (SPM-PR). 

O Programa é destinado à adesão dos 
governos estaduais e prevê a criação de 
centros integrados de serviços especializa- 
dos, humanização do atendimento em saúde, 
cooperação técnica com o sistema de justiça 
e campanhas educativas de prevenção e en- 
frentamento à violência de gênero. 

Inicialmente dois estados da federação 
serão contemplados com a criação da Casa 
da Mulher Brasileira, onde serão na ordem 
investidos R$ 265 milhões, sendo R$ 137,8 
milhões, em 2013, e R$ 127,2 milhões, em 
2014. 

De acordo com a secretária Catharina 
Bacelar, o Maranhão será um dos primeiros 
estados a ser beneficiado com a criação da 
Casa da Mulher Brasileira. Em contraparti- 
da o estado se responsabilizará pela equipe 
técnica. Por já dispor das condições desses 
serviços, o Maranhão, hoje, atende a todas 
as políticas desse programa. Além disso, o 

apoio incondicional da governadora Roseana 
Sarney faz com que o estado seja inserido 
neste primeiro momento no Programa Mu- 
lher, Viver sem Violência, afirma a secretária. 

A Casa da Mulher Brasileira terá os se- 
guintes serviços: delegacia especializada de 
atendimento à mulher (DEAM). juizado e vara, 
defensoria, promotoria, equipe psicossocial 
(psicólogas, assistentes sociais, sociólogas 
e educadoras, para identificar perspectivas 
de vida da mulher e prestar acompanhamen- 
to permanente) e equipe para orientação ao 
emprego e renda. A estrutura física terá brin- 
quedoteca e espaço de convivência para as 
mulheres e seus filhos. 

O PROGRAMA 
O programa é coordenado pela SPM e 

reforça a rede existente de serviços públicos 
do governo federal, estados, Distrito Federal, 
municípios, tribunais de justiça, ministérios e 
defensorias públicas por meio do Pacto Na- 
cional pelo Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres. O programa Mulher, Viver sem 
Violência, conta ainda com cinco campanhas 
educativas de conscientização com aporte 
de R$ 100 milhões que serão destinados a 
área da publicidade. 

Nova gestão da Sejap fortalece parceria 

com SSPp diz delegada geral do MA 
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Delegada geral de Polícia Civil, Cristina Resende 

A secretaria de Estado da Justiça e da 
Administração Penitenciária (Sejap) está 
fortalecendo a parceria com a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (SSP), em es- 
pecial com a Polícia Civil. A delegada geral 
de Polícia Civil, Cristina Resende, falou do 
trabalho do secretário da Sejap, Sebastião 
Uchôa, e da importância da união para con- 
solidar a segurança nas unidades carcerá- 
rias do Maranhão. 

Para a delegada geral, a parceria Sejap/ 
SSP ocorre pela necessidade de haver troca 
de informações e intercâmbio entre as insti- 
tuições. "A Sejap tem um acervo de informa- 
ções muito importante e, quando esse mate- 
rial é compartilhado com o da Polícia Civil, 
produz mais segurança". 

Cristina Resende elencou os principais 
pontos que resultam na parceria entre a Se- 
jap e Polícia Civil. Ela pontuou que o delega- 
do, por conhecer minuciosamente o trabalho 

da polícia, contribui para o fortalecimento 
desta aproximação. Além disso, a confiança 
que uma instituição tem na outra favorece, 
sobremaneira, a parceria. 

A Polícia Civil, que é responsável pelo 
apuramento das infrações penais, atua, por 
meio da Superintendência Estadual de In- 
vestigações Criminais (Seic), em um caso 
diretamente ligado ao sistema penitenciário 
do Maranhão, o que colabora com a manu- 
tenção da paz nos presídios, evitando fugas 
e ajudando na segurança de detentos, fun- 
cionários, visitantes e de toda a sociedade. 

Para o superintendente da Seic, delega- 
do Augusto Barros, a parceria entre Polícia 
Civil e a Sejap já vem sendo desenvolvida 
com sucesso, porém, com a presença de um 
delegado à frente da pasta, a aproximação é 
consideravelmente reforçada. "Sem dúvida, 
acredito que com essa parceria fortalecida 
nós teremos bons frutos". 
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ECONOMIA 

A Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) está propondo regulamento único 
para o setor, com regras gerais para o aten- 
dimento, a cobrança e oferta a consumidores 
dos serviços de telefonia fixa e móvel, banda 
larga e TV por assinatura. Segundo a agên- 
cia, a mudança vai aperfeiçoar as regras e 
ampliar os direitos e os mecanismos de pro- 
teção aos consumidores. 

O novo regulamento prevê a possibilida- 
de da existência de entidades que poderão 
produzir informações comparativas das ofer- 
tas das prestadoras dos serviços de teleco- 
municações. Com isso, o consumidor poderá 
escolher o melhor serviço de acordo com o 
seu perfil de consumo. AAnatel também quer 
adequar todos os serviços de telecomunica- 
ções às regras de atendimento previstas na 

Lei do SAC (Serviço de Atendimento ao Clien- 
te), como prazo máximo para atendimento e 
prazo de guarda de informação. 

Outra regra é tornar obrigatório para to- 
dos os serviços de telecomunicações o aten- 
dimento via internet. O regulamento também 
prevê o aumento da quantidade mínima de 
estabelecimentos para prestar atendimento 
presencial aos consumidores. 

O relator da matéria, conselheiro Marcelo 
Bechara, explicou que o país tem atualmente 
cerca de 340 milhões de clientes de serviços 
de telecomunicações e que a convergência 
tecnológica e de serviços é uma tendência de 
mercado. "Neste cenário, passa a ser cada 
vez mais desejável que pelo menos boa parte 
dos consumidores possa manusear com faci- 
lidade o regulamento para prevenir e repudiar 

situações contrapostas a seus direitos e às 
normas atribuídas às prestadoras", disse. 

A proposta inicial do regulamento foi apro- 
vada pelos diretores da agência, mas ainda 
deve passar por um período de consulta pú- 
blica de 30 dias, a partir da próxima segunda- 
-feira (18). 

No ano passado, a telefonia celular foi 
campeã de reclamações nos Procons do 
pais, segundo o Sistema Nacional de Infor- 
mações de Defesa do Consumidor (Sindec), 
com 9,1% dos mais de 2 milhões de reclama- 
ções registradas. O setor de telecomunica- 
ções como um todo. que inclui telefonia fixa, 
banda larga e TV por assinatura, também 
teve destaque no ranking de reclamações, 
com 21,7% dos assuntos mais demandados 
nos Procons em 2012, 

m 
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O número de contribuintes que enviaram 
a declaração do Imposto de Renda passou 
de 2,5 milhões. Até às 16h de hoje desta 
sexta-feira (15), a Receita Federal recebeu 
2.596.297 declarações do Imposto de Renda 
da Pessoa Física, contra 2.143.478 enviadas 
até o mesmo horário de quarta-feira (13). So- 
mente nas últimas 48 horas, 452,8 mil pesso- 
as físicas acertaram as contas com o Fisco. O 
prazo de entrega começou em 1o de março e 
vai até às 23h59 de 30 de abril. 

Neste ano, o Fisco espera receber mais de 
26 milhões de declarações, ante 25.244.122 
do ano passado. O programa gerador está dis- 
ponível na página da Receita Federal desde 
25 de fevereiro. Para transmitir a declaração é 
preciso instalar também o Receitanet, disponí- 
vel no mesmo endereço. 

A Receita publicou um passo a passo na 
internet com os procedimentos para a entre- 
ga da declaração. Está disponível ainda um 

manual com perguntas e respostas sobre o 
preenchimento do documento. O contribuinte 
também tem uma animação sobre a instalação 
do programa. 

Além da internet, a declaração poderá ser 
encaminhada em disquetes de computador 
nas agências da Caixa Econômica Federal e 
do Banco do Brasil durante o horário de fun- 
cionamento das agências. Quem entregar de- 
pois do prazo pagará multa de R$ 165,74 ou 
de 20% sobre o imposto devido, prevalecendo 
o maior valor. 

As regras para a entrega da declaração es- 
tão na Instrução Normativa 1.333, publicada 
no Diário Oficial da União em 19 de fevereiro. 
Estão obrigados a declarar os contribuintes 
que receberam em 2012 rendimentos tributá- 
veis cuja soma foi superior a R$ 24.556,65, 
além dos que tiveram rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, com total acima de R$ 40 mil. 

A apresentação da declaração é obriga- 
tória para quem obteve, em qualquer mês, 
ganho de capital na alienação de bens ou 
direitos, sujeito à incidência do imposto, fez 
operações em bolsas de valores, de merca- 
dorias, de futuros e assemelhadas ou obteve 
receita bruta com a atividade rural superior a 
R$ 122.783,25. Quem tinha posse de bens ou 
propriedades, até 31 de dezembro de 2012, 
inclusive terra nua, com valor superior a R$ 
300 mil, também está obrigado a declarar. 

O valor limite para dedução com gastos 
com instrução é R$ 3.091,35, informou o su- 
pervisor nacional do Imposto de Renda, Jo- 
aquim Adir, Por dependente, o contribuinte 
pode abater R$ 1.974,72. No caso das de- 
duções permitidas com a contribuição previ- 
denciária dos empregados domésticos, o va- 
lor do abatimento pode chegar a R$ 985,96. 
Não há limites para os gastos com despesas 
médicas. 

EDUCAÇÃO 

Pronatec está com inscrições abertas 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensi- 
no Técnico e Emprego (Pronatec) tem 32 mil 
vagas disponíveis para cursos gratuitos em es- 
colas públicas federais e estaduais e nas uni- 
dades de ensino do Senai, do Senac, do Senar 
e do Senat - o chamado Bolsa Formação. As 
inscrições foram abertas no dia 18 de feverei- 
ro e não tem prazo para acabar. O processo é 
contínuo e as inscrições podem ser feitas pelo 
portal do Pronatec. 

De acordo com o ministério da Educação 
(MEC), em um primeiro momento terão priori- 
dade os trabalhadores cadastrados no Sistema 
Nacional de Emprego ou nos centros de refe- 
rência de assistência social. Podem se inscre- 
ver trabalhadores, inclusive agricultores fami- 

liares, silvicultores, aquicultores, extrativistas, 
pescadores, povos indígenas, comunidades 
quilombolas, adolescentes e jovens em cumpri- 
mento de medidas socioeducativas, desempre- 
gados, pessoas com deficiência, pessoas que 
recebem benefícios dos programas federais de 
transferência de renda ou que estejam cadas- 
tradas no CadÜnico; praças do Exército e da 
Aeronáutica com baixa do serviço militar ou ati- 
radores, e estudantes matriculados no ensino 
médio em escolas públicas, inclusive na Educa- 
ção de Jovens e Adultos (EJA). 

Caso não encontre a opção desejada, o 
candidato pode indicar até três cursos de seu 
interesse para ser avisado quando surgirem no- 
vas vagas. 

O Pronatec foi criado pelo governo federal 
em 2011 com o objetivo de ampliar a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica 
e oferece dois tipos de cursos: o técnico, para 
quem está matriculado no ensino médio, com 
duração de um ano, e o curso de formação ini- 
cial e continuada ou qualificação profissional, 
com duração mínima de dois meses. 

A meta global do Pronatec para 2013 é a 
geração de mais de 2,3 milhões de vagas, boa 
parte na modalidade de Bolsa Formação - va- 
gas gratuitas para cursos de rápida duração 
em escolas públicas federais e estaduais e nas 
unidades de ensino do Senai, Senac, Senar e 
Senat. Até o final deste ano deve-se chegar a 
900 mil vagas ofertadas pelo Bolsa Formação. 
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TRATAMENTO PRECOCE DO HIV 
"CURA" ATÉ 15% DOS PACIENTES 

Pesquisadores da França afir- 
maram que o tratamento rápido 
logo depois da infecção pelo HIV 
pode ser suficiente para causar, em 
até 15% dos pacientes, uma "cura 
funcional" - quando o vírus, apesar 
de não desaparecer do organismo, 
entra em remissão e o paciente não 
precisa mais de remédios. 

Os cientistas do Instituto Pas- 
teur, em Paris, analisaram os casos 
de 14 pessoas que receberam o 
tratamento precoce e depois para- 
ram com a terapia. O vírus da AIDS, 
nestas pessoas, não deu sinais de 
voltar a se proliferar. 

O grupo de pacientes começou 
o tratamento em um período de cer- 
ca de dez semanas após a infecção 
pelo HIV. Eles obtiveram o diagnós- 
tico precoce, pois foram ao hospital 
tratar de outros problemas, e o HIV 
foi detectado no sangue. 

Em média, o grupo recebeu o 
tratamento com antirretrovirais du- 
rante três anos e só então a medi- 
cação foi interrompida. 

Normalmente, quando o trata- 
mento é suspenso, o vírus retorna, 
mas isto não ocorreu com este gru- 
po de pacientes. Alguns deles, por 
exemplo, conseguiram controlar os 
níveis de HIV durante uma década. 

"A maioria dos indivíduos que 
segue o mesmo tratamento não vai 
controlar a infecção, mas existem 
poucos que vão", afirmou Asier Sa- 
ez-Cirion, do Instituto Pasteur. 

A pesquisa foi divulgada na pu- 
blicação especializada PLoS Patho- 
gens, e a divulgação do progresso 
deste grupo de pacientes da França 
ocorre depois da notícia da cura de 
um bebê após um tratamento pre- 
coce nos Estados Unidos. 

•REMISSÃO' 
Segundo Saez-Cirion, ao atacar 

o vírus logo depois da infecção, en- 
tre 5% e 15% dos pacientes pode 
haver a cura funcional. "Eles ainda 
têm o HIV, não é uma erradicação 
do HIV, é um tipo de remissão da 
infecção", disse. 

O estudo realizado pelo Instituto 
Pasteur analisou o que aconteceu 
com o sistema imunológico dos pa- 
cientes. 

O tratamento precoce pode limi- 
tar o número de esconderijos ina- 
cessíveis do HIV no organismo. Mas 
os pesquisadores afirmam que ain- 
da não foi esclarecido porque ape- 
nas alguns pacientes conseguiram 
a cura funcional e outros não. 

Andrew Freedman, médico e 
professor da Escola de Medicina 
da Universidade de Cardiff, que 
ministra aulas sobre doenças infec- 
ciosas, afirmou que as descobertas 
são "interessantes", mas ainda há 
muita incerteza. 

"Se eles vão controlar o vírus 
para sempre ou se vai ser por alguns 
anos e, subseqüentemente (...), se 
o vírus vai reaparecer ou não, isso 
ainda não sabemos", disse. 

Deborah Jack, da ONG britânica 
AIDS Trust, que se dedica a campa- 
nhas relacionadas ao HIV, afirmou 
que a descoberta do Instituto Pas- 
teur dá ainda mais importância ao 
tratamento precoce. 

"Isto apenas destaca a impor- 
tância das pessoas fazerem exa- 
mes e serem diagnosticadas cedo. 
Atualmente, metade das pessoas 
que vivem com o HIV na Grã-Bre- 
tanha foram diagnosticadas tarde, 
indicando que elas podem ter sido 
infectadas há cinco anos", afirmou. 
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Ganso busca atingir auge do potencial 

Lançado a campo no segundo tempo du- 
rante a derrota para o Arsenal, na Ar- 
gentina, o meia Paulo Henrique Ganso 

admite que ainda não encontrou seu melhor 
futebol. Na sexta-feira (15), ao desembarcar 
em Guarulhos, ele disse que precisa de uma 
seqüência para melhorar." Não está difícil. A 
gente só precisa de uma seqüência de jogos, 
mas isso vai ser natural para a gente melho- 
rar ainda mais", disse. 

A nova chance para Ganso pode vir este 
domingo, contra o Oeste, no Morumbi, caso 
Ney Franco queira poupar alguns titulares. 
Na última partida do Paulistão, contra o Pal- 
meiras, Ganso foi substituído no início do 
segundo tempo e não gostou. Na saída do 
gramado, mostrou irritação e após o apito fi- 
nal disse não ter entendido a mudança. 

Depois da derrota na Argentina, o meia 
também pediu o máximo de empenho para o 
confronto contra o The Strongest (BOL), no 
dia 4 de abril, na altitude de La Paz. "Temos 
de jogar com toda a garra possível para sair- 

Corinthians inicia serie de cinco 

jogos sem Libertadores 

Ganso afirma que ainda não está no auge do seu potencial 

mos vencedores. Oscilação é normal, de to- 
das as equipes, mas a gente está buscando 
melhorar para se classificar na Libertadores 
e estar junto no Paulistão" acrescentou. 

Na saída do Estádio Júlio Grondona, na 
última quinta-feira, Ganso mostrou tristeza 
pela derrota tricolor. O jogador fez boa joga- 
da quando entrou, mas novamente não teve 
brilho nos minutos que pôde jogar. 

'No São PaulOp ninguém perde a mão, 

porque a mão é minha' 

O presidente do São Paulo, Juvenal Ju- 
vêncio, é conhecido pelo seu jeito irreverente 
e engraçado de dar declarações. Mas também 
pela maneira centralizadora com que comanda 
o Tricolor. A sua opinião é a que vale e ponto; 
Ainda mais em momentos mais conturbados, 
como o atual. 

Mal na Libertadores após a derrota para o 
Arsenal de Sarandí, por 2 a 1, na última quinta- 
-feira (14), e sob risco de ser eliminado preco- 
cemente na fase de grupos, o São Paulo está 
com alguns conflitos internos. Ganso e Lúcio 
não gostaram de ser substituídos recentemen- 
te, por exemplo. Mas Juvenal descarta que 
o técnico Ney Franco tenha "perdido a mão". 
"Veja bem. No São Paulo, muitas pessoas não 
gostam de ouvir o que vou dizer, mas é um 
fato; ninguém perde a mão, porque a mão é 
minha" resumiu. 

Na seqüência, o presidente tricolor ain- 

da mandou um recado para aqueles que 
estejam insatisfeitos com a sua maneira de 
comandar."Quem não estiver contente, tem de 
procurar um lugar de contentamento. Mas isso 
não tem acontecido no São Paulo. As pessoas 
têm se portado com muito cavalheirismo, até 
porque se sair da linha mais correta... "alertou 
Juvenal. 

Por fim, o presidente do clube do Morumbi 
avaliou o comportamento da equipe, que está 
em segundo no Grupo 3 da Libertadores, mas 
em situação complicada, e na liderança do 
Campeonato Paulista, mesmo com um jogo a 
menos. 

"O São Paulo não tem ido bem. Em deter- 
minado instante esteve melhor e até comecei 
a acredita que estava com um time solidifica- 
do. É essa a palavra. Mas percebo que temos 
ainda altos e baixos. Ainda há irregularidades 
na equipe, contrariando a nossa expectativa. 

O Corinthians começou neste sábado (16), 
contra o União Barbarense, às 18h30, no Pa- 
caembu. uma série de cinco duelos do Paulis- 
ta também conhecida como o intervalo entre 
dois jogos da Libertadores. 

O último foi na quarta-feira, contra o Tiju- 
ana; o próximo será no dia 3 de abril, contra 
o Milionários. Por isso, Tite escalarou apenas 
três titulares para o jogo de ontem: Gil, Fábio 
Santos e Ralf. Os demais serão poupados. 

"Estamos com uma pontuação baixa, a 
três pontos do terceiro colocado e a dois pon- 
tos do nono. Este jogo é importante para ten- 
tar subir para as quatro primeiras posições". 
O Corinthians é o sétimo colocado, com 18 
pontos. 

No início do Estadual, o treinador deixou 
claro que a meta era terminar a primeira fase 
do campeonato no G4. Mas, no fim da entre- 
vista coletiva, Tite foi lembrado por um jor- 
nalista de que, no ano passado, o time fez a 
melhor campanha da primeira fase e acabou 
eliminado no jogo único contra a Ponte Preta. 

O regulamento, não é de hoje, é alvo de 
duras críticas de Tite por conta do sistema de 
jogo único que decide as vagas para semifi- 

nais e final. Há uma semana, ele voltou a re- 
clamar da federação paulista por causa dos jo- 
gos do Estadual espremidos entre as partidas 
da Libertadores."É mesmo, né? Tu tens razão, 
é G8 e pronto. O resto fica tudo igual. É um 
jogo só", disse. "Só quero pontuar para ficar 
numa situação mais confortável lá na frente". 

Embora não tenha detalhado o que pen- 
sa para os próximos jogos - que incluem um 
clássico com o São Paulo -, Tite deve usar a 
seqüência para dar descanso a alguns atletas 
e ritmo a outros. "O que eu monitoro é o ritmo 
dos jogadores, o objetivo é que todos entrem 
num padrão igual. As pessoas se esquecem 
que três grupos diferentes se reapresentaram 
das férias. Até botar tudo no mesmo padrão 
demora", disse. 

Apesar do descanso concedido, alguns 
dos principais jogadores estarão no banco, 
como Paulinho. Renato Augusto e Guerrero. 
Além de Paulo André, Cássio e Pato, também 
não vão ao Pacaembu Alessandro e Danilo. 
Tite se recusou a falar sobre Libertadores. 
"Às vezes, a gente entra na armadilha de ficar 
pensando em uma coisa que não é nossa rea- 
lidade hoje", desconversou. 

Campeonato Paulista - Dom, 17/03 Campeonato Carioca - Dom, 17/03 

Sáo Caetano x Palmeiras 
16h - Anacleto Campanella 

Fluminense x Audax Rio 
18h30 
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São Paulo x Oeste 
16h - Morumbi 

Vasco x Olaria 
16h - São Januário 
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Os produtos do LEITE PURO FAZENDA 

família proporcionam a sua 

saudável alimento nutritivo e um 


