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Já nasceu novo dia e a majestosa Imperatriz 
brilha do alto de seus 161 anos. Com sorriso 
e com abraço, podemos levantar e viver neste 
bom lugar! E, acerca de seus tantos problemas, 
parafraseamos o grande estudioso Flávio 
Villaça: "Imperatriz é como uma estrela: é 
preciso amá-la para entendê-la." PARABÉNS 
IMPERATRIZ! 

Jorge Costta 
(Assessor Parlamentar) 

"Eu nasci em Imperatriz, mas, por motivos 
mais fortes, já cheguei a ter que mudar de 
cidade duas vezes. Ficou no peito a saudade 
dos amigos, da família, mas, principalmente, 
de cada cantinho dessa terra. Muitos abrem 
a boca pra dizer que Imperatriz é pequena. 
Eu discordo. Ela é grande o suficiente para 
acolher qualquer pessoa, de qualquer lugar. 
Apesar dos problemas, não abro mão do 
aconchego e das alegrias que essas terras me 
dão". 

James Pimeníel 

Cheguei aqui em 1978. Gosto muito dessa 
cidade e é um lugar, que mesmo neste clima 
instigante, é o lugar que eu amo. O que eu 
posso dizer pela minha cidade é que ela é bela. 
Aqui eu vivo como se eu tivesse na Europa, 
Estados Unidos ou Canadá. Para simplificar o 
que eu sinto: aqui é o meu mundo. Imperatriz 
está de parabéns pelos seus 161 anos. 
Desejo votos de felicidade e que tenha uma 
administração mais voltada para o contexto 
político, social e econômico. 

AIdrin Santos 
Jornalista 

Quando eu cheguei em Imperatriz, logo me 
disseram que a cidade acolhe bem os que vêm 
de fora, e, de fato, eu pude comprovar isto, ; 
Já estou aqui há quase três anos e nunca fui 
tratado como um forasteiro, pelo contrário. 
Imperatriz me acolheu tão bem que me I 
adotou, pois fui contemplado com titulo de 1 
cidadão imperatrizense e hoje, com muito S 
orgulho, me sinto também filho de Imperatriz; | 
e como todo bom filho, pretendo permanecer 1 
nesta terra colaborando para seu sucesso, que i 
já é evidente. Parabéns Imperatriz e muito 1 
obrigado por me acolher! 

Assis Ramos 

Sou imperatrizense, e desde quando comecei 
a perceber como funciona a cidade, percebo 
que ela sofreu algumas mudanças, tanto 
para os pontos positivos quanto para os 
negativos. A cidade vem se desenvolvendo : 
com a chegada de empresas novas e gerando 
mais trabalho, porém a cidade deveria gerar 
empregos melhores e mais bem valorizados, 
com salários melhores. O piso dos serviços na | 
cidade ainda é muito barato. Sinto falta ainda ' 
de incentivo à cultura local de qualidade. No 
geral, a minha avaliação é positiva, gosto da ; 
cidade e parabéns Imperatriz! 

Kellen Almeida 
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Parabéns, Imperatriz! 
Hoje é 16 de Julho, um dia propício para 
deixar exalar nossos sentimentos de amor 
por essa grande cidade. Um dia perfeito para, 
parafraseando aquele presidente americano, 
provocar: "Não pergunte o que Imperatriz 
pode fazer por você, mas o que você pode 
fazer por Imperatriz". Cada um fazendo sua 
parte, e juntos construindo a cidade que tanto 
queremos. 

^Delegado Regional .. 
Sebastião Madeira 

Prefeito de Imperatriz 

Sou de Itinga do Maranhão. Cheguei em | 
2010 e tinha uma impressão muito positiva, 6 
com a idéia que esta fosse uma cidade bem 
estruturada e bem desenvolvida. Percebi isso 
quando andava pelo Centro. Mas quando 
comecei a andar pelos bairros, percebi a 
falta de estrutura até mesmo com relação 
ao serviço básico. Essa é minha impressão | 
de Imperatriz em seus 161 anos: que é uma | 
cidade desenvolvida apenas no Centro. 

O Seduzida e abraçada pela princesa, há 24 
anos me encanto todo dia. Imperatriz, minha 
cidade, meu torrão de Maranhão. Feliz 
Aniversário! 

Vanusa Babaçu 

Parabéns, Imperatriz! 
O povo trabalha, corre, sua, luta e constrói a 
cidade que tanto queremos... 
A vida pulsa cm cada canto... No canto 
da nossa gente a alegria, a luta por uma 
Imperatriz cada vez melhor. 

Elson Araújo 
Assessor de comunicação do município 

Antônio Carlos 

Nessas três décadas de existência em 
Imperatriz, a Ufma vem contribuindo com o 
desenvolvimento qualitativo da cidade, por 
meio da formação de profissionais graduados. 
Resta-nos agradecer pelo acolhimento que 
Imperatriz dá à Ufma e firmar o compromisso 
de contribuir sempre para que a cidade seja 
melhor. 

Amo Imperatriz, amo minha cidade. Foi no 
riso desse povo guerreiro e feliz que meu 
sonho de teatro se tomou real. Foi nessa 
cidade, que luta por uma cultura não apoiada, 
que fiz minha carreira. E assim, como 
qualquer imperatrizense, tenho muito orgulho 
de Imperatriz, porque Imperatriz é assim: 
orgulha seu povo e apaixona quem chega por 
aqui. 

Rogério Benícío 
Diretor da Companhia Okazajo 

Imperatriz, cidade esplêndida, que agrega | 
valores, sabe ser contemporânea. Lugar de jf 
pessoas simples, lutadoras e guerreiras que | 
nunca desistem. Atravessa fronteiras e resiste | 
ao tempo. Falar da nossa rainha, porque | 
princesa não é mais. Parabéns rainha do | 
Brasil! Parabéns Imperatriz do Maranhão do 
Nordeste! 

Rosaina Souza Marcos Fábio 
Diretor da Ufma de Imperatriz 

Cheguei em Imperatriz no dia 12 de Maio de 2012. 
Já se passaram um ano. No começo, tudo parecia 
muito diferente: pessoas, cultura, modo de viver 
e até mesmo o modo de falar. E o que parecia ser 
"diferente" acabou se transformando em uma grata 
surpresa, O trabalho progredindo, conquistando 
vários amigos (que, por sinal, pessoas muito 
acolhedoras), acabei namorando, e, para minha 
felicidade, casei com uma imperatrizense. Imperatriz 
é uma ótima cidade para trabalhar e progredir, com 
um comércio muito forte e estimulado com a chegada 
de uma grande indústria que vai gerar muito emprego 
a esse povo acolhedor (SUZANO). Aqui, atualmente, 
moro, trabalho e vivo feliz e realizado. 

Aqui eu nasci e cresci. Não é melhor e, com 
certeza, a pior também não! AMO minha 
cidade e quero muito vê-la melhorar para 
que a geração dos meus filhos lenha não só 
alegria de morar onde nasceram, mas também 
orgulho. 

Michael David Andrade (de Florianópolis /SC 
Engenheiro de produção da empresa IRMÃOS PASSAURA S/A 

Contratada da SUZANO PAPEL E CELULOSE 
Paula Maiely 

Nossa querida Imperatriz chega aos 161 anos 
de fundação e, neste momento, o que nos 
move é um forte desejo de homenageá-la, 
parabenizá-la, agradecê-la pelo que representa 
para nós: solo aconchegante a nos cativar 
plena e intensamente. 
Parabéns, Imperatriz. Somos gratos por sua 
generosidade com a sua gente. Pedimos a 
Deus que não nos falte força para que não 
faltemos contigo naquilo que nccessitares, 
para continuar berço de todos os homens e 
mulheres de boa vontade. 
Parabéns, Imperatriz! 

Carlos Amorim 
Deputado estadual 



►NA VILA DAVI II 

Jovem é vítima de disparo acidental 
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f 
O tiro acertou a nuca do adolescente, que morreu ainda no local 

Antônio Pinheiro 

Por volta das 19h dessa segunda-feira 
(15), Adriano Silva Moreira, de 17 anos, foi 
vitima de um tiro de revólver acidental. A tra- 
gédia aconteceu na rua João Silva, na Vila 
Davi II. 

Adriano Silva tinha acabado de chegar de 
viagem e estava sentado em uma cadeira em 
frente ao computador com outro amigo, na 
casa de um policial reformado. Segundo re- 
latos, o amigo H.A. (menor de idade ) estava 
lhe mostrando o revólver e, sem intenção, a 
arma disparou contra Adriano Silva. 

Polícia Militar tira pistola 

e revólver de circulacâo 

FOTOS: ASMOIMP 

Antônio Pinheiro 

A Polícia Militar tirou de circulação no fi- 
nal de semana duas armas, uma pistola 380 
e um revólver calibre 38. A primeira apreen- 
são aconteceu por volta das 21h de sábado, 
no Bairro da Caema, no cruzamento da Rua 
Niterói com a Rua da Paz. Os policiais milita- 
res estavam fazendo abordagens de rotina. 
A arma com cinco munições intactas estava 
em poder de Lucas Guimarães de Sousa. O 
mesmo foi apresentado no plantão central 
da Regional de Segurança, onde foi autuado 
em flagrante por porte ilegal. 

A segunda apreensão aconteceu tam- 
bém no sábado, às 22h, no bairro Imigrante. 
Policiais da Força Tática estavam fazendo 
rondas em um bar quando apreenderam 
Mouzart Douglas Rodrigues da Silva, de 
22 anos, vulgo Gongo. A arma, uma pisto- 
la 380, estava com 12 munições no pente. 
Além da arma, ele portava R$ 250, em cé- 
dulas de R$ 10, R$ 20 e R$ 50. 

Douglas foi autuado em flagrante por 
porte ilegal de arma exclusiva da polícia. Na 
tarde de segunda-feira (14), Douglas Lucas 
foi transferido para a Unidade Prisional de 
Davinópolis. 

3° BPM divulga balanço positivo 

na semana da ^5° EXPOIMP 

Por se tratar de um evento de grande 
porte com grande aglomeração de pesso- 
as. bem como grande circulação de valo- 
res, uma atenção especial foi dada pelo 
comando do 3o BPM à 45a Expoimp, a fim 
de coibir a prática de delitos ou prender 
aqueles que venham a perturbar o bom 
andamento do evento. Um efetivo de 34 foi 
empregado diariamente. Os policiais fo- 
ram distribuídos por todo o parque de ex- 
posições onde foi instalado um trailer para 
dar apoio ao policiamento. A estratégia de 
trabalho contou também com a participa- 
ção da Cavalaria do 2° Esquadrão de Polí- 
cia Montada, da Força-Tática, do Grupo de 
Operações Especiais e de viaturas de Ra- 
diopatrulha que foram responsáveis pela 
segurança da parte externa do Parque de 
Exposições e pelo patrulhamento das de- 
mais áreas da cidade. 

Nenhuma ocorrência de grande vulto 

foi registrada pela PM neste período, ape- 
nas um pequeno desentendimento ocor- 
rido logo no primeiro dia (06) na portaria, 
que foi resolvido pela guarniçâo no próprio 
local. 

Importante também ressaltar a parti- 
cipação do 3° BPM, mais especificamen- 
te do grupo responsável pelo Programa 
Educacional de resistência às Drogas e à 
Violência (PROERD) e Grupo Especial de 
Apoio às Escolas (GEAPE), que levou to- 
dos os dias uma média de 10 (dez) alunos 
da rede pública e particular para prestigiar 
o evento. Devidamente uniformizados e 
com o acompanhamento de professoras 
das unidades de ensino e dos policiais, 
as crianças conheceram as dependências 
do Parque de Exposições, brincaram nos 
brinquedos do parque de diversões e en- 
cerraram a noite com um delicioso lanche 
servido no Stand do 3° BPM. 

Incêndio destrói residência 

na Nova Imperatriz 
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Moradores próximos ainda tentaram apagar o fogo 

Antônio Pinheiro 

Um grande incêndio destruiu por comple- 
to uma residência de madeira. O fato acon- 
teceu na madrugada de domingo (14), na 
rua São José, entre as ruas Paraíba e Rio 
Grande do Norte, bairro Nova Imperatriz. A 
residência era de dois andares, sendo que o 
fogo teve início na parte de frente. Na casa 
moram Francisca Ismenia Siqueira e seus 
dois filhos. 

A proprietária acordou pelos gritos dos 
filhos avisando sobre o fogo. Por a casa ser 
de madeira e de dois andares, as chamas se 
alastraram rapidamente, não sendo possível 

salvar nenhum dos móveis. Felizmente, nin- 
guém ficou ferido. Moradores próximos ainda 
tentaram apagar o fogo. 

Homens do grupamento do Corpo de 
Bombeiros chegaram ao local, mas o fogo 
já tinha destruído toda a casa. As chamas 
foram apagadas para não se alastrar para 
as residências próximas. Francisca Ismenia 
ficou o restante da noite na casa de vizinhos. 
Na manhã, ela e os filhos foram ver de perto 
os prejuízos. A suspeita é que o incêndio teve 
inicio por causa de um problema nas instala- 
ções elétricas. O Corpo de Bombeiros deve 
divulgar o que teria provocado o incêndio. 

Motorista na contramão perde 

controle e invade comércio 

Antônio Pinheiro 

Um grave acidente por pouco não termi- 
na em tragédia no bairro Bacuri, por volta 
das 17h40 de domingo (14). Um motorista 
dirigia uma camionete S10 preta (de placa 
KKK- 6248- Jaboatão dos Gaurarapes-Pe) 
na contramão quando perdeu o controle do 
veiculo, subindo uma calçada e invadindo um 
depósito de bebidas no cruzamento das ruas 
Oswaldo Cruz com 7 de Setembro. 

A camionete derrubou uma cobertura na 
frente do comércio. Por pouco o acidente não 
terminou em tragédia. Antes mesmo da che- 
gada da perícia e da polícia, o motorista da 
camionete retirou o veículo e fugiu do local. 
O proprietário do estabelecimento fez ronda 
com a polícia na tentativa de localizar o mo- 
torista, mas isso não foi possível. O motoris- 
ta chegou a descer da camionete. Segundo 
populares, ele aparentava estar embriagado. FOTOS: Blog Kelly da Umes 

Feriado municipal: agências bancárias 

fecham nesta terça (16) em Imperatriz 

Bancos instalados na sede de Imperatriz 
estarão fechados durante toda a terça-feira 
(16). O motivo é acato ao decreto municipal 
que institui feriado em comemoração ao ani- 
versário de fundação da cidade. Nesta se- 
gunda (15), véspera de feriado, as agências 
realizam serviços de atendimento até as 16h. 

Em municípios como Davinópolis, João 
Lisboa e Governador Edison Lobão os ser- 
viços bancários não sofrem paralisação, "so- 
mente agências de Imperatriz ficam fechadas 
nessa terça, nos municípios vizinhos o fun- 
cionamento é normal e não sofre alteração 
de horário", afirma Cássio Valdenor, presi- 

dente do Sindicato dos Bancários de Impe- 
ratriz. 

Gilson Martins, funcionário público, diz 
que agora terá que antecipar os seus servi- 
ços com o banco para não perder prazos de 
pagamento, "justamente no dia 16 eu tinha 
uma conta pra pagar, agora tenho que me vi- 
rar pra não deixá-la vencer e os juros aumen- 
tarem", assegura. 

Retorno: 
A partir de quarta-feira (17) as agências 

voltam a prestar serviços normalmente, no 
horário das 11h às 16h. (Dominuto) 
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►GOVERNADOR EDISON LOBÀO 

Professores reclamam de salários atrasados 

Janaina Amorim 

Um professor da rede municipal de Go- 
vernador Edison Lobão, a 30 km de 
Imperatriz, denuncia que não recebeu 

os salários dos meses de setembro, outubro 
e novembro. De acordo com ele, a prefeitu- 
ra alega que os recursos foram bloqueados. 
"Eles dizem que os recursos foram bloquea- 
dos pela Justiça e por isso não pagaram", dis- 
se o professor, afirmando que também não foi 
recebido o 13° salário de 2010 a 2012. 

O inquérito feito pelo Ministério Público 
concluiu que as secretarias de Saúde, Ação 
Social, Educação e Conselho Tutelar não 
receberam a remuneração de dezembro de 
2012. Já as de Agricultura, Cultura e Saúde, 
além do salário, estava pendente o 13° salário 
de 2011. Os atrasos levaram a Vara da Fazen- 
da Pública a agir. 

Primeiramente, firmou-se um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) com o Municí- 
pio para os pagamentos dos salários em atra- 
so até 30 de abril de 2013. A prefeitura não 
cumpriu integralmente o acordo. 

Então, uma Ação Civil Pública contra o 
Município pediu liminarmente o bloqueio dos 
repasses da Saúde, Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) e Imposto sobre Circu- 

lação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para 
assegurar a agilidade dos pagamentos. O dé- 
bito era superior a R$ 570 mil. 

No site do MP consta a informação de que 
em seguida foi feito um acordo extrajudicial 
para o desbloqueio das contas. Na publica- 
ção, a promotora Nahyma Ribeiro Abas deu 
detalhes: "O acordo foi feito no dia 10 de ja- 
neiro e uma das cláusulas era a fixação de 
honorários em 15% sobre o valor do acordo, 
cerca de R$ 85 mil, e multa de 50% em caso 
de descumprimento", afirmou. 

No entanto, o professor disse que muitos 
trabalhadores ainda não receberam. "Em um 
encontro pedagógico, o prefeito disse que 
quem se sentisse prejudicado com a situação 
deveria entrar na Justiça, que seriam pagos 
todos os direitos", disse. "Parece que só os 
concursados estão recebendo. No nosso caso 
[contratados], eu não sei como vai ficar. Esse 
atraso é da administração passada", acres- 
centou. Segundo o educador, os salários des- 
te ano estão sendo pagos normalmente, mas 
os profissionais não estão recebendo contra- 
cheque. 

Tentamos contato com a Secretaria de 
Administração e com a de Comunicação para 
falar sobre o assunto, mas os telefones dos 
assessores estavam na caixa postal. 

Comenda Frei Manoel Procópio reconhece 

trabalho de sete personalidades 
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Troféu Jurivê de Macedo e Distinção Honrosa Orgulho da Gente também agraciaram profissionais de destaque em Imperatriz 

Considerado um dos principais eventos 
que comemoram a fundação de Imperatriz, a 
entrega da comenda Frei Manoel Procópio, 
realizada no último domingo (14), foi mar- 
cada mais uma vez pela emoção. O acon- 
tecimento, realizado no espaço de eventos 
El Shaday, reuniu autoridades políticas, mi- 
litares, profissionais de diversos segmentos, 
familiares e amigos dos agraciados. 

A solenidade foi ampliada nos últimos 
anos com a entrega do Troféu Jurivê de 
Macedo e a distinção honrosa "Orgulho da 
Gente". As três homenagens simbolizam o 
reconhecimento do município a 15 persona- 
lidades pelos relevantes serviços prestados 
à comunidade, que, para o prefeito Sebas- 
tião Madeira, "contribuem na construção e 
desenvolvimento de Imperatriz". 

Troféu Jurivê de Macedo 
Preparada para abrilhantar os 161 anos 

de Imperatriz, receberam o Troféu que lem- 
bra o trabalho do jornalista, professor e ad- 
vogado Jurivê de Macedo: o jornalista Mar- 
celo Rodrigues, um fundadores do rádio em 
Imperatriz; a professora membro da Acade- 
mia Imperatrizense de Letras, Liratelma Cer- 
quera; e o advogado Solon Rodrigues dos 
Anjos Neto. 

"Orgulho da Gente" 
Em 2013, essa distinção honrosa agra- 

ciou cinco pessoas que trabalham pela co- 
munidade: o educador Físico Flilton Luiz da 
silva, o professor Guru, por sua dedicação 
e fomento ao esporte; Pastor Advando Jú- 

nior, baluarte na luta contra as drogas, fun- 
dador das Casas de Davi e de Ruth, enti- 
dades que trata de dependentes químicos; 
O médico Jairo Casanova, ex-secretário de 
Saúde do município, por sua dedicação (si- 
lenciosa) e acompanhamento médico das 
comunidades rurais do município; servidora 
municipal Lia Evangelista, por sua atuação 
exemplar em diversas gestões da Prefeitu- 
ra de Imperatriz; e Joane Almeida, por sua 
coragem e empreendedorismo no setor da 
educação superior em Imperatriz. 

Novos Comendadores 
A 18a edição da entrega da comenda Frei 

Manoel Procópio condecorou, além dos bri- 
lhantes profissionais que fazem história na 
sociedade, pessoas que silenciosamente 
cuidam do nosso povo. Os novos comenda- 
dores de Imperatriz são: Antônio Carlos da 
Silva, o criador do Brasão do Município de 
Imperatriz; Rosimar Barbosa da Costa, a 
Dona Rosa do Cuscuz, comerciante de café 
da manhã há 23 anos no Mercado Bom Je- 
sus; Armelindo Ferrari Júnior, pioneiro da 
agropecuária em Imperatriz e região; João 
Marques da Silva, remanescente dos ope- 
rários da Belém-Brasilia, ex-coordenador do 
Procon de Imperatriz, esposo da professo- 
ra Edelvira Marques; o comerciante Ezir de 
Sousa Leite, pioneiro do ramo do comércio 
atacadista: a professora Maria Raimunda 
Quirino, educadora que por vários anos diri- 
giu a extinta Escola São Francisco; e o em- 
presário Euclides Viêra, presidente da Asso- 
ciação Comercial e Industrial de Imperatriz. 

Aberta as inscrições para 

o vestibular da UEMÂ 

Pif iWtWi, 4 
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O campus de Imperatriz oferece 450 vagas em 11 cursos 

Hyana Reis 

Estão abertas desde segunda-feira (15) as 
inscrições para o Processo Seletivo de Acesso 
à Educação Superior (Paes) 2014 da Universi- 
dade Estadual do Maranhão (Uema). O prazo 
de inscrição no vestibular termina no dia 09 de 
agosto. 

Ao todo serão 450 vagas para 11 cursos no 
campus de Imperatriz, segundo informações da 
direção da Uema. São 4 cursos de bacharelado: 
Medicina Veterinária, Agronomia, Administração 
e Engenharia Florestal; e 7 cursos de licencia- 
tura: História, Geografia, Química, Matemática, 
Letras em Literatura, Letras em Inglês e Peda- 
gogia. 

No Maranhão serão disponibilizadas 3.544 
vagas ao todo, para os campus de Caxias, Ba- 
cabal, Balsas, Santa Inês, Açailândia, Pedreiras, 
Timon, Grajaú, Lago da Pedra, Zé Doca, Itape- 
curu-Mirim, Colinas, Carolina, Pinheiro, Presi- 
dente Dutra, São João dos Patos, Coelho Neto, 

Barra do Corda, Codó e Coroatá. 
Inscrição- Os interessados em realizar inscri- 

ção devem acessar o site da universidade; www. 
vestibular.uema.br, preencher e imprimir o re- 
querimento de inscrição. Logo após, deve-se im- 
primir o boleto e efetuar o pagamento em agên- 
cia do Banco do Brasil até o dia 12 de agosto. 

Os candidatos aprovados na isenção de pa- 
gamento devem retirar sua confirmação de ins- 
crição por meio da internet e colar uma foto 3x4 
datada e recente, para que tenham acesso aos 
locais de prova. 

A primeira etapa do Processo Seletivo acon- 
tece no dia 6 de outubro com 80 questões objeti- 
vas de múltipla escolha, abrangendo conteúdos 
referentes às disciplinas das três séries do ensi- 
no médio. 

A segunda etapa será no dia 3 de novembro 
(16 questões analitico-discursivas de duas disci- 
plinas específicas por curso e a prova de produ- 
ção textual). Ambas serão realizadas das 13h às 
18h, com duração de 5 horas. 

Municípios maranhenses que não atingiram a 

meta de vacinação vão responder a sanções 

A campanha de vacinação contra a polio- 
mielite é umas das mais importantes no país. A 
meta do Ministério da Saúde era alcançar 12,2 
milhões de crianças com idade entre 6 meses e 
cinco anos de idade. 

O Maranhão foi o estado do Nordeste com 
a maior cobertura, com pouco mais de 98% do 
público-alvo imunizado. Para tentar chegar aos 
100%, a campanha no estado foi estendida até 
o dia 5 de Julho, depois a secretaria ainda am- 
pliou o prazo até este domingo (14). 

Mesmo com o amplo período para a cober- 
tura total no estado, dos 217 municípios, apenas 
12 ficaram abaixo da meta. Os três primeiros a 
se destacar na lista da Secretária de Vigilância 
Sanitária no Estado são; Altamira do Maranhão, 
com 66,14%, Vitorino Freire, 80 %, e Alto Alegre 
do Maranhão, com 81,61%. 

A Secretaria vai encaminhar nesta terça- 
-feira (16) os nomes dos municípios para o Mi- 
nistério Público, para que os gestores destas 
cidades possam responder a sanções. 

"Não há justificativa, todos os municípios 

Secretaria de Vigilância Epidemiológica 

receberam condições para fazer a imunização. 
Equipamentos como computadores foram for- 
necidos para o registro dos dados da vacinação 
e capacitação para fazer a campanhâ", afirma o 
secretário adjunto de Saúde, Alberto Carneiro. 

COM SEGURANÇA NÀO SE BRINCA'. 
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Sest Senat abre inscrições para 2a Colônia de Férias 

Hyana Reis 

Julho é sinônimo de férias do período es- 
colar. E para garantir a diversão de crian- 
ças de 4 a 12 anos, O Serviço Social do 

Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (SENAT) promo- 
ve a 2* Colônia de Férias. 

Os pais já podem inscrever seus filhos até 
o dia 23 de julho, das 8 às 12h. no próprio Sest 
Senat, Unidade B, n0 97. localizado na BR- 
010, KM 258, Santa Rita. A colônia de férias 
ocorre no período de 23 a 26 de julho na sede 
do Sest Senat. Na programação estão inclu- 
sos: competições esportivas, gincanas, jogos, 
brincadeiras, leitura e outras atividades. 

"Será um momento de integração entre as 
crianças, com competições esportivas, ginca- 
nas. E os pais que desejarem proporcionar di- 
versão aos filhos durante as férias podem ficar 
despreocupados que as crianças terão todo 
um acompanhamento", ressalta Madalena 
Martins Barbosa, coordenadora de Promoção 
Social do Sest Senat. 

A colônia de férias é aberta a toda a popu- 
lação. mas em especial aos trabalhadores em 
transporte e conveniados no Sest Senat, pois 
um dos objetivos é estabelecer parceria com 
as empresas de transporte nas atividades de 
lazer. O intuito é "desenvolver ações que pos- 
sibilitem o trabalhador e seus familiares usu- 
fruírem melhor o tempo livre", afirma a direção. 

m 

Professores e alunos particp 

da SBPC 2013, em Recife 

As inscrições e a Cotóma de férias serio rea/riadas na sede do Sesí Senaí 

A programação da 2* Colônia de Férias vai 
encerrar com uma festa junina, onde as crian- 
ças inscritas farão apresentações culturais. 
Abaixo os valores da inscrição, que varia para 
associados e sociedade em geral: 

Valores: 
R$ 25. 00 - Trabalhador em Transporte 
R$ 30. 00 - Conveniados 
R$ 35. 00 - Comunidade 

TCW 

Agência Fluvial de Imperatriz 

troca de comando 

A solenidade de transmissão de cargo da 
Marinha, do comando da Agência Fluvial de Im- 
peratriz, será realizada nesta quarta-feira (17). 
A cerimônia vai ser presidida pelo capitão dos 
portos da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocan- 
tins, Carlos Alberto Coelho. 

O atual comandante. Capitão-tenente Hil- 
quias Augusto Santiago Sousa, que veio do Rio 
de Janeiro, agora vai para Brasília (DF), servir 
ao 7o Distrito Naval. Ele fez uma avaliação do 
trabalho desenvolvido durante dois anos, no 
comando da Agência da Marinha em Imperatriz. 

"A tônica desse trabalho foi a aproximação 
da Marinha com a comunidade, a dissemina- 
ção de informação, na tentativa de massificar 
conhecimentos importantes para a navegação 
aquaviária. Foi um trabalho difícil pela questão 
cultural, muitas infrações são cometidas não 

Capitâo-tenente Hilqulas Augusto 

por desconhecimento das leis. mas pela dificul- 
dade de mudança daquilo que já era praticado 
de tal forma há muito tempo", avaliou o capitão 
Hilquias Augusto. (Imirante) 

Evento acontecerá entre os dias 21 a 27 deste mês 

Estudantes e professores das principais 
universidades do Maranhão se preparam 
para embarcar, ainda esta semana, para a 
65a Reunião Anual para o Progresso da Ci- 
ência (SBPC) que acontecerá entre os dias 
21 a 27, em Recife. 

O evento é realizado desde 1948. A reu- 
nião da SBPC é um importante meio de di- 
fusão dos avanços da ciência nas diversas 
áreas do conhecimento, com programação 
composta por conferências, simpósios, 
mesas-redondas, encontros, sessões es- 
peciais, minicursos e sessões de pôsteres 
para apresentação de trabalhos científicos. 
No ano passado, a capital maranhense re- 
cebeu pela segunda vez o evento na Univer- 
sidade Federal do Maranhão (UFMA). 

Já neste ano. o evento acontece na cida- 
de de Recife/PE. A Universidade Federal do 
Maranhão (Ufma) colocou quatro ônibus à 
disposição de estudantes que irão participar 
do evento. A saída dos ônibus será dia 19, 
em frente ao prédio do "CEB Velho", no cam- 
pus do Bacanga. em São Luis. De acordo 
com os organizadores, ainda há vagas para 

pessoas que tenham trabalhos aceitos para 
apresentação. 

Micro e pequenas empresas 
Na SBPC de Recife, a Fupdação de 

Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico do Maranhão (Fa- 
pema) firmará acordo com a Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) para a dispo- 
nibilização de R$ 4 milhões, na modalidade 
Subvenção Econômica, para financiamento 
de projetos de micro e pequenas empresas. 

Os recursos são para criação de pro- 
dutos que agreguem valor aos negócios e 
ampliem diferenciais competitivos. As em- 
presas contempladas com o financiamento 
terão até dois anos para executar os proje- 
tos de inovação tecnológica. 

Cada empresa receberá entre R$ 120 mil 
a R$ 400 mil. A meta é atingir 33 do Mara- 
nhão e 700 no Brasil. O blog vai incentivar, 
orientar e acompanhar todo este processo. 

Mais informações: 
Telefone;(98) 3272 8714 
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A trajetória (per) corrida por Elci Rodrigues 

Janaina Amorim 

Elci Rodrigues teve sua primeira vitória como corredora 
ainda na infância. "Desde criança, sempre fui ativa. Gostava 
de montar a cavalo e correr. Surgiu uma professora que fez 
uma corrida. Então eu fui e ganhei das meninas e ganhei dos 
meninos. Depois dessa experiência, eu nunca mais parei", 
conta. 

Aos 15 anos, ela se mudou da cidade onde nasceu, em 
São Pedro (próximo a Grajaú), para Imperatriz. "Lá só tinha o 
ensino fundamental e eu já pretendia ter uma formação aca- 
dêmica. Meus irmãos já moravam aqui, então vim junto". 

Nildo, seu Chico...Vários nomes foram citados como in- 
centivadores da sua carreira. "Não vencemos na vida sem 
parceiros", defende. "Em Imperatriz, eu conheci o Nildo. Na 
época, ele jogava handebol". 

Ele falou do preparo físico de Elci e sugeriu que ela cor- 
resse. Foi quando ela decidiu participar de uma competição 
tradicional em Imperatriz. "Eu participei da corrida Baden Po- 
well. ligada ao escoteiro. Fiquei em segundo lugar, então pen- 
sei; 'Nossa que legal, vou participar de novo, só que na pró- 
xima eu quero ganhar'. Ainda era algo muito amador", relata. 

Outro que marcou a vida profissional da corredora foi "seu 
Chico". "Eu tinha o seu Chico [Chico Bezerra], que não era 
treinador profissional, mas era muito dedicado. Ele me ajudou 
muito. O carinho que ele tinha por mim foi muito importante", 
lembra. 

O círculo de amizades com pessoas ligadas ao esporte 

foi crescendo e a atleta passou a ter mais respaldo, a cada 
competição ganha - que Elci não sabe precisar a quantida- 
de. "São muitos. É imensurável (brinca). São em torno de 
600 títulos", disse. "Fui conhecendo pessoas e elas foram 
me ajudando. Aproximei-me da Sedei e comecei a trabalhar. 
Em seguida passei no concurso e comecei a ter mais tempo", 
acrescenta. 

Em 2009. Elci Rodrigues começou a estudar Educação 
Física e oficializou a profissão, já exercida, de educadora físi- 
ca. Como professora, um dos principais orgulhos é um aluno 
que faz parte da Seleção Brasileira de Atletismo. 

"Eu tenho aluno na Seleção Brasileira de Atletismo. We- 
ligton saiu do Bom Jesus e está buscando o índice mundial, 
falta um metro para conseguir. É um aluno que fui buscar na 
casa dele. Ele me odiava (risos). 'Essa professora é louca, 
doida', ele sempre falava", revela. O estudante pratica arre- 
messo de peso e lançamento de dardo. 

O novo projeto é um clube de atletismo. A idéia é incenti- 
var a prática esportiva e quebrar paradigmas como a imagem 
de que futebol é só para homem. "O clube, que agrega várias 
modalidades, é o Elca [Esporte Legal Clube Atlético]. São cin- 
co educadores físicos, administrador, fisioterapeuta", explica. 

Uma das dificuldades era o apoio. "Tinha a questão do pa- 
trocínio, eu não sabia reivindicar. Saia falando de um para ou- 
tro e as pessoas não me davam credibilidade", recorda. "Acho 
que meu esposo separou de mim por causa do ritmo. Eram 
muitos treinos, chegava tarde em casa. Não acompanhou o 
pique da corredora (risos)'. 
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Dos desafios. Elci se emociona ao falar que o mais difícil 
é conciliar o papel de atleta com o de mãe. "Quando eu ama- 
mentava, tinha uma preocupação muito grande. Eu ia para as 
corridas com os seios muito inchados, doloridos. A preocu- 
pação de deixar os filhos em casa...", lembra. Mas ela nunca 
perdeu o ritmo e com persistência e "correria" venceu cada 
obstáculo da carreira. 
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►EM AÇAILÂNDIA 

Sebrae lança Feira do Empreendedor 

Durante solenidade a ser realizada no au- 
ditório da Unidade Regional do Sebrae 
Maranhão de Açailândia, vai ser lançada 

nesta terça-feira (16), às 19h, a Feira do Empre- 
endedor Maranhão 2013, que acontece entre 6 
e 9 de novembro, no Centro de Convenções de 
Imperatriz. 

A Feira do Empreendedor tem por objetivo 
proporcionar um ambiente dinâmico de oferta e 
procura de oportunidades e disponibilizar ferra- 
mentas de apoio que auxiliem aos empreendedo- 
res a tomada de decisão em começar um negócio 
ou possibilitem a ampliação e a modernização de 
empresas já estabelecidas. 

Trata-se de um dos mais importantes even- 
tos realizados pelo Sebrae em todos os estados, 
tendo sua primeira edição acontecido em 1995. 
Será a primeira vez que a feira vai acontecer fora 
de uma capital. Durante o evento, vai ser criado 
em Imperatriz um ambiente favorável de oportuni- 
dades de negócios, de interação e de orientação. 

Para a realização da Feira do Empreendedor, 
o Sebrae tem como principal parceira a Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ), que disponibiliza 
seu conhecimento, buscando o aperfeiçoamen- 
to da gestão do evento, visando assim, atingir, 
de forma sustentável, os objetivos geradores de 
oportunidades. 

Sobre a feira 
A Feira do Empreendedor tem tido êxito e 

cumpre duas missões do Sebrae ao mesmo 
tempo. Em primeiro lugar, estimula o empre- 
endedorismo, ou seja, a abertura do próprio 
negócio, a capacidade de iniciativa. 

Em segundo lugar, dá foco no mercado. 
Sem mercado, o trabalho que desenvolve no 
sentido de fortalecer e incentivar os pequenos 
negócios perde sentido. 

O maior evento de empreendedorismo do 
Brasil vai ser realizado pela primeira vez numa 
cidade fora da capital, com o Sebrae colocan- 
do em prática uma diversificada programação 
voltada ao incremento dos micro e pequenos 
negócios maranhenses. 

A noticia confirmando a realização da edi- 
ção 2013 da Feira do Empreendedor Mara- 
nhão em Imperatriz já movimenta o setor dos 
negócios da região, com empresários ultiman- 
do ações no sentido de participar do aconte- 
cimento. 

Informações 
Informações adicionais na Unidade Re- 

gional de Imperatriz do Sebrae Maranhão, na 
rua Bonaire, 333, Centro, ou pelo telefone (99) 
3538-1924 e3538-1537. 

Governo discute situação de m 

emergência nos municípios maranhenses 

A realização de um seminário voltado para 
os prefeitos maranhenses com o objetivo de 
orientá-los quanto á decretação de estado de 
emergência ou de calamidade pública dos mu- 
nicípios foi o tema de reunião entre o secretário 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abaste- 
cimento (Sagrima), Cláudio Azevedo, e repre- 
sentantes da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Agricultura Familiar (Sedes), Defesa 
Civil Estadual e Federação dos Municípios do 
Maranhão (Famem). A reunião aconteceu nes- 
sa segunda-feira (15) na sala de reuniões do 
Sebrae Maranhão. 

O seminário está previsto para acontecer 
no dia Io de agosto, em São Luís, no auditó- 
rio da Federação das Indústrias do Maranhão 
(Fiema). 

No ano passado. 72 municípios maranhen- 
ses decretaram estado de emergência por 
estiagem, á exceção de São Luís, que teve o 
exaurimento de recursos hídricos como motivo 
de sua solicitação junto à Defesa Civil Nacio- 
nal. 

O secretário Cláudio Azevedo informou que 
o objetivo do seminário é orientar os prefeitos 
em relação a esta solicitação junto á Coorde- 
nadoria da Defesa Civil do Maranhão e à Se- 
cretaria Nacional da Defesa Civil. "Em muitos 
municípios não choveu suficiente e o que está 
ocorrendo é a seca verde, onde a vegetação 
está verde, mas não teve água suficiente para 
encher os açudes, acarretando também em 
perda da safra agrícola e, em alguns casos, 
perda também do rebanho. Então é preciso 
que o prefeito decrete estado de emergência 
para que o município tenha prioridade nas po- 
líticas públicas voltadas para esta situação", 
explicou Cláudio Azevedo. 

Cláudio Azevedo citou como exemplo a 
prioridade que foi dada aos municípios que de- 
cretaram situação de emergência por estiagem 
no ano passado e que receberam do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), 71 motoni- 
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Secretário Cláudio Azevedo discute organização do seminário 

veladoras - mais conhecidas como patrol s - e 
25 retroescavadeiras, com previsão de receber 
ainda mais este ano. "A Secretaria Nacional 
de Defesa Civil, vinculado ao Ministério da In- 
tegração Nacional, repassou as informações 
para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
que atendeu estes municípios", complementou. 

O chefe de controle de emergência da De- 
fesa Civil do Estado do Maranhão, Fernando 
Fernandes, explicou que o primeiro passo que 
os prefeitos devem fazer é criar a Coordenação 
Municipal da Defesa Civil, responsável pelo le- 
vantamento da situação de seu município, tais 
como quantas pessoas afetadas e perda agrí- 
cola. "É ideal que esta solicitação seja feita á 
Coordenadoria Estadual e à Secretaria Nacio- 
nal de Defesa Civil para que os recursos sejam 
investidos pelos governos estadual e federal", 
orientou. 

Todos os procedimentos legais de preen- 
chimentos de formulários e ofícios para soli- 
citação de estado de emergência serão mos- 
trados aos prefeitos, secretários municipais de 
agricultura e de assistência social durante o 
encontro. 

Celeridade e ef icacia de ações serão a 

discutidas em audiência pública 

Com o tema "A Defesa da Sociedade em Ju- 
ízo: como transformar teoria em prática", o Minis- 
tério Público do Maranhão (MPMA) e a Defenso- 
ria Pública promovem, nesta quarta-feira, 17, às 
9h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), de Imperatriz, uma audiência pública para 
definir estratégias que ofereçam mais celeridade 
e eficácia em ações que beneficiem a sociedade. 

"O objetivo é discutir melhorias para o siste- 
ma de justiça, para que ações que envolvam o 
interesse da sociedade sejam julgadas com mais 
rapidez e obtenham resultados mais eficientes", 
disse a promotora de justiça Alline Matos Pires. 
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Deputado Léo Cunha faz balanço 

das ações em prol de Imperatriz 

Fachada das Promotorias de Imperatriz 

Além dela, está prevista a participação de to- 
dos os promotores de justiça que atuam na Co- 
marca de Imperatriz. Redação: CCOM - MPMA 

deputado Léo Cunha 

Às vésperas do aniversário de Impera- 
triz, o deputado Léo Cunha (PSC) faz um 
balanço da contribuição dada por ele para 
o desenvolvimento de cidade, ao longo do 
seu mandato. O parlamentar destaca que a 
viabilização de obras para o município tem 
sido o foco principal de sua atuação na As- 
sembléia Legislativa. 

Nessa perspectiva, vários são os proje- 
tos indicados pelo deputado Léo Cunha que 
já foram atendidos e ainda há outros pelos 
quais ele continua lutando para ver realiza- 
dos. 

Entre as propostas de Léo Cunha que já 
são realidade, estão: a conclusão da Aveni- 
da Pedro Neiva de Santana; a implantação 
do curso de medicina; a construção do Hos- 
pital Regional: a compra da escadamagirus; 
a implantação do sistema de videomonito- 
ramento; a pavimentação asfáltica da via 
de acesso ao novo campus da UFMA, da 
Avenida Norte/Sul, e da Rua 14; a constru- 
ção de uma ponte sobre o Riacho Capivara; 
o recapeamento asfáltico da pista do kartó- 
dromo e a instalação da agência do Inmeq 
(Instituto de Metrologia e qualidade indus- 
trial), inaugurada no último dia 06. 

Muitas dessas solicitações foram feitas 
em 2008, quando Léo Cunha ainda era su- 
plente e assumiu uma vaga na Assembléia 
por um curto espaço de tempo, mas que foi 
suficiente para mostrar seu carinho com a 
cidade de Imperatriz, que retribuiu ajudando 
a elegê-lo deputado em 2010. 

"Sou filho dessa cidade e conhecedor 
das necessidades que esta possui; e ajudar 
na superação desses problemas foi o que 
me incentivou a disputar o mandato de de- 
putado estadual", diz. 

Segurança pública 
As maiores dificuldades enfrentadas 

pela população de Imperatriz estão centra- 
lizadas, principalmente, nas áreas de se- 
gurança pública e saúde. E foi justamente 
reconhecendo essas demandas que Léo 
Cunha propôs ao Estado duas das mais im- 
portantes obras que já estão garantidas: a 
construção do hospital regional, que desa- 
fogará os atendimentos do HMI, e a implan- 
tação do sistema de videomonitoramento, a 
fim de combater as altas taxas de crimina- 
lidade. 

A construção do hospital já foi autoriza- 
da pela governadora Roseana Sarney em 
março deste ano, e as câmeras de seguran- 
ça já estão confirmadas pelo secretário de 
Segurança Pública, Aluísio Medes. 

Outro grande problema está no trânsito 
da cidade, que é cada dia mais complicado, 
devido principalmente ao aumento na frota 
de veículos. A situação fez com que o par- 
lamentar elaborasse projetos importantes, 
como por exemplo, a interligação da Rua 
Alagoas à Fortunato Bandeira, no trecho de 
aproximadamente 200 metros da Avenida 
Bernardo Sayão. A área se localiza dentro 

do espaço do 50° Bis (Batalhão de Infanta- 
ria e Selva) e depende que o exército faça 
a doação. 

O deputado acredita que a ligação das 
ruas irá desafogar o trânsito, pois dará 
acesso aos bairros Juçara e Nova Impera- 
triz, como também à BR-010, servindo para 
facilitar o escoamento de veículos. 

Construção do cais 
A construção de um novo cais, de um 

centro de abastecimento (CEASA), do mer- 
cado do peixe, de uma rotatória na rua Dom 
Pedro II, de uma escola de ensino médio no 
bairro Cafeteira, de uma escola agrícola, de 
restaurante popular, a ampliação do quartel 
do Corpo de Bombeiros e a recuperação e 
ampliação da rede de esgotos, são outras 
solicitações importantes que fazem parte da 
luta do deputado. 

"São propostas relevantes e por isso 
não desisto de nenhuma delas, continuo 
buscando insistentemente junto ao governo 
a liberação de recursos para ver cada uma 
dessas obras realizadas", afirma. 

O deputado ressalta ainda que, sendo a 
segunda maior cidade do estado, Imperatriz 
necessita "de uma atenção voltada ao aten- 
dimento de suas demandas, pois a cidade 
cresce de forma acelerada e precisa que os 
investimentos acompanhem seu desenvol- 
vimento". 

Para o parlamentar, a cidade ainda tem 
muito a crescer, pois abriga hoje vários em- 
preendimentos e indústrias de grande porte, 
atraindo diariamente muita gente em busca 
de emprego. Por isso, ele é um grande in- 
centivador do movimento pró-Maranhão do 
Sul, pois acredita no potencial da região e, 
em especial, de Imperatriz, que, segundo 
ele, tem todos os requisitos para ser a capi- 
tal desse novo estado. 

Desenvolvimento 
Ao falar do aniversário de cidade, o de- 

putado destaca que o maior presente que 
pode oferecer é continuar trabalhando em 
prol do desenvolvimento do município, bus- 
cando melhorias para a população. 

"Ainda temos muito a fazer, mas estou 
consciente de que nesses dois anos e meio 
do meu mandato tenho cumprido o meu pa- 
pel com Imperatriz e esse é o melhor pre- 
sente que posso dar hoje a minha cidade", 
enfatiza. 

Léo Cunha aproveita também para fa- 
zer uma homenagem extensiva a todos os 
imperatrizenses. "Na próxima terça-feira 
(16), nossa cidade completará 161 anos. 
Quero deixar registrado os meus parabéns 
ao povo desta cidade, a todos os cidadãos 
e cidadãs, que contribuem diariamente nas 
mais diversas funções com o progresso e o 
desenvolvimento da majestosa Imperatriz, e 
ratifico que continuarei lutando por todos os 
investimentos dos quais a cidade precisa", 
garante. 



IMPERATRIZ 

NAO PARA 

DE ■■■ 

NOSSO 

ORGULHO 

TAMBÉM. 

Em Imperatriz, novas conquistas surgem a cada dia. Saúde de qualidade, industrialização que 

gera empregos, empreendimentos que oferecem novas oportunidades e educação para todos. 

Juntos, estamos construindo uma grande cidade e é um orgulho fazer parte de toda essa transformação. 

Uma homenagem do Governo do Maranhão aos 161 anos de Imperatriz. 
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Imperatriz é notícia o ano inteiro, mas Julho é 

o mês de boas notícias. É o mês do aniversário da 

cidade fundada pelo frei Manoel Procópio do 

Coração de Maria que chega aos 161 anos de 

fundação. Para o imperatrizense o maior presente é 

viver cada vez melhor. 

Nunca antes Imperatriz progrediu tanto e 

recebeu tantas melhorias. São novas empresas, novas 

indústrias, novos serviços, novas faculdades e novos 

cursos universitários. O de Medicina da UFMA, é um 

deles, e ano que vem consolida a cidade como um 

verdadeiro polo universitário. 

Além disso, nos últimos quatro anos e meio, 

alcançaram todas as áreas, beneficiando todos os 

segmentos. 

Saúde, educação, meio ambiente, urbanização, 

asfalto, zona rural, cultura, esporte, lazer. Todas as 

áreas receberam a atenção que merecem. Em todas, 

os avanços saltam aos olhos, os resultados são 

visíveis. 

A mulher, a criança, o idoso, o homem, o 

trabalhador, as minorias, o agricultor, artistas, todos 

os segmentos da sociedade receberam atenção e 

carinho na forma de ações concretas de valorização e 

apoio. 

Foram dezenas, centenas, de realizações. Mas 

Feliz Aniversário 

Imperatriz. 

Temos mais de 161 motivos 

para comemorar. 

1. Criação da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher 47. 
2. Implantação da Lei de incentivos ao desenvolvimento econômico 
3. Implantação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 48. 
4. Criação da Sala do empreendedor 
5. Criação da Secretaria Municipal de Regularização 

Fundiária Urbana 
49. 

6. Revitalização das lagoas da Avenida Beira Rio 50. 
7. Asfalto da Rua Hermes da Fonseca 51. 
8. Revitalização da Avenida Santa Tereza 52. 
9. Drenagem e asfaltamento da Rua Floriano Peixoto 53. 
10. Drenagem e asfaltamento da Rua Duque de Caxias 54. 
11. Drenagem e asfaltamento da Rua das Letras 55. 
12. Drenagem e asfaltamento da Rua da Assembléia 56. 
13. Drenagem e asfaltamento da Rua Piauí 57. 
14. Drenagem e asfaltamento da Rua Euclides da Cunha 58. 
15. Asfaltamento da Rua Dom Marcelino 59. 
16. Asfaltamento da Rua 4 na Vila Ipiranga 60. 
17. Asfaltamento da Avenida Caiçara na Vila Redenção 61. 
18. Asfaltamento da rua 14 no Bairro São José 62. 
19. Asfaltamento da Rua Santa Rita 63. 
20. Asfaltamento da Avenida Jacob 64. 
21. Revitalização da Avenida Getúlio Vargas 65. 
22. Asfaltamento da Rua Bandeirante 66. 
23. Recapeamento e Asfaltamento da Rua Sousa Lima 67. 
24. Recapeamento da Rua Benedito Leite 68. 
25. Asfaltamento da Rua Leôncio Pires Dourado 69. 
26. Asfaltamento da Avenida Norte Sul 
27. Asfaltamento da Avenida Liberdade 70. 
28. Drenagem e asfaltamento da Rua Maranhão 71. 
29. Construção da Academia da Saúde na Beira Rio 72. 
30. Construção da Escola Pro- Infância do Conjunto Planalto 73. 
31. Construção da Escola Machado de Assis na Vila Nova 74. 
32. Construção do Posto de Saúde do Bairro Camaçari 75. 
33. Construção do Posto de Saúde do Bairro Ouro Verde 76. 
34. Construção do Posto de Saúde do Bairro Bom Jesus 77. 
35. Revitalização das praças Pedro Américo, Dona Morena 

e do Curió 78. 
36. Reconstrução do Centro Esportivo Barjonas Lobão 79. 
37. Construção da Praça da Juventude no Recanto Universitário 
38. Construção da Praça da Juventude e da Cultura, 80. 

no Bairro Bom Jesus 81. 
39. Iluminação dos 13 quilômetros do perímetro urbano da BR-010 82. 
40. Revitalização da iluminação pública da cidade 83. 
41. Ampliação do número de leitos e UTIs do Hospital Municipal 84. 
42. Revitalização da Casa Lar 85. 
43. Revitalização da Casa Abrigo 86. 
44. Revitalização da Casa da Criança 87. 
45. Ampliação do programa de Equoterapia 88. 
46. Implementação do Pro Jovem Adolescente 89. 

Construção da Escola Municipal Maria das Neves Marques 
de Sousa 
Criação de quatro novos Centros de Referencia em 
Assistência Social (Cras) 
Reforma e ampliação da Escola do povoado Matança 
(parceria Suzano) 
Ampliação do Programa Bolsa Família 
Ampliação do atendimento na Casa do Idoso Feliz 
Aumento no numero de refeições do Restaurante Popular 
Revitalização da Casa dos Especiais 
Ampliação das ações do PETI 
Criação do Coral Infantil os Curumins 
Criação do 1° Plano de Políticas para a Mulher 
Implantação da Casa abrigo da Mulher 
Implantação do Programa Consultório na Rua 
Construção de academias ao ar livre 
Implantação do SISREG (marcação de exames) 
Criação do Programa Saúde do Homem 
Revitalização do Centro de Especialidades Odontológicas 
Asfaltamento das mas Manaus, Campo Santo e Projetada 
Drenagem da Lagoa José de Alencar 
Drenagem da Rua Anhanguera 
Drenagem e asfaltamento da Rua Rui Barbosa 
Drenagem da Rua Raimundo de Morais 
Construção da ponte de concreto na Rua Floriano Peixoto 
Construção da ponte de concreto da Rua Coronel 
Manoel Bandeira 
Construção da Ponte dc concreto da Rua Godofredo Viana 
Construção da ponte de concreto no Bairro da Caema 
Construção da ponte de concreto da Rua Carajás II 
Asfaltamento da Rua Carajás 
Asfaltamento da Rua Tamandaré 
Perfuração de poços artesianos em bairros e na zona rural 
Criação da Unidade de Gestão Energética (UGEM) 
Implantação da política de valorização salarial 
do Servidor Municipal 
Convocação dos aprovados nos concursos de 2006 e 2008 
Realização de novo concurso público com mais 
de 1.000 convocações em 2013 
Criação do portal do servidor 
Resgate e realização do arraial do povo festeiro 
Resgate do carnaval de ma 
Realização dos concursos de fotografia e artes plásticas 
Ampliação dos jogos escolares 
Constmção de quadra coberta no Conjunto Planalto 
Constmção de quadra coberta no Bairro Ouro Verde 
Construção do ginásio de Esportes no Parque Alvorada 
Constmção da UPA no Bairro São José 
Asfaltamento da Rua Leão XIII . 



90. Asfaltamento da Rua Sào José 
91. Asfaltamento da Rua Sào João 
92. Asfaltamento da Rua São Bento 
93. Desobstrução e asfaltamento da Rua Fortunato Bandeira 
94. Asfaltamento da Rua Sào Paulo 
95. Asfaltamento da Rua Alagoas II 
96. Asfaltamento da Rua Brasil 
97. Asfaltamento da Rua Coronel Manoel Bandeira 
98. Asfaltamento da Rua José Bonifácio 
99. Asfaltamento da Rua Dom Pedro I 
100. Asfaltamento da Rua A 
101. Asfaltamento da Rua Ricardo Prado 
102. Asfaltamento da Rua 4 na Vila Ypiranga 
103. Asfaltamento da Sousa Lima II- 
104. Retirada de Placas irregulares do Centro da Cidade 
105. Disciplinamento de bares, similares, empresas, postos 

de combustível e gás de cozinha (GLP) 
106. Assistência aos ribeirinhos em períodos de cheias 
107. Doação e plantio de mudas de árvores 
108. Reordenamento do trânsito no centro e nos bairros 
109. Fiscalização do transporte alternativo de passageiros 
110. Cursos de qualificação para taxistas e mototaxistas 
111. Ampliação e manutenção da sinalização horizontal 
112. Realização de Campanhas educativas sobre o trânsito 
113. Recuperação e manutenção de estradas vicinais 
114. Distribuição de sementes e insumos agrícolas para 

o pequeno produtor 
115. Orientação e Assistência Técnica aos produtores rurais 
116. Criação do Programa de Feiras Itinerantes 
117. Implementação do programa Compra direta local 
118. Fornecimento de equipamentos agrícolas aos 

pequenos produtores 
119. Apoio ao escoamento da produção agrícola do pequeno produtor 
120. Revitalização do matadouro municipal 
121. Entrega das casas do PAC I no Recanto Universitário 
122. Início das obras do PAC II - Grande Vila Nova 
123. Implantação do Telecentro do Bairro Vilinha 
124. Implantação do Telecentro do Bairro Nova Vitória 
125. Implantação do Telecentro do Bairro Santa Rita 
126. Implantação do Telecentro da Vila Cafeteira 
127. Implantação do Telecentro da Vila Davi II 
128. Informatização das Escolas da Rede Municipal 

129. 
130. 
131. 

132. 
133. 

134. 
135. 
136. 
137. 
138. 

139. 
140. 
141. 
142. 

143. 
144. 

145. 

146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 

156. 
157. 

158. 
159. 
160. 
161. 

Uniformes gratuitos aos alunos da Rede Municipal 
Melhoria do Setor de Inclusão e Atenção á diversidade (SIADI) 
Custeio da Graduação de professores em Pedagogia 
e Educação Física 
Elevação dos índices de rendimento em avaliações nacionais (IDEB) 
Construção da Escola Municipal Professor José Queiroz - 
Conjunto Vitória 
Reforma e ampliação de 21 escolas 
Criação da Ala de Portadores de H1V do Hospital Municipal 
Climatização da Ala de Urologia do Hospital Municipal 
Efetivação dos agentes de endemias 
Redução da jornada de trabalho dos enfermeiros para 
30 horas semanais 
Reimplantaçào do serviço de Odontologia Móvel 
Redução em 80% nos casos de dengue 
Aquisição de Aparelho de tomografia para o Hospital Municipai 
Aquisição do Aparelho de ressonância magnética para 
o Hospital Municipal 
Ampliação da frota de ambulâncias para o SAMU 
Reorganização do espaço das praias do cacau e do meio no período 
de veraneio 
Realização de Mutirão de cirurgias - catarata e glaucoma (parceria 
com o Governo do Estado) 
Realização do projeto Saúde e prevenção nas escolas 
Criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMMAM) 
Reforma da pista de skate da Praça Mané Garrincha 
Revitalização da Rua Simplício Moreira 
Resgate e realização da Semana da pátria 
Realização do projeto social Prefeitura em ação 
Revitalização do CAPS adulto 
Revitalização do CAPS Infanto Juvenil 
Revitalização do CAPS Álcool e Drogas 
Implementação e incentivo à instalação de empresas de pequeno, 
médio e grande porte 
Implantação do projeto Arte e cidadania nas escolas 
Criação da primeira Escola bilíngüe de Ensino Fundamental 
no Maranhão 
Revitalização do Viveiro municipal 
Criação e realização do projeto Escola no cinema 
Criação e realização do Projeto seis e meia - resgate cultural 
Realização da semana municipal da mulher 
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Suzano e Imperatriz 

crescendo juntas. Sr , vaWM 
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No final de 2013, Imperatriz receberá uma das 

maiores e mais modernas fábricas de celulose do 

mundo. 
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Este é um grande passo para a Suzano e um marco 

para Imperatriz, que juntas estão crescendo e 

construindo um futuro melhor para você. . 

Parabéns Imperatriz! 
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Uma homenaaem 

SUZANO 
PAPEL E CELULOSE 

Parceiros 
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CORREIO 
| Imperatnz-MA H 

Terça-feira, 15 de julho de 2013 12 f 

Plantão 

DROGARIA PAGUE MENOS (AV. CETÚLIO VARGAS, 1317-CENTRO) 

FARMÁCIA JOÃO PESSOA (RUA JOÃO PESSOA,951-SAO SALVADOR) 

DROGARIA SANTA CLARA (AV. BERNARDO SAYÂO, 930-N.IMP) 

www coquetel com brlogo* 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Respostas desta cruiadlnha na próxima edlçlo 

piadas 

CD do Bíll Cates 

Dois programadores conversavam e primeiro diz; 
— Cara. eu rodei um CD do Bill Gates ao contrario, e ele me disse frases satâ- 

nicas! 

E o outro rebate: 
— Isso nâo é nada! Eu rodei do lado certo e ele me instalou o Windows! 

Só Pensa em Dinheiro 

Duas pessoas estavam conversando: 

— Você só pensa em dinheiro! 
— Nâo é verdade! 
— Ah é? Que horas sâo? 
— Cinco horas e vinte centavos. 

www coquelel com btijogo* 
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Tirinhas 
RISQUE MAPI DO IMPACIENTE 

COMO SE KAO BASTASSE A DEMORA 
PARA SE ARRUMAR, AGORA TAMBÉM 

DEMORA PRA ESCOLHER A COR 
_ DO ESMALTE PRA SAJR? 

■o 

□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Anita. Bernardete e Sofia conseguem entrar no navio 
onde acontece a festa do Rei do Rum. João Luiz. Ronaldo. Vera e 
Pedro se surpreendem com o sucesso da apresentação de Giova- 
na e Guilherme, mas mesmo assim repreendem os dois. Bernardete 
confronta Caetano e a confusão acaba chamando a atenção do Rei 
do Rum. Abelardo explica para Caetano seu plano para tirá-los da 
festa. Ben e Sofia se esbarram no navio e ela deixa sua echarpe 
cair ao se desvencilhar do rapaz. O Rei do Rum investe em Bernar- 
dete. Flaviana beija um entregador de pizza e tudo é gravado pelas 
câmeras de segurança do elevador. Um casal de vizinhos que Fla- 
viana destratou em sua festa vê a cena Dispara um sinal de alarme 
no navio e todos se agitam, assustados Abelardo ajuda Caetano a 
procurar as filhas e Bernardete para depois deixarem o navio. Anita 
vê Ben, mas é impedida de ir a seu encontro por causa da confusão. 
Vitor chega em casa e conta sobre seu acidente aos pais. Vera pede 
que todos mantenham segredo sobre o que aconteceu com Vitor e 
Giovana, temendo a reação de Caetano. Maura grava a conversa de 
Vera e comemora a descoberta do ponto fraco da família do casarão. 
Caetano se prepara para voltar para o Brasil com a família. 

Flor do Caribe 

Globo, 18h15 - Amadeu termina o namoro com Isabel. Hélio acei- 
ta a proposta feTais aconselha Amaralina a ter responsabilidade ao 
conduzir os turistas. Lindaura fica preocupada com a contratação de 
Amaralina. Cassiano e Duque contratam Alaor e alguns salineiros 
para explorar a mina. Ester e Lindaura dão por falta de Samuel e 
vão à sua procura. Lindaura avisa a Ester que Samuel foi seqües- 
trado. Arruda prende Samuel em um compartimento de serviço de 
um navio, e arrebenta o cano de água. que começa a tomar conta do 
local. Isabel consegue raslrear o celular de Samuel. O nível da água 
começa a subir e Samuel se desespera, preso no compartimento. 

Sangue Bom 
Globo. 19h30 - Emília defende Malu, e Amora se irrita Salma expulsa 
Bárbara de sua casa. Wilson afirma a Damáris que vai reconquistar 
Charlene. Tina e Vitinho se beijam. Brenda pede carona a Nelson 
para provocar Rosemere. Filipinho tenta convencer Xande a arrumar 
um emprego. Bárbara reclama de ter que se esconder na casa de 
Madá. Wilson implora que Charlene reate com ele. Bento nâo atende 
o telefonema de Amora. Kévin aconselha Malu a tomar cuidado com 
Amora. Renata chora quando Érico pede para ela apressar a ven- 
da de seu apartamento. Maurício conhece Margot. Irene se apavora 
ao ver sua foto no programa de Sueli Pedrosa. Filipinho reconhece 

Irene. Amora pensa nas declarações de Malu sobre Bento. Filipinho 
conta para Plínio que Irene está no Rio de Janeiro. Tina consegue 
enganar Bárbara. Amora pede ajuda a Maurício. Érico e Silvia pen- 
sam em convidar Giane para uma campanha da agência. Plínio de- 
cide ir para o Rio de Janeiro. Bento é carinhoso com Malu. Tina vê 
Amora beijando Maurício. 

Amor à Vida 
Globo. 21h00 - Patrícia se enfurece com Michel, que tenta se explicar. 
Paloma conta para Paulinha que elas terão que fazer um novo exa- 
me de D NA. Ordália tem um mau pressentimento quando Bruno fala 
sobre o exame. Glauce concorda com o plano de Félix. Michel tenta 
invadir a casa de Patrícia. Valdirene entra no banheiro com Luciano 
Huck. Rafael ouve Pilar e Bernarda falando sobre o mistério que en- 
volve o nascimento de Paloma. Leila avisa a Thales sobre o jantar 
que Pilar vai preparar para ele. Vívian fala para Marílda procurar a 
polícia. Michel se desentende com Adoniram por insistir em sair com 
Patrícia. Valdirene é expulsa do avião e pede ajuda a Márcia, que 
manda Carlito resgatar a filha. Ordália tem outro mau pressentimento 
quando o material de Paulinha é colhido. Leila coloca uma das jóias 
de Nicole nos pertences de Lidia. Elenice vê Glauce trocar os frascos 
para o exame de DNA e as duas se enfrentam. Elenice morre. 

T Áries 21-03/19-04 
Sua sensibilidade é aguçada pela passagem da 
Lua por sua oitava casa, e a harmonia com Marte 
e Júpiter lhe aconselha a agir de modo pontual na 
resolução de aspectos complicados. Você busca 
transformar a vida positivamente! 

Touro 20-04/20-05 
Ao se harmonizarem, Lua. Marte e Júpiter forta- 
lecem seu espírito de grupo e lhe incentivam a 
agitar as relações. Aproxime-se das pessoas e 
demonstre seu carinho aos mais queridos. Mos- 
tre seu interesse em conhecê-las melhor! 

tíGemeos 21-05/21-06 
Você encara os desafios no trabalho com mais 
garra, pois Lua, Marte e Júpiter formam trígono 
hoje. Estabeleça boas parcerias e busque con- 
tatos importantes, pois isso lhe ajudará em suas 
conquistas. A união faz a força! 

C Câncer 22-06 / 22-07 
A harmonia da Lua. em sua quinta casa. com 
Marte e Júpiter lhe deixa mais aberta para os 
contatos sociais e incentiva você a compartilhar 
idéias com pessoas que tenham interesses afins. 
Boas parcerias poderão aparecer! 

*íl Leão 23-07 / 22-08 
As relações mais próximas sâo favorecidas pelo 
trígono da Lua com Marte e Júpiter, entre suas 
áreas familiar e de crise. Promova atividades em 
grupo que estimulem a aproximação e esponta- 
neidade. Curta as boas conversas! 

TH? Virgem 23-08/22-09 
Os projetos em conjunto sâo favorecidos pela 
harmonia da Lua com Marte e Júpiter entre suas 
áreas de amizades e de comunicação. O bom 
entendimento flui e facilita os acordos acerca de 
questões em comum. Aproveite! 

^ Libra 23-09/22-10 
Seu faro para novos investimentos é aguçado 
pelo trânsito da Lua por sua área material, que 
fortalece sua criatividade e senso de oportunida- 
des. O trígono com Marte e Júpiter pede melho- 
rias na infraestrutura e no cotidiano! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Você se destaca por seu jeito carismático e espi- 
rito de equipe, pois a Lua passa por seu signo e 
forma trígono com Marte e Júpiter. As pessoas se 
sentem atraídas pela sua naturalidade. Tome a 
liderança no meio social! 

y Sagitário 22-11/21-12 
Que tal olhar para seus desafios com um olhar 
mais positivo? A Lua passa por sua área de crise 
e forma trígono com Marte e Júpiter, lhe incenti- 
vando a pedir ajuda prática ou conselhos a pes- 
soas em quem confia. Supere-se! 

Capricórnio 22-12/19-01 
Sua empolgaçâo contagia todos a sua volta, fa- 
vorecendo as amizades. A harmonia da Lua com 
Marte e Júpiter ressalta a sinergia com as pes- 
soas e beneficia o^om convívio. Curta as coisas 
boas dos relacionamentos! 

W Aquário 20-01/18-02 
A ajuda dos colegas de trabalho alavanca a pro- 
dutividade, pois os esforços coletivos estão em 
alta. Novos horizontes se abrem e prometem le- 
var ao êxito. A harmonia de Lua. Marte e Júpiter 
aguça sua habilidade estratégica! 

H Peixes 19-02/20-03 
Suas mais diversas idéias sâo fortalecidas pelo 
trígono da Lua com Marte e Júpiter, que lhe deixa 
mais segura para expor o que pensa. Você se sai 
bem mesmo ao tratar de assuntos controversos 
Mas evite as criticas excessivas! 
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Inperatriz histórica: A». Bernardo Saydo com rua Ceará 

A cada dia a memória viva de Imperatriz está ficando fraca e. 
infelizmente, menor. Pessoas que guardam a memória ancestral 
da cidade estão morrendo ou. se vivas, não estão sendo con- 
sideradas. Os 161 anos de Imperatriz poderiam ser mais ricos 
se pudessem contar com a presença ou, pelo menos, com o 
registro das lembranças, as opiniões e sentimentos de pessoas 
falecidas. Morreu Gumercindo Milhomem, ex-prefeito, nascido no 
primeiro ano do século 20 (1901)... 

Morreu Enéas Bastos, que trabalhava com estatísticas... 

Morreu Félix Garcia, da velha oposição política... 

Morreu Raimundo Nogueira de Sousa, o seu Nogueira da farmá- 
cia... 

Morreu dona Amélia Herênio Ribeiro... 

Morreu Licínio Cortez, um imperatrizense que sabia muito de 
fatos e pessoas da Imperatriz antiga... 

Morreu Edelvira Marques, a referência histórica quando o assun- 
to é história de Imperatriz... 

Morreram José Matos Vieira e Jurivê de Macedo, pioneiros da 
Imprensa escrita... 

Morreu José de Ribamar Fiquene, educador, juiz de Direito, ex- 
-prefeito de Imperatriz e ex-govemador do Maranhão... 

Morreu Mário Brandão, de tantas memórias... E Morreu "Seu" 
Jofre, detentor de histórias e de um objeto de peso ou medida 
doado, ao que consta, pela Imperatriz Teresa Cristina poucos 
anos depois de a cidade ser fundada... 

Morreu Madian Bastos, há tempo com a saúde abalada, que 
estava escrevendo um livro de memórias e foi vereador nos 
tempos em que não se recebia remuneração (quiçá nem propina 
e empregos do Poder Executivo)... 

Morreram tantas pessoas ricas em idade e história, fiéis deposi- 
tárias das memórias de seus ascendentes, que não há como não 
afirmar, ou sentir, que a cidade está mais pobre. 

Não custava nada a um órgão público ou a uma empresa bancar 
um "Projeto Memória", onde pessoas tivessem entrevistas 
gravadas e, depois, transcritas e editadas. Temos imperatrizen- 
ses (nascidos e adotados) que guardam inúmeras informações, 
histórias pitorescas, fatos curiosos, costumes e tradições, que 
correspondem a décadas e décadas da vida deste município. 
São tantos os nomes. Dé-se um passeio pela avenida Frei 
Manoel Procópio (antiga rua 15 de Novembro). Provavelmente 
ali ainda há, em memória e em objetos, século e meio de história 
de Imperatriz. Desde quando aqui cheguei, na década de 1970, 
imaginei esse "Projeto Memória" com pessoas e. em extensão, a 
possibilidade de se tirarem fotografias ou se fazerem filmagens 
periódicas das ruas de Imperatriz. Para preservarem-se a ima- 
gem, a lembrança dos imóveis. Para comparar-se o desenvolvi- 
mento urbano da cidade em fases distintas. 

Kolo: Albr \nibrn)r 
Inperalriz histórica: a praça de Fátima ainda era só terrena 

(Fan ileAlbéAmhnigin) 

Quem se lembra do prédio azulado da Telefônica de Imperatriz, 
a TELIMSA, em situação de abandono, até ser inteiramente 
demolido, ali na esquina da avenida Dorgival Pinheiro de Sousa 
com rua Ceará, onde hoje está imóvel que já foi locadora de 
vídeo, loja de objetos de decoração etc.? Quem se lembra da 
igreja com sua torre da "ponta fina", igualmente demolida, que 
ficava na avenida Getúlio Vargas e que era vista praticamente 

de todo lugar, como uma bússola fixa a orientar um possível 
desnorteado. E o prédio da Academia de Letras? Aqui e acolá, 
de tempos em tempos, carente de reparos por risco de ruir teto 
e perder-se o assoalho. E a casa onde "Che" Guevara teria se 
hospedado? Já era... 

Não custa tanto, nem em dinheiro nem em tempo, fazer umas 
fotografias dessas, umas filmagens dessas. Se dez por cento do 
que se emprega em filmes e fotos de propaganda de prefeitura 
fosse dedicado a um trabalho de documentação... As coisas ruin- 
do e certos indivíduos, rindo. Do sótâo ao porão. Gente que vem 
para se arrumar, ainda que desarrumem a ética desta cidade. 
Tanto que. quando a cidade não mais lhe enche as burras de di- 
nheiro nem as umas de votos, somem e vão continuar sumindo. 
Trata-se de um magote de gente sem umbigo nem alma aqui en- 
terrados. É só interesse, "mise-en-scène", encenação. Tão nem 
ai. Numa cidade que fosse respeitada, não existiria Comissão de 
aniversário apenas em período de... aniversário. Deveria ter sido 
criada equipe interinstitucional e transtemporal. E todo era para 
se apresentar resultados, lançar livros de redações escolares e 
trabalhos acadêmicos, universitários, sobre aspectos históricos 
destas 16 décadas de vida imperatrizense. Era já para se ter 
trazido de volta, por que pertence à comunidade imperatrizense, 
os objetos doados pela Imperatriz Teresa Cristina à cidade e que 
foram ilegalmente levados para São Luís (a capital que já leva 
tanto daqui, inclusive a coragem de algumas pessoas abasta- 
das. abestadas e abostadas). Administrar não tem sentido se 
for apenas um processo burocrático, uma forma de acumulação 
de poder e/ou, em outros casos, de bens para usufruto pessoal, 
familiar ou grupai. Administrar não tem sentido se for apenas 
um ato de política, e não uma expressão de amor. De amor e 
humildade: na origem, a palavra "administrar" é formada de "ad" 
(junto) e "minister" (o menor, contrário de "magister", maior). 
Portanto, administrador é o menor que serve, é o servente, é 
servidor, não patrão. Cento e sessenta e um anos... É hora de 
chamar quem tem mais anterioridade. É hora de contar com "os 
mais antigos*. É o momento de se respeitar os mais velhos. Eles 
não são apenas arquivos: são, antes de tudo, cidadãos, que 
amam MESMO sua terra - terra mais deles que nossa - e que 
precisam ser consultados se têm (ou não) interesse em partici- 
par. Os 161 anos de Imperatriz deveriam ser comemorados não 
como o momento do centésimo sexagésimo primeiro aniver- 
sário. mas, sim como o conjunto de mais de um século e meio 
de História. Mas pedir ou lembrar isso é frescura. Para além do 
fogo-fátuo, do falso brilho, da glória passageira de certas come- 
morações, o que incertas personagens querem mesmo NESTA e 
DESTA cidade já se sabe. Nem é preciso dizer. 

Quem não respeita a História nem precisa se esforçar: não será 
respeitado por ela. 
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Grilagem e produção de arroz no sudoeste maranhense 

Adalberto Franklin* 

Final da década de 1960. O Maranhão tornara-se o 
segundo maior produtor de arroz do pais, graças às safras 
recordes de Imperatriz e das regiões do Mearim e Pindaré. 
Arroz cultivado no velho sistema sertanejo do "toco" e da 
queimada, por dezenas de milhares de famílias nordestinas 
que se estabeleceram no Maranhão, fugitivas das inclemen- 
tes secas da primeira metade do século XX. 

O sudoeste maranhense era o paraíso dos migrantes. 
Além de incontáveis rios perenes, como em todo o Estado, 
havia um vastíssimo território de terras devolutas. Ai, em 
menos de dez anos, se estabeleceram mais de trinta mil 
agricultores nordestinos, exímios plantadores de arroz, feijão, 
milho e mandioca. 

Em 1969, a produção de arroz na região teria superado a 
barreira de um milhão de sacas. Chegara-se ao final da déca- 
da com mais de duas dezenas de usinas de beneficiamento 
de arroz no município. 

A predominância da cultura do arroz na economia de 
Imperatriz se deu até os primeiros anos da década de 70, 
quando as grandes fazendas de gado foram tomando o espa- 
ço das roças, muitas vezes através do esbulho possessório 
e do poder da grilagem. ou mesmo da pistolagem. Centenas 
de famílias que há mais de uma década ocupavam áreas 
devolutas se viam, de repente, obrigadas a abandonar suas 
posses sob a coação de um documento forjado ou do cano 
de uma arma. Era o poder da grilagem. no caso imperatri- 
zense, ativa por mais de duas décadas, contribuindo com a 
gradativa redução da área destinada à agricultura, que cedia 
espaço ao gado, forçando o despovoamento do campo e o 
inchaço das áreas suburbanas da cidade. 

A fragilidade dos posseiros se dava, principalmente, 
porque a quase totalidade dos que imigraram para o sudoes- 
te maranhense era formada por camponeses analfabetos ou 

por pessoas de pouca instrução, sem noção legal de posse 
ou propriedade: para quem a terra devoluta, sem produção 
e sem reclamante, era território de quem nele se atrevesse a 
derrubar, queimar, plantar e colher; que tivesse disposição e 
coragem para a lida da roça. Documentação de terra não era 
objeto de sua preocupação. 

Essa mentalidade típica do sertanejo nordestino, porém, 
entrou em choque com outras culturas que se cruzaram nos 
territórios do Bico do Papagaio, na região do Tocantins e do 
Pindaré, onde surgiu cruel e violentamente a figura do gri- 
leiro, com documentos forjados em conluio com cartorários, 
políticos e autoridades, expropriando-os de suas posses. 

A mesma situação vinha se verificando na região ma- 
ranhense do Pindaré, contígua ao território de Imperatriz, 
onde surgiram violentos conflitos no processo de resistência 
dos lavradores que. a partir da década de 1950, ocuparam 
aquelas matas com grandes plantações de arroz, abrindo 
novas fronteiras produtivas e formando povoações, o que deu 
origem à criação do município de Santa Luzia. 

O desmantelamento desse ciclo produtivo foi. principal- 
mente, resultante do embate e da concepção de propriedade 
da terra, em que o pequeno agricultor tinha larga desvan- 
tagem. Para este, a terra em si mesmo não era vista como 
mercadoria, mas como meio de produção de sua sobrevi- 
vência, raciocínio que o levava a um sistema de cultivo em 
áreas abertas, sem cercas ou demarcações, a "terra liberta", 
variando sua extensão de acordo com a necessidade, ano a 
ano, conforme sua capacidade de cultivá-la. Nesse universo 
cultural não se enquadra a titulação. 

No inicio deste ano. tive acesso a um registro do modus 
operandi da grilagem na área conhecida como "Estrada do 
Arroz", município de Imperatriz, formada por mais de uma 
dezena de povoados então maiores produtores de arroz na 
região. O texto, datado de 14 de setembro de 1975, é da Irmã 
Gertrudes, uma missionária católica que na primeira metade 

dos anos '70 dava assistência às famílias daquelas comuni- 
dades. 

"Nova e triste notícia do Pequizeiro. Os homens de 
Raimundo Fogoió queimaram as terras perto do povoado, 
atingindo também algumas casas. [...] 

Três famílias, não agüentando a pressão e sabendo inútil 
o seu esforço em procurar seus direitos, resolveram vender 
por Cr$ 2.000,00 suas terras, suas casas e seus ricos quin- 
tais e foram morar em Imperatriz. 

Os outros estão sem saber o que fazer, pois sentem que 
estão ficando sem forças, sem coragem de lutar. Sabem que 
o mais forte e o que tem mais dinheiro é quem vai vencer." 

Adalberto Franklin é jornalista e historiador. Autor de 
"Breve história de Imperatriz", "Apontamentos e fontes para a 
história econômica de Imperatriz", dentre outros. 
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Engenheiro Bernardo Sayõo em \istoria às obras da Rodo\ia Beiém-Brasúia 
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Roseana leva ações do Itinerante 

As atividades do Governo Itinerante se- 
rão retomadas esta semana pela go- 
vernadora Roseana Sarney, que vai a 

Monção e Igarapé do Meio, nesta terça (16), 
e a Vitória do Mearim e Arari, na quarta-feira 
(17). Na programação, haverá inauguração de 
hospital, assinatura de ordem de serviço e vi- 
sita às ações do Itinerante, que incluem emis- 
são de documentos, atendimentos em saúde, 
cidadania, palestras, capacitações e oficinas, 
além da entrega de Declaração de Aptidão 
do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (DAPS do Pronaf) a agri- 
cultores. 

"Vamos continuar a agenda do Governo 
Itinerante em mais quatro importantes muni- 
cípios, que vão receber serviços e também 
obras, em áreas como saúde, a exemplo do 
Hospital de Monção, de 50 leitos, infraestrutu- 
ra, agricultura e cidadania", declarou a gover- 
nadora Roseana Sarney. 

A primeira cidade a ser visitada é Monção, 
onde a governadora inaugura o Hospital Ge- 
ral, que terá 50 leitos e um perfil assistencial 
de urgência e emergência. A unidade, cons- 
truída dentro do Programa Saúde é Vida, fun- 
cionará 24 horas, com atendimento de clínica 
médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria e 
obstetrícia. Terá os serviços de apoio e diag- 
nóstico como raio-x, ultrassonografia, labo- 
ratório clínico, eletrocardiograma e agência 
transfusional. 

Os 50 leitos serão distribuídos para clí- 
nica médica (12), cirúrgica (12), pediátrica 
(12), obstétrica (12) e dois de isolamento. De 
acordo com a Secretaria de Estado da Saú- 
de (SES), o hospital foi projetado para fazer 
5.800 atendimentos mensalmente no Serviço 
de Pronto Atendimento (SPA) e até 5.550 nos 
serviços de apoio e diagnóstico. 

Ainda na área de saúde, haverá ações da 
Vigilância Epidemiológica, com vacinação e 
atualização do calendário de crianças e adul- 

tos; atendimento de laboratório de análises 
clinicas (glicemia, colesterol total e PSA); e 
preventivo do câncer ginecológico (colpoci- 
tologia oncótica). Nesta terça (16), serão re- 
alizadas consultas para Diagnóstico e Trata- 
mento do Glaucoma e cirurgia de Catarata. 

No caminhão do Viva Cidadão serão dis- 
ponibilizados serviços como a emissão de 
Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, 
atendimento do Tribunal Regional Eleito- 
ral (TRE), Balcão do Cidadão (CPF e servi- 
ços online e Cartão do SUS). No município, 
os agricultores familiares também receberão 
DAPs do Pronaf, para o incremento da pro- 
dução. 

Igarapé do Meio 
Em Igarapé do Meio, a governadora Ro- 

seana Sarney inicia as atividades com visita 
às ações do Governo Itinerante. Na cidade, as 
ações de hanseníase (busca e atendimento) e 
as consultas para diagnóstico e tratamento do 
glaucoma e cirurgias de catarata ocorrerão na 
terça-feira (17). 

A população também receberá os demais 
atendimentos nas áreas de saúde e de cida- 
dania, com destaque para o Viva Cidadão. O 
Departamento Estadual de Trânsito (Detran- 
-MA) realizará curso sobre Pilotagem defensi- 
va para motociclistas, com carga horária de 
4 horas e entrega de Certificado; e palestras 
sobre "Segurança e Educação no Trânsito", 
em escolas do ensino fundamental e médio. 

Além da entrega de DAPs do Pronaf, os 
agricultores familiares também participa- 
rão de oficinas com Orientação de Inclusão 
Socioprodutiva, Sistema de Abastecimento 
de Água, Melhoria de Caminho de Acesso, 
Agroindústria, Kit de Irrigação; capacitação 
para inclusão do Programa Garantia Safra; e 
estratégias de identificação da população em 
situação de extrema pobreza (busca ativa do 
CadÚnico). 
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Técnicos da Seduc participam 

de capacitação do Gespública 

GILBERTO GUIMARÃES * 

IM) 9172.3593 / B138.63S5 / 8402*232 

A Secretaria de Estado da Educação (Se- 
duc), em parceria com o Núcleo da Excelên- 
cia Pública no Maranhão (NEP-MA), realiza 
do dia 15 até o dia26 a oficina de capacitação 
"Sisag 3.0 - Diagnóstico e melhoria contínua 
da Gestão". O evento acontece no salão de 
grandes atos do Ministério da Fazenda. 

A oficina é resultado de parceria firmada 
em junho deste ano entre a Seduc e o Pro- 
grama Nacional de Gestão Pública e Desbu- 
rocratizaçâo (Gespública), que visa melhorar 
a qualidade dos serviços oferecidos pela Se- 
cretaria por meio da utilização de melhores 
práticas de gestão. 

Ministrado pela coordenadora estadual 
do programa no Maranhão, Rosa Graça Lima 
Barreto Domingues, a capacitação tem como 
público-alvo 30 técnicos e gestores de todas 
as áreas burocráticas da Seduc. Após esta 
qualificação, os servidores atuarão como mul- 
tiplicadores dos conteúdos do programa em 
seus respectivos setores. 

A programação do evento inclui a exposi- 
ção dos aspectos legais da gestão de institui- 
ções públicas, dos fundamentos teóricos de 
gestão estratégica, além da construção e utili- 
zação de modelos de excelência para direcio- 
nar o planejamento e alcance de resultados, 
utilizando o Sistema de Avaliação da Gestão 
(Sisag 3.0). 

Segundo Rosa Graça Domingues, "A apro- 
ximação da Seduc ao Gespública deve gerar 
excelentes resultados. As oficinas e treina- 
mentos realizados possibilitarão diagnosticar 
falhas e apontar soluções para alcançar maior 
eficiência das ações da Seduc, meta que o 
próprio secretário Pedro Fernandes já desta- 
cou como prioridade em sua administração". 

Gespública 
O Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (Gespública) foi instituído 
pelo Decreto 5.378/2005. Ligado ao Minis- 
tério de Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), visa apoiar centenas de órgãos e en- 
tidades da Administração Pública na melhoria 

Oficina de capacitação "Sisag 3.0" promovida pela Seduc 

de sua capacidade de produzir resultados efe- 
tivos para a sociedade. O Gespública orien- 
ta sua ação pela estratégia fundamental de 
promoção da excelência dirigida ao cidadão e 
por um conjunto de princípios, voltados para a 
qualidade da gestão e dos serviços púbicos. 

Trata-se de uma arrojada política pública 
formulada para a Gestão. Está alicerçada em 
um modelo de gestão pública singular e tem 
como principais características: ser federativa 
e essencialmente pública; e estar focada em 
resultados para o cidadão. 

O objetivo é eliminar o déficit institucional, 
promover a governança e a eficiência visan- 
do os resultados da ação pública: assegurar a 
eficácia e efetividade da ação governamental; 
além de promover a gestão democrática, par- 
ticipativa, transparente e ética. 

Entre as ações que são realizadas, des- 
tacam-se as mobilizações e suporte técnico 
a órgãos e entidades para a melhoria da ges- 
tão e do atendimento e a desburocratização e 
simplificação de procedimentos e normas; o 
desenvolvimento de modelo de excelência em 
gestão pública para áreas específicas, bem 
como a capacitação e orientação e estabe- 
lecimento de ciclos contínuos de avaliação e 
melhoria da gestão pública nas organizações. 

Secretário José Costa reúne equipe 

e faz balanço das ações da Sectec 

Secretário José Ferreira Costa durante videoconferência 

O secretário José Ferreira Costa, reuniu- 
-se com gestores e funcionários da Secretá- 
ria de Estado de Ciência Tecnologia e Ensino 
Superior (Sectec) e com técnicos dos Centros 
Tecnológicos do Maranhão (Cetecmas), por 
meio de videoconferência, nessa segunda- 
-feira (15). O objetivo foi fazer um balanço das 
ações e programas nos últimos quatro meses. 
O evento ocorreu na sede da Univima, em 
São Luís. 

Na ocasião, o secretário destacou os es- 
forços do governo para incrementar a área da 
Ciência, Tecnologia e Inovação no estado por 
meio de iniciativas da Sectec. 

José Costa observou que a Sectec fez um 
planejamento com desafios prioritários para 
o futuro, destacando o programa "Maranhão 
Profissional", o Estágio Viva Primeiro Empre- 
go, a implantação da Univima em 217 municí- 
pios, o projeto Infovia, a implantação de tecno- 

logias nos projetos produtivos e a criação de 
polos tecnológicos. 

"O desenvolvimento de uma equipe sólida 
favorece as motivações para que o interesse 
dos jovens pela ciência seja despertado desde 
a mais terna idade e possa gerar o desenvol- 
vimento do Maranhão", destacou o secretário. 
"A meta é desenvolver uma política de ciência 
e tecnologia para que chegue prioritariamente 
ao âmbito rural", complementou. 

Além da exposição inicial de José Costa, a 
equipe de trabalho teve espaço para mostrar 
aos participantes suas atribuições dentro da 
Secretaria. A fala majoritária dos pró-reitores 
e secretários adjuntos convergiu na busca da 
união para um direcionamento mais eficaz 
nas ações do órgão, visando atender à po- 
pulação. O secretário José Costa confirmou 
uma agenda continua mensal para discussão 
e monitoramento das ações da secretaria. 
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Gastos nas férias podem crescer até 100% e exigem planejamento 

No mês de julho os gastos são mais altos 
para quem tem filhos por causa das férias esco- 
lares. A família precisará desembolsar com via- 
gens ou, se ficar em casa, com o aumento das 
despesas pelo fato de as crianças passarem 
mais tempo ligadas na televisão e no compu- 
tador e também porque querem fazer passeios. 
Os custos podem ficar até 100% acima dos ha- 
bituais, de acordo com a projeção do educador 
financeiro Reinaldo Domingos, presidente da 
Dsop Educação Financeira. Por isso, é aconse- 
lhável fazer um planejamento para o período. 

"Quando estamos em casa, abrimos mais 
a porta da geladeira, tomamos mais banhos, 
acendemos mais as luzes, assistimos mais à te- 
levisão e usamos mais o computador. Isso pode 
elevar de 20% a 30% os gastos de uma famí- 
lia, ou até mais. Todos devem ficar atentos aos 
exageros. Com saídas para passeios em sho- 
ppings e afins, o custo pode subir até 50%. Se 
a família for viajar, dependendo de para onde, 
pode ter gastos extras equivalentes à renda de 
um mês", analisa Domingos. 

De acordo com ele. a melhor forma de evi- 
tar que as despesas da época de férias deses- 
tabilizem o orçamento é fazer um diagnóstico 

prévio da situação financeira para determinar 
como todos devem se comportar. No caso de 
uma viagem, a organização deve começar 
meses antes. O ideal é poupar ou pagar com 
antecedência as passagens e os hotéis. Dessa 
forma, a família evita usar o dinheiro da planilha 
do mês de julho com essas despesas. Nas duas 
situações, é importante que o esforço para eco- 
nomizar ou não extrapolar seja negociado com 
todos os membros da família. 

"Cabe aos pais conversar um pouco mais. 
Fazer reunião entre a família, as crianças. O 
problema é que a gente não fala e o grande 
segredo está em apresentar o problema. Como 
está a situação financeira e como gostaríamos 
que ela ficasse. O que vai inibir efetivamente o 
gasto excessivo é a conscientização da família 
como um todo e estabelecer projetos. O dinhei- 
ro é só um meio para realizá-los. Para a família 
investidora, poupadora, tudo fica mais fádl. Mas 
infelizmente a grande maioria das famílias não 
está nessa situação. A maior parte delas está 
endividada e precisando se organizar para reto- 
mar o controle", ressalta o educador financeiro. 

Segundo ele. conversar com as crianças 
sobre orçamento fica mais fácil quando há a 

apresentação de um objetivo atraente para 
elas. "Muitas vezes o que se diz é apenas 'olha, 
filho, vamos economizar?'. Mas da mesma for- 
ma que o adulto diminui despesas quando há 
algo interessante para ele, com a criança não 
é diferente. Fale com a criança que o que ela 
quiser, ela pode, desde que ela economize para 
isso e volte para ela como um sonho realizado", 
destaca. 

Para a psicóloga e escritora Lívia Borges, os 
pais podem aproveitar o período para ir na con- 
tramão do consumismo, investindo em progra- 
mas gratuitos e em tempo maior com a família. 
'Os pais ficam muito presos a shopping ou colô- 
nia de férias. Isso acaba restringindo muito para 
quem tem um poder aquisitivo menor. Dá para 
ter criatividade, procurar alternativas culturais 
gratuitas ou com tarifas reduzidas. Deixar as 
crianças com os amigos, combinar com outros 
pais de organizar aniversário de bonecas ou 
piquenique. Não ficar focado apenas em fazer 
coisas, mas aproveitar esse tempo para estar 
mais próximo do seu filho. Arrumar o armário de 
brinquedos, levar para uma instituição carente. 
Momentos lúdicos que não necessariamente 
têm a ver com dinheiro", sugere. 

Restituição do Imposto de Renda do segundo lote foi liberada ontem 

A Receita Federal liberou nesta segunda- 
-feira (15). na rede bancária, o dinheiro das 
restituições do segundo lote de declarações 
do Imposto de Renda da Pessoa Física 2013. 
Neste lote. os valores foram corrigidos em 
2,21%. 

Com a liberação do segundo lote, sobe 
para R$ 4,03 bilhões o valor total pago até ago- 
ra. O número de contribuintes incluídos nos 
dois lotes chega a 2,9 milhões. Ao todo estão 
previstos sete lotes regulares, sendo o último 
em dezembro. O calendário de restituição está 
no Ato Declaratório 3 da Receita Federal, publi- 
cado no Diário Oficial da União. 

O contribuinte que não recebeu a restitui- 
ção deve procurar o extrato no site da Receita 
para verificar por que caiu na malha fina ou se 
a declaração está na base de dados esperan- 
do a liberação. As pessoas que identificarem 

algum erro devem enviar a declaração retifica- 
dora. 

O extrato da declaração é disponibilizado 
no Centro Virtual de Atendimento ao Contri- 
buinte (e-CAC) onde se encontram outras in- 
formações relativas ao Imposto de Renda. 

Para utilizar o e-CAC é necessário usar o 
código de acesso gerado na própria página 
da Receita ou o certificado digital emitido por 
autoridade habilitada. Para gerar o código, o 
contribuinte precisará informar o número do 
recibo de entrega das declarações de Imposto 
de Renda dos dois últimos exercícios. Com o 
código, o contribuinte pode fazer a autorregu- 
larização caso encontre algum erro. 

Para saber se a declaração foi liberada 
neste segundo lote ou no primeiro, o contri- 
buinte pode acessar a página da Receita na 
internet ou ligar para o Receitafone 146. A Re- 

ceita disponibiliza ainda aplicativo para tablets 
e smarthphones que usam os sistemas opera- 
cionais Android e iOS, que facilitam a consulta. 

A Receita lembra que a restituição ficará 
disponível no banco durante um ano. Se o con- 
tribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deve- 
rá requerê-la por meio da internet, mediante o 
Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento 
de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no 
serviço Declaração IRPF. 

Caso o valor não seja creditado, o contri- 
buinte poderá procurar pessoalmente qual- 
quer agência do Banco do Brasil ou telefonar 
para a Central de Atendimento pelo número 
4004-0001 (capitais). 0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-0088 (atendimento 
exclusivo para deficientes auditivos) e agendar 
o crédito em conta-corrente ou poupança, em 
seu nome, em qualquer banco. 

EDUCAÇÃO 

Brasileiros farão este ano o Revalida 

Estudantes brasileiros que cursam o sex- 
to ano de medicina farão neste ano o Exame 
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 
expedidos por Instituição de Educação Supe- 
rior Estrangeira (Revalida). A prova é feita por 
médicos com diploma estrangeiro para atuar 
no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), a prova não será obrigatória e 
será feita de maneira amostrai. 

O teste servirá para avaliar se o Revalida 
está dentro das diretrizes curriculares do Brasil. 
A intenção é que estudantes de escolas de me- 
dicina públicas e privadas participem do exame 
voluntariamente. Eles farão o mesmo exame, 

no mesmo dia dos estudantes com diploma 
estrangeiro. A prova será aplicada a brasileiros 
inicialmente apenas neste ano. 

O Revalida foi criado em 2011 e é aplicado 
uma vez por ano, em duas etapas. A primeira, 
uma avaliação escrita - composta por uma pro- 
va objetiva, com questões de múltipla escolha, 
e uma prova do tipo discursiva. Na segunda 
etapa, avaliam-se as habilidades clínicas. 

Entram na avaliação conteúdos e compe- 
tências das cinco áreas de exercício profissio- 
nal: cirurgia, medicina de família e comunida- 
de. pediatria, ginecologia-obstetricia e clinica 
médica. Além disso, o exame estabelece níveis 
de desempenho esperados para as habilida- 

des específicas de cada área. 
Antes do Revalida, cada instituição de en- 

sino superior estabelecia os processos de aná- 
lise da correspondência curricular, seguindo a 
legislação de revalidação de diplomas prevista 
no país. 

O exame é conhecido pelo alto grau de di- 
ficuldade. No ano passado, o índice de apro- 
vação variou entre 6,41% de aprovação entre 
estudantes bolivianos e 27,27% de aprovação 
entre os venezuelanos. Os brasileiros com di- 
ploma estrangeiro também são obrigados a fa- 
zer o exame para trabalhar no país - o índice 
de aprovação deles no ano passado, 7.5%, foi 
inferior ao de 2011 (7,89%). 

Inscrições para etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Química já estão abertas 

Alunos dos três anos do ensino médio po- 
dem se inscrever, por meio de suas escolas, 
na 8a Olimpíada de Química do Rio de Janei- 
ro, que é a etapa estadual da Olimpíada Bra- 
sileira de Química (OBQ), prevista para 2014. 
As inscrições já estão abertas e podem ser 
feitas pelos professores que representarão 
suas escolas pelo site http;//www.dctc.puc- 
-rio.br/olimpiadasquimicas. Elas se estende- 
rão até o próximo dia 9 de agosto. 

A competição é organizada pelo Departa- 
mento de Química do Centro Técnico Cien- 
tífico da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ), Colégio Pedro II e 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec- 
nologia do Rio de Janeiro (IFRJ). A primeira 
fase da olimpíada fluminense será feita no 
dia 16 de agosto, na própria escola do alu- 
no. com prova de múltipla escolha. A segunda 
fase ocorrerá no dia 5 de outubro, com prova 
discursiva, no Campus Gávea da PUC-RJ, e 

envolverá os cerca de 40 a 50 melhores clas- 
sificados na fase anterior. 

Os medalhistas da etapa estadual são 
inscritos na OBQ e podem vir a competir tam- 
bém na Olimpíada Internacional de Química. 

O coordenador de graduação de química 
da PUC-RJ. André Pimentel. avaliou hoje que 
a olimpíada é uma oportunidade de os alunos 
do ensino médio fazerem uma prova de alto 
nível. 

"Acabam ganhando uma medalha e se 
sentem motivados [a estudar]". Pimentel dis- 
se que os estudantes sentem retribuído, de 
certa forma, o esforço que fizeram para con- 
correr às primeiras colocações. "Se ganhou 
uma medalha de bronze, passa a estudar 
mais para ganhar uma de prata. Se ganhou 
uma de prata, estuda mais para ganhar uma 
de ouro. A competição em si é motivadora", 
ressaltou. 

Além dos alunos, disse que a competi- 

ção atinge também outro grupo importante, 
que são os professores de química que, com 
a prova, conseguem nivelar o ensino. "Pela 
prova, o professor vê se o ensino dele está 
adequado ou não". 

Muitos professores, inclusive, fazem a 
prova para saber como está o seu conheci- 
mento na matéria. "A gente acredita que a 
olimpíada atinge tanto o aluno como o pro- 
fessor. E o professor acaba ajudando nesse 
processo de garimpar alunos para estudar 
química", disse. 

Não há limite para inscrição de alunos 
por escola. No ano passado, 2.500 alunos 
foram inscritos por 100 escolas. O número fi- 
cou abaixo do esperado devido à greve que 
ocorreu na área da educação. Este ano, até 
agora. 70 escolas já inscreveram seus alunos 
e a expectativa é superar o número de con- 
correntes na primeira fase da etapa estadual 
da competição, em 2012. 
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Bem Estar 

PESQUISA RELACIONA 
OBESIDADE INFANTIL A TEMPO 

QUE AS CRIANÇAS PERMANECEM 
NA FRENTE DA TV 

Pesquisa divulgada nesta sema- 
na pela Universidade de Coimbra 
indica que pode haver relação entre 
a obesidade infantil e o tempo em 
que as crianças assistem à televisão 
ou usam o aparelho de TV para brin- 
car com jogos eletrônicos. Feita na 
década passada, a pesquisa ouviu 
17.424 crianças de 3 a 11 anos e 
seus parentes em todas as regiões 
de Portugal. 

O estudo mostra que, apesar de 
Portugal ter sistema integral de en- 
sino. com as crianças passando a 
manhã e a tarde na escola, 28% de 
meninos e 26% de meninas assis- 
tem a mais de duas horas de televi- 
são por dia. 

Nos fins de semana, a proporção 
sobe significativamente: 75% meni- 
nos e 74% meninas. O parâmetro de 
duas horas é sugerido pela Acade- 
mia Americana de Pediatria. 

Em Portugal, três de cada dez 
crianças (6 a 10 anos) são consi- 
deradas acima do peso e 14% são 
classificadas como obesas. De acor- 
do com a coordenadora do Centro 
de Investigação em Antropologia da 
Saúde, da Universidade de Coim- 
bra, Cristina Padez, o problema do 
alto consumo da TV está relaciona- 
do ao comportamento sedentário. 
"Não é só a TV, é preciso observar 
a alimentação, o estilo de vida e a 
organização dos pais", disse. 

Dados divulgados pela Associa- 
ção Portuguesa contra a Obesidade 
Infantil (Apcoi) assinalam que 57% 
das crianças que vivem no pais não 
caminham para ir à escola; 90% 
comem lanches tipo fast-food qua- 
tro vezes por semana e apenas 2% 
consomem frutas todos os dias. 

Segundo Cristina Padez, os indi- 
cadores de Portugal são semelhan- 
tes aos de outros países do Sul da 
Europa, como a Espanha, a Itália e 
a Grécia, e guardam semelhança 
com o que acontece no Brasil. 

"O mundo é globalizado. Há um 
conjunto de maneiras de viver se- 
melhantes. Todos esses problemas 
são conseqüência do desenvolvi- 
mento econômico e social", enfati- 
zou Cristina. 

A cientista social ressaltou ain- 
da que a vida em grandes cidades, 
com poucos lugares para atividades 
de crianças ao ar livre, ou sob ris- 
co de violência, faz com que muito 
meninos e meninas passem horas 
vendo TV. 

As emissoras de televisão, com 
o avanço tecnológico e o interesse 
no consumo infantil, "tornaram-se 
mais apelativas" para as crianças, 
com programas e canais dirigidos 
ou acoplados ao jogo eletrônico. 

"A indústria aproveita a situação. 
O problema é que nosso corpo não 
está adaptado e precisa ser mais 
ativo", destaca Cristina Padez, Ape- 
sar das restrições, ela não recomen- 
da que os pais proíbam os filhos de 
ver televisão, nem de fazer lanches 
rápidos. "Os pais devem cuidar da 
alimentação sem proibir; é importan- 
te haver regras." 

A obesidade infantil pode favo- 
recer o aparecimento futuro de do- 
enças como diabetes e hipertensão. 
Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 2,6 milhões de pes- 
soas morrem todos os anos por cau- 
sa da obesidade ou do sobrepeso. A 
OMS calcula que, em todo o mundo, 
mais de 1 bilhão de adultos estão 
acima do peso. Destes, 300 milhões 
(o equivalente à população dos Es- 
tados Unidos) são obesos. 
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lamengo agradece torcida do DF 

O Flamengo ainda terá que disputar ou- 
tras partidas no Mané Garrincha, mas 
resolveu retribuir o carinho da torcida 

brasiliense antes de voltar a mandar partidas no 
Maracanã. Ao final do triunfo por 1 x 0 sobre o 
Vasco da Gama no domingo (14), os jogadores 
agradeceram o apoio dos mais de 61 mil torce- 
dores que compareceram ao estádio pela 7a ro- 
dada do Campeonato Brasileiro. 

"Essa festa é exemplo para outros clubes e 
outros estados, que sirva de exemplo para todo 
mundo. Precisávamos vencer, pontuar, sair da 
zona de rebaixamento, que incomoda. O Fla- 
mengo e essa torcida não podem estar lá, inde- 
pendente de ser inicio de competição. Tivemos 
momentos bons e conseguimos aproveitá-los", 
exaltou Elias. 

Discurso semelhante ao do volante foi apre- 

Paulinho comemora gol marcado na vitória do Flamengo sobre o Vasco 

sentado por Leonardo Moura. O lateral direito 
levantou a torcida nos minutos finais do Clássico 

dos Milhões ao colocar a bola entre as pernas 
do jovem Dakson e depois do apito final causou 

ainda mais alvoroço nas arquibancadas ao atirar 
camisas oficiais do Rubro-Negro para os torce- 
dores. 

"A torcida veio, apoiou e fez a parte dela fora 
de campo. Dentro dele tínhamos que retribuir, 
até joguei camisas para recompensar esse cari- 
nho que eles têm tido com a gente aqui em Bra- 
sília. Estou feliz em voltar ao Maracanã e acredi- 
to que a torcida lá no Rio de Janeiro também vai 
fazer sua parte", projetou o capitão. 

O retorno do Flamengo ao Maracanã está 
previsto para o dia 28 de julho, em clássico con- 
tra o Botafogo às 18h30 (de Brasília). Antes de 
voltar ao Velho Maracanã, no entanto, o time da 
Gávea tem duelo com o ASA nesta quarta-feira 
(17), às 21h50, no Raulino de Oliveira em Volta 
Redonda. No final de semana, o rival é o Interna- 
cional, às 16h, no Centenário, em Caxias do Sul. 

Zagueiro ex-seleção de Portugal pode ser 

mais um reforço do Vasco a 

Setor ainda carente no Vasco, a defesa 
pode ganhar um reforço internacional. O za- 
gueiro Rolando, de 27 anos, que possui 18 
jogos pela seleção de Portugal, está na lista 
de jogadores que interessam ao clube. O iní- 
cio das conversas aconteceu no mês passado, 
quando o diretor-executivo Ricardo Gomes es- 
teve no país lusitano. Segundo a Rádio Globo, 
as negociações estão avançadas. 

Rolando, que não tem sido aproveitado no 
Porto (POR), nasceu em Cabo Verde, mas se 
naturalizou e fez toda sua carreira em Portugal. 
Ele passou por Campomaiorense e Belenenses 
e, por cinco anos, defendeu o Dragão. O za- 
gueiro retornou de empréstimo ao Napoli (ITA) 
recentemente. 

Como os contatos ocorreram antes da che- 

Corinthians nega que tenha perdido 

chance de lucrar mais com Marquinhos 
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Rolando não tem sido aproveitado no Porto 

gada de Dorival Júnior, sua contratação ainda 
dependerá do aval do treinador. Para o Cam- 
peonato Brasileiro, o Vasco já trouxe o zagueiro 
Rafael Vaz, ex-Ceará. O setor ainda conta com 
Renato Silva, Luan e Jomar. 

Marquinhos surgiu como grande promessa 
do futebol brasileiro em 2012 ao conquistar o 
título da Copa São Paulo de Futebol Juniores e 
logo foi negociado com a Roma. Um ano depois 
da venda do jovem zagueiro, a diretoria do Co- 
rinthians vê Barcelona e Paris Saint-Germain 
brigarem para contratar o garoto por milhões de 
euros, cifras bem maiores do que os mais de 
R$ 7 milhões recebidos no ano passado. 

Para os catalães, Marquinhos seria a segun- 
da opção do técnico Tito Vilanova, que gostaria 
de contar com o futebol do também brasileiro 
Thiago Silva. Já o PSG deseja contratar o joga- 
dor formado no Alvinegro do Parque São Jorge 
justamente para formar dupla de defesa com o 
capitão da seleção brasileira. Os valores espe- 

culados giram em torno de R$ 100 milhões. 
Apesar da diferença nas cifras, o diretor ad- 

junto Duílio Monteiro Alves nega que o Timão 
tenha perdido a oportunidade de lucrar mais di- 
nheiro com a revelação. Para o dirigente, seria 
impossível, mesmo conhecendo o potencial de 
Marquinhos, prever o sucesso que o defensor 
faria no futebol europeu e a quantidade de eu- 
ros que os clubes estrangeiros devem investir. 

"O Marquinhos tinha um ano e meio de con- 
trato só, veio a proposta da Roma e ele quis 
sair. Os valores não eram baixos, estes é que 
são muito altos, não dava para prever. Ainda te- 
mos 5% dos direitos e mais 5% por ter sido o 
clube formador. Se pensar assim, ninguém sai 
do clube", ressaltou Duílio. 

Impossível não se encantar com 

uma cidade que é nobre até no nome. 
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